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Úvodník
Muzeum, děti a knihy
Ten, kdo navštívil v neděli 31. března
2019 Muzeum T. G. Masaryka v Lánech,
na první pohled velmi těžko rozeznal,
jestli je v muzeu, v knihovně nebo na
nějaké burze. Vysvětlení je velmi
jednoduché. V muzeu probíhala akce
„Čtení pro celou rodinu“, kterou pořádá
spolek Naše Lány ve spolupráci se
Základní školou CH. G. Masarykové
a Mateřskou školou v Lánech. Součástí
této akce byla také burza knih, kde si
mohl návštěvník vybrat z velmi pestré
nabídky. Výtěžek z této burzy bude
věnován pro potřeby lánské knihovny.
Byl jsem požádán pořadateli, abych zde
přečetl přítomným dětem nějakou
pohádku. Samozřejmě, že jsem to
neodmítl, a velmi rád jsem se tohoto
úkolu ujal. Po splnění mé nelehké úlohy
jsem si mohl v klidu užít báječné
atmosféry, která panovala ve všech
prostorách. Muzeum bylo plné dětí,
jejich rodičů a prarodičů, ale také učitelů
základní i mateřské školy v Lánech, kteří
společně s dětmi připravili doprovodný
program. Společně s lánským
písmákem Václavem Vodvářkou, který
také četl dětem pohádku, jsme
pozorovali to žijící muzeum a říkali jsme
si: „Doufáme, že pan prezident Masaryk
nás odněkud ze shora sleduje a je rád, že
jeho muzeum slouží i jiným účelům“.
Domnívám se, že zakladatelé „Nadace
pro výstavbu muzea T. G. M.“ v 90.
letech minulého století ani nedoufali, jak
pestrým životem bude toto muzeum žít
a jakou se stane nedílnou součástí
kulturního a společenského života v naší
obci. Já osobně jsem odcházel v neděli
z muzea T. G. M. s pocitem příjemně
stráveného odpoledne. A věřím, že
nejenom já.
Karel Sklenička

Pozvánka na Veøejné
zasedání – 15. 4. 2019
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
15. dubna od 18:00 hodin v sále nad
hospodou Narpa.

Výbìrová øízení na investièní akce v roce 2019
V prvním čtvrtletí 2019 bylo administrováno
celkem 6 výběrových řízení na investiční akce,
které budou realizovány v letošním roce. Ve
veřejné zakázce „Lány – místní komunikace
Koněspřežní“ zvítězila firma Froněk s.r.o.
Rakovník. Celková hodnota díla činí 1.728.099,Kč bez DPH. Dále bylo vypsáno výběrové řízení
na stavební úpravy v rámci akce „Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ
CH. G. Masarykové v Lánech“. Zde byla nejúspěšnější firma OTISTAV s.r.o. Praha s nabídkou
ve výši 763.327,- Kč bez DPH. Následně byla
vypsána druhá etapa této výzvy. Na dodávku
nábytku byla vybrána firma Makra Didakta s.r.o
Nymburk v celkové částce 236.999,70 Kč bez
DPH. Výukové pomůcky a vybavení výpočetní
technikou dodá firma VCOMFORT s.r.o. Praha
10 v hodnotě 1.486.581,- Kč bez DPH. Další akcí,
na kterou bylo vypsáno výběrové řízení, byla

„Rekonstrukce křižovatky komunikace p. č. 1273
Lány“ (jedná se o křižovatku a část panelové cesty
u Autoservisu Hamouz). Zde byla vybrána firma
Klika-Dvořák s.r.o. Kladno a hodnota díla činí
487.700,- Kč bez DPH. Na akci „Oprava živičného povrchu ulice U Kasáren“ byla z podaných
nabídek vybrána firma Strabag a. s. Praha 5, která
nabídla cenu ve výši 1.252.449,- Kč bez DPH
a dobu realizace 1 týden. Posledním vypsaným
výběrovým řízením je akce „Berounská ulice –
oprava chodníků“. Výsledek tohoto řízení bude
znám až začátkem dubna. Tyto práce budou
prováděny v návaznosti na rekonstrukci vedení
nízkého napětí v ulici Berounská, které pro firmu
ČEZ a.s. zajišťuje firma Elektromont Matějka
s.r.o. Nové Strašecí. Všechny výše uvedené akce
budou dokončeny nejpozději do konce srpna
2019.
Karel Sklenička

Maškarní bál
Sedmý ročník Maškarního bálu v papučích se
nesl v příjemném duchu, od filmových hrdinů
přes Divoký západ až po cestu do vesmíru.
V sobotu 16. března zaplavila lánskou sokolovnu
celá řada masek a návštěvníci opět potvrdili, že
mají smysl pro humor a zábava tohoto typu jim
není cizí. Porota letos nejvíce ocenila hromadnou
masku Domino, princeznu Ariel a její mořský svět
a na první místo jednoznačně vystřelila čtyřčlennou posádku kosmonautů z NASA včetně čtyř
pasažérů z jiné galaxie (viz. foto), kteří se nejspíš
náhodně potkali na určitém místě (ať už ve
vesmíru nebo na tanečním parketu). Mezi
jednotlivci a dvojicemi se umístila slečna Dáša,

Samuraj a pro první místo si přišla cukrová vata
a Candyman. Oceňujeme ale také všechny ostatní
propracované masky, příště to určitě vyjde.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem sponzorům a pomocníkům, kteří se letos podíleli na
Maškarním bále, dále pak TJ Sokol Lány, lánským Baráčníkům, Cateringu Na Mlejnici, Báře
Ladrové a celému jejímu týmu Aerobiku i dámám
z TJ Sokol Lány za krásná předtančení a vám
všem, kteří jste se přišli bavit. Příští rok vychází
osmý ročník Maškarního bálu na krásný termín
29. 2. 2020 a já a celý organizační tým se na vás
těšíme, ať už v maskách nebo bez nich.
Ivana Píšová
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2.4. začaly práce na rekonstrukci
spojky mezi ulicemi Koněspřežní
a U Lipky. Práce bude provádět firma
Froněk spol.s.r.o. Rakovník.
Rekonstrukci ulice U Kasáren provede firma Strabag a.s., rekonstrukci
křižovatky za kasárnami provede
firma Klika a Dvořák s.r.o.
Ve výběrovém řízení na pozici matrikářky na OÚ Lány byla vybrána paní
Šárka Steinbrecher z Lán.
Zastupitelé se seznámili se situací
ohledně probíhajícího řízení na
vydání stavebního povolení pro Domov seniorů v Zámecké ulici. V rámci
řízení podali námitky nejbližší sousedé, výhrady k projektu má i stavební
úřad v Novém Strašecí.
SDH Lány zakoupí do své výbavy
použitý minibus Mercedes v ceně
182.000,- Kč od ŘLP.
Zastupitelé byli informováni, že výuka v ZŠ Lány skončí 21. 6. 2019
z důvodů plánované rekonstrukce
v historické budově.

Pozvánky do Muzea T. G. M.
Srdečně zveme na tradiční Velikonoční
prodejní výstavu, která se uskuteční
v neděli 14. dubna 2019 od 9.00 do 16.00
hodin. V nabídce nebudou chybět
velikonoční pomlázky, vajíčka, beránci,
květinové dekorace, šperky a různé jiné
zajímavé výrobky.
Dále zveme do Muzea T. G. Masaryka
v Lánech na výstavu Národního hřebčína Kladruby nad Labem s názvem Tož
budeme sedlat, která bude v muzeu do
5. května 2019. Výstava, zapůjčená
z Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem, zachycuje vztah prezidenta T. G.
Masaryka ke koním. Výstava je zároveň
koncipována i jako pocta Josefu Krejčíkovi, vrchnímu podkonímu prezidentských stájí, který pocházel právě z Kladrub nad Labem. Součástí výstavy je
i vycpanina hlavy Hektora, nejoblíbenějšího koně pana prezidenta Masaryka.
Poté, co Hektor v konírnách zámku
v Lánech uhynul, přišli úředníci
Kanceláře prezidenta republiky s
návrhem, aby byl vypreparován.
Prezident s tím sice nesouhlasil, ale
ponechal úředníkům v této záležitosti
volnou ruku. Preparovaný Hektor i se
sedlem a uzdečkou byl určen pro
Památník Osvobození na Žižkově.
Během okupace byl umístěn ve skladišti
na Pražském hradě a v roce 1947 odevzdán Ústavu T. G. Masaryka v Bubenči.
V současné době je zachována už jen
vypreparovaná Hektorova hlava. Tento
artefakt je součástí sbírek Národního
muzea.
Irena Smržová, Muzeum T. G. M.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Nedìlní siesta

Sbìr nebezpeèného odpadu

Již léta máme vyhlášku o veřejném pořádku.
Cílem této vyhlášky není nikoho omezovat, ale
pouze stanovit pravidla, která zpříjemní a zlepší
podmínky pro život v obci všem slušným
a ohleduplným lidem.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru se uskuteční
v sobotu 11. května. Sběrná místa jsou: Lány před
obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin a ve
Vašírově u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin. Do
nebezpečného odpadu můžete přinést např.
pneumatiky, elektrospotřebiče, nebezpečný
odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, teploměry,
fotochemikálie, rozpouštědla, zásady, pesticidy,
léky, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, nádoby od sprejů apod.). Další svoz
bude v listopadu. Připomínáme, že nebezpečné
odpady se odevzdávají v danou hodinu přímo
zaměstnancům specializované firmy, která tento
sběr provádí. Nevozte je na sběrná místa předem.
Dana Hnízdilová

Zmiňovaná vyhláška mj. stanovuje, že každý je
povinen zdržet se v katastru obce v sobotu do 8:00
hodin ráno a od 18:00 hodin večer, v neděli
a státem uznaných dnech pracovního klidu v době
ráno do 8:00 hodin a odpoledne od 14:00 hodin
veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk. Nejčastěji to jsou
sekačky na trávu, motorové pily a cirkulárky,
kterými se toto nařízení porušuje. Prosíme tedy ty
občany, kteří zapomněli na existenci vyhlášky,
aby dodržovali vyhlášenou dobu klidu a neobtěžovali své okolí.
JUDr. Ernest Kosár

Soutìž Lánské pohledy 2019
S krabičkou před okem dokážou zachytit svět
kolem nás takový, jaký je, a přesto to jsou pohledy,
které většina lidí nikdy neuvidí. Máme na mysli
fotografy, kteří podstupují ledaco v honbě za tím
nejlepším a jedinečným snímkem. Rádi bychom
jejich vidění světa přiblížili lánským občanům,
a proto již potřetí vyhlašujeme fotosoutěž
„Lánské pohledy 2019“ pro fotografy nejen z Lán
a Vašírova. Cílem je získat zajímavé pohledy na
naši obec, okolí obce, stavby, lidi, sportovní,

kulturní a společenské aktivity, postřehy aj.
Výherce hlavní soutěže určí odborná porota. Dále
bude udělena i cena čtenářů internetových
stránek obce Lány, na kterých budou všechny
fotografie vystaveny. Fotografie je možné předat
do 15. srpna 2019. Vyhlášení výsledků soutěže
proběhne 14. 9. 2019 na Kulinářském jarmarku.
Ernest Kosár, místostarosta obce, a Vítek Rybář,
předseda Komise pro územní rozvoj, veřejný
pořádek a zeleň

Pravidla a podmínky fotosoutìže Lánské pohledy 2019
Cílem je získat zajímavé pohledy na naši obec,
okolí obce, stavby, lidi, sportovní, kulturní a společenské aktivity, postřehy aj.
Fotografie (barevné i černobílé) budou přijímány
v el. podobě (formát JPG) nebo vytištěné (formát
10 x 15 cm a více). Předání lze provést emailem
(na adresu: fotosoutez@lany.cz), poštou nebo
osobně na obecním úřadě.
Jeden autor může zaslat maximálně 5 fotografií.
Pro každou fotografii musí být předána informace o jménu autora a názvu fota, volitelně pak
o místě vzniku. Fotografie je možné doručit
v termínu od 1. 5. 2019 do 15. 8. 2019.
Zasláním soutěžních fotografií účastník potvrzuje své autorství a dává souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití fotografií organizátorem soutěže.
Vítěze určí odborná porota ve složení: Jindřich

Jetel (fotograf, umělecký designer), Milan
Petriščák (fotograf, ředitel umělecké a reklamní
agentury KLUBKO 55), Karel Sklenička (starosta obce), JUDr. Ernest Kosár (místostarosta
obce), Ing. Vít Rybář (předseda Komise pro
územní rozvoj, veřejný pořádek a zeleň).
Výherci soutěže obdrží 5.000 Kč za 1. místo,
3.000 Kč za 2. místo a 1.500 Kč za 3. místo.
Dále bude udělena i cena čtenářů internetových
stránek obce Lány, kde vítěz získá finanční
odměnu 3.000,- Kč. Všechny fotografie budou
vystaveny na adrese www.lany.cz/fotosoutez.
Zde budou moci čtenáři v termínu od 16. 8. 2019
do 10. 9. 2019 přidělit své hlasy. Cena čtenářů
bude stanovena dle počtu získaných hlasů.
Vyhlášení soutěže a předání cen proběhne 14. 9.
2019 na Kulinářském jarmarku.

Sbìr starého papíru
Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové
Lány ve spolupráci se žákovskou radou vyhlašuje
Jarní sběr papíru. Termín: 8. – 12. dubna 2019.
Za hlavní budovou školy u garáží odevzdávejte
papír v době od 7:15 do 7:45 hodin. Pokud vám
nevyhovuje stanovený čas, můžete na stejném

místě váš sběr viditelně označený jménem žáka
a třídou v určené dny a v jakémkoli čase volně
ponechat. Poukázka na nákup knih čeká na tři
nejlepší sběrače, připravena je i odměna pro
třídu, která nashromáždí nejvíce papíru v přepočtu na žáka!
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Duben 2019 | Strana 3

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Benefice pro obecní knihovnu vydìlala 14.000,- Kè
Březnové literární odpoledne věnované českým
spisovatelům Jaroslavu Foglarovi a Miloši
Kratochvílovi připomenulo měsíc knihy a zároveň
pomohlo dobré věci.
Spolek Naše Lány z.s. potřinácté v řadě
zorganizoval společně se ZŠ Ch. G. Masarykové,
Mateřskou školou Lány a Muzeem T. G. M.

benefiční odpoledne nazvané Čtení pro celou
rodinu spojené s burzou knih.
Návštěvníci, kteří zavítali na připravený program
určitě nelitovali. Dozvěděli se fakta a zajímavosti
ze života obou autorů, prohlédli si výtvarné práce
dětí, které zdobí Muzeum. Nákupem knih,
darovaných do burzy a
dobrovolným
vstupným všichni
přispěli na nákup
nových knih do obecní
knihovny.
Děkujeme všem
p a r t n e r ů m ,
s p o n z o r ů m ,
dobrovolným
pomocníkům,
učitelům a dětem za
účast a pomoc na této
akci.
Martina Hořejší,
Naše Lány, z.s.

Kalendáø akcí
duben/kvìten 2019
6. 4.

6. 4.

10. 4.

13. 4.

14. 4.

13. 4.
19. 4.

20. 4.
20. 4.

Pálení èarodìjnic
Obec Lány ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů T. G. Masaryka Lány, s Vlasteneckodobročinnou obcí baráčníků Lány – Vašírov
a s Modelářským klubem Lány a okolí všechny
srdečně zve na tradiční Pálení čarodějnic. Slet
čarodějnic se uskuteční v úterý 30. dubna 2019 na
přistávací ploše modelářského letiště.
Průvod strašidel vychází v 18:00 hodin od hasičské zbrojnice na modelářské letiště. Po příchodu
na letiště se strašidla společně vyfotí a následovat
bude ukázka zásahu mladých hasičů. V19:00
slavnostně zapálíme velkou hranici a poté i malé
ohýnky, kde si můžete opéct vlastní donesené
buřty. Jakmile se setmí, rozzáří oblohu ohňostroj.

K tanci i poslechu bude
hrát celý večer country &
bigbeatová kapela KUPA
Kladno. Děti mohou využít bezplatného Airbrush
– dočasného tetování.
Občerstvení připraví
Catering Na Mlejnici
(točené pivo Gambrinus, malinovka, speciality na
grilu). Sedací sety budou připravené. Doporučujeme si vzít s sebou deku na sezení nebo později na
zahřátí. Přejeme Vám příjemnou zábavu.
Jana Drastilová,
Komise pro společenský život v obci

27. 4.
27. 4.

27. 4.
30. 4.

30. 4.
8. 5.

Vyrobte s dìtmi èarodìjnici
Obec Lány pořádá kreativní dílnu pro rodiče
s dětmi a všechny, kteří se budou chtít přidat.
Sejdeme se v sobotu 13. dubna 2019 od 14:00 do
17:00 hodin na zahradě I. stupně základní školy
u vchodu do klubovny pro mládež.
S sebou si vezměte staré oblečení a boty pro čarodějnici. Výplňový a spojovací materiál i pracovní

26. 4.

pomůcky máme pro vás přichystané. Nějaké
oblečení pro čarodějnici se také najde, pokud
byste doma vůbec nic neobjevili. Přineste si
prosím vlastní hrneček na nápoje. Domácí
dobroty na společný stůl vítáme. Přijďte mezi nás.
Jana Drastilová,
Komise pro společenský život v obci

Zájezd se zahrádkáøi

Taneèek pod májkou

Český zahrádkářský svaz Lány-Vašírov pořádá
v sobotu 8. června 2019 zájezd na zámek Veltrusy
a na zámek Nelahozeves.
Závazné přihlášky přijímá pan Antonín Kindl na
adrese: Zahradní 281. Srdečně zveme všechny
zájemce.
Jirglová Blanka

V sobotu 25. května 2019 se bude konat před
hospodou Narpa Májová veselice, kde si mohou
svobodná děvčata zatančit sólo s krojovaným
Jeníčkem. Pokud máte o tuto tradici pro svoji dceru zájem, zavolejte rychtářce Haně Schritterové
na tel. 721 609 432.
Hana Schritterová

11. 5.

Ukliďme svět, ukliďme Česko
2019 – úklid veřejných prostor
(spolky, Obec Lány)
Herní odpoledne – Kdo si hraje,
nezlobí – hospoda Vašírovský
dvůr (Náš Vašírov)
Jarní burza dětského oblečení,
botiček a hraček, sokolovna 9:00
– 12:00 hodin (Naše Lány)
Výtvarná dílna pro veřejnost –
výroba čarodějnic, u klubovny
mládeže 14:00 – 17:00 hodin
(Obec Lány)
Velikonoční výstava, 9:00 –
16:00 hodin Muzeum TGM
Lány
Otevírání lánského mola, Židovský rybník v Lány (MK Lány)
Turnaj veteránů – Memoriál
Jindry Skály – ve stolním tenisu,
sokolovna (TJ Sokol)
Lánská jarní sobota, modelářské letiště (MK Lány)
Prvomájová stopa, výlet na
Kounovské kamenné řady, výlet
(Náš Vašírov)
Zahradní slavnost Den země,
zahrada MŠ Lány, dopoledne
(MŠ Lány)
Jarní úklid venkovního hřiště
(TJ Sokol)
Festival vína (Ne)vinné Lány
2019, 11:00 – 19:00 hodin
v Muzeu T. G. M.
Sběr železného šrotu v Lánech
(HC Lány)
Pálení čarodějnic, modelářské
letiště, průvod o hasičské zbrojnice v 18:00 hodin, zapálení
vatry v 19:00 hodin (Obec Lány,
SDH, MK Lány, Baráčníci)
Pálení čarodějnic (Náš Vašírov)
Běh vítězství, zámecký park, 47.
ročník amatérských běhů pro
děti, mládež a dospělé (TJ
Sokol, Obec Lány, ZŠ)
Jarní turistický pochod, Sokol

Vzpomínka – Klobouk dolù
Ve věku třiadevadesáti let nás opustil
náš zasloužilý soused pan Karel Baroch,
první, před kým jsme smekali klobouk
jako před člověkem, který nezištně
a dlouhodobě dělal mnoho dobrého pro
nás všechny. Jeho jméno je vyryto na
tabuli ve vestibulu budovy obecního
úřadu a podržíme ho i v našich myslích.
Pane Barochu, obec Lány před Vámi
opět smeká.
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Zápis dìtí do Mateøské školy
Lány pro rok 2019/2020
se koná 6. – 7. května 2019. S sebou
musí rodiče vzít rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Na problémy nejste sami!
Využijte bezplatné poradenství v Domečku. Konzultace probíhají diskrétně (za
zavřenými dveřmi) a v herně Vám pohlídáme děti. Na první návštěvu je třeba se
objednat. Bezplatné poradenství můžete
využívat do konce roku 2019 nebo do
vyčerpání dotovaného hodinového
fondu. Setkání je možné i v jiný čas, v jiný
den i mimo prostory Domečku je třeba se
domluvit přímo s konzultantem.
Rodinné poradenství poskytuje Mgr.
Zuzana Hanáková. Kontakt: 602 285
259 nebo hanakova.zuzana@email.cz.
Individuální, párové nebo rodinné
konzultace, psychoterapie, koučování.
Řešíte osobní, vztahové nebo pracovní
problémy a potřebujete podpořit, získat
odstup a vyjasnit si své potřeby? Přijďte
se poradit.
Právní poradenství pro rodiny poskytuje Mgr. Kristýna Spalová. Kontakt:
kristyna.spalova@email.cz. Vše, co se
týká civilního práva (občanské, obchodní, dědictví, závazky).
Personální a mzdové poradenství
poskytuje Magda Žižková, DiS. Kontakt: magdaf@centrum.cz. Pracovní
úvazky a poměry, čerpání dovolené,
kontrola výpočtu mzdy, bonusů a příplatků, placení zdravotního pojištění,
nemocenská, pracovní úrazy.
Laktační poradenství poskytuje Věra
Lintymerová. Kontakt: 777 587 952,
laktacniporadce@centrum.cz. Vše
kolem kojení.
Po celou otevírací dobu Domečku poskytuje Simona Piskláková Základní
sociální a formulářové poradenství, tj.
informace, o které sociální dávky můžete žádat a jak vyplňovat formuláře. Dále
pak Senior poradenství, které vysvětlí,
jak se zorientovat v nabídce sociálních
služeb a příspěvků. Dále je možné využít
Domeček jako Neutrální prostor pro
setkávání rodiče s dítětem a předávání
dětí mezi rodiči nebo mezi pěstouny
a rodiči apod. Tato služba je ideální pro
rodiče, kteří jsou schopni a ochotni se
domluvit i bez klíčového sociálního
pracovníka a psychologa.
Aktivity projektu Klub pro rodiče a děti –
Domeček jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina 2019 Ministerstva
práce asociálních věcí ČR.
Jana Drastilová

Co se dělo v měsíci březnu v MŠ:
15.3. proběhlo z podnětu rodičů screeeningové
vyšetření zraku dětí VIZUS. Děti byly odborně
vyšetřeny v prostředí MŠ a výsledky obdrží rodiče
ve zprávě přímo pro dané vyšetřené dítě.
19.3. navštívili naši předškoláci před zápisem do
ZŠ kamarády v první třídě. Děti si tak prohlédly
školu, třídy, prostředí a seznámily se s paní
učitelkami, které se už na nové žáčky v září těší.
Děti měly možnost si vyzkoušet sezení v lavicích
a aktivně se zapojily do výuky, zazpívaly a zarecitovaly. Školáci nám předvedli, co se za tu dobu
školní docházky naučili.
21.3. proběhl v MŠ program zumby na téma
Královna hudby pro děti ze třídy Sluníčka,
Sovičky a Zajíčkové.
22.3. se uskutečnil výukový program v MŠ pro
třídu Kytičky, Sovičky a Zajíčkové na téma Krtek
ve vesmíru. Děti se dozvěděly spoustu věcí
o vesmíru a programem je provedl kamarád
Krteček, který se v podobě plyšové hračky do
vesmíru podíval v raketoplánu s posádkou
astronauta Andrewa Feustela.
25. – 29. 3. vyrazili naši předškoláci na Školu
v přírodě do Šlovic, kde je čekala záchrana lesa
před drakem!

NÁSTUP
MOŽNÝ IHNED
· Seřizovač
· Operátor výroby
· Skladník
· Vedoucí pozice
Tel. 313 515 298
personal@mtcz.eu
www.mueller-technik.cz

21. 3. Proběhl na školce Ponožkový den. Děti
z Mateřské školy Lány podpořily Světový den
Downova syndromu.
31.3. Proběhla tradiční akce Čtení pro celou
rodinu. Již od prosince jsme dětem četli knihy
spisovatele pana Miloše Kratochvíla. Všechny
třídy se zúčastnily soutěže, kreslilo se a malovalo.
Děti vytvořily výtvarné ilustrace s 3D efektem.
Děti ze třídy Kytičky si připravily na akci taneční
vystoupení se zimní tematikou a věříme, že
všichni, kdo zavítali do Muzea T. G. M. v neděli
31. 3., ocenili pilnou přípravu všech účinkujících.
Jarní lesní dny:
Třída Kytičky si svůj jarní lesní den nechala na
měsíc duben, ale společně se Sluníčky jsme ve
čtvrtek 14. 3. vyrazili k mraveništi u naučné
stezky nedaleko budovy LS Lány. Postupně jsme
si mraveniště prohlédli zblízka, abychom blíže
poznali život mravenců po zimním spánku. Byla
to velmi příjemná procházka kolem lánské brány,
sochy Pytláka a lišky vyřezané ze dřeva.
Děti ze Sluníček se na lesní den chystají po
návratu ze školy v přírodě.
Děti ze třídy Berušky pozorují jablůňku na školní
zahradě a mají radost, že se již začínají nalévat
pupeny na větvičkách. Hledáme i první známky
jara na vycházkách, takže již máme napozorovány první jarní kytičky – sněženky, bledule,
krokusy, ale našli jsme i první sedmikrásky
a fialky.
MŠ Lány nabízí písek ze školkové zahrady
pouze za odvoz. Případní zájemci mohou volat
na číslo 602 210 410.
Miluše Vaněčková, ředitelka Mateřské školy Lány
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ZE ŠKOLY
20. 3. – Ve škole se konal den otevřených dveří pro
rodiče našich žáků. Do výuky přišlo nahlédnout
85 návštěvníků, odpoledních konzultací s pedagogy využilo 26 rodičů.

Zprávy ze školy
1. 3. – První pěší jarní výpravu za přírodou do
blízkého okolí podnikly děti ze školní družiny.
4. – 8. 3. – Naši školáci si užívali jarní prázdniny.
11. – 17. 3. – Dvacet pět žáků školy absolvovalo
lyžařský výcvik v areálu Špičák na Šumavě. Zpestřením pobytu bylo večerní lyžování, návštěva
HS Špičák s komentovanou prohlídkou nebo
divácká účast na akci „Jízda přes louži“.
11. – 15. 3. – Pro ostatní žáky 6. – 9. třídy učitelé
připravili pětidenní projekt „Kniha“. Žáci se
vzdělávali v dílnách „Ex libris“, „Březen – Měsíc
knihy“, „Matematické pohádky“, „Kniha
přepsaná do hudby“, „Lektüre“, „Grafomani
a typomani“, „We are Bookworms“. Dále ve dvou
skupinách vyjeli do Střed. vědecké knihovny
v Kladně za programy „Seznámení s knihovnou“
a „Metody učení a paměť“. Ředitel Střední školy
mediální grafiky a tisku přijel za dětmi s přednáškou „Jak se dělá časopis?“ a v rámci Projektu
LiStOVáNí, byla dětem představena kniha
autorky M. Baňkové „Straka v říši Entropie“.
Představení se účastnili i žáci 5. třídy, část
nákladů byla uhrazena z prostředků SRPDŠ.
15. 3. – V pátek 15. 3. proběhl v prvních třídách
preventivní program Veselé zoubky, ke kterému
vzdělávací materiály a pomůcky každoročně
poskytuje společnost dm drogerie markt s.r.o.
19. 3. – Budoucí předškoláci navštívili naše
prvňáčky. Seznámili je s celou řadou zajímavých
činností, které je v příštím školním roce ve škole
čekají.

22. 3. – Žáci 1. A neobvykle prožili noc z pátku na
sobotu. Sešli se ve škole v pozdním odpoledni, aby
se až do večera pobavili přichystanými aktivitami,
a pak zkusili, jaké to je, přenocovat v domácím
školním prostředí.
22. 3. – Mezinárodní matematické soutěže
Klokan se na půdě školy účastnili žáci 2. – 9. třídy
(výsledky jednotlivých kategorií jsou na našem
webu v sekci Soutěže).
25. 3. – Návštěva Klubu mladého diváka v Městském divadle v Kladně byla vedle zhlédnutí hry
francouzského dramatika Érica-Emaanuela
Schmitta Oskar a růžová paní zpestřena komentovanou prohlídkou útrob divadla.
26. 3. – Za architektonickými skvosty gotického
slohu vyrazili do Prahy naši sedmáci.
26. 3. – Za aktivity v oblasti environmentální
výchovy byl Krajským úřadem Středočeského
kraje škole na léta 2019 – 2021 propůjčen 2.
stupeň ocenění Škola udržitelného rozvoje.
27. 3. – V sedmé lekci finanční gramotnosti osmáci pronikli do tématu reklamací a odpovědnosti za
škody.
27. 3. – S vedením školy se sešli zástupci žákovské
rady.
Blahopřejeme Petru Erbenovi, který se propracoval školním a okresním kolem Dějepisné olympiády až do kola krajského a obsadil tam 29. příčku.
V soutěži přehazované dvojic, jejímž organizátorem byla 12. ZŠ v Kladně, se na 2. pozici umístili
žáci 5. třídy P. Oliva a F. Hošek.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT
Lánská vinaøská stezka!
V sobotu, dne 27. 4. 2019, týden po Velikonocích,
proběhne v Muzeu T. G. M. čtvrtý ročník festivalu
vína (Ne)vinné Lány.
Letos se celý ročník ponese v růžovém duchu.
Nosným tématem budou růžová vína, která si
i v našich končinách získávají stále větší oblibu
a zároveň slibují dostatečnou rozmanitost pro degustující návštěvníky. V muzeu bude i tentokrát
přítomno více než deset vinařství, jako úplný nováček se představí mladé progresivní vinařství
Plenér z Pavlova, dále ochutnáme nejlepší růžová
vína dle databáze MojeLahve.cz, nově se budeme
moci seznámit s produkcí tří německých vinařství
z oblasti Rheinhessen a ochutnáme také italské
prosecco.
Orientaci v muzeu vám usnadní růžové šipky na
podlaze, které vás provedou jednotlivými patry
a dovedou postupně ke všem vinařstvím.
S troškou nadsázky tak i my na Lánech budeme

mít naši vlastní, Lánskou vinařskou stezku!
V rámci občerstvení nebudou chybět čokolády
Jordi's a oblíbené šnečí delikatesy, teplé
občerstvení opět obstará vloni dobře hodnocený
Tommy's Food Truck, vítěz pražského
Burgerfestu 2016.
Festival začíná od 11 hodin a potrvá až do
podvečerních 19 hodin. Vstupenky jsou
v omezené míře v prodeji u organizátorů a on-line
v síti Ticketportal. Cena 3hodinové vstupenky
včetně 15 degustačních žetonů činí aktuálně
v předprodeji 330 Kč, přímo na místě ji pak
pořídíte za 350 Kč. Máte-li rádi víno a chuť se
festivalu zúčastnit, doporučujeme zajistit si
vstupenky v předstihu dle vašich požadavků,
neboť letos evidujeme opravdu zvýšený zájem.
Více informací o festivalu se dozvíte na našem
Facebooku.
Za pořadatele Emil Buřič a Zbyněk Gregor

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Najdete
nás v lánské sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh. Dílna
ručních prací je vhodná i pro starší
děti.
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(17.4. a 15.5.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I. – III.
Dále z programu
· Burza jarního a letního dětského
oblečení, hraček a botiček se uskuteční ve středu 10. dubna od 9:00 do
12:00 hodin v sokolovně.
· Beseda Jak zabudovat nutričně
hodnotné potraviny do jídelníčku se
uskuteční ve středu 24. dubna od
10:00 hodin s výživovou specialistkou, fyzioterapeutkou a lymfoterapeutkou DiS. Romanou Horovou.
Probereme: Jak poznáme výživově
hodnotné potraviny, proč a jak je
zařadit do jídelníčku. Biologické
výhody/nevýhody (střevní biom,
imunita, alergie).
· Ve středu 1. a 8. května máme v Domečku ZAVŘENO.
· Beseda Zdravé osamostatňování dětí
aneb Jak nevytvářet mama hotel se
uskuteční ve středu 15. května od
10:00 hodin s Mgr. Zuzanou Hanákovou. Probereme tzv. separační
úzkost, první strachy, klíčové vývojové fáze.
· Beseda Předcházení konfliktům v
rodině se uskuteční ve středu
5. června od 10:00 hodin s Mgr.
Zuzanou Hanákovou.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.

Jarní úklid dìtského høištì
Spolek Naše Lány pořádá v neděli 28.
dubna od 14:00 do 16:00 hodin jarní
úklid dětského hřiště v Lánech. Vezměte
si plastové paprskové hrábě, koště
a lopatu. Nebo jen přijďte, nářadí Vám
půjčíme. Budeme vyhrabávat kamínky
z trávníku a odplevelovat dopadové
plochy. Všem pomocníkům předem
děkujeme!
Jana Drastilová
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Rybáøský øád Židovského
rybníku
Přinášíme pro připomenutí pravidla
týkající se rybolovu na Židovském
rybníku. Prosíme rodiče, aby dětem,
které chodí na rybník chytat ryby,
rybářský řád dali k nahlédnutí.
· Lov je povolen od 1.5. do 31.10., a to
od 06:00 hod. do 22:00 hod.
· Na rybníku mohou rybařit pouze děti
do 15 let a nepotřebují k tomu žádné
další povolení, zkoušky ani registrace
v klubech. Je to z důvodu, že rybník je
obecní.
· Denně si lze ponechat jednu rybu –
kapr, amur, lín a štika, ostatních ryb si
lze ponechat do 3 kg.
· Míra kapr = 40 cm, amur = 45 cm, lín
= 20 cm, štika = 50 cm.
· Chytání ryb je povolené pouze od
značek, tj. bílá tyč s cedulí směrem ke
hrázi.
· Směrem od cedulí k dětskému hřišti
je hájené pásmo.
· Při lovu je povoleno použití jedné
udice, na které jsou max. dva návazce
s jednoduchými háčky nebo jeden
návazec s dvojháčkem(trojháčkem).
· Udice musí být tvořena z prutu,
navijáku, vlasce, háčku a případně
dalšími doplňky.
· Při vylovování ryby je povinnost zacházet s rybou šetrně. Netahat ji po
břehu a třeba použít podběrák.
S rybami, které vracíme zpět do vody,
zacházíme zvláště opatrně. Rybu,
kterou si hodláme odnést , uchováme
živou ve vezírku tak, aby měla alespoň min. pohyb (vezírek s obručemi)
a nebyla vystavena na slunci na
mělčině.
· V místě lovného místa dodržujeme
pořádek, odpadky uklízíme nebo si je
odneseme s sebou pryč.
Rybářský řád je vyvěšen v rybářské
vývěsce umístěné na Hasičské zbrojnici.
Děkujeme za jeho respektování.
Petr Králíček

Euromedia Group, a.s.

přijme šikovné a pracovité lidi na

BRIGÁDU
(formou DPP) do třísměnného provozu
(možná domluva). Místo výkonu práce
– sklad v Novém Strašecí
(pod vlakovým nádražím, směr
Rakovník). Mzda je 110,-Kč/hod.
a nástup je možný ihned.

V případě zájmu volejte
na tel. číslo: 731 451 399.

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Skotské veselí – Vašírov 2019
„Jdou rytíři v blysknavém brnění, jdou panoši
v pestrý šat odění. Ten přilbu upíná, ten kopí
zdvih', štít jiného se bleskem v slunci mih. V zem
hřebci temně bijí kopytem, kol zlatých udidel se
sliny lijí. Tam kovář v kopí zlomené hřeb vbíjí, zde
zbrojíř pádí tryskem se štítem, ten běží s kladivem,
jiný zas s pilníkem. Střelci se hemží v ulicích. A lid
se divadlem tím dává uchvátit.“ (Walter Scott,
Ivanhoe, 1882, Albatros).
Půjčil jsem si tento text, abych probudil, co skryto
jest, a hlas bojovného rohu tak vybudil ve vás čas
klání, čas Skotských her a veselí, čas odvahy
a pousmání.
Bůh dej - jak vloni, tak i letos sejdeme se spolu ve
Vašírovském panství a nebude to jen hraní.
Disciplíny hodné chrabrých mužů a silných žen,
25. května bude tak ve Vašírově zase sukní žeň

a na slunci snad i vyhřívání. Věř, že i letos nebudeš
o nic přicházet, kdo svaly sobě zahřeješ a dodržíš
tělatužnou kázeň. Přísná jsou pravidla a počet
borců/kyň omezen, ty kdož v tužbě slávy účasten
chceš tam být, piš na e-mail: bauer.ant@
seznam.cz. Děti taktéž dejte všanc těmto
dovednostem a budete možná odměněni jejich
touhou a v sekerou a oštěpem posedlostem.
Dost klopotných veršů a nyní k věci. Prosím, kdo
máte zájem, pište na výše uvedený e-mail, protože
počty startujících jsou velice omezeny. Rozhodující roli hraje čas a předchozí účast. Muži na sobě
musí mít skotský oděv (kostkovanou sukni)
a ženy musí být oděny dle skotských tradic. Za
soutěžní výbor a spolek „Náš Vašírov“ se těším na
viděnou.
Antonín Bauer

47. Roèník Bìhu zámeckým parkem
Pozor – s ohledem na probíhající čištění Zámeckého rybníka se pořadatelé Běhu dohodli se správou
zámku Lány na přesunu startu a běžeckých tratí
do „staronového“ prostředí pod palmovým
skleníkem. Vstup na běžecké závody bude hlavní
zámeckou branou ze Zámecké ulice.
Tradičně 8. května proběhne v zámeckém areálu
Běh zámeckým parkem jako závod jednotlivců.
Soutěží se ve 24 kategoriích od dětí až po dospělé.
Rozhodující pro zařazení do kategorie je rok
narození, nikoliv věk v den závodu. Dětská trať
měří 60 m a běží se na travnaté ploše. Tratě žactva
a dorostu vedou po pískových cestách. Okruh pro
ženy bude cca 4 000 m a dva okruhy pro muže cca
8 000 m jsou převážně pískové, malá část
asfaltová. První tři závodníci v kategorii obdrží
diplom a drobnou věcnou cenu, děti ještě medaili.

Florbal je v plném proudu
Od ledna jsme odstartovali pravidelné tréninky
florbalu. Scházíme se každé úterý 17:30 – 19:00.
Prvních 45 minut patří dětem a začátečníkům,
další část je vyhrazená pro dospělé a pokročilé.
Celkem se na florbal přihlásilo 28 dětí, mládeže
a dospělých. Trenérkou je Kamila Kanderová.
Společně s Ilonou Víchovou, Lukášem Kopeckým a Petrou Pořádkovou trénují hru s míčkem,
obranu, útok, střelby na branku a další techniku.
Vše formou zábavných cvičení. Postupně florbalový oddíl dovybavujeme brankami, mantinely
a dalšími potřebnými věcmi. Jsme moc rádi, že
v hodinách vidíme týmovou spolupráci a věkový
rozdíl o 20 let v druhé skupině nehraje vůbec žádnou roli. Postupně se všichni sehrávají, pomáhají
si a my věříme, že se nám podaří sestavit tým,
který bychom mohli přihlásit na zápasy a reprezentovat tak TJ Sokol Lány i v tomto sportu.
Ilona Víchová

V některých kategoriích se bojuje o putovní
poháry. Běh pro zdraví (1 200 m) je určen všem,
kdo si chtějí ověřit svoji zdatnost a vůli bez rozdílu
pohlaví a věku. Vítěz je určen losem. Všichni
závodníci jsou povinni se prezentovat v den
závodu nejpozději půl hodiny před startem své
kategorie na místě, kde uhradí startovné, a to i v
případě, že se přihlásili elektronickou cestou.
K přihlášení lze využít přihlašovací formulář na
www.beh.lany.cz, a to nejpozději den předem do
14:00 hodin. Startovné pro dospělé činí 70,- Kč,
pro děti 20,- Kč, účastníci Běhu pro zdraví
neplatí. Nezapomeňte, již v 8:35 poběží první
závod mladší dívky ve věku 7 – 8 let! Závod dětí do
4 let startuje již v 9:25 hodin. Podrobný rozpis
najdete ve vývěsce před sokolovnou nebo na
https://beh.lany.cz/.
Václava Nováková

Montáže antén a satelitů,
opravy a nastavení počítačů,
datové síťě a audiovideo technika
Lány, Polní 295
Tel: 602 241 106
email: tomas.sabel@seznam.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho
chovu, typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Arakauna. Stáří 15 až 20 týdnů.
Cena 159,- Kč až 195,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
11. května a 8. června 2019.
Lány – u rybníka – 10:45 hodin
Při prodeji slepiček provádíme výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.
Další informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hodin.
Tel.601 576 270, 728 605 840
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Z HISTORIE
Jede, jede mašinka – a taky poštovský panáèek
Obojí k nám jezdí rovných 150 let, myslím na
Lány. Respektive ta mašinka už na Lány osmapadesát let nejezdí, protože od roku 1961 se naše
nádraží jmenuje Stochov. Blíž ani dál to tam
nemáme, takže je to jedno.
Od roku 1861 zavedla společnost Buštěhradské
železnice na své Pražsko-lánské koněspřežní dráze
pravidelnou dopravu osob a o málo později i přepravu poštovních zásilek. V Rynholci, kudy
koněspřežka dosud jen projížděla, byla zřízena
nová stanice (dnes dům čp. 137, kde se stále říká
Stará štace / Starý štací / Na Starym štací). Toho
využil i poštovní úřad v Novém Strašecí: ke dni
1. července 1865 zrušil dosavadní spojení pěším
poslem mezi Novým Strašecím a Řevničovem
a místo něj nově zavedl kratší pochůzky pěšího
posla do Rynholce. Rakovnický poštovní úřad
zavedl spojení s nádražím koněspřežky v Rynholci až 21. března 1867; nejprve to bylo spojení
pěším poslem a od 6. června 1868 pak poselskou
jízdou. Lánští měli rynholeckou Starou štaci hned
u nosu, ale kupodivu jí nevyužili. Počkali si, až
budou z Prahy jezdit parostrojní lokomotivy.
V roce 1866 přivážel do Lán poštu z Nového
Strašecí posel Bechyně, ale někdy třeba až za
týden.
V druhé polovině šedesátých let došlo k rekonstrukci úzkorozchodné koněspřežky na
parostrojní dráhu po kolejích o normálním
rozchodu 1 435 mm – a už dne 22. dubna 1869
přijel první pravidelný vlak tažený lokomotivou

na tehdy lánské nádraží (dnes nádraží ČD
Stochov). Parní vlaky, končící až do proražení
rynholeckého tunelu v roce 1871 ve stanici Lány,
byly pro obyvatele okolních obcí nevídanou
atrakcí. Pan Fr. Černý, rolník z Rynholce, vypravoval, že stařičká matka bývalého rynholeckého
starosty Zímy, těžce nemocná a ležící, dala se
v hnojníku dovézti na lánské nádraží, aby ten div
divoucí spatřila. Rekonstruovaná trať se brzy
stala důležitou dopravní tepnou.
A na zahájení pravidelného parostrojního provozu se čekalo na Lánech: hned 25. dubna 1869
zahájil v obci svou činnost nově zřízený C. k.
poštovní úřad. Sídlil nejprve v areálu fürstenberského velkostatku čp. 4 (úřad poštmistra tam
zastával hospodářský správce Hunke), velice brzy
nakrátko přesídlil do domu čp. 74 u brány a od
roku 1870 až do konce roku 1991 našel přístřeší
v domě čp. 23 na dolním konci stávající Berounské ulice. V devadesátých letech 19. století zde byl
poštmistrem majitel domu Jan Ullrich, po něm
pak jeho syn. Odbavovalo se u okénka v chodbě
domu čp. 23; teprve v první polovině prosince
1950 byly v čp. 23 uvnitř úřední místnosti zřízeny
zasklené přepážky k podávání zásilek.
Lánský poštovní úřad byl dvakrát denně ve spojení s nádražím Buštěhradské dráhy v Lánech
(dnes Stochov) a třikrát denně s poštovním
úřadem v Novém Strašecí (spojení zajišťovali pěší
poslové).
Od začátku roku 1992 pracuje lánská pošta v nové
speciálně zřízené budově
v Křivoklátské ulici čp. 433.
(Prameny: ŠVARC, F.: 150 let
pošty v Rakovníku. Rakovník:
Rabasova galerie 1992, s. 95 – 96.
/ POŠTA, F.: Historie obce a zámku
Lány, s. 45. / CHALOUPKA, J.:
Rynholec – toulky po stezkách
minulosti. Vlastním nákladem
r. 2008, s. 137.)
Václav Vodvářka, lánský písmák

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Zahájení nové tenisové sezóny
Duben je v tenisovém areálu prakticky
střídání zimní-saunové a letní-tenisové
sezóny. Letošní rok jsme poprvé během
zimy měli možnost pokračovat v tenisovém trénování, resp. hraní, a to díky
nafukovací hale nad jedním kurtem.
Určitě by to mělo pomoci zejména dětem v jejich rozvoji.
Provoz sauny bude ukončen koncem
dubna a to je zároveň začátek tenisových
mistrovských zápasů družstev. K tomu
také patří pravidelné tréninky dětí, ale
rovněž možnost všech lánských občanů
si přijít zahrát tenis.
V nadcházející sezóně budeme mít ve
hře všechna družstva, tzn. od mladších
žáků až po dospělé. Zápasy se hrají
v sobotu a v neděli dopoledne, přijďte se
podívat a povzbudit naše týmy. Veškeré
informace naleznete na našich internetových stránkách http://tenis.lany.cz,
kde můžete najít i všechny turnaje, které
letos pořádáme.
Přeji všem tenistům, aby se jim letošní
sezóna vydařila, a věřím, že návštěvníci
areálu TK Lány budou spokojeni.
Petr Moravec

Všestrannost TJ Sokol Lány
Aerobic Team Lány se v současné době
pilně připravuje na soutěžní sezónu,
která začíná v dubnu. Na Maškarním
bále se představily týmy Mamma Mia!,
Robotíci a Mexico. Ani ženy všestrannosti nezůstaly stranou a připravily si
pro návštěvníky bálu country tanec na
skladbu Cotton Eye Joe.
Od března došlo ke změně v hodinách
cvičení všestrannosti pro dospělé. Nyní
cvičíme v úterý, ve čtvrtek a v neděli.
Podrobnější rozpis hodin, včetně cvičitelek, najdete ve vývěsce u sokolovny
a na webových stránkách
https://www.sokol-lany.cz.
Jana Porcalová

Nedostáváte Lánský zpravodaj?
Od dubna letošního roku bude Lánský
zpravodaj roznášet nová doručovatelka.
Je možné, že domy, kde bydlí několik
domácností, neobdrží dostatečný počet
výtisků Lánského zpravodaje.
Nabízíme proto těmto domácnostem,
aby nás kontaktovaly prostřednictvím
emailu: zpravodaj@lany.cz nebo
informovali Obecní úřad Lány a
nahlásili adresu a počet výtisků, který si
přejí doručovat. Postaráme se o
nápravu.
Redakční rada Lánského zpravodaje
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Zápasy SK Lány

SPORTOVNÍ DÌNÍ

Sobota
6. 4. 2019 6:30

SK Lány – SK Rakovník "B"

Neděle
14. 4. 2019 16:30

Sokolové v bøeznu hodnotili a volili

SK Slaný "B" – SK Lány

Sobota
20. 4. 2019 17:00

SK Lány – SK Braškov

Neděle
28. 4. 2019 17:00

TJ Unhošť – SK Lány

V úterý 12. března se v sokolském sklípku sešli
členové TJ i hosté na výroční valné hromadě.
Pěkně připravené prostředí navozovalo domácí
atmosféru, která provázela celé jednání. Řízením
pověřil výbor jednatelku Ivanu Píšovou. Po
schválení nutných formalit přednesla starostka V.
Nováková zprávu o činnosti výboru a celé TJ za
uplynulý rok. Zmínila úspěchy a problémy
minulého volebního období. Z této zprávy
vyjímám několik nejdůležitějších údajů.
TJ měla k 31.12. 2018 celkem 229 členů, z toho je
plných 40 % dětí a mládeže do 18 let. TJ si váží
i přispívajících členů, kteří se většinou nezúčastňují aktivně činnosti, ale pomáhají jednotě jinak.
Na členských, oddílových příspěvcích a z peněz za
neodpracované brigádnické hodiny jednota získala vloni cca 140 000,- Kč. 68 dospělých členů
TJ odpracovalo vloni 672 brigádnických hodin.
Nejvíce času zabraly úklidové práce po rekonstrukci elektroinstalace. To byla po organizační
i finanční stránce nejnáročnější akce roku 2018,
ale také ten nejlepší dárek ke 100. výročí Sokola
v Lánech. Celé dílo včetně zednických, malířských, nátěrových a jiných prací vyšlo na
1 907 000,- Kč. Mohli jsme si to dovolit díky
jednak úspěšným grantovým řízením, ale hlavně
díky finanční podpoře od obce. Celkem jsme získali 1 036 400,- Kč. Díky patří i lánským občanům
a firmám, kteří přispěli finančními dary.
Sokolovna je využívána denně, a to nejen členy
Sokola. Ze záznamů o provozu v sokolovně jsme
spočítali, že ji ke sportování využilo 4 745 lidí, a to
byla v provozu jen 9 měsíců! Připočteme-li k tomu

Brigáda v sokolském areálu
V sobotu 27. dubna od 9:00 hodin se
bude konat brigáda na úklid venkovního
sokolského areálu. Bude se hrabat listí,
uklízet hřiště, doskočiště, volejbalový
kurt, upevňovat ochranné sítě, aj. Po
skončení brigády si společně opečeme
u táboráku buřty, které pro brigádníky
zajistíme. Připomínáme členům Sokola
jejich povinnost odpracovat tři brigádnické hodiny ročně.
Martin Zelenka

Ze Sokola
· 10. dubna je v sokolovně burza.
·

·

·

Pořadatelem je spolek Naše Lány.
19. dubna se koná oblíbený turnaj
veteránů ve stolním tenise jako
Memoriál Jindry Skály.
Na sobotu 11. května připravuje TJ
turistický výlet do CHKO Křivoklátsko, a to do obce Svatá. Podrobné
informace uvedeme v květnovém
Zpravodaji a ve vývěsce před sokolovnou. Zveme i nečleny TJ. Děti do 10
let musí být v doprovodu rodičů.
Pro nemoc cvičitelky L. Kulaté se do
června bohužel páteční tanečky pro
děti konat již nebudou. Omlouváme
se rodičům, ale změnila se situace
s lektorkou.

Sbìr železného šrotu
V sobotu 27.4. od 9:00 hod. uspořádá
Hokejový klub v Lánech a Vašírově pravidelný sběr železného šrotu. Prosíme
občany, kteří by chtěli železem přispět,
aby jej připravili před své domy až v den
sběru, rádi pomůžeme šrot vynést. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na
telefonním čísle 731 189 216. Předem
děkujeme všem občanům, kteří klubu
přispějí.
Aleš Lomberský

ještě účast na tanečních zábavách a v Domečku,
určitě bychom překročili hranici 10 000. Je
samozřejmé, že takový provoz klade vysoké
nároky na úklid a údržbu a stojí hodně peněz.
Vlastní hospodářskou činností (na nájmech, za
vlastní akce) jsme vloni získali téměř 229 000,Kč. Ve zprávě starostka poděkovala trenérům
a cvičitelkám za dobrovolnou práci, Oldovi
Poláškovi za organizaci turnaje ve hře pétanque
a spolku Naše Lány za oboustranně vstřícnou
spolupráci. Poté vyzdvihla hlavní záměry na rok
2019, které bude zajišťovat nový výbor. Z nich
uvedu jen jednu akci. Chceme realizovat renovaci
podlahy v sokolovně, která velmi trpí zejména při
komerčních akcích. V závěru svého vystoupení
V. Nováková oznámila, že ve funkci starostky po
jedenadvaceti letech končí, vyjádřila přání, aby
Sokol v Lánech nadále čile žil, a popřála novému
výboru hodně elánu a zájmu od všech členů TJ.
Po zprávách jednotlivých oddílů, hospodářky
a kontrolní komise a po diskuzi proběhly volby.
Volilo se veřejně a všichni kandidáti dostali plný
počet hlasů. Novým starostou byl zvolen Martin
Zelenka, místostarostkou Martina Hořejší,
pokladní Iva Mišková a jednatelkou Václava
Nováková. Dalšími členy výboru jsou Jana
Porcalová (všestrannost), Ilona Víchová (florbal), Miroslav Píša, Jan Rovný (volejbal), Milan
Moravec a Michal Brožík (stolní tenis). Do
kontrolní komise byly zvoleny Věra Svobodová,
Petra Nováková a Iveta Worofková.
Václava Nováková

Hokejová sezóna 2018/2019 skonèila
Lánský hokejový klub dokončil další sezónu, kterou odehrála dvě mužstva dospělých. Před touto
sezónou to Český svaz ledního hokeje „zabalil“
s meziokresním přeborem, jenž byl spojen
z okresů, Kladno, Rakovník, Příbram, Prahazápad a Beroun. Ani z takto velkého územního
celku se nepodařilo dát dohromady mužstva pro
soutěž. Lánské B-mužstvo po zrušení okresního
přeboru v Rakovníku nastupuje ve Slánské
amatérské hokejové lize. V letošní sezóně nebylo
zbytí a z důvodu zrušení MOP (meziokresního
přeboru) do této soutěže nastoupilo i A-mužstvo.
V právě končící sezóně do této soutěže AMHL
Slaný zasáhla obě mužstva Lán, HC Středokluky,
HC Ovce Kamenné Žehrovice, HC SKI Čnes, HC
Rowing a HC Eternal. Soutěž se hrála 2x každý
s každým, což každému z celků přidělilo porci 12
utkání, která se odehrávala od října 2018 do března 2019. Většina utkání se odehrála ve Slaném
nebo i na kladenském zimním stadiónu.

Zrušením MOP došlo k výraznému zkvalitnění
soutěže, do níž přišlo mnoho hráčů, kteří neměli
zájem hrát krajskou soutěž, i když spousta z nich
by na to kvalitu měla. Výsledky lánských mužstev
nestačily na nejvyšší příčky. A-mužstvo se
umístilo na čtvrté příčce s vyrovnanou bilancí
šesti výher a šesti proher. Bohužel B-mužstvo
mělo bilanci pouhých dvou výher a deset porážek,
která jej nelítostně odsunula na chvost konečné
tabulky této soutěže.
Všechna soutěžní hokejová utkání jsou sice odehrána, ale to neznamená, že do podzimu přestane
hokejový oddíl existovat. Na programu máme
ještě v rámci akce UKLIĎME ČESKO! sběr
odpadu v okolí obce. Následovat bude o víkendu
13. – 14. 4. 2019 turnaj v Plzni s mezinárodní
účastí a v plánu je i každoroční sběr železného
šrotu, který letos vychází na sobotu 27. 4. 2019.
Aleš Lomberský
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