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Od června
do září
Červen byl v naší obci dobou lesku
aristokratické slávy, ale nakonec i jejího
soumraku. Hrabě Jan Josef z Valdštejna
(1684–1731) uspořádal dne 26. 6. 1721
u Nového Domu pověstný hon pro Alžbětu Kristýnu (1691–1750), choť císaře
Karla VI. (1685–1740), matku budoucí
panovnice Marie Terezie. Na věčnou
připomínku této akce stojí uprostřed lesa
dodnes socha sv. Jana Nepomuckého,
nejspíš dílo M. B. Brauna.
V červnu 1723 se provdala Valdštejnova dcera Marie Anna (1707–1756) za
knížete Josefa Viléma z Fürstenberka
(1699–1762), což byl první krok k tomu,
aby se Křivoklátsko společně s Lány stalo
na následujících téměř dvě stě stě let
majetkem fürstenberského rodu.
Dne 19. 6. 1914 si připomínali kníže
Maxmilián Egon II. z Fürstenberka
(1863–1941) a jeho choť Irma (1867–
1948) v lánském zámku výročí svého sňatku. (Brali se v roce 1889 a krátce potom
přijeli 23. června s velkou pompou do
Lán.) Po 25 letech se v zámku a v parku
opět odehrávalo divadlo velkého formátu,
ale ve vzduchu už visela válka. Hned 28.
6. 1914 byl spáchán atentát na Františka
Ferdinanda d’Este a Max s Irmou, jakmile
se o tragédii svého příznivce dověděli,
ihned opustili Lány.
Přehnala se válka. Po jejím skončení tu
byla naprosto jiná společenská a politická situace než před jejím vypuknutím.
Monarchie přestala existovat a jedním
z nástupnických států se stala Československá republika. Lánský zámek začal na
základě koupě od šlechtického majitele
(prodej 15. 7. 1921) sloužit jako přechodné prezidentské sídlo. T. G. Masaryk se
zde usídlil 11. 8. 1921. Budeme-li hovořit
obrazně, červen něco uzavřel a v srpnu za
šest roků něco zcela nového započalo.
Nás čeká ve vydávání Zpravodaje dvouměsíční přestávka. Přejme si do letních
dnů, abychom se na konci srpna a v září
vrátili odpočati do situace, která nás
nebude ničím ohrožovat ani omezovat.
Buďme zdrávi a opatrujme se. Navzájem
i každý sám sebe.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Stavební akce v roce 2021
Blíží se prázdniny a s nimi také bude finišovat
převážná část stavebních akcí plánovaných v naší obci na letošní rok.

Výstavba splaškové kanalizace a ČOV Vašírov
Tyto práce provádí firma Energie-stavební a báňská a. s. Kladno a technologii dodává firma Vodní
zdroje Ekomonitor s. r.o. Chrudim. Výstavba vlastní kanalizace je v současné době hotová a probíhají
dokončovací práce na budově čistírny odpadních
vod. Byla namontována kompletní technologie
a během měsíce června se budou provádět všechny potřebné zkoušky. V tomto měsíci bude také
provedena závěrečná prohlídka stavby a v případě
kladného výsledku bude vydáno povolení ke zkušebnímu provozu. Současně začaly i práce na rekonstrukci povrchů místních komunikací. Během
letních prázdnin bude také dokončena oprava zbylé části krajské komunikace III/236 od kapličky na
severní konec obce Vašírov. Předpokládaný termín
dokončení všech prací je srpen 2021. Celkové náklady na tuto akci činí 33 mil. korun. O dalším postupu připojování se na vlastní kanalizaci budou
občané Vašírova včas informováni.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Během letošního léta budou také finišovat práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Většina

vnitřních instalací je již provedena a v současné době probíhají práce na fasádě budovy a na
úpravě okolí. Rekonstrukci provádí firma Domistav CZ a.s. Hradec Králové a celková cena
rekonstrukce činí 8,2 mil. Kč. Částka 2,9 mil Kč
je hrazena z dotace IROP Místní akční skupiny
Svatováclavsko. Předpokládaný termín kolaudace stavby je srpen 2021.
Rekonstrukce sběrného dvora
V měsíci dubnu 2021 byly zahájeny práce na
rekonstrukci sběrného dvora, kterou provádí
firma Druhá severočeská stavební společnost
s. r. o. Pernštejn. Celková částka rekonstrukce
činí 2,5 mil. Kč a vybavení kontejnerového stání 750.000,- Kč. Na tuto akci získala obec dotaci
z Operačního programu životní prostředí Ministerstva životního prostředí ve výši 1.562.000,Kč. Tato stavba bude dokončena do konce měsíce června 2021.
Oprava komunikace ZŠ
Během letních prázdnin bude provedena také
oprava komunikace před hlavním vchodem historické budovy v areálu Základní školy Ch. G.
Masarykové v Lánech. Tyto práce zajišťuje firma
Klika &Dvořák s.r.o.

Karel Sklenička

Uzavírka silnice Lány-Vašírov

V termínu od 7. července do 23. července 2021
čeká silnici č. III/23623 úplná uzavírka a v termínu od 23. července do 30. července 2021 pak
částečná uzavírka z důvodů opravy vozovky po

provedené stavbě vodovodu a kanalizace ve Vašírově. Objízdná trasa je vedena přes kruhovou
křižovatku na Stochov-Slovanka.

redakce

Pozvánka na veřejné zasedání

Zastupitelstvo obce vás zve na veřejné zasedání, které se bude konat v pondělí 14. června 2021
od 18:00 hodin v sále nad Narpou. Na programu veřejného zasedání bude projednání dotací pro
spolky a sportovní organizace.
redakce

Májová veselice aneb co z ní zbylo
Na poslední květnovou sobotu jsme
pozvali děti na loutkové divadlo.
Není to mnoho, ale to jediné totiž
zbylo z celé tradiční Májové veselice, co bylo možné uspořádat.
Dětí přišlo čtyřicet. Některé
samy, ty nejmenší s rodiči. Pan Tomáš Kapsa z Loutkářského spolku
Před Branou z Rakovníka zahrál
dětem šest pohádek s různými druhy loutek. Prozradil, že to bylo jeho
první představení po dlouhých

11 měsících covidové přestávky.
A protože nám počasí nepřálo, konalo se divadlo v sokolovně.
Děkujeme tímto TJ Sokol Lány, že
jsme se mohli na poslední chvíli do
sokolovny uchýlit. Děkujeme také tetičkám baráčnicím za ozdobení břízek na náměstí a u vjezdů do obce.
Břízky jsou jedním ze symbolů Májů.
Termín další Májové veselice je sobota 28. května 2022. Tak snad do třetice už to vyjde!
Jana Drastilová

Komise společenského života
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V Lánech bude
výdejní místo
Zásilkovny

Starosta obce jednal v květnu se zástupkyní
společnosti Zásilkovna s. r. o., která projevila zájem o umístění samoobslužného výdejního místa Zásilkovny (tzv. Z-BOXu)
v Lánech. Pro instalaci modulu se schránkami bylo vybráno místo v centru obce na
Masarykově náměstí v blízkosti autobusové
zastávky. Z-BOX je napájen solárními panely, je zajištěn bezpečnostními technologiemi
proti krádeži a bude pod trvalým dohledem
kamerového systému obce. Schránky nabídnou prostor pro uložení 3 kategorií zásilek
(S, M, L) dle rozměrů. Předpokládá se realizace do konce června 2021. Martina Hořejší

Prázdninová nabídka letňáku
Obec Lány si vás dovoluje o letošních prázdninách
pozvat do letňáku v Lesní ulici. Pro letošní sezónu jsme se vybavili vlastní promítací technikou,
a máme tak volnější ruce v plánování termínu
a v množství promítaných filmů v Lánech. Občerstvení zajištěno. Promítáme po setmění.
Pátek 9. července – Princezna zakletá v čase
(Česká fantasy pohádka z roku 2020. Natáčela se
v zatopených lomech v okolí Lipnice nad Sázavou,
v zámeckém areálu v Sobotíně na Šumpersku, na
hradě Točník na Berounsku a na hradě Bouzov.)

Co se děje
na lánské radnici
Rekonstrukce sběrného dvora u hřbitova
probíhá dle naplánovaného harmonogramu. Plocha získala nový asfaltový povrch,
jsou připraveny sloupky na osazení krytého
místa na uložení elektroodpadu. Nyní přijde na řadu instalace zázemí pro obsluhu
a nákup úložných kontejnerů. V projektu
dojde k úspoře Kč 30 000 Kč kvůli nerealizovanému vnitřnímu oplocení.
Starosta obce Rynholec Jaromír Dyntar
požádal naši obec Lány o spolupráci při
hledání řešení regulace provozu nákladních
aut na Bílé cestě.
Zastupitelé se zabývali žádostmi o prodej
pozemků nebo vydržení pozemků v katastru Lán a Vašírova.
Zastupitelé se v červnu zabývali přijatými
žádostmi spolků a organizací na podporu
činnosti v letošním roce, kterých bylo v termínu do 30. dubna podáno celkem 18. Při
posuzování žádostí bylo zohledněno, že činnost nebo akce spolků nebyly vinou pandemie covidu-19 více než 5 měsíců uskutečňovány. Zastupitelé navrhují rozdělení celkové
částky Kč 599.000,-. Rozdělení dotací bude
schvalováno na veřejném zasedání zastupitelstva 14. června 2021.
Zastupitelé sledují dění okolo připravovaného projektu firmy MSP Projekty s.r.o.
v průmyslové zóně na Armádě. Firma
v květnu letošního roku představila přepracovaný projekt - více informací naleznete
na https://www.facebook.com/nasrynholec.
Referendum proti výstavbě haly v Rynholci
proběhne 26.6.2021.
redakce

Základní škola Lány hledá

uklízečku

na částečný úvazek

s nástupem od září 2021.
Nabídky zasílejte na e-mail
skola@zs.lany.cz.

Společenské dění

Pátek 16. července – Šarlatán (Životopisné drama z roku 2020. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se
v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Film se natáčel
i v našem okolí. Nevhodné pro děti do 12 let.)

Pátek 30. července – Bezva ženská na krku
(Česká komedie z roku 2016. Čerstvě rozvedená čtyřicátnice chce v životě začít znova. Přijme
proto místo učitelky na venkovské škole a nastěhuje se do domu, kde bydlí místní hrobník.)
Sobota 14. srpna – Něžné vlny (Český film z roku
2014. Je rok 1989 a nesmělý puberťák závodí s časem, aby navzdory přání rodičů stihl získat srdce
okouzlující akvabely, která se brzy odstěhuje za
železnou oponu.)
Sobota 28. srpna – Matky (Česká komedie z roku
2021. Film o ženách v nejlepších letech, které jsou
elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní
kamarádky z chystané komedie takové jsou, ale
k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné.)
Dovolujeme si vás však upozornit, že s ohledem
na bláznivou dobu se může tento naplánovaný
program změnit. Sledujte tedy internetové a FB
stránky obce. Stáhněte si do chytrého telefonu
aplikaci Moje Obec – Lány u Kladna, jejím prostřednictvím budete dostávat informační zprávy.
Akce budeme také vyhlašovat obecním rozhlasem.
Pořádání každé akce se bude řídit aktuálními
opatřeními proti šíření COVID-19.

Jana Drastilová

Pozvánka na Sen noci svatojánské
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech srdečně zve
u příležitosti projektu Středočeské kulturní léto
dne 17. 8. 2021 od 19:00 hodin na divadelní
představení Sen noci svatojánské. Divadelní
představení se uskuteční v prostoru bývalého
kynologického cvičiště, Lesní ulice Lány. Hraje
městské divadlo Kladno. Vstupenky bude možné zakoupit v předprodeji v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech nebo on-line přes portál Ticketlive. Cena vstupenky je 100,- Kč.
Děj: Jedna z nejznámějších Shakespearových
komedií, Sen noci svatojánské, vypráví o čarovné noci, kdy se na okamžik propojí svět lidí se

světem víl a elfů. A tak se setkává athénský král
Théseus s krásnou Hippolytou, král elfů Oberon
s královnou Titánií a do toho všeho se samozřejmě zaplete i rozverný Puk. Opodál zkouší skupinka řemeslníků komedii o osudové lásce a pro
samé zaujetí ani nevnímá, že les se po uši zamilovanými páry jenom hemží. Sen noci svatojánské je hra o lásce a bláznivých proměnách,
která si nachází své diváky napříč staletími.
Srdečně vás zveme na jedinečné představení pod
širým nebem. Místa k sezení budou zajištěna.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník

Těšíme se na GULÁŠfest 2021
Stále věříme, že se akce v sobotu 24.
července 2021 bude moci uskutečnit bez omezení. Pokud tomu tak
bude, můžete se těšit na odpolední
kapelu Kudy Kam, MAXI trdelník
pana Novotného, skvělou kávu
z Moris’s Café, představí se vinařství VÍNO HRUŠKA, Havana Club
s míchanými nápoji. Další občerstvení zajistí Restaurace Narpa. Na jídelním lístku
bude po celý den i večer několik druhů gulášků,
nebude chybět venkovní výčep s dalším druhem
piva a dobroty na grilu. Na programu nechybí
kuchařská show Zdeňka Jánského a Ládi Svobody, pro děti smývatelné tetování a Popletený rok
s myšákem Edou (tanec a soutěžní stanoviště).
Soutěž ve vaření guláše odstartuje ve 13:00
hodin a zde vám představujeme odvážné týmy,

které se do uzávěrky Zpravodaje
přihlásily: 1. Hokejová síň Hošek,
2. Veselé tetičky za spolek baráčníků,
3. Vašírováci za spolek Náš Vašírov, z. s., 4. Muzeum T.G. Masaryka
v Lánech a 5. tým JPMoriginal Michala Černého.
Budeme rádi, přihlásí-li se další týmy. Pracovní prostor umíme
připravit pro 10 družstev. Zájemci, přihlaste se
na e-mailu: gulasfest@lany.cz. Propozice najdete
pod QR kódem nebo vám je pošleme emailem.
Nenechte se tedy přemlouvat, pojďte do toho! Bez
soutěžících by to nešlo! Jedlíci už se pak najdou.
Odpolední kapelu vystřídá oblíbená lánská
kapela ViPiŠ s večerní zábavou. Těšíme se na viděnou s vámi na náměstí.
Jana Drastilová

Komise společenského života

Společenské dění 
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Chorus Laneum hledá nové posily
Milí přátelé, covidová doba prověřila lásku ke
sborovému zpěvu, a tak se stalo, že nás sem tam
někdo opustil. Nastal čas obnovit naši činnost.
Nabízíme všem zájemcům o sborové zpívání
možnost se k nám připojit.
Náš sbor má za sebou (kromě nucené přestávky) již 12tiletou tradici. Studujeme dva programy
ročně a vystupujeme cca 10x za sezónu. Zkoušíme 1x týdně v úterý od 18:00 do 20:00 hodin
v Lánech. Naši členové jsou z Lán, z nejbližšího
okolí, ale i z Prahy. Máme za sebou i úspěch na
mezinárodní soutěži. Co se týká repertoáru, je
možno si ho přečíst na našich webových strán-

kách www.choruslaneum.cz. Přijmeme do svých
řad dva soprány, dva alty, jeden bas a jeden tenor.
Věková hranice je od 18 let a horní hranice není
omezena. Zpíváme skladby gotické, renesanční,
barokní, klasicistní a romantické až po spirituály. Jedinou podmínkou přijetí je kromě bezchybné intonace i pravidelná docházka, protože
zkoušky se konají jen jedenkrát týdně. Věřím, že
v září začneme opět zkoušet; čeká nás překrásná
Schubertova Mše G-dur v katedrále sv. Víta a ve
Strahovském klášteře v Praze. Kontaktovat nás
můžete na e-mailu: vladole@seznam.cz.
Vlasta Doležalová

Kulinářský jarmark
Brzy po letních prázdninách vás zveme na Kulinářský jarmark, který je opět spojený s tradiční
Masarykovou vatrou. Potkáme se v sobotu 11.
září 2021 na náměstí. Hudební doprovod během
dne zajistí na harmoniku pan Chaloupka, kterého vystřídá skupina Třehusk, a večerní zábava
patří kapele V Pantoflích.
Pro děti bude připravený skákací hrad, šermíři, tvořivé dílny a poníci. Ve stáncích najdete potraviny i řemeslné výrobky: víno a burčák,
mošty, koření a bylinkové čaje, lánský med, domácí sirupy, čokolády Jordi´s, kysané a ochucené zelí, lokální ovoce a zeleninu, kávu z rodinné
pražírny, medové perníčky, bezlepkové uzeniny,
pečivo, paštiky a vepřovky, květiny pro podzim-

ní výsadby, ruční mýdla, svíčky a šumivky do
koupele, zahradní keramiku, užitkovou keramiku, košíky, zdravé a chutné výrobky z rakytníku,
pražené mandle sladké i slané, Hořické trubičky,
sušené plody, EKO kosmetiku a drogerii, ptačí
budky, náušnice a náramky z korálků, smaltované šperky, originální olejomalby, podzimní bytové dekorace a další.
O spokojená bříška se nám postará Restaurace Narpa a Lánské cukrářství, Bistro Pod Branou
s vepřovými pochoutkami, Moris´s Café, Havana Club s míchanými nápoji a nemůže chybět
krčmář Mastňák se specialitami na ohni.
Jana Drastilová
Komise společenského života

Pozvání na Sletiště v Kladně
Kladenské Sletiště si v nadcházejících dnech bude připomínat historické výročí. Uplyne totiž 100
let od prvního otevření Sletiště, při kterém probíhal tzv. krajský slet. Cvičilo na něm osm tisíc cvičenců, jimž přihlíželo 50.000 diváků. Oslavy tohoto výročí proběhnou v sobotu 12. června 2021
odpoledne. Veřejnost je vítána. Podrobný program oslav najdou zájemci ve vývěsce před lánskou
sokolovnou. 
Václava Nováková

„Covid“ noční můra pro sport!
V říjnu loňského roku 2020 nám virová epidemie a s ní spojené vládní opatření neumožnily
dohrát podzimní část krajské soutěže mužů I. B.
třídy skupiny A. Nedohrálo se celkem 6 hracích
kol. Po dlouhé pauze jsme se opět sešli v květnu 2021 s nadšením, pár kily navíc, ale hlavně
všichni do jednoho. To nás utvrdilo v tom, že
fotbal máme rádi a můžeme se na sebe spolehnout. Předchozí sezóna byla ukončena bez
jakýchkoliv postupů a sestupů v jednotlivých

soutěžích. Po pár tréninkových jednotkách si
dáváme měsíc pauzu na dovolené a v červenci
se začneme připravovat na nadcházející sezónu,
která začne v srpnu 2021. Rozlosování a přesné
termíny nejsou známy ani na těch nejvyšších
místech. V dalším vydání Zpravodaje už Vám
určitě nasdílíme rozpis zápasů.
Děkujeme za podporu a těšíme se na shledanou na domácím stadionu Vlastimila Švolby SK Lány.
Jakub Matějka

Přijďte si zahrát florbal
Hrajete rádi florbal? Přijďte si s námi zahrát do
lánské sokolovny. Ve druhé skupině pokročilých
se nám uvolnilo pár míst. Koho hledáme? Dorostenec, dospělý, muž nebo žena, je to jedno, všichni
se k sobě chováme tolerantně a hru si užíváme pro
zábavu. Důležité je, abyste už měli s tímto sportem trochu zkušeností (klidně i rekreačně). Co vás
čeká? Technická cvičení a samozřejmě samotná

hra. Pokud máte zájem, trénujeme každé úterý od
18:15 do 19:00 hodin. Kdo by měl zájem, přijďte
si zkusit první hodinu zdarma. Těšíme se na vás.
Členové Sokola platí jednou ročně členský příspěvek 500,- Kč (200,- Kč) a oddílový příspěvek
300,- Kč za půl roku. Ostatní účastníci zaplatí
50,- Kč (20,- Kč) za hodinu a též oddílový příspěvek.
Kamila Kanderová a Ilona Víchová

Kalendář akcí
Děkujeme všem za poslání termínů plánovaných aktivit na letošní rok. Všichni víme,
že nám epidemiologové stále nedovolují
pořádání programů sportovních ani společenských, na které jsme byli řadu let zvyklí.
Přesto přinášíme náhled některých připravovaných událostí na letošní léto a podzim a věříme, že zlepšující se situace je dovolí uskutečnit. Termíny jednotlivých akcí
si však vždy předem ověřte u pořadatelů.

9. 7. Princezna zakletá v čase
Letní kino v Lesní ulici (Obec Lány)
16. 7. Šarlatán - Letní kino v Lesní ulici
(Obec Lány)
17.- 18. 7. Lánské letní polétání,
modelářské letiště (MK Lány)
24., 25. 7. Lánský pokec - létání s modely
všech typů, řízených modeláři všech věkových kategorií, včetně nočního poletování,
modelářské letiště (MK Lány)
24.7. Gulášfest na náměstí (Obec Lány)
26.-30.7. Příměstský tábor v Domečku
(Naše Lány)
30. 7. Bezva ženská na krku - Letní kino
v Lesní ulici (Obec Lány)
2.-6. 8. Příměstský tábor v Domečku
(Naše Lány)
14. 8. - Něžné vlny - Letní kino v Lesní
ulici (Obec Lány)
15. 8. Lánské výškoměry - Soutěž větroňů
poháněných elektromotorem RCEV,
modelářské letiště (MK Lány)
17. 8. Sen noci svatojánské - představení
kladenského divadla od 19:00 hodin, Letní
kino v lesní ulici (Muzeum T. G. M.)
20., 21., 22. 8. Lánské noční poletování k výročí založení našeho klubu, modelářské letiště (MK Lány)
28. 8. Matky - Letní kino v Lesní ulici
(Obec Lány)
11. 9. Kulinářský jarmark na náměstí
(Obec Lány) od 11:00 hodin
11. 9. Masarykova vatra na sokolském
cvičišti (Obec Lány, SDH,
Muzeum TGM) od 19:00 hodin
11. 9. Lánský podzimní historik - soutěž
dle pravidel SAM 95, modelářské letiště
(MK Lány)
18. 9. Lánská louže - soutěž o Pohár
modelů hasičských lodí - soutěž
v přesnosti a rychlosti vedení lodí,
soutěž hasičských lodí, Židovský rybník
v Lánech (MK Lány)
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Vítání občánků

Narození každého miminka je neopakovatelnou událostí a zaslouží si patřičné oslavy.
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Lánech pořádá pravidelně
slavnostní obřady uvítání narozených občánků. Žádáme tímto rodiče, kteří mají
zájem po narození miminka zúčastnit se
slavnostního obřadu Vítání občánků, aby
se osobně dostavili na obecní úřad a vyplnili přihlášku. Obřady pořádáme jednotlivě, pro každé miminko zvlášť, a je tak
možné pozvat si rodinu či přátele. Vítání
občánků je určeno dětem s trvalým pobytem v Lánech a Vašírově. Nejbližší termín
je v sobotu 26. června 2021. Přihlášku můžete poslat i elektronicky. E-mail: dasakratka5@seznam.cz.
Dagmar Krátká

Sbor pro občanské záležitosti

Jubilejní svatby

Vážení manželé, pokud oslavíte v roce 2021
jubilejní svatbu a máte zájem o slavnostní
obřad, prosím o zanechání zprávy a kontaktu na vás na Obecním úřadu v Lánech, nebo
se ozvěte přímo na můj kontakt. E-mail: dasakratka5@seznam.cz, mobil: 605 586 632.

Dagmar Krátká, předsedkyně SPOZ

Přijďte do knihovny

Obecní knihovna se vrátila do pravidelného režimu v plném rozsahu otevírací doby:
vždy ve středu od 13:00 do 17:00 hodin.
Pravidelní čtenáři vědí, že pilnou paní knihovnici Jitku Macháčovou zastihnou v budově I. stupně ZŠ i před otevírací dobou.
Dovolujeme si vám doporučit návštěvu
obecní knihovny, která vám může nabídnout bohatý fond publikací včetně nejnovějších titulů, jež jsou aktuálně dostupné na
pultech knihkupectví. Neváhejte a přijďte
navštívit útulné prostředí obecní knihovny.
I zde se dodržují platná nařízení a aktuální
předpisy. Knihovna bude otevřena celý červen a červenec, v měsíci srpnu bude z důvodů prázdnin zavřena.
Martina Hořejší

Nabídka zaměstnání od 1. září 2021

Hledáme asistentku
lánského Domečku
sokolovna, 1. patro

Pracovní náplň:
asistent a správce
kontakt s rodiči a dětmi v Domečku,
částečně práce z domova na PC.
Požadujeme: středoškolské vzdělání
(maturita není podmínkou),
ochotu se vzdělávat, samostatnost, kreativitu,
pečlivost a spolehlivost.
Nabízíme: zkrácený pracovní úvazek.
Pracovní doba v Domečku:
úterý a středa 8:00 – 13:00 a 14:00 - 17:30 hodin,
čtvrtek 8:00 – 12:30 hodin.
Informace: 724 265 092 nebo sdruzeni@lany.cz

Co se děje ve školách

Co se dělo v měsíci květnu v MŠ?
docházíme, bohužel tentokrát opět
Od 3. května se otevřela školka pro
jen v rámci dodržení nastavených
všechny děti.
pravidel.
Provoz předškolního zařízení byl
zahájen bez omezení počtu dětí ve
Již se těšíme a začneme se chystat
na dětmi očekávaný svátek, a to je
skupině či třídě, se spojováním v ranních a odpoledních hodinách, bez tesDen dětí.
tování dětí a bez povinnosti dětí nosit
Máme připraven dopolední proroušku.
gram na třídách, soutěže, hry a slavDěti se nám vrátily natěšené a s venostní svačinu. S nákupem ovoce na
do mateřské
ovocný raut nám pomohou maminky
likou radostí prožívají jarní dny spoškolky
lečně se svými kamarády a vrstevníky.
z výboru SRPDŠ. Po svačině na děti
Co nejvíce času se snažíme trávit
čeká na zahradě velká ptačí slavnost.
v přírodě a poznáváme jarní probouzející se pří- Těšit se mohou na sportování ve čtyřech družrodu. Ve všech třídách proběhl jarní lesní den. stvech, které si děti vytvoří samy podle toho, kteBohužel počasí není příznivé, ale zámecký park je rou barvu ptáčka si na zahradě objeví. Družiny
pro vycházky tím nejlepším místem.
žlutých, modrých zelených a červených ptáčků
Koncem dubna proběhl sběr papíru. Všem, kdo (dětí) budou společně soutěžit např. přenášet
přispěli, moc děkujeme. Vybranou částku 1020 vodu pro svá mláďátka. Kdo nanosí dřív a nerozKč věnujeme na pomoc zvířátkům v ZOOparku leje? Je připraven hod do dálky papírovou koulí
Zájezd. Budeme vás informovat, které zvířátko nebo přetahovaná. Družiny objeví v písku poklad,
si děti v letošním roce vyberou k adopci. Snad se ale musí dobře hledat, a tak dopoledne jistě uplypodaří uskutečnit i výlet za zvířátky.
ne v dobré náladě. Děti si užijí den plný zábavy.
4.5. - 5.5. proběhl zápis do MŠ. Na zápis se do2. 6. nás čeká Veselé bubnování na zahradě
stavilo 38 dětí. Vyhodnocení zápisu bylo zveřej- školky, opět s dodržením všech nastavených hyněno na webových stránkách mateřské školy. Pro gienických pravidel.
školní rok 2021 /2022 bylo přijato 26 dětí. Všem
Dopoledne 3.6. zavítají předškoláci do ZŠ Lány
žádostem o přijetí dětí s trvalým bydlištěm v naší a částečně jim bude nahrazen motivační program
obci bylo vyhověno.
před zahájením docházky do 1. třídy. Prohlédnou
20. 5. 2021 byla plánovaná Slavnost MŠ. Bohu- si prostředí tříd a seznámí se s třídními učitelkami, které mají pro děti připraven program.
žel je opět přesunuta na jaro 2022.
Očekáváme další uvolnění opatření, abychom
Věnovali jsme se i přípravě překvapení k svátku
maminek. Děti nařízkovaly a vypěstovaly rýmov- pro děti mohli připravit Poslední školkování. Neníky nebo fialky. Ve školce se všem květinám veli- bude v takovém stylu jako v minulých letech, ale
ce daří. Děti vyrobily přáníčka a zápichy a věřím, vynasnažíme se, abychom se s velkou partou, která odchází do ZŠ, důstojně rozloučili.
že jimi maminky potěšily.
Naši předškoláci také zanechali pozdrav
Přeji všem příjemné prázdniny prohřáté sluníčv Domě pečovatelské služby, kam tradičně rádi kem. 
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ

OKÉNKO

Zprávy ze školy: Znovu společně
• 26. 4. - Osm žáků z 5. B se podílelo na ozdobení
stromu a keřů před Narpou hejnem čarodějnic
a spoustou netopýrů.
• 29., 30. 4. – Využili jsme jedné z nabízených aktivit projektu Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání ORP Kladno a do on-line výuky anglického jazyka jsme ve třídách 4. A, 7. a 8. zapojili lektorku paní Bc. Maryam McBride, MBA.
• 3. 5. – K rotační výuce se k žákům 1. stupně
přidali i žáci 2. stupně.
• 17. 5. – K běžné výuce se vrátili všichni žáci
školy.
• 24. 5. - Žáci 5. A a 6. B se zapojili do „Jarní
výtvarné soutěže“, pořádané Dobrovolnickým
centrem Kladno. Obrázky našich žáků budou
vystaveny v Domově pro seniory ve Švermově
a vnesou trochu sluníčka a dobré nálady všem
jeho obyvatelům.
• 24. 5. – Další z nabízených aktivit projektu
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
ORP Kladno, do které se zapojili žáci 8. třídy, byla virtuální prohlídka coworkingového
centra.
• 28. 5. – Škola většinově přechází k PCR testům
neinvazivní metodou odběru ze slin (tampónková metoda), které jsou nyní plně hrazeny
státem. Žáci budou testováni ve čtrnáctidenní

my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
frekvenci. Za významnou pomoc s předběžným mapováním terénu kolem PCR testování a s navázáním kontaktů bych touto cestou
chtěla poděkovat paní zastupitelce Janě Drastilové.
Na únorové dotazníkové šetření „Distanční
výuka“ navázalo šetření školního klimatu „Mapa
školy“, do kterého se zapojili žáci, rodiče, pedagogové i provozní pracovníci. Výstupy budou
známy v průběhu měsíce srpna.
Všem zapojeným rodičům, žákům, přátelům
školy děkujeme za nastřádaných 2,3 tun starého
papíru. Na účet SRPDŠ přibylo 4580,- Kč.

Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Společenské dění 
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Malá opora velkých věcí
Třmen je opora pro nohu jezdce, připojená popruhy k sedlu a zvyšující jezdcovu stabilitu. Mít
dobrou malou oporu, to je velká věc. Opora nás
jistí.
Ztělesněním české státnosti je kníže Václav.
Na českou státnost navázala v r. 1918 Československá republika. Symbolem ČSR je pro mnohé
T. G. Masaryk. K první hlavě
státu patří Lány. K Lánům náleží Obora. Součástí Obory je
Kovářův luh: asi půldruhého
kilometru západně od hájovny Kaly. Na Kalích
svého času žil a pracoval hajný František Pelz
(27. 4. 1819 – 3. 6. 1873).
Pelz nacházel v lesích leccos zajímavého. Na
rozdíl od jiných to uměl docenit. V jeho hájovně vzniklo archeologické muzeum. Hroty šípů
a kopí, součásti postrojů, meče, nože, dýky, sekery… Všechno pečlivě evidované, opatřené cedulkami s místem a datem nálezu. Mezi jiným také
luxusní koňský třmen, perfektní vikinská práce,
železný, avšak tausovaný mědí a stříbrem a nahoře opláštěný slitinou zlata, mědi a cínu. Tenhle
třmen, snad z Kovářova luhu, bohužel zdokumentovaný nebyl. Fr. Pelz už to nestihl. Brutálně ho
zavraždili pytláci. Dne 3. 6. 1873 ve 4 hodiny ráno
se Pelz vydal na obchůzku s tím, že se za hodinu
vrátí zpět, aby vyprovodil svou dceru Annu do
Zbečna. Pět hodin, čtvrt na šest, půl šesté a otec se
nevracel. Začali hledat a našli ho mrtvého poblíž
hájovny. Pušku, hodinky a peníze měl u sebe, nejednalo se tedy o loupež, nýbrž o pomstu.
Statný muž jistě kladl odpor, ale pytláci byli
v přesile, spoutali ho, ústa mu zacpali šátkem
a tloukli jej klacky; měl několik ran na hlavě
a zhmožděnin na rukou. Samotné údery smrtelné
nebyly, hajný se udusil, když ležel s ucpanými ústy
obličejem k zemi. Soudní komise uzavřela případ
tak, že Pelz zemřel mrtvicí následkem zadušení a v matrice je zapsáno, že zahynul následkem
násilného a vražednickou rukou způsobeného zardoušení.
Na místě Pelzova skonu čteme na litinové
tabulce nápis (citováno i s chybami): U věrném

vykonávání povinosti své zavražděn, polehl zde
František Pelz, knížecí hajný na kalích, dne 3ho
června 1873.
Vykopávky zůstaly v držení Pelzovy rodiny.
V r. 1891 se konala v Praze Jubilejní výstava.
Lánský švec Pošta tam triumfoval s mysliveckými botami a Pelzova dcera Anna tam zapůjčila
některé otcovy nálezy. Tzv.
zbečenský třmen vzbudil mezi
odborníky rozruch. Profesor
Josef Ladislav Píč (1847–1911)
usoudil, že tento unikátní artefakt patřil některé
z nejvýznamnějších osobností 10. stol., ne-li přímo knížeti Václavovi. Ve Zbečně byl tehdy panský dvorec (Křivokát na svou slávu teprve čekal)
a v prostoru Klíčavy se během lovů spoluvytvářely české dějiny.
Časem znalci posunuli vznik třmenu na
přelom 10. a 11. stol., Václav ho tedy patrně neužíval, leč domněnka, že v něm mohla spočívat
noha vévody české země, byla nesmírně lákavá.
Když Josef Václav Myslbek (20. 6. 1848 – 2. 6.
1922) tvořil monumentální jezdecký pomník
knížete Václava do čela pražského náměstí, snažil
se, aby všechny detaily byly co nejhodnověrnější. Důkladně prostudoval meč, drátěnou košili
a přílbici tzv. svatováclavského pokladu – a jako
vzor pro třmen mu posloužil právě zbečenský
třmen z Lánské obory.
Velké věci stojí na maličkostech. Malý třmen
zajišťuje stabilitu velké osobnosti. Velká osobnost
spoluvytváří dějiny. O jezdecké třmeny se v našem
regionu opíraly snad nohy knížete Svatého Václava, ale docela určitě nohy knížat Jaromíra, Břetislava II., Vladislava I. a Bedřicha a krále Václava
IV. Habsburští panovníci spoléhali víc na jistotu
a pohodlí svých vozů a kočárů. Snad je symbolické, že náš první prezident se vrátil k tradici třmenu, a dokud mu to zdraví dovolovalo, objevoval se
na veřejnosti na koni. Jezdil na něm kolem r. 1920
i na obhlídku míst archeologického průzkumu
v lánských lesích. Kruh se uzavírá, všechno souvisí se vším. Náš region jistí českou státnost nejen
sto, nýbrž desetkrát sto roků. Václav Vodvářka

Z historie

Bojovka a Disko

Na zakončení letošního cvičebního - necvičebního
roku plánujeme na závěr června nejen pro naše
cvičence různé akce. Úterý 22. června - bojovka
pro mladší žáky. Sraz v 16:00 u sokolovny. Za příznivého počasí venku, jinak v sokolovně (cvičitelka

mladších žáků Soňa Badziony). Čtvrtek 24. června
od 18:00 do 19:00 hodin - Diskofit s Bárou Ladrovou nejen pro dospělé. Pátek 25. června od 17 do
18 hodin - Diskotačení s Bárou Ladrovou pro děti
za sokolovnou.
Jana Porcalová

Domeček je otevřený do 1. července 2021.
Po letních prázdninách otevíráme opět na
konci srpna!
Vzhledem k omezené kapacitě využijte
před návštěvou náš ON-LINE REZERVAČNÍ SYSTÉM https://nase-lany-z-s.reenio.cz!
Není třeba registrace, jen rezervace místa
pro vás a děti. Žádné testy nebo potvrzení
nevyžadujeme. Otevřeno máme v úterý
a ve středu od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do
17:00 hodin, ve čtvrtek od 9:00 do 12:00
hodin.
Úterý 15:00 - 17:00 hodin
Ženský kruh s ručními pracemi
Čtvrtek 10:00 - 10:30 hodin
Výtvarné dopoledne pro děti s rodiči
• Beseda Citová závislost v rodině se
uskuteční ve středu 16. června od
10:00 hodin.
• Beseda Pravidelné stravování
u společného stolu se uskuteční
ve středu 23. června od 10:00 hodin.
• Maňáskové divadlo pro děti se
uskuteční v rámci herny ve středu
30. června od 10:00 hodin.
Bezplatné poradenství můžete využívat
i během letních prázdnin. Neodkládejte
problémy na později. Kontaktujte naše
konzultanty.
• Rodinné poradenství
Mgr. Zuzana Hanáková - 602 285 259,
e-mail: hanakova.zuzana@email.cz
• Právní poradenství pro rodiny
(občanské a ochodní právo)
Mgr. Kristýna Spalová
e-mail: kristyna.spalova@email.cz
• Právní poradenství pro rodiny
(rodinné a občanské právo, domácí
násilí, exekuce, insolvence)
JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová,
e-mail: corradiniova@akcv.cz
• Personální - mzdové poradenství
Magda Žižková, DiS.
e-mail: magdaf@centrum.cz
• Sociální-formulářové poradenství
a Senior poradenství přímo
v Domečku po celou otevírací dobu
nebo na e-mailu
simona.pisklakova@seznam.cz

inzerce

Podzim v Domečku
Besedy: 15. září Vedení dětí k samostatnosti
a odpovědnosti; 6. října Jak zvládat emoce
svoje i svého dítěte; 27. října Závislostní
chování dětí a dorostu na technologiích;
24. listopadu Jak zvládat strach a úzkosti;
15. prosince Sourozenecké vztahy; O bezobalovém nakupování; O zdravém obouvání.
Pohybové aktivity pro děti s rodiči budou
pokračovat od října 2021.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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Lánská sokolovna se
otevírá pro skupinové
cvičení
Postupné rozvolňování „covidových“ opatření umožnilo konečně návrat cvičení do
lánské sokolovny. Po více než 8 měsících!
Přinášíme vám aktuální nabídku cvičení
a tréninků v lánském Sokole:
Pondělí
• 	 trénink ATL: 16:00 - 17:00 hodin
(Bára, venkovní hřiště)
• 	 volejbal: 18:00 - 20:00 hodin
(volejbalový kurt, v případě
nepříznivého počasí
19:00 - 21:00 hodin sokolovna)
Úterý
• 	 seniorky: 9:00 - 10:00 hodin
(Vendula, sokolovna) zahájení
cvičení 1. června, cvičí se i během
prázdnin
• 	 mladší žáci: 16:00 - 17:30 hodin
(Soňa, za příznivého počasí venku,
jinak v sokolovně)
• 	 florbal: 17:30 - 19:00 hodin
• 	 kondiční cvičení žen: 19:00 - 20:00 hodin
(Jana, za příznivého počasí venku,
jinak v sokolovně, vlastní podložka)
• 	 kondičně aerobní cvičení žen:
20:00 -21:00 hodin (Jana, sokolovna),
cvičí se i během prázdnin
Středa
• 	trénink ATL: 16:00 - 17:00 hodin
(Bára, venkovní hřiště)
• trénink stolního tenisu:
17:00 – 20:30 hodin (sokolovna)
Čtvrtek
• 	posilovací hodina bez náročných sestav
pro ženy: 18:00 - 19:00 (Jana, sokolovna)
• 	volejbal: 18:00 - 20:00 hodin
(volejbalový kurt, v případě
nepříznivého počasí 19:00 - 21:00 hodin
sokolovna)
Podmínkou účasti na cvičení je platné očkování (minimálně 3 týdny po aplikaci
první vakcíny) nebo platný negativní PCR
nebo antigenní test, případně čestné prohlášení o platném testu ze školy nebo ze
zaměstnání. Cvičitelé a trenéři mají u sebe
formulář, do kterého cvičenci (případně rodiče) splnění této podmínky potvrdí podpisem. Podle posledních pokynů lze použít
i šatnu.
Jana Porcalová

Sportovní dění

Hýbeme se hezky česky
V květnu se oddíly lánského Sokola mladších žáků
všestrannosti a aerobiku přihlásily do soutěže Hýbeme se hezky česky, která je rozdělená do dvou
kol. Organizátorem soutěže je společnost Penny
Market s. r. o. a cílem soutěže je podpora sportovních klubů a týmů dětí a mládeže do 18 let.
Odměnou za umístění na předních místech bude
přihlášeným klubům finanční podpora nebo balíčky se zdravou výživou.

První kolo soutěže probíhá od 3. 6. 2021 do
30. 6. 2021, kdy je možné hlasovat on-line na
stránkách www.hybemesehezkycesky.cz pro
svůj klub nebo tým. Z každé IP adresy bude
možné hlasovat jedenkrát každý den.
Z tohoto kola soutěže postoupí do finálového kola v každém mikroregionu dohromady
tři soutěžící (naše týmy patří do mikroregionu
Kladno). První a druhé místo se určí dle počtu
hlasů v on-line hlasování, třetího postupujícího
soutěžícího vybere odborná komise organizátora. Podpořte prosím lánské týmy on-line hlasováním. Děkujeme.

Jana Porcalová

Zahájení nové tenisové sezony
Letošní, stejně jako loňský začátek roku byl pro
Tenisový klub takový „divný“ vlivem covidových
problémů. Vloni jsme museli např. provoz sauny
ukončit v polovině března, letos byla sauna ještě
více omezena, stejně jako provoz nafukovací haly.

V současné době je již tenisová sezona v plném
proudu, momentálně probíhají mistrovské zápasy
družstev - máme v soutěžích starší žáky, dorost
a dospělé. I letos jsou tyto soutěže zkrácené, opět
vlivem covidu se musí vše odehrát během měsíce
června.

Co se však nemění, je možnost pro lánské občany si přijít na lánské kurty zahrát, letos je připravena on-line rezervace kurtů, vše je uvedeno na
našich stránkách https://tenis.lany.cz/
Zde také můžete najít informaci, že v neděli
13. 6. 2021 se koná turnaj Lány OPEN ve dvouhře pro členy TK a lánské občany, všichni zájemci jsou zváni.
Přeji všem tenistům, aby se jim letošní sezona
vydařila, a věřím, že všichni návštěvníci aerálu TK
Lány budou spokojeni.

Petr Moravec

Zahájení sezony
„Lánská koule
pétanque“
Desátý ročník soutěže v pétanque sice rozpačitě,
ale definitivně zahájil prvními zápasy. Je potěšující, že se do jubilejního ročníku přihlásil rekordní
počet soutěžících, a to čtyřicet osm zájemců. Přihlášení byli rozlosováni do tří soutěžních skupin
po osmi dvojicích.
Hřiště za sokolovnou je ve velmi dobrém stavu,
nebývale velké dešťové srážky se na něm nepříznivě neprojevily. První soutěžící si již vyzkoušeli nové koule od firmy OBUT, které dorazily až
z Francie. Koule nám zaplatil Sokol Lány, za což
mu děkujeme. Kromě tradičně věrných hráčů, kteří se hlásí do soutěže každoročně, přibylo několik
nových dvojic. Tabulky, do kterých zaznamenáváme výsledky zápasů a zapisujeme si rezervaci
hřiště, jsou opět v Narpě, najdete je na nástěnce,
nově až v předsíňce před WC. Těším se na setkávání v přátelském duchu na hřišti a věřím, že nám
bude přát počasí a nepotká nás další omezování.

Oldřich Polášek

Není-li vzdálenost jednoznačná, je třeba
ji pečlivě přeměřit.
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Aktuální úřední hodiny
OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod.
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod.
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

