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Odkud
chodí proud
Po letech se objevil dávno pohřešovaný
syn:
Kde ses tady vzal?
Dveřma z ulice.
To od něj nebyla právě zdvořilá odpověď;
divže neodsekl: Připlavil mě Kačák. Nicméně
bylo to naprosto jednoznačné a všichni hned
věděli, co mohou od synka očekávat.
V slohových líčeních se často objevují květnaté metafory, že přiletělo jaro, už vchází na
naši zahrádku, klepe na dveře a bere za kliku.
Upřímně řečeno, jaro nemá ke zmiňovaným
úkonům křídla, nohy a ruce, ovšem čtenář
přistupuje na smluvenou hru, která se nazývá
personifikace. Nemusela by být tak otřepaná,
ale budiž. Všichni víme, oč se jedná. Jaro tady
bude co by dup. Přikvačí od jihu, přesněji od
Berouna.
Zima naproti tomu přichází od Slaného a od Strašecí, mimořádně krutá pak od
Kladna a od Srb. Nejhorší letní bouřky chodí
zpravidla z Babího rohu u Vašírovské lísy. To
je léty ověřené.
Dosud jsem však nevypátral, odkud k nám
přichází elektrický proud. Kdykoli nastane
silné horizontální proudění větru, zničí tyhle
vichřice všechno, co jim stojí v cestě, elektrické vedení nevyjímajíce. V důsledku toho pak
nejde proud, nejde elektrika. Proud by měl,
logicky vzato, samozřejmě proudit, ale ještě
nikdy neslyšel, že by mu někdo tuto činnost
připisoval. Elektřina buď jde, nebo nejde. Byť
nemá nohy.
Pokud proud jde, je to jako proces dýchání,
vůbec to nevnímáme. Zato když proud nejde,
tak nás to prudí. Život kolem nás se rázem
zastaví. Neprodleně telefonujeme starostovi,
hejtmanovi, premiérovi a prezidentovi, ať nám
hned, ale hned ten proud pošlou šupem, nebo
že přestaneme platit daně.
Já vždycky netrpělivě vyhlížím z okna,
odkud kýžený proud přijde. Od školy? Od
hřbitova? Nebo že by přelezl zeď ze statku?
Mohu si vykroutit hlavu, jako při sledování
tenisového utkání. Doleva, doprava, dozadu…
Už jsem takhle vartoval mockrát, ale pokaždé
příchod proudu pročíhám. Najednou se
rozsvítí světlo a začne povídat rádio; proud
odkudsi vstoupil a je tady.
Coby maturant s dvojkou z fyziky bych se
měl stydět, že nevím, kde je elektrárna, kde je
trafostanice a odkud k nám vedou dráty. Coby
rodilý mluvčí českého jazyka a běžný uživatel
elektrických spotřebičů se za tuhle neznalost
ani trochu nestydím. Jsem navýsost spokojen,
když ten proud vůbec odněkud přijde. Pro mě
za mě ať ho třeba připlaví Kačák. Hlavně že
tady bude a že bez poruch pude.

Václav Vodvářka

Nové projekty v obci Lány
Zastupitelstvo obce Lány na svých pracovních poradách projednalo přípravu dalších investičních
akcí v obci Lány.
Koncem února byl dokončený projekt a vydán
územní souhlas na rekonstrukci asfaltových
povrchů v ulici V Chaloupkách. Tato akce bude
navazovat na výměnu rozvodů vody a kanalizace
v této ulici, kterou bude provádět firma Vodárny
Kladno - Mělník a. s. Kladno.
V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizace je plánována na 3. čtvrtletí letošního roku. Projektovou
dokumentaci vypracovala firma NOZA s. r. o.
Kladno.
Je také dokončen projekt na rekonstrukci ulice Sadová mezi ulicemi Křivoklátská a Ječná.
Začátkem měsíce března byla podána žádost
o stavební povolení na Magistrát města Kladna.
Termín realizace této stavby se bohužel prodloužil, protože ČEZ vydal souhlasné stanovisko
pouze pod podmínkou, že se provede přeložka
kabelů NN pro rodinné domy na východní straně této komunikace. Z tohoto důvodu se prodra-

ží i celková cena této stavby. Projekt byl zpracován firmou ARIPROS s. r. o. Kladno.
V měsíci březnu byla uzavřena smlouva s firmou Energy Benefit Centre a. s. Praha na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
vytápění v budově 1. stupně základní školy. Stávající vytápění akumulačními kamny bude nahrazeno otopnými tělesy. Jako zdroj tepla bude
instalováno tepelné čerpadlo země – voda. Vrty
pro toto čerpadlo jsou uvažovány na školní zahradě. Zároveň se zpracovává žádost o dotaci na
pořízení tepelného čerpadla ze Státního fondu
životního prostředí. Předpoklad realizace této
stavby je do konce roku 2022.
Dalším připravovaným projektem je přístavba
dvou nových učeben v historické budově Základní školy CH. G. Masarykové. Tento projekt
zpracovává firma Stavaři s. r. o. Lysá nad Labem.
Předpokládá se, že tyto pracovny budou vybudovány v nástavbě nad stávající tělocvičnou. Zároveň by se také zvýšila výška stropu v tělocvičně
školy. Tento projekt by měl být hotový do podzimu letošního roku. Výstavba by potom měla být
realizována v roce 2023.
Karel Sklenička

Zastupitelstvo obce Lány zve občany na veřejné zasedání v pondělí
11. dubna 2022 od 18:00 v sále nad restaurací a cukrárnou Narpa.

SK Lány sekly v úvodním
zápase lídra z Kladna

Lánští fotbalisté hned v prvním jarním zápase všem soupeřům připomněli, že zejména na domácím
trávníku budou bodovat složitě. Zcela zaslouženě porazili podzimního krále I. B třídy, béčko SK Kladno
4:2, když o jejich výhře rozhodl útočník Petr Buršík dvěma nádhernými brankami v závěrečné
desetiminutovce.
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Očkování psů

MVDr. Šlégr bude provádět očkování psů
proti vzteklině: v Lánech před obecním
úřadem ve středu 27.4. 2021 od 13:00 do
15:30 hodin a ve Vašírově u kapličky téhož
dne od 15:30 do 16:00 hodin.

Šárka Steinbrecher

Kontejnery
na bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na rostlinný
bioodpad ze zahrádek budou v obci Lány
a Vašírov k dispozici od pátku 8. dubna do
neděle 10. dubna 2022 na obvyklých stanovištích: na parkovišti u rybníka, v Lesní
ulici u čp. 125, u hřbitova a ve Vašírově Na
Ohrádce.
Kontejnery budou v sobotu vyprázdněny. Prosíme všechny občany, aby bioodpad
do kontejnerů vkládali volně, bez pytlů
a jiných obalů! 
Ing. Ivana Píšová

Schůzka spolků

Tradiční schůzka zástupců spolků a zastupitelů obce Lány se bude konat 11.
dubna 2022 po veřejném zasedání zastupitelstva.Redakce

Nedělní siesta

Od roku 2017 platí Obecně závazná vyhláška obce Lány o veřejném pořádku,
užívání veřejného prostranství a čistotě
v obci. Cílem této vyhlášky není nikoho
omezovat, ale pouze stanovit pravidla, která zpříjemní a zlepší podmínky pro život
v obci. 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, které toto nařízení
porušují. Prosíme tedy ty občany, kteří zapomněli na existenci vyhlášky, aby dodržovali vyhlášenou dobu klidu a neobtěžovali své okolí. 
JUDr. Ernest Kosár

Jarní sběr papíru

Přineste papír do školy, neplňte v dubnu
modré kontejnery v obci!
Základní škola ve spolupráci se žákovskou radou vyhlašuje „Jarní sběr papíru“.
Termín: 25. – 29. dubna 2022. 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 určených
dnech a v jakémkoli čase volně ponechat.
Na nejaktivnější sběrače a třídu čekají
odměny!
Mgr. Iveta Vrabcová

oÚ informuje

Sběr nebezpečného odpadu
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru se uskuteční v sobotu 7. května 2022. 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, mast-

né 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.
Ing. Ivana Píšová

Vyrobte si čarodějnici
a vystavte ji pro kolemjdoucí
Vážení spoluobčané, milé děti, blíží se čas tradičního oblíbeného Pálení čarodějnic. Stejně
jako v minulých letech vás vyzýváme: Vyzdobme
si čarodějnicemi, divoženkami a ježibabami svoje zahrádky, okna či ploty. Věřte, že kolemjdoucím a především dětem udělají vaše překvapení
radost. Lánská škola ozdobí lípu před Narpou
a mateřská škola se ujme vyšperkování Školní
ulice.
Nevyhlašujeme soutěž, ale přivítáme fotografie s čarodějnickou výzdobou lánských či vašírovských domů a jejich okolí zaslané na email:

jana.drastilova@lany.cz. Odměníme je drobnou
pozorností přímo do vaší poštovní schránky. Do
předmětu emailu uveďte heslo CARODEJNICE
a nezapomeňte připojit svoji listovní adresu.
Fotografie posílejte do 5. května 2022. Za obrázky předem děkujeme - budou dále použity
pro potřeby dokumentace a propagace obce na
internetu a v občasníku Lánský zpravodaj.
Přejeme všem hodně zábavy při tvoření a pěkný čarodějnický sabat.

Jana Drastilová,

Komise pro společenský život v obci

Dvořákův festival zahájí
66. ročník v lánském kostele
Zámecký kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš se stane místem zahajovacího koncertu Dvořákova
festivalu. V neděli 1. května 2022 v 18:00 hod.
zde u příležitosti svých 60. narozenin vystoupí
houslový virtuoz Ivan Ženatý společně s nejú-

spěšnějším varhaníkem Alešem Bártou. Na programu slavnostního koncertu budou skladby J.
S. Bacha, J. Suka, A. Dvořáka a L. Janáčka. Vstupenky v ceně 300,- Kč jsou v prodeji na portálu
www.smsticket.cz.
Redakce

Co se děje na radnici
•
Firma ČEZ a.s. informovala o záměru uložit elektrické vedení do země v ulici U Statku
a části ulice Školní dosud vedené na sloupech.
• Byla provedena oprava nevyhovujícího rozvaděče elektřiny v budově Mateřské školy Lány.
• Na Stochově proběhla v březnu schůzka dotčených obcí k regionální obslužnosti autobusovou
dopravou týkající se také Lán a Vašírova. Provozovatel autobusové dopravy požaduje vzhledem k rostoucím cenám příspěvek od obcí, do
kterých zajíždějí linky regionální dopravy.
• Zastupitelé jednají s majitelem bývalého Muzea
sportovních vozů o podmínkách prodeje této
nemovitosti do majetku obce.
• Česká pošta s.p. řeší změnu provozovatele lánské pošty Partner. Současná provozovatelka
ukončí svou činnost v Lánech ze zdravotních
důvodů.

•
Zastupitelé se zabývali došlými žádostmi
spolků a organizací v rámci dotačního řízení
vypsaného na rok 2022. Žádost si podalo 19
spolků v celkové výši 889.000,- Kč. V rozpočtu
obce je alokována částka 620.000,- Kč.
• Proběhlo jednání s vlastníky pozemků podél
krajské komunikace ve Vašírově za účelem
směny pozemků z důvodů vybudování chodníku podél východní strany silnice. Přípravou
projektu se zabývá JUDr. Ernest Kosár a Dagmar Krátká.
• Zastupitelé diskutovali nad úpravou místních
komunikací a přilehlých ploch v ulici Křivoklátské u přechodu pro chodce. Současná situace, kdy parkující automobily zabraňují přehlednému vstupu na přechod od dětského hřiště,
je nevyhovující. Budou provedeny změny dopravního značení.
Redakce

Okénko Městské policie
V březnu hlídka MěP pomáhala dne 6. března
během Dne T. G. M. u lánského Muzea a během
noční hlídky také na dodržování OZV obce v souvislosti s probíhajícím plesem hasičů 26. 3. v sokolovně. Denně policisté kontrolují veřejný pořádek,

zejména dodržování obecně závazných vyhlášek,
kontrolují hřbitov, modelářské letiště, parkoviště u Lesní správy, parkování osobních vozidel
a zákaz vjezdu do obce nákladním automobilům
a stání vozidel v křižovatkách.
Redakce

Společenské dění 
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Pálení čarodějnic bude na letišti
Obec Lány ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů T. G. Masaryka Lány, s Vlastenecko dobročinnou obcí baráčníků Lány – Vašírov a s Modelářským klubem Lány a okolí všechny srdečně
zve na tradiční Pálení čarodějnic. Slet čarodějnic
se koná v sobotu 30. dubna 2022 od 18:00 hodin
na přistávací ploše modelářského letiště.
Po dvouleté přestávce se konečně společně sejdeme, abychom prožili magickou Filipojakubskou či též Valpuržinu noc a přivítali měsíc květen. Všechny dorazivší malé a velké čarodějnice
i jiná strašidla obdrží drobnou odměnu.
Pro děti bude připravené stanoviště s bezplatným smývatelným tetováním. Na krátkou návštěvu se za námi zastaví myšák Eda s Bárou Ladrovou a s překvapením. Nebude chybět společné
focení strašidel a ukázka zásahu mladých hasičů.

V 19:00 hodin slavnostně zapálíme velkou hranici a poté i malé ohýnky, kde si můžete opéct
vlastní donesené buřty. Občerstvení pro nás připraví lánské Bistro Pod Branou. K tanci i poslechu
bude hrát celý večer country & bigbeatová kapela
KUPA Kladno.
Jakmile se setmí, rozzáří oblohu ohňostroj. Ve
22:00 hodin mohou zájemci, kteří se shromáždí
u stanu kapely, pozorovat s Jirkou Luskou jarní
souhvězdí.
Sedací sety budou připravené. Doporučujeme
vzít si s sebou deku na sezení nebo později na zahřátí. Odvážní si mohou přibalit stan, v zadní části letiště si jej postavit a strávit zde tajuplnou noc
až do rána. Přejeme nám všem příjemnou zábavu.

Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

V.A.D. přiveze do Lán
včelařské divadelní rondo

Srdečně vás zveme v pátek 13. května 2022 od
20:00 do lánské sokolovny, kam jsme pozvali kladenský divadelní soubor V.A.D.
Uvidíte hru Úl s podtitulem „včelařské divadelní rondo“, která je komediální sondou do
ročního fungování jedné Základní organizace
Českého svazu včelařů. Ve smyslu hudebního
ronda se střídá refrén spolkových schůzí s dějem
na jednotlivých stanovištích. Jsou včelaři něčím

specifičtí, nebo představují běžný vzorek populace? Jací vlastně jsou a co mají společného lidé
a včely? A vejdou se všichni do úlu? Předprodej
vstupenek bude od 13. dubna 2022 na Obecním
úřadu v Lánech. Cena jedné vstupenky je 150,Kč. Před zahájením divadla i po jeho skončení
bude otevřena divadelní kavárna, můžete se příjemně naladit moravským vínem, dobrou kávou
nebo občerstvením.
Martina Hořejší

Soubor V.A.D. divadla zavítá na Lány po dvouleté pauze.

GULÁŠfest 2022
- výzva pro soutěžící týmy
Obec Lány vyzývá všechny zájemce z řad
amatérských kuchařů k účasti v soutěži o nejlepší specialitu GULÁŠfestu 2022. Přebory ve
vaření tisíckrát jiného oblíbeného pokrmu se
uskuteční v sobotu 23. července 2022 od 13:00
hodin na lánské návsi. Nejúspěšnější tým získá
titul Vítěz GULÁŠfestu 2022 a sud piva. Věcné
ceny budou připravené pro všechny soutěžící týmy. Propozice najdete na internetových
stránkách Obce Lány v kalendáři akcí u akce

GULÁŠfest. Přihlásit se můžete na e-mailu:
gulasfest@lany.cz do 10. července 2022. Dotazy zodpovíme tamtéž. Soutěžit může kdokoli.
Vyzvěte svého souseda, dejte v rámci spolku
dohromady tým.
Aktuálně jsou přihlášené již tyto odvážné
týmy: Hokejová síň Hošek, Veselé tetičky, Vašírováci, Hamtáto, JPMoriginal, Medvěd.

Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Kalendář akcí

Jarní ples Obce Lány a Muzea
T. G. Masaryka v Lánech,
od 20:00 hodin v sokolovně
10. 4. Soutěž historických větroňů
Sluka cup a ARC A2, modelářské
letiště Lány (MK Lány)
23. 4. Lánský jarní historik, modelářské
letiště (MK Lány)
23. 4. Župní valná hromada ČOS,
v 10:00 hodin v sokolovně (Sokol)
23. 4. (Ne)vinné Lány,
11:00 - 19:00 hodin
v Muzeu T. G. M.
23. 4. Sběr železného šrotu,
9:00 - 12:00 hodin (HC Lány)
23. 4. Zápas SK Lány x SK Velké
Přítočno, od 17:00 hodin
na stadionu V. Švolby Lány
24. 4. Otevírání lánského mola,
Židovský rybník (MK Lány)
25. – 29. 4. Sběr starého papíru (ZŠ Lány)
27. 4. Burza jarního a letního dětského
oblečení, botiček a hraček,
9-12 hodin sokolovna
(Naše Lány)
30. 4. Létání s čarodějnicemi - sobota,
modelářské letiště (MK Lány)
30. 4. Pálení čarodějnic ve Vašírově
(Náš Vašírov)
30. 4. Pálení čarodějnic na modelářském
letišti (Obec Lány, SDH,
Baráčníci, MK Lány)
1. 5. Májová stopa (Náš Vašírov)
7.5. Zápas SK Lány x SK Slaný B,
od 17:00 hodin na stadionu
V. Švolby Lány
8. 5. Běh vítězství zámeckým parkem
(Sokol, Obec Lány, ZŠ Lány)
13. 5. Divadelní představení - Úl,
ve 20:00 hodin v sokolovně
(Sokol, V.A.D.)
14. 5. Turnaj v nohejbale „Memoriál
Pavla Sláničky“, za sokolovnou
(Náš Vašírov)
14. 5. Lánské aerovleky - polétání
velkých modelů letadel elektro
i spalovacích, vlekání větroňů,
modelářské letiště (MK Lány)
21.5. Zápas SK Lány x TJ Baník Lubná,
od 17:00 hodin na stadionu
V. Švolby Lány
21. 5. Zábavné odpoledne pro malé
i velké (MŠ Lány, SRPDŠ MŠ)
21. 5. Závody Hobby horse,
od 8:00 hodin modelářském letišti
22. 5. Turnaj „Vašírovský úsměvný
volejbal“ (Náš Vašírov)
27. 5. Bogrács gulyás
(Společně pro Lány a Vašírov)
28. 5. Zápas SK Lány x Sokol
Hostouň B, od 17:00 hodin na
stadionu V. Švolby Lány
28. 5. Májová veselice, s večerní
zábavou, od 15:00 na návsi
(Obec Lány, Baráčníci,)
28. 5. Skotské veselí 2022
(Náš Vašírov)
9. 4.

•
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Zápis dětí
do MŠ Lány

Zápis dětí do Mateřské školy Lány na školní rok 2022/2023 se bude konat ve dnech
4. 5. - 5. 5. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin
v přízemí mateřské školy ve třídě Sovičky.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Miluše Vaněčková

Pozvánka
na výstavu

Milí přátelé,
srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka
v Lánech na výstavu Jezdíš jako Širón, automobilové závody na Masarykově okruhu
v letech 1930-1949.
Výstava představí návštěvníkům počátky
automobilového sportu světového formátu na našem území. V letech 1930-1949
fungoval na Masarykově okruhu nedaleko
Brna fenomén, který se v následující historii našeho motorsportu již nikdy více neopakoval. Od roku 1930-1949 zde společně
s československými jezdci pravidelně závodili jezdci světových jmen na špičkových
závodních monopostech značek Bugatti,
ERA, Auto Union, Alfa Romeo, Maserati,
Ferrari, Frazer Nash a MG. Byli to titíž jezdci (Giuseppe Farina, Tazio Nuvolari, Peter
Whitehead a mnoho dalších), kteří pak od
roku 1950 soupeřili v mistrovstvích světa
Formule 1.
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech se intenzivně věnuje odkazu osobnosti prvního
československého prezidenta T. G. Masaryka, který světově proslulému závodnímu
okruhu u Brna propůjčil své jméno a záštitu. Sám byl velkým obdivovatelem techniky
a automobilismu vůbec.
Expozice je určena pro širokou veřejnost
a kromě vlastního sbírkového fondu bude
prezentovat také materiály Technického
muzea v Brně, sbírkové předměty Muzea
Českého krasu v Berouně a jednotlivé unikáty ze soukromých sbírek.
Výstavu v lánském muzeu je možno
zhlédnout do 28. 8. 2022.
Těšíme se na vás!
Irena Smržová,

propagační činnost Muzea T. G. M.

Chorus Laneum
je stříbrný

Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum
se zúčastnil celostátní soutěže pěveckých
sborů 26. března v kostele Šimona a Judy v Praze. I přes neúčast 11 členů, tedy
1/3 sboru, se nám podařilo v konkurenci
12 sborů z celé České republiky získat
„Stříbrné pásmo“.
Jsme rádi, že i po téměř dvouleté pauze z důvodu coronavirové pandemie jsme
mohli dokázat, že nám to společné zpívání
přináší stále radost.
Vlasta Doležalová, Chorus Laneum

ze školy

Co se dělo v měsíci březnu v MŠ
Koncem února jsme si začali povísálu. Nechybělo ani zpívání písniček
dat o masopustu a připravili jsme
a kreslení v ateliéru. Do mateřské
společně s členkami SRP při MŠ
školy děti přivezly dva hrady, do
Lány pro všechny děti karneval,
kterých nakreslily v rámci prograkterý si děti užily v úterý 1. března.
mu pohádkové postavy. Rodiče si
Otázka v minulém Lánském zpravýsledky výtvarného tvoření mohou
vodaji zněla: „Jaképak masky asi
prohlédnout ve vestibulu školky.
zaplní školku?“ Odpověď najdete na
Děti s třídními učitelkami ze třídy
do mateřské
webových stránkách mateřské školy:
Sluníček navštívily v rámci Března
školky
maškarní rej tam máme zachycen ve
– Měsíce knihy místní knihovnu.
fotografiích.
Snažíme se všemi dostupnými proRodiče připravili dětem samé skvělé úbory, středky probudit v dětech lásku a cit k literatujeden vtipnější než druhý, nezaháleli ale ani za- ře. Vyzýváme babičky, maminky, ale i ostatní
městnanci a pedagogové a nachystali si masky spoluobčany, kteří rádi čtou: přijďte do školky
klaunů a berušek a roztodivných jiných bytos- dětem předčítat pohádky a povyprávět, které
tí… Pokochejte se sami. K svačině nechyběl vo- pohádkové knihy jste měli rádi ve svém dětství.
ňavý masopustní koblížek Tuchlovice, který byl Stačí zavolat na číslo 602 210 410, rádi se s vámi
pro děti pro zpestření svačiny zakoupen z fondu domluvíme a přivítáme vás ve školce.
SRP při MŠ Lány.
Na měsíc duben připravujeme projekt Den
Předškolní děti pokračují ve výuce v plavec- Země. Jak se nám podaří společně se členkaké škole. Kurs plavání v Tuchlovicích se jim líbí mi SRP při MŠ projekt sestavit a uskutečnit, se
a těší se na každé pondělí. Jen nás stále trápí dozvíte v příštím vydání Lánského zpravodaje.
velká nemocnost dětí i dospěláků, rýmy a kašel Děti se budou mít určitě na co těšit.
stále řádí. Snad se s jarem všechny neduhy ztratí
Předškoláky čeká krásný a pro jejich život důa budeme si užívat plného zdraví.
ležitý den. Dne 8. 4. jsou pozvány na zápis do1.
Dne 17. 3. se vydaly děti ze tříd Sluníček, třídy ZŠ. Třídní učitelky se snažily v průběhu
Zajíčků a Soviček linkovým autobusem do docházky do školky rozvíjet a naplňovat komNového Strašecí. ZUŠ připravila pro nejstarší petence předškolního vzdělávání tak, aby děti
děti program, ve kterém se seznámily s obory, získaly potřebné znalosti a vědomosti. Ve spokteré je možno v ZUŠ navštěvovat. Děti pozná- lupráci s rodiči se nám dařilo děti velmi dobře
valy hudební nástroje, měly možnost si zahrát připravit na úspěšný vstup do základní školy.
na bubny, vyzkoušet si tancování v baletním

Miluše Vaněčková

OKÉNKO

Děti z Mateřské školy Lány si hrají při karnevalu.

Poděkování za pomoc Julii
26. února, dva dny po propuknutí války na Ukrajině, se na Lánech konala sbírka pro ukrajinskou
rodinu mé kamarádky Julii. Ona sama je původem
z Ukrajiny a odjela na polské hranice, aby vyzvedla
své dva nezletilé bratry a svou sestru se 4 malými
dětmi a přivezla je do České republiky. Ze dne na
den se z 28leté svobodné ženy, žijící v bytě 2+kk,
stala nečekaně živitelka osmičlenné rodiny. A tak
jsme se rozhodli jí pomoci.
O Julii a její rodinu je momentálně postaráno, a
to i díky vám, lánským občanům, kteří jste přinesli
oblečení, jídlo, drogistické zboží a další potřebné
věci, nebo přispěli finančně. Velké poděkování
také patří společnosti Pražská správa nemovitostí, která nabídla rodině velký byt v Praze, a tak se

již nemusí osm osob tísnit v malém bytě a spát na
zemi. Julie si sehnala další práci, starší bratr vypomáhá v truhlářské firmě, mladší bratr začal studovat na učilišti a dvě z dětí chodí do ukrajinské
školky. Všichni jsou moc vděční, že se našlo tolik
ochotných lidí, kteří jim v těch nejtěžších chvílích
pomohli. I tak ale doufají, že se budou moci brzy
vrátit do své rodné země.
Velmi bych chtěla poděkovat všem, kteří se
ochotně zapojují do pomoci ukrajinským rodinám. Zájem je opravdu obrovský a je moc hezké
pozorovat, kolik lidí po celé České republice nezištně pomáhá druhým. Jsme sice malý stát, ale
dokud držíme pospolu, máme neuvěřitelnou sílu.

Barbora Kosárová

společenské dění
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Březnové zprávy ze školy
• Š kola uspěla s žádostí v projektu Šablony III
- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a pro období únor 2022 – červen 2023
získala prostředky ve výši 373 274,- Kč. Využity budou na tandemovou výuku, projektové dny, činnost badatelského klubu a klubu
cizího jazyka, doučování a sdílení zkušeností
pedagogů z různých škol.
• V rámci Národního plánu podpory návratu
do škol škola získala na období září – prosinec 2021 částku 36 556,- Kč, která byla plně
využita na individuální i skupinové doučování.
• V rámci Národního plánu obnovy ČR pokračují doučovací aktivity i pro období leden –
srpen 2022, škola obdržela částku 22 100,-Kč.
• 3. 3. – Čtvrťáky ve škole navštívil lektor Vzdělávacího střediska Labyrint Kladno, aby se
společně věnovali teorii dopravní výchovy.
• 3. 3. – Ve škole se konalo konzultační odpoledne. Konzultace s pedagogy využilo 55 zákonných zástupců.
• 10. 3. – Třídy 4. A a 4. B vyrazily do Toulcova
dvora za projektovými dny na téma „Keltské
inspirace“ a „Kámen, společník člověka“. Projektový den byl včetně dopravy financován
z projektu Šablony III.
• 11. 3. – Žáci šestých tříd pod vedením lektorů Policie Rakovník absolvovali dvouhodinový preventivní program „Zákon, kámo!“
navazující na návštěvu protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN. Pracovali s jim
známým filmovým příběhem, začlenili se do
týmů vyšetřovatelů, expertů, kriminalistů,
psovodů a techniků a řešili klíčové okamžiky
příběhu z hlediska zákonného a protizákonného jednání.
• 14. 3. – Od tohoto data fungujeme ve škole ve
zcela běžném režimu bez ochrany dýchacích
cest a včetně stěhování žáků 2. stupně mezi
učebnami.
• 14. 3. – Děti školní družiny navštívily místní
hasičskou zbrojnici. Doprovázel je pan Petr
Králíček, který se s nimi podělil o informace
k nedávné rekonstrukci zbrojnice, k vybavení
i zásahové činnosti Sboru dobrovolných hasičů T. G. Masaryka v Lánech.
• 16. 3. – S vedením školy se sešli zástupci žákovské rady.
• 18. 3. – Mezinárodní matematické soutěže
Klokan se na půdě školy účastnili žáci 2. - 9.
třídy (výsledky jednotlivých kategorií jsou na
našem webu v sekci Soutěže). Pěkného výsledku dosáhli žáci V. Sehan 2. třída (76 z 90
bodů), M. Frolík 4. A (104 ze 120 bodů) a J.
Půček 5. A (104 ze 120 bodů, dokonce ve vyšší kategorii pro 6. a 7. ročník).
• 23. 3. – Na exkurzi do skláren Rückl v Nižboru vyrazili žáci 2. třídy.
• V 6. A, 7. B a 8. třídě vyzvala paní učitelka Burianová své žáky k účasti na výtvarné expozici
s názvem „Jak vidí děti jaro“, kterou pořádá
správa obchodního domu Central Kladno
pro školy z Kladna a blízkého okolí. Zadána
byla tematická malba na plátno velikosti 90 x
70 cm. Výzvu vyslyšely dvě dívky, které na zadání usilovně pracovaly, a to ve svém volném
čase. Jak se jim dílo podařilo, můžete posou-

Rybářský řád na
Židovském rybníku
Od 1. května 2022 mohou děti lovit v lánském Židovském rybníku. Svůj úlovek
mohou malí rybáři vytáhnout z rybníka,
pokud budou dodržovat pravidla rybářského řádu a budou nově vlastnit platnou
povolenku. Rybářský řád je vyvěšen na
bílých tyčích označující povolený prostor
pro chytání ryb.

my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
dit sami. Budete-li mít cestu do Centralu za
nákupy, zastavte se a potěšte svou duši pohledem přímo na originály. Výstavy se účastní
žáci devíti základních škol a trvá od 15. 3. do
15. 6. 2022. Oběma autorkám, A. Jelínkové
i K. Leipnerové, děkuji za příkladnou reprezentaci školy.
• Velmi nás také těší pěkná umístění našich
žáků v soutěžích na okresní úrovni: P. Albertová 5. místo a R. Havelka 9. místo v Soutěži v anglickém jazyce; Š. Ježek 10. místo, A.
Jirkovský 21. místo a L. Smolíková 27. místo
v Dějepisné olympiádě.
Poděkování
Balíčky shromážděné při sbírce pro ukrajinské děti přicházející do ČR, kterou v týdnu 7.
– 11. 3. vyhlásila ZŠ Lány, byly ve středu 16. 3.
v ranních hodinách odeslány na cestu do cíle.
Rozdělování na správná místa určení se ujala
Charita Česká republika, která se specializuje
přímo na pomoc v Česku. O dopravu se postarala firma Gebrüder Weiss spol. s r.o. Nashromáždilo se opravdu velké množství materiálu
- zapojily se rodiny žáků, zaměstnanců školy
i obyvatelé Lán. Velmi si cením bezchybné spolupráce s členy Školní zdravotní služby (nikdy
nikdo nezaspal, funkční přenos informací), kteří v ranních hodinách po celý týden balíčky od
dárců přebírali. I v den svozu před vyučováním
tento sehraný tým, ale i kolemjdoucí školáci
a dospělí pomohli s nakládkou. Ze školy bylo
odesláno 6 palet pomoci. Ochotným dárcům
i všem jinak zaangažovaným děkuji za štědrost
a za spolupráci na dobré věci.

Iveta Vrabcová, ředitelka školy

• Na Židovském rybníku v Lánech mohou
rybařit pouze děti do 15 let s platnou
povolenkou Obce Lány. Žádná další povolení, zkoušky ani registrace v klubech
nejsou třeba. Židovský rybník je požární
nádrž a nepatří mezi revíry rybářského
svazu.
•
Povolenky vydává Obecní úřad Lány
v úředních hodinách (pondělí, středa).
Povolenky mohou kontrolovat správce rybaření, příslušníci Městské policie
Nové Strašecí a členové Sboru dobrovolných hasičů Lány. Bude-li tatáž osoba
dvakrát po sobě přistižena při porušení
rybářského řádu, může jí být povolenka
odejmuta.
• Lov je povolen od 1. 5. do 31. 10., a to
od 06:00 do 22:00 hodin. Povinná výbava: podběrák, peán, metr, tužka. Denně
si lze ponechat jednu z vyjmenovaných
ryb (kapr min. 40 cm, amur min. 45 cm,
lín min. 20 cm, štika min. 50 cm); ostatních ryb si lze ponechat i více, ale jen do
hmotnosti 3 kg.
• Chytání ryb je povolené pouze od značek (tj. od bílých tyčí s cedulí) směrem ke
hrázi (od hasičské zbojnice přes rybník
k prvnímu stromu u parkoviště). Západním směrem od tabulek k dětskému hřišti je hájené pásmo.
• Při lovu je povoleno použití jediné udice,
na které jsou nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky, nebo jeden návazec
s dvojháčkem či trojháčkem. Udice musí
sestávat z prutu, navijáku, vlasce, háčku
a případně být opatřena dalšími doplňky.
Je zakázáno používání nadstandardního
vybavení (echoloty, sonary, zavážecí lodičky atd.).
• Při vytahování ryby na břeh je rybář povinen zacházet s rybou šetrně. Nesmí ji
tahat po břehu, a pokud je to třeba, musí
použít podběrák, který patří k povinné
výbavě. S rybami, které vracíme zpět do
vody, zacházíme zvláště opatrně. Rybu,
kterou si hodláme odnést s sebou domů,
uchováme živou ve vezírku tak, aby měla
alespoň minimální možnost pohybu (vezírek s obručemi) a aby nebyla na mělčině vystavena na slunci.
• Na svém lovném místě dodržujeme pořádek, odpadky dáváme do popelnic, případně do odpadkových košů, nebo si je
odneseme s sebou pryč.

Petr Králíček

Výstava výtvarných prací v OC Central Kladno.
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Poděkování

Děkujeme upřímně všem, kteří se zapojili do
pomoci pro ukrajinské uprchlíky ubytované
v Lánech. Ubytované maminky, babičky
i děti si velice váží veškeré poskytnuté pomoci. Česká zemědělská univerzita otevřela
sbírkový účet určený pro rozšíření ubytovacích kapacit a zajištění vybavení pro uprchlíky v Lánech. Číslo účtu je 500 201 212/0800,
variabilní symbol 997302.
S nabídkou konkrétní pomoci mě prosím
kontaktujte na tel. č. 602 604 498.
Jitka Břehová, Školní zemědělský podnik
Lány, Česká zemědělská univerzita v Praze

spolkový život

Noví obyvatelé z Ukrajiny
na školním statku v Lánech

Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Lány děkuje
všem návštěvníkům Hasičského plesu za
vytvoření skvělé atmosféry a za klidný průběh celé taneční zábavy. Po dvouleté covidové pauze jsme mohli opět uskutečnit ples,
celkem už 20. v pořadí.
Jsme rádi, že do sokolovny zavítali jak
mladí, tak i ti, kteří nás navštěvují každoročně od samého počátku. Všichni se společně
bavili až do rána. Hosté přišli nejen z Lán,
ale i z širokého okolí; to svědčí o tom, že
náš ples má dobré jméno. Děkujeme všem
sponzorům za jejich dary, baráčníkům, Sokolu a obci za spolupráci a ostatním účastníkům za projevenou přízeň. Samozřejmě
se už těšíme na další ročník.

Sbor dobrovolných hasičů Lány

Burza dětského
oblečení

Burzu jarního a letního dětského oblečení,
hraček a botiček v sokolovně plánujeme na
27. dubna 2022 od 9:00 do 12:00 hodin. Návoz věcí bude v neděli 24. dubna od 18:00 do
19:00 hodin a v pondělí 25. dubna od 15:00
do 16:00 hodin.
Výdej věcí a peněz bude tradičně ve
čtvrtek 28. dubna od 7:00 do 8:00 hodin.
Rozdáváme všem nová prodejní čísla. Zájemci o prodej, kontaktujte mě na telefonu
604 894 402 (raději sms) nebo na e-mailu:
andrejkaklimesova@seznam.cz. Věci pro
charitu můžete přinést současně s věcmi na
burzu, nejpozději však ve čtvrtek 28. dubna
od 7:00 do 8:00 hodin.
Andrea Klimešová, spolek Naše Lány
INZERCE
Červený Hrádek

prodává slepičky

typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska, 16 - 20 týdnů,
199 - 245,- Kč/ks.
Prodej: 24. 4. + 22. 5. 2022
Lány – u rybníka 10:45 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Výuka českého jazyka pro dospělé a děti z Ukrajiny probíhá v ZŠ Lány.
Na šokující události posledních týdnů zareagovala Česká zemědělská univerzita v Praze. Rozhodla se nabídnout ubytovnu v prostorách Školního
zemědělského podniku Lány uprchlíkům z Ukrajiny, kteří mají přímou či vzdálenější vazbu na
pracovníky či studenty univerzity. Uprchlíci, kteří
mají zájem o ubytování, posílají svou žádost na
Ukraine@czu.cz. Lánská budova, která dříve sloužila pro ubytování studentů univerzity a sezónních zemědělských pracovníků, byla delší dobu
nevyužitá, přesto se povedlo ji v krátkém čase
zprovoznit. Nyní poskytuje jednoduché a bezpečné zázemí lidem přicházejícím z válkou zasažené
země. Jedná se zejména o mladé maminky, děti,
studenty a několik starších žen a mužů. V současné době je zde ubytováno 51 osob, dva menší psi
a jedna kočka, počty se však každým dnem mění.
Celková kapacita ubytovny je 68 lůžek a předpokládá se, že bude plně využita.
Organizační chod dočasného ubytování ukrajinských občanů zaštiťuje Jitka Břehová – od
ledna nová ekonomická náměstkyně ŠZP Lány.
Rychlé obnovení ubytovny se pro ni stalo velkou
pracovní výzvou. S podporou nového pana ředitele Jiřího Zajíčka, který je ve své funkci teprve
od března, se povedlo zprovoznit dvě patra ubytovny, která nabízí 21 pokojů. Každé patro disponuje sociálním zařízením a kuchyňkou. Kuchyňky se podařilo vybavit s přispěním firmy Alza.
cz novými spotřebiči a hygienické prostředky
darovala DM drogerie. Obyvatelé ubytovny tak
mohou využít nové pračky, myčky, sporáky a lednice. V provozu je také sušárna prádla a velká
herna pro děti, která současně slouží jako prostor
pro společná setkávání.
Díky spolupráci vedení a zaměstnanců statku,
zástupců obce i dobrovolníků nyní velmi dobře
funguje vzájemná komunikace. Velký dík patří
lánským občanům, kterým v uplynulých týdnech
nebyl osud nově příchozích Ukrajinců lhostejný
a svými dary projevili svoji velkorysost – v dané
době tolik potřebnou. Aktuálně je sklad naplněn
trvanlivými potravinami a drogistickým zbožím,
které si ubytovaní mohou v předem dohodnutém
čase vyzvedávat. Je dostatek ručníků a ložního
prádla, herna pro děti je plná hraček.

Proběhla první seznamovací procházka po
Lánech a okolí. Rolí průvodkyň se ujaly Jana
Drastilová a Ivana Chalupová. Noví obyvatelé
si prohlédli důležitá místa v obci. Restaurace
Narpa nabídla všem účastníkům zdarma nápoj
a moučník a ženy z Ukrajiny pak na oplátku
organizátorky pohostily výborným borščem.
V druhé polovině března navštívila ubytovnu
také manželka prezidenta republiky, paní Ivana
Zemanová, s dcerou Kateřinou. Přišly podpořit
organizační tým a ubytovaným předaly čerstvé
ovoce a zeleninu, mléčné výrobky a jarní květiny. Milým gestem je také nabídka prohlédnout
si ještě před zahájením sezóny park lánského
zámku.
Mateřská i základní škola Lány se k případnému začlenění ukrajinských dětí do předškolního
a základního vzdělávání staví vstřícně. Nově příchozí žáci a studenti mají z větší části zajištěnou
on-line výuku organizovanou ukrajinským ministerstvem školství; otázka, kolik z nich by případně do místní školky a školy nastoupilo, zůstává proto zatím otevřená. Ředitelka ZŠ Lány,
paní Iveta Vrabcová, nicméně už nyní ochotně
poskytla učebnu pro pravidelnou odpolední
výuku češtiny a nově příchozí přivítala milými
větami v plynulé ukrajinštině. Výuka češtiny
jako cizího jazyka byla zahájena 22. března 2022
a lektorsky ji zaštiťují Ivana Chalupová, Jana Kotzinová a Poli Shyshkina. První lekce proběhla
v příjemné uvolněné atmosféře a zúčastnili se jí
dospělí i děti.
Zpočátku přicházeli hosté s představou, že zde
stráví jeden, dva týdny a vrátí se do svých domovů. Ačkoliv neumíme odhadnout, jak se budou
události na Ukrajině dále vyvíjet, musíme nyní
všichni společně počítat s variantou, že zde noví
obyvatelé pobudou patrně déle. Vyřizují si víza
a další náležitosti nutné pro dlouhodobý pobyt,
mnozí se ptají na možnosti zaměstnání a organizační tým se jim snaží v tomto směru pomoci. Je
snahou podpořit ubytované, aby zde žili aktivní
a příjemný život, který jim pomůže překlenout
velmi tíživou životní etapu. Proběhla proto první
společná schůzka za účasti vedení ŠZP a ubytovaných. 
Pokračování na straně 7

spolkový život
Dokončení ze strany 6
Řešily se provozní záležitosti a nově příchozí
měli možnost získat odpovědi na časté dotazy
ohledně svého pobytu. Všichni zúčastnění v této
souvislosti ocenili tlumočení paní Ireny Přibylové, která od příchodu prvních ukrajinských občanů přispívá svou vstřícností k bezproblémové
komunikaci.
Situace je nová, mění se každým dnem, nemalou roli hraje také fakt, jaký legislativní rámec
(např. co se týká ubytovacích podmínek) přijmou zákonodárci České republiky a následně
vedení ČZU v Praze.
Aktuálně připravujeme v zemědělském podniku další ubytovací prostory pro 46 osob, celkem 12 pokojů. Kapacita ubytovny se rozšíří
na 114 lůžek. V prostorách je nutné především
zprovoznit topení, koupelny a kuchyň, položit
nové lino, vymalovat případně vytapetovat pokoje a uklidit. Rozpočet na opravy a vybavení
pokojů činí celkem 1,5 mil. korun. Je vyhlášena
finanční sbírka na nezbytné opravy a hledáme
dobrovolníky pro jejich realizaci. Zároveň doufáme, že budou brzy vypsány dotační tituly na
investiční dotace pro tento účel, aby maminky s dětmi nemusely žít v halách na výstavišti,
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protože z takového zázemí se do běžného života
dost dobře zapojit nejde.
Z pohledu naší obce je však už nyní nutné vyzdvihnout pomoc všech místních i přespolních
dobrovolníků a podnikatelů, kterým není daná
situace lhostejná a kteří nezištně nabídli materiální pomoc nebo pomocnou ruku při zařizování
ubytovacích prostor. A těm všem patří za jejich
čas a ochotu velký dík. Děkujeme také paní doktorce Jiříčkové a panu doktorovi Cibulkovi, kteří
nabídli pomoc s lékařskou péčí.
I nadále je vítaná ochota všech, kteří by chtěli
tento dobročinný projekt podpořit – např. materiálně, službami své firmy, finančně nebo třeba
nabídkou práce. Se svou nabídkou můžete kontaktovat Jitkou Břehovou, tel. 602 604 498, email:
brehova@lany.czu.cz nebo Janu Drastilovou, tel.
724 265 092, email: jana.drastilova@lany.cz .
Česká zemědělská univerzita otevřela veřejnou sbírku ČZU pro Ukrajinu č. 500201212
/0800; pod variabilním symbolem č. 997302
budou shromažďovány peněžní prostředky pro
ubytovnu v Lánech, a to např. na nákup čerstvých potravin a mléčných výrobků, na nezbytné
vybavení budovy a na opravu ubytovacích prostor. Za příspěvky moc děkujeme.
Jana Kotzinová, dobrovolník

Valná volební hromada TJ Sokol
Ve středu 30. března 2022 se v sokolovně sešli členové TJ i hosté na volební valné hromadě. V příjemné domácí atmosféře lánští sokolové zhodnotili
uplynulé tříleté volební období a činnost výboru i
celé TJ za minulý rok 2021. Řízením schůze byla
pověřena jednatelka V. Nováková.
Zprávu o činnosti přednesly jednotlivé oddíly,
hospodářka, kontrolní komise a starosta TJ. Členové Sokola se shodli, že sportovní činnost všech
oddílů byla velmi negativně poznamenaná pandemií nemoci Covid-19. Lánské jednotě ubylo
cca 50 (zejména dětských) členů ve všestrannosti; stolní tenisté přišli o velmi dobře rozehrané
postupy ve své soutěži; dospělá část florbalového
oddílu ukončila svou činnost a řada členů přestala na pravidelné tréninky docházet. V zimě

navíc přišla vlna zdražování energií, která se velmi citelně promítá do hospodaření Sokola. Zazněly i pozitivní zprávy – získání nové cvičitelky
pro děti s rodiči, zvolení Jany Porcalové za župní
náčelnici nebo zpracování projektu na zateplení
sokolovny a podání žádosti o stavební povolení.
V závěru schůze proběhly volby. Volilo se veřejně a všichni kandidáti dostali plný počet hlasů.
Starostou byl na další volební období zvolen Martin Zelenka, místostarostkou Martina Hořejší,
pokladní Iva Mišková, jednatelkou Václava Nováková. Dalšími členy výboru jsou za všestrannost
Jana Porcalová, za volejbal Jan Rovný, za stolní
tenis Milan Moravec a Michal Brožek a Miroslav
Píša. Do kontrolní komise byly zvoleny Věra Svobodová, Petra Nováková a Iveta Worofková.

Martina Hořejší

Cvičení dětí v Sokole

Zahájení
jedenáctého
ročníku pétanque
Tak jako v předchozích ročnících, i letos je
o pétanque zájem. Do soutěže se přihlásilo
dvaadvacet dvojic, tedy o jednu dvojici více
než minulý rok. Přihlášeným soutěžícím
připomínám, že nic není na překážku pustit se do hry již nyní.
V NARPĚ i v prosklené skříňce před
sokolovnou visí tabulky všech tří skupin
a v NARPĚ je tabulka pro rezervaci zápasů.
Nejde samozřejmě jen o soutěž. Hra nabízí setkávání se sousedy, odpoutání se od
běžných starostí a povinností. Nelze na ni
pohlížet jen jako na zábavu pro důchodce,
tak jak jsme to vídávali ve francouzských
filmech. Ano, kolébkou pétanque je Francie, ale hru si oblíbili i ve Španělsku, v Itálii
a v Chorvatsku, ba i v Maroku, v Tunisu
a v dalších vzdálených zemích. Hraje se
nejen rekreačně, nýbrž i závodně, tribuny
bývají plné diváků a každoročně se koná
mistrovství světa. Hra nevyžaduje velkou
fyzickou kondici. Žádoucí jsou přesnost,
odhad, technika a taktika. Ve Francii jsou
kluby, kde trénují už malí školáci. Petanque
můžou hrát proti sobě buď jednotlivci, dvojice, nebo trojice. Na Lánech jsme se rozhodli pro hru ve dvojicích. Sjednávání termínů vyhovujících všem šesti hráčům při
utkáních v trojicích by bylo velmi komplikované, a kdyby hráli jen jednotlivci, bylo
by to nezáživné a soutěž by se protahovala
neúměrně dlouho. Pravidla jsou velmi jednoduchá a jsou objasněna na tabuli přímo
u hřiště. Hrajeme s koulemi OBUT dovezenými z Francie od největšího a nejznámějšího světového výrobce. V Česku zastřešuje
tento sport Česká asociace petanquových
klubů (ČAPEK). Jsme rádi, že si pétanque
každoročně získává víc a víc zájemců.
Často si na hřišti domlouváme přátelská
utkání mimo soutěž, nebo jen tak zaskočíme vyladit některé náročnější hody. Přijďte se podívat i vy. Zkusíte si párkrát hodit
a třeba se vám to zalíbí a stanete se fanoušky pétanque. 
Olda Polášek

2. ročník
Hobby Horsing
v Lánech

Každý čtvrtek se v 15:30 hodin v sokolovně schází téměř desítka dětí se svými maminkami nebo babičkami.
Pod vedením cvičitelky tak hravě zvládnou různé říkanky, poznávají barvy nebo napodobují pohyby zvířátek. Nejvíce se vyřádí na opičí dráze nebo s barevným padákem. 
Václava Nováková

Dovolujeme si vás pozvat na 2. ročník soutěže Hobby Horsing, která se bude konat
v sobotu 21. května 2022 od 8:00 hodin na
modelářském letišti na Kopanině. Závodit
se bude ve třech disciplínách, a to ve westernu, drezuře a parkuru. Přihlásila se nám
velká spousta závodníků napříč naší republikou, kteří nám ukážou, co nového se od
předešlého ročníku naučili. Přijďte je svým
potleskem a fanděním podpořit. Na místě
bude i možnost občerstvení. Zájemci se mohou přihlásit na Instagramu: kht._.terez.
Miroslav Brtna
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Hledáme trenéra
florbalu

TJ Sokol hledá od září 2022 trenéra – vedoucího pro oddíl florbalu, o který je mezi
dětmi velký zájem. Případnému zájemci
umožníme i vyškolení k získání potřebné
kvalifikace. Přihlásit se lze na stránkách TJ
Sokol nebo u starosty Sokola.

Václava Nováková

Nabídka pro ženy

Pamatuješ „HOREČKU SOBOTNÍ NOCI“?
Pojď zkusit LINE DANCE - tanec pro každého, různé styly, žádné složité choreografie, nepotřebuješ partnera, přijď vyzkoušet.
V neděli 10. dubna 2022 v 18:00 hodin
v lánské sokolovně. Těšíme se na tebe.

Jana Porcalová

sportovní dění

Hokejová sezóna 2021/2022 je
pro lánské mužstvo již minulostí
Hokejový klub Lány v letošním ročníku hájil barvy na dvou frontách. Kromě již tradiční AMHL
Slaný, ve které nastupuje mužstvo již několik let,
se v tomto ročníku objevilo nově i v BNB Cupu
v Rakovníku.
Ve Slaném vinou nedostatku volné ledové plochy odehrálo naše družstvo pouhých šest utkání
s nevalným výsledkem. Další zápasy letos přidat
nepůjde, neboť zimní stadion ve Slaném z důvodu rekonstrukce ukončil provoz k 31. 3. 2022. To
znamená, že i letošní ročník AMHL zůstane nedohraný.

V Rakovníku, to byla úplně jiná písnička.
V konkurenci 9 týmů, včetně odvěkých rivalů
z Rynholce a Nového Strašecí, se nám dařilo
lépe. Ze zatím odehraných 21 utkání jsme 15x
zvítězili, 2x remizovali a 4x prohráli. Poslední utkání odehrajeme až po uzávěrce Lánského zpravodaje, ale výsledek tohoto utkání už
nezmění nic na tom, že díky výsledkům z celé
sezóny vyhrajeme 2. skupinu BNB Cupu a postoupíme o třídu výše.
Doufám, že se nám i v příští sezóně bude dařit
a budeme důstojnými výkony dělat čest naší obci.

Aleš Lomberský, předseda klubu

Zdravotní cvičení

Zdravotní cvičení v lánské sokolovně s Martinou Moravcovou bude od dubna pouze
ve čtvrtek od 18:00 hodin. Nedělní cvičení
bude obnoveno opět na podzim 2022.

Jana Porcalová

Sběr železného
šrotu

Hokejový klub Lány pořádá v sobotu
23. 4. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin v Lánech a ve Vašírově tradiční sběr železného
šrotu. Prosíme občany, aby sběr připravili
před své domy až v sobotu ráno. Po předchozí domluvě rádi pomůžeme s jeho vynošením. Kontaktovat nás můžete do pátku
22. 4. 2022 na tel. 731 189 216. Moc děkujeme.
Aleš Lomberský, předseda klubu

Brigáda v Sokole

V neděli 24. 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. Připomínáme členům
Sokola jejich povinnost odpracovat tři brigádnické hodiny ročně. Václava Nováková

Nábor do SK Lány

Sportovní klub Lány pořádá nábor chlapců
a dívek do fotbalového týmu. Máme zájem
zejména o ročníky 2009 a mladší. Tréninky
jsou každou středu a pátek od 16:30 do 18:00
hodin. V případě zájmu zveme zájemce na
trénink nebo zavolejte na tel. 603 217 707.

Jaroslav Dundr, trenér

Záverečná fotka z posledního utkání CH Lány s HC Mladotice 29. 3. 2022

Chystejte se na Běh zámeckým
parkem, 48. ročník klepe na dveře
Po dvouleté přestávce se sešel organizační výbor, aby připravil uspořádání Běhu vítězství zámeckým parkem v neděli 8. května. Bude to 48.
ročník (jinak by byl již padesátý!!). Zahájení je
plánováno na 8:25 hodin a hned se začne závodit; postupně ve 24 kategoriích. Rozhodující pro
zařazení do kategorie je rok narození, nikoliv věk
v den závodu! Začíná se kategorií mladších dívek
(tj. 7-8 let), následují chlapci téhož věku a pak pokračují další kategorie.
Pro ty nejmenší – dívky nebo hoši do 4 let
věku startují již v 9:45 a v 9:55 hodin a předškoláci (5-6 let) v 8:55 a v 9:05 hodin. Hlavní závod
bude odstartován v 11 hodin. Běh pro zdraví je

určen široké veřejnosti pod heslem: „Běž, jak
můžeš, když nemůžeš, odpočiň si – ale pokračuj“. Vítěz tohoto běhu je určen losem. Nezapomeňte se přihlásit, nejlépe formou přihlašovacího formuláře na beh.lany.cz nebo v den závodu
na místě, ale nejpozději 30 minut před startem
příslušné kategorie. Každý účastník se musí hlásit u prezence, kde uhradí startovné (děti a mládež do 18 let 20,- Kč, ostatní 70,- Kč) a obdrží
startovní číslo.
Zveme veřejnost k hojné účasti! Za případné
sponzorské dary předem děkujeme. Snad nám
vyjde vstříc i hezké počasí. Všem přejeme pěkný
sportovní zážitek! 
Václava Nováková
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