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Úvodník
Ploskovská Panenka Maria
Řekne-li se Ploskovská Panenka Maria,
určitě se všem lánským vybaví kaplička
u silnice od Lesní správy směrem na
Ploskov. Traduje se, že kněžně Leontině z
Fürstenberka se v těchto místech zjevila
Panna Maria a zvěstovala jí budoucí
narození toužebně očekávaného
potomka. Když se jí pak opravdu 13. října
1863 narodil syn Maxmilián Egon II.,
nechala na tomto místě postavit kapličku
zasvěcenou Panně Marii. V té době byla
kaplička ještě součástí lánského
zámeckého parku. Dnes toto místo
nazýváme „vypuštěný park“.
Zajímavostí je, že když se postavíte zády
ke kapličce a půjdete stále přímo na sever,
přijdete k hlavnímu vchodu do lánského
zámku pouze hypoteticky, protože do
cesty se vám postaví plot zámeckého
parku). K této kapličce také dlouhou
dobu vodili lánští faráři, vždy první neděli
v červenci, procesí věřících. I přesto, že
byla kaplička několikrát v minulosti
opravena, v poslední době se na ní stále
více projevoval zub času. Díky Kanceláři
prezidenta republiky a Lesní správě Lány
byla kaplička opravena a dne 28. ledna
2020 za účasti prezidenta republiky
slavnostně odhalena. Nyní opět září v
c e l é s v é k r á s e a t o j e d o b ř e . Po
znovuobnovené lánské bráně je to další
připomenutí bohaté historie, která se
váže k naší obci a k našim předkům. Není
přece nutné jen budovat nové objekty,
silnice, chodníky a další stavby. Je také
potřebné se dívat s pokorou do historie a
vážit si toho, co nám zde zanechali naši
předkové. Protože také naši potomci nás
budou jednou hodnotit podle toho, v
jakém stavu jim zanecháme nejen naši
obec, ale také to, co se nachází u nás „za
humny“.
Karel Sklenička

Pøerušení dodávky elektøiny
Společnost ČEZ Distribuce plánuje
přerušování dodávky elektřiny v celé
obci Lány 17. - 19. února a 21. února
2020 z důvodu revizí jednotlivých
trafostanic. Přerušení dodávky elektřiny
je plánováno pouze v nezbytně nutném
rozsahu a po etapách. Seznam domů a
ulic, kterých se odstávka týká najdete:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/odstavky.html.
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Reprezentaèní ples obce odstartoval letošní
plesovou sezónu
V sobotu 18. ledna se v lánské sokolovně uskutečnil 13. Reprezentační ples obce Lány, Vašírov
a Muzea TGM. O hudební doprovod se celý večer
nově staral Septet Plus Orchestra Dalibora
Kaprase. A o tom, že se jejich hudba líbila, svědčil
plný taneční parket už bezprostředně po zahájení
plesu. Předtančení předvedli tanečníci z kladenského klubu TK Admira. Večer probíhal v příjemném duchu a krátce po půlnoci přišlo na řadu

losování hlavních cen tomboly, ve které nechyběla zvěřina, wellness pobyt v hotelu Thermal, dárkové koše, sud piva a další hodnotné ceny. Děkujeme všem, kteří se na letošním plese podíleli,
především sponzorům, Cateringu Na Mlejnici,
jenž zajistil občerstvení, ale i všem návštěvníkům
a tanečním párům, díky nimž byl letošní ples opět
na vysoké úrovni.
Ivana Píšová

FOTO
Èistírna odpadních vod Vašírov
S ohledem na časté dotazy, jak to vypadá s realizací splaškové kanalizace a ČOV Vašírov, přinášíme
několik aktuálních informací. Magistrát města
Kladna, odbor životního prostředí vydal dne
15. 1. 2020 Veřejnou vyhlášku k povolení
vypouštění odpadních vod z ČOV Vašírov
do Tuchlovického potoka. Pokud se nikdo
z účastníků vodoprávního řízení do 15 dnů
po obdržení rozhodnutí neodvolá, nabude toto
povolení právní moci. Tímto získáme poslední
potřebné povolení k výstavbě. Začátkem února
2020 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele
stavby. Jeho výsledek by měl být znám nejpozději
do konce dubna 2020. Zároveň také probíhá

projektová příprava na výměnu vodovodního
řadu, kterou zajišťují Vodárny a kanalizace
Mělník-Kladno a.s., jež také budou investorem
s t a v b y. Po k u d n e n a s t a n o u n ě j a k é
nepředvídatelné okolnosti, měly by práce začít
v období června – července 2020. Předpokládaná
doba kompletní výstavby splaškové kanalizace a
ČOV je 12 měsíců. Znovu upozorňujeme majitele
rodinných domů ve Vašírově na nutnost
vypracování projektové dokumentace
kanalizační přípojky na pozemku majitele
nemovitosti. V případě dotazů kontaktujte obecní
úřad.
Karel Sklenička

Pozvánka na veøejné zasedání 2. bøezna 2020
Zastupitelstvo obce Vás zve na veřejné zasedání, které se bude konat v pondělí 2. března 2020 od
18:00 hodin v sále nad hospodou Narpa.
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Probíhají práce na územním plánu,
nyní jsou zapracovávány změny týkající se areálu u bývalého lihovaru.
V březnu se bude pokračovat s
opravou zbývající části chodníků v
Berounské ulici.
17. prosince byla podána žádost na
MAS Svatováclavsko na stavební
úpravy hasičské zbrojnice ve výši
3 mil. Kč.
V prvním lednovém týdnu proběhlo
reklamační řízení s dodavatelem
Strabag Praha a.s. stavby Bílá cesta,
který uznal nedostatky jako
reklamované oprávněně. V jarních
měsících proběhne oprava.
Starosta informoval o nutnosti pořídit novější multikáru, protože dvě
stávající nejsou v dobrém technickém
stavu. Předložil nabídku na repasovanou Multicar M-30, která disponuje rukou a kontejnerem o nosnosti
0,5 t. Cena je 1.080.000,- Kč bez
DPH. Současnou multikáru je možné
dát prodávající firmě na protiúčet.
Zastupitelé se seznámili s informacemi ohledně probíhající výstavby
kanceláří, bytu správce a pokojů pro
přechodné ubytování zaměstnanců
v areálu porážky drůbeže.
Během prosince a ledna zastupitelé
provedli dílčí inventarizaci majetku
obce.
Dne 15. ledna 2020 vydal Odbor
životního prostředí Magistrátu
města Kladno povolení k vypouštění
odpadních vod z ČOV Vašírov do
Tuchlovického potoka (žádost byla
podána 1.7.2019, ústní jednání na
místě stavby proběhlo 19.12.2019).
Zastupitelé se seznámili s rozsahem
uzavírek silnice II/606 v úseku Velká
Dobrá - Nové Strašecí. Od 2. března
do 27.listopadu 2020 budou zcela
uzavřeny Kamenné Žehrovice z
důvodu rekonstrukce dvou mostů
(objízdná trasa povede přes Srby).
Od 13. července do 27. listopadu
bude opravována silnice
v Tuchlovicích, provoz bude veden
střídavě jedním jízdním pruhem a
řízen světelnou signalizací. Od
30. března do 21. června 2020 bude
opravován úsek mezi Slovankou a
odbočkou na Vašírov, objízdná trasa
povede přes Lány a Vašírov.
V souvislosti s plánovanými
uzavírkami silnice II/606 probíhají
konzultace s dopravní firmou Anexie
Rakovník, o způsobu zajištění
autobusová dopravy pro veřejnost
směrem do/z Prahy.
Martina Hořejší

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Poplatky zaplate do 15. února!
Nejrychleji můžete uhradit poplatky bezhotovostně bankovním převodem na účet 622221/
0100 + variabilní symbol. Dále je možné zaplatit
platební kartou na Obecním úřadě Lány. Platba
je rovněž možná na Obecním úřadě Lány
v hotovosti.
V případě poplatku za komunální odpad je VS
1340 + číslo popisné Vašeho domu, za který
platbu hradíte. Poplatek za odvoz odpadu činí
600,- Kč za osobu. Úlevy zůstávají v platnosti.
V případě bezhotovostního převodu přineste
s sebou na úřad doklad prokazující úhradu

poplatku, aby Vám mohl být vydán kupón pro
vyvážení popelnice.
V případě poplatku za psa je VS 1341 + číslo
popisné Vašeho domu, za který platbu hradíte.
Poplatek za psa staršího tří měsíců činí 200,- Kč.
Za druhého a dalšího psa pak 300,- Kč. Za psa,
jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského/vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu, je poplatek 100,- Kč
a za druhého a každého dalšího psa pak 150,- Kč.
Šárka Steinbrecher

Schùzka spolkù se zastupiteli 2020
Letošní setkání se zástupci obce Lány ve věci
čerpání dotace z rozpočtu obce Lány na rok 2020
pro spolkovou činnost se uskuteční v salonku Nad
Narpou 2. března 2020 cca od 19:00 hodin (po
skončení veřejného zasedání zastupitelstva
obce).
Na schůzce budou zástupci spolků seznámeni
s Výzvou k podání žádostí o dotace z rozpočtu
obce Lány pro rok 2020. Dále bude provedena
rekapitulace doloženého vyúčtování dotací za
loňský rok.

Dovolujeme si jménem kronikářky V. Novákové
požádat zástupce všech spolků, aby zaslali v průběhu února na e-mail: olven@seznam.cz nebo
přinesli na schůzku spolků krátkou písemnou
zprávu o svém spolku (počet členů, akce za rok
2019, co se jim podařilo, v čem mají problémy).
Tyto podklady poslouží k zápisu do kroniky obce
za rok 2019.
Martina Hořejší

Uklízíš? Uklízím. Uklízejme!
I letos se Lány zapojí do akce "Ukliďme Česko"
(www.uklidmecesko.cz), která patří k celosvětové iniciativě „Clean up the World!“ (Ukliďme
svět). Jejím cílem je odstranění nepořádku z míst
v obci a bezprostředním okolí, jejichž úklid není
z kapacitních důvodů možné zajišťovat pracovníky obce. Rád bych proto vyzval jak spolky, tak
jednotlivce, kteří mají zájem se v sobotu 4. dubna

2020 do úklidu zapojit, nechť mě kontaktují na
adrese vit.rybar@gmail.com, abychom dojednali
detaily. Obecní úřad podpoří tuto akci poskytnutím igelitových pytlů a zajištěním odvozu
sesbíraných odpadků.
Vítek Rybář, předseda Komise pro
územní rozvoj, veřejný pořádek a zeleň

Co platí ve velkých mìstech, nemusí platit na vesnici
Suché, odzdobené vánoční stromečky nepatří do
popelnice ani do kontejnerů. Například v Praze
nebo v Kladně, kde svozy stromků zajišťuje přímo
město nebo smluvní firma, můžete vánoční
stromky volně odložit ke kontejnerům na tříděný
odpad. Lány však takovou službu nikdy neposkytovaly a z kapacitních důvodů ani v budoucnu
poskytovat nemohou. Pokud nemáte možnost
stromek rozřezat na palivo nebo uložit na domácím kompostu, připomínám, že je v naší obci
zřízen sběrný dvůr, do kterého můžete zdarma
odkládat nejen vánoční stromečky (od prosince
do konce února pouze vánoční stromečky, od
března do konce listopadu i ostatní BIO odpad),
ale také ostatní tříděný odpad jako např. velkoobjemový odpad, malé i velké elektrospotřebiče,
elektroodpad, textil, použité jedlé oleje z domácností, kovy atd. Sběrný dvůr se nachází v blízkosti
hřbitova u školního statku, v areálu České zemědělské univerzity. Od prosince do konce února je

sběrný dvůr otevřený v sobotu od 9 do 12 hodin,
od března do konce listopadu je sběrný dvůr
otevřený každou středu od 15 do 18 hodin
a každou sobotu od 9 do 12 hodin.
Pro uložení stavebního a demoličního odpadu
můžete využít Skládku Ekologie s. r. o., která se
nachází 1,3 km za naší obci směrem na Rakovník.
Dvakrát do roka v naší obci zajišťujeme zdarma
svoz nebezpečného odpadu (termíny svozů vždy
včas zveřejňujeme v Lánském zpravodaji a na
webu obce) a rovněž dvakrát do roka, na pěti
předem ohlášených místech v obci, umisťujeme
kontejnery na biodpad, jako pomoc při likvidaci
jarního a podzimního bioodpadu ze zahrádek.
Informace pro někoho vžité a již několikrát
probírané, ale já věřím, že pro nově přistěhované
občany, kteří žijí v naší obci teprve krátce, jsou
praktické a velmi důležité.
Ivana Píšová
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Tøíkrálová sbírka u betléma
O Tříkrálovém zpívání u lánského betléma jsme
vás informovali v minulém čísle Zpravodaje. Chyběla však jedna důležitá informace, kterou jsme
v době uzávěrky neznali, a to výtěžek Tříkrálové
sbírky v Lánech. Po odpečetění pokladniček na
Městském úřadu v Novém Strašecí jsme se dozvěděli že do lánské pokladničky se vybralo během
jediné hodiny celkem 6.091,- Kč (o 1.500,- Kč

více než v loňském roce). Tento výtěžek poputuje
na Charitu ČR.
Římskokatolická farnost Nové Strašecí tímto upřímně děkuje všem štědrým dárcům. Budeme se
těšit, že i v následujícím roce se při této příležitosti
znovu setkáme.
Petra Puławski,
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Pozvánka na ples Lesní správy
Lesní správa Lány Vás zve na 6. Reprezentační
ples Lesní správy Lány, který se koná v pátek 14.
února 2020 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu hrají kapely VIPIŠ a ELÁN
revival (KontraBand).

Prodej vstupenek bude zahájen 4. února 2020
v sekretariátu Lesní správy. Cena vstupenky je
300,- Kč a každá vstupenka je zároveň slosovatelným lístkem do bohaté tomboly.
Srdečně zvou pořadatelé

Maškarní bál
Hokejová síň Lány a Hokejový klub Lány vás zvou
na 7. Maškarní bál v papučích. Koná se v sobotu
29. února 2020 od 20:00 hodin v lánské sokolovně. Chystejte masky!
Těšit se můžete na bohatou tombolu, předtančení
i půlnoční překvapení. K tanci a poslechu zahraje

kapela Akustik, občerstvení zajistí Catering Na
Mlejnici Nové Strašecí. Během večera opět vyhlásíme nejlepší masky v kategoriích jednotlivec
a skupinová maska. Vstupenky za 150,- Kč budou
v předprodeji od 12. února 2020 na OÚ Lány.
Srdečně zvou pořadatelé

Výroèí 170. narození T. G. Masaryka
Srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka v Lánech na tradiční připomínkovou akci Den s
T. G. M. 2020 u příležitosti 170. výročí narození
T. G. Masaryka, která se uskuteční v sobotu 7.
března 2020. Během celého dne můžete v našem
muzeu potkávat prvorepublikové četníky,
legionáře, dobově oděné dámy a můžete se setkat i
s T. G. Masarykem. K příjemné atmosféře
slavnostního dne určitě přispěje ochutnávka
oblíbených jídel T. G. Masaryka a ostatních členů
rodiny. Ve 13:00 hodin se uskuteční pietní akt u
jezdecké sochy T. G. Masaryka, kde vystoupí
pěvecký sbor Chorus Laneum.
Po pietním aktu zahájíme v našem muzeu výstavu
nazvanou TGM to nikdy nebude mít lehké připravenou Ústavem pro studium totalitních režimů.
Autoři k výstavě dodávají:
„Byla doba, kdy prezidentem naší země byl mimo-

řádně vzdělaný člověk. Stanul v jejím čele přesto, že
neváhal bořit národní mýty a stereotypy, bojovat
proti pověrám, předsudkům a nesnášenlivosti.
Společnosti nastavoval kritické zrcadlo; byl přesvědčen, že každý národ musí obhájit své právo na
existenci tím, co umí a dokáže. Přísné nároky kladl
na každého jednotlivce. Odmítal malost a zápecnictví. Také proto kupříkladu na českou otázku
nahlížel v kontextu mezinárodního dění a činil ji
nedílnou součástí evropského vývoje. Byl českým
vlastencem, a přitom Evropanem. Prezidentskému
úřadu vtiskl neobyčejnou vážnost a důstojnost, ze
které těží jeho následovníci dodnes.“
Vyvrcholením slavnostního dne bude koncert
v Muzeu T. G. Masaryka, na kterém vystoupí
Marek Žihla, mladý nadějný operní tenor.
Irena Smržová,
Muzeum T. G. M.

Hasièský ples
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány
Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná
v sobotu 28. března 2020 od 20:00 hodin v lánské
sokolovně. Předprodej lístků bude na OÚ Lány.

K tanci a poslechu bude hrát skupina Černý brejle. Připravena bude bohatá tombola. Občerstvení
zajištěno. Vstupné 150,- Kč. Společenský oděv
nutný!
Srdečně zvou
členové spolku SDH T. G. M. Lány

Kalendáø akcí na rok 2020
V březnovém čísle Zpravodaje zveřejníme Kalendář akcí na rok 2020. Nabízíme všem spolkům, organizacím i jednotlivcům působícím v Lánech a ve
Vašírově, aby nám posílali seznam akcí,
které připravují na letošní rok. Termíny
budou finalizovány na společné schůzce spolků a zastupitelstva. V případě, že
ještě neznáte přesný termín, uveďte
měsíc, ve kterém se akce uskuteční,
a termín upřesníte později.
E-mail: zpravodaj@lany.cz.
Příspěvky posílejte do 25. února 2020!

Kalendáø akcí
8. 2.

Masopust ve Vašírově (Náš
Vašírov)
14. 2. Ples Lesní správy Lány, lánská
sokolovna od 20:00 hodin
29.2. Maškarní bál v papučích, lánská
sokolovna od 20:00 hodin
28.3. Hasičský ples, lánská sokolovna
od 20:00 hodin
29. 3. Čtení pro celou rodinu, burza
knih od 14:00 do 17:00 hodin
v ZŠ Lány (Naše Lány, ZŠ a MŠ
Lány)
Duben Jarní úklid dětského hřiště
u Židovského rybníka (Naše
Lány)
Duben Kreativní dílna – výroba čarodějnic v klubovně pro mládež
(Obec Lány)
25. 4. ( N e ) v i n n é L á n y , 5 . r o č n í k
v Muzeu T. G. M., od 11:00 do
19:00 hodin
30. 4. Pálení čarodějnic, modelářské
l e t i š t ě ( O b e c L á n y, S D H ,
Baráčníci, Modeláři)
8. 5. Běh zámeckým parkem (Obec
Lány, ZŠ Lány, TJ Sokol)
17.5. Memoriál Pavla Sláničky, turnaj
v nohejbale, na hřišti za sokolovnou. (Náš Vašírov, Obec
Lány)
21.5. Slavnost k výročí 45 let otevření
stávající MŠ Lány, sokolovna
22. 5. Bogrács gulyás (Společně pro
Lány a Vašírov)
22. 5. Letní kino Lány (Obec Lány)
23. 5. Májová veselice (Obec Lány,
Baráčníci, SDH)
23.5. Skotské veselí (Náš Vašírov)
1. 6. MDD – zábavné dopoledne na
zahradě MŠ
6. 6. Lánský den plný her (Naše Lány,
Baráčníci, MK Lány, SDH,
Obec Lány )
11. 6. Školní akademie (ZŠ Lány)
Pokračování kalendáře akcí na str. 4...
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Kalendáø akcí na rok 2020
13. 6. Župní závody předškoláků v lehké atletice, dopoledne na hřišti
za sokolovnou
26. 6. Letní kino Vašírov
24.7. Letní kino Lány (Obec Lány)
25. 7. Gulášfest Lány (Obec Lány)
28.8. Letní kino Lány (Obec Lány)
12. 9. Kulinářský jarmark (Obec
Lány)
12. 9. Masarykova vatra (Obec Lány,
Muzeum TGM, SDH Lány)
2.10. Drakiáda, modelářské letiště
od 16:00 hodin (MŠ Lány,
Modeláři)
17.10. Dýňořezání (Naše Lány)
23. 10. Lampiónový průvod (Naše
Lány, SDH, Obec Lány)
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu
(Obec Lány)
Prosinec Setkání se sv. Mikulášem
(Obec Lány, Narpa)
12.12. Lánské přástky, sokolovna
( O b e c L á n y, T J S o k o l ,
Baráčníci)
30. 12. Pr e m i é r a D i v a d l a L á n y +
předání ceny Klobouk dolů
(Divadlo Lány, Obec Lány)

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co se dělo v měsíci lednu v mateřské škole:
V novém roce se mnoho dětí vidělo se svými
kamarády 5. ledna na náměstí při Tříkrálovém
zpívání. Děkujeme touto cestou za přípravu akce
a za možnost potkat se a zazpívat si v prvních
dnech nového roku na náměstí naší vesnice.
První dny v mateřské škole děti vyprávěly a kreslily, co dostaly od Ježíška, jak trávily čas se svými
nejbližšími.
V průběhu ledna jsme uskutečnili zimní lesní dny.
Více uvidíte na webových stránkách mateřské
školy. Děti ze třídy Sluníčka vyrazily v pátek
24. ledna na Pánovu louku a pozorovaly
kouzelnou zimní přírodu. Pozorujeme i zimní
změny na naší školní zahradě. Vyrobili jsme šišky
plné semínek a drobečků. Děti je rozvěsily na
stromy a tím se postaraly o hladové ptačí
kamarády, kterých je na zahradě opravdu mnoho.
Předškoláci se již těší na tradiční plavecký kurz
v Tuchlovicích, kde je čeká devět lekcí. Děti si

s vodou hrají a seznamují se s nácvikem technik
plavání. Výhodou plaveckého bazénu je možnost
posunutí dna nádrže na hloubku vody, ve které
děti stačí. To dodá odvahu i těm, kteří se na začátku kurzu ve vodě bojí. Při dalších lekcích se z nich
stanou šikovní delfíni či želvičky a nejzdatnější se
dostanou do skupiny žraloků.
V dalším pololetí nás čeká spousta aktivit a akcí,
které přispějí k oživení výchovné práce a k možnostem poznávat věci pomocí vlastních prožitků
a zkušeností. První zážitek je čeká 7. února –
návštěva scénerického kina v mateřské škole.
Dále se děti mohou těšit, jak pojedou linkovým
autobusem a poznají nové prostředí ZUŠ
v Novém Strašecí, kde si vyzkouší hru na bubny,
nakreslí kolektivní práci.
Na jaké téma? Více vám budeme vyprávět v dalším čísle Lánského zpravodaje.
Prázdninový provoz v Mateřské škole Lány
Přihlašování dětí k prázdninové docházce bude
možné od 1. února u třídních učitelek. Mateřská
škola Lány bude pro děti otevřena v červenci od
1. 7. 2020 do 17. 7. 2020. Od 20. 7. 2020 až do
7. 8. 2020 je možné umístit dítě do Mateřské školy
Rynholec, se kterou je domluven společný prázdninový provoz. Mateřská škola Lány i Rynholec
budou zavřeny od 10. 8. do 31. 8. 2020.
Miluše Vaněčková

Lánská klubovna pro školáky
Prostory Lánské klubovny nabízí od
začátku školního roku, dvě odpoledne
v týdnu, útočiště školákům. Pro ty děti,
které baví ruční práce, je určený Kreativní kroužek. A pro děti, které se chtějí jen
tak potkávat a hrát hry, je otevřená
Klubovna pro školáky. Z klubovny máme
velkou radost. V říjnu ji navštěvovalo pár
dětí a dneska se tam za jedno odpoledne
vystřídá i 15 školáků.
Klubovnu pro školáky vede Petra
Schritterová a provozuje ji obec. Žádné
přihlašování není třeba a vstupné se neplatí. Otevřená je ve středu od 14:00 do
17:00 hodin a děti zde využívají: stolní
hry, fotbálek, šipky a Petra pro děti připravuje také drobné tvoření. Klubovna
je vhodná i pro děti, které nemohou
z kapacitních důvodů navštěvovat
školní družinu. Během školních
prázdnin a státních svátků je klubovna
zavřená.
Do Kreativního kroužku je třeba se přihlásit předem na tel. čísle: 775 328 906
(Simona) a uhradit kroužkovné.
V kroužku máme ještě několik volných
míst a scházíme se v pondělí od 14:30 do
16:00 hodin. Kroužek je vhodný pro děti
ze 3. ročníku a starší. Organizátorem je
spolek NAŠE LÁNY, z.s. a vede jej
Simona Piskláková, kterou můžete znát
z Domečku.
Jana Drastilová

Lánská útulna v Krkonoších zatím nestojí
V minulém roce jsme Vás informovali, že v
Krkonoších budou umístněny útulny (místo k
odpočinku na horské túře a úkryt v nepříznivém
počasí). Zajímalo mě, zda se projekt podařilo
realizovat a zda útulna nazvaná Silo, byla již
umístěna na svém místě.
Po d l e n e j č e r s t v ě j š í c h i n f o r m a c í a u t o r a
zmíněného Sila Jakuba Kochmana, by se tak
mělo stát někdy během letošního jara nebo léta,
pokud nenastanou nějaké komplikace ze strany
KRNAPu. Během roku 2019 se podařilo umístit
dvě útulny - Komen stojí na cestě od Špindlerova
mlýna na toku Bílého Labe. Okolo prochází
turistická trasa směrem k Luční boudě a dále na

Sněžku. Druhá útulna nazvaná Stan stojí
nedaleko soutoku řeky Mumlavy s Lubošskou
bystřinou. Doufejme, že se v letošním roce podaří
umístit zbylé čtyři.
Více o projektu najdete na adrese https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/8893studenti-nasi-fakulty-navrhli-a-vyrobili-sestoriginalnich-utulen-do-krkonos. Existují i
oficiální stránky útulen s mapou jejich umístění,
kde se dá sledovat stav realizace jednotlivých
útulen.
Martina Hořejší
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ZE ŠKOLY
otevřených dveří a konzultací nebo v den třídních
schůzek. Instalována bude také při letošní školní
akademii.

Zprávy ze školy
5. – 10. 1. – V nedělních ranních hodinách dvacet
sedm žáků odjelo do Jáchymova na lyžařský
výcvik. Ubytováni byli ve Sporthotelu Můstek
kousek za Jáchymovem a celý týden brázdili
sjezdovky na Klínovci.
5. 1. – V podvečerních hodinách se někteří
pedagogové a školní děti zúčastnili Tříkrálového
zpívání u betléma před obecním úřadem.
6. – 10. 1. – Pro ostatní žáky 6. – 9. třídy učitelé
připravili při příležitosti letošního 350. výročí
úmrtí Učitele národů J. A. Komenského pětidenní
projekt nazvaný „Jan Amos Komenský“. Žáci
vstřebávali nové poznatky v dílnách „Labyrint
světa“, „Labyrintem 17. století“, „Labyrint světa
– desková hra“, „J. A. Comenius – Orbis Pictus“,
„Schule durch Spiel“, „Mathematik Orbis
Pictus“, „Tajemství kriminalistiky“, „Svět
v obrazech“, „Hudba skrytá v plastu“. Dále
společně navštívili Planetárium v Praze, kde
mladší žáci absolvovali program „Letíme na
Mars“ a starší program „Voyager“. Obě skupiny
zavítaly i do nedalekého Mořského světa, kde
absolvovaly prohlídku s průvodcem.
Ve škole byla při této příležitosti instalována malá
výstava „Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A.
Komenského“, zapůjčená Národním pedagogickým muzeem v Praze. Výstava bude pro rodičovskou veřejnost k nahlédnutí přímo ve škole v den

13. 1. – V pondělí měli žáci výuku zpestřenou
tradiční návštěvou ze společnosti Ornita. Letošní
téma bylo „Divoká školní zahrada“. Během
přednášky se žáci dozvěděli, které prvky by měla
mít zahrada, aby byla bohatá na různé druhy
ptáků, ale i čeho by se člověk měl v zahradách
vyvarovat. Dozvěděli se zajímavosti ze života
parkových a zahradních ptáků, zhlédli zajímavá
videa a v neposlední řadě viděli i živé ukázky
různých druhů zvířat.
22. 1. – Pedagogové rozhodli o klasifikaci chování
a prospěchu žáků za 1. pololetí školního roku.
23. 1. – S vedením školy se setkali zástupci žákovské rady a domluvili termín vyhlášení jarního
sběru starého papíru na 30. březen až 3. duben.
30. 1. – Žáci si domů odnesli svá pololetní
vysvědčení a v pátek 31. ledna si užili jednoho dne
pololetních prázdnin.
V posledním lednovém týdnu byl ukončen povinný plavecký výcvik našich druháků a třeťáků. Děti
od září absolvovaly v plavecké škole Plaváček
v Tuchlovicích dvacet výukových lekcí.
Žáci skvěle reprezentují naši školu. V okresním
kole Olympiády z českého jazyka se Helena
Dvořáková z 9. třídy umístila na úžasném 5. místě
a zároveň obsadila 24. místo v okresním kole
Dějepisné olympiády. V Dějepisné olympiádě nás
reprezentovali ještě další dva žáci z 9. třídy, Viktor
Přibyl obhájil 36. příčku a 47. místo obsadil Oliver
Buřič.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

V bøeznu pøijede do Lán spisovatelka Zuzana Pospíšilová
Tradiční akci Čtení pro celou rodinu čeká letos
několik novinek. Poprvé ve své historii se bude
odehrávat v nových prostorách – v historické
budově Základní školy v Lánech. Znovu k nám
zavítá na besedu současná spisovatelka – Zuzana
Pospíšilová.
Zuzana Pospíšilová je oblíbená autorka věnující
se téměř výhradně původní tvorbě pro děti.
S jejími texty se dětští čtenáři mohou setkávat od
roku 2004, kdy jí vyšly první pohádkové příběhy
v časopise Sluníčko.
Od roku 2005 publikuje i knižně a dodnes je
jednou z nejaktivnějších autorek píšících pro děti.
Jen v nakladatelství Grada vydala téměř sedm
desítek titulů, z nichž nejúspěšnější jsou zatím
série Kouzelná třída a edice dětských detektivek
DeTeKTiVoVé.
V její tvorbě mají převahu pohádky, ale věnuje se
také poezii a výukovým textům. Původní profesí
je Zuzana Pospíšilová dětská psycholožka. Snad
odtud a také z role maminky dvou dcer pramení
porozumění dětské fantazii a humoru, které se
v jejím bohatém díle odráží.

V prostorách lánské školy budeme besedovat,
tvořit ve výtvarné dílně, zpívat a tančit, také si
budete moci prohlédnout výstavu výtvarných
prací dětí z lánské školy i školky. Děti totiž od
Vánoc malují obrázky do výtvarné soutěže.
Nejlepší práce z každé třídy získají ocenění
během nedělního odpoledne. Děti kreslí na
motivy knih Z. Pospíšilové a Karla Čapka
(druhého autora, kterého si vybraly starší školní
děti).
Pozvat vás chceme také do literární kavárny na
dobrou kávu a domácí koláče a chlebíčky.
Pokud nemáte doma žádnou knihu zmiňované
autorky, budete si ji moci zakoupit přímo na akci.
Součástí literárního odpoledne bude i pravidelná
burza knih. I vy můžete knihu/y do burzy věnovat
nebo si přijít knihy koupit. Knihy je možné od
pondělí 23. března do pátku 27. března přinést na
Obecní úřad v Lánech (vždy v otevírací době
Obecního úřadu).
Těšíme se na vás v neděli 29. března od 14:00 do
17:00 hodin v Základní škole v Lánech.
Martina Hořejší, Naše Lány, z.s.

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si
z programu nevyberete, můžete si jen
hrát v prostorné herně. Najdete nás
v lánské sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh – ruční
práce
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(19. 2. a 18. 3.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I.- III.
Dále z programu
· Beseda Zdravé osamostatňování dětí
aneb Jak nevytvářet mama hotel se
uskuteční ve středu 4. března od
10:00 hodin s Mgr. Zuzanou Hanákovou. Vývoj dítěte, separační úzkost, přechodové rituály a krizové
momenty ...
· Beseda Jak správně obouvat děti
aneb Velká zodpovědnost za malé
nohy se uskuteční ve úterý 31. března
od 10:00 hodin. S Martou Gregorovou, BOTY BAMBINI Rakovník, si
pohovoříme o tom, kdy kupovat
první botičky, jak vybrat správnou
velikost a šířku obuvi (nožičky přeměříme) a povíme si o nepromokavé
membráně. ...
· Čtení pro celou rodinu aneb
pomáháme knihovnám pořádáme
29. března 2020. Letos nově v
prostorách lánské základní školy od
14:00 do 17:00 hodin. Současně
proběhne burza knih. Výtěžek
z burzy knih a z celé akce bude
věnován Základní škole v Lánech.
· Burza Jarního dětského oblečení,
hraček a botiček se uskuteční ve
středu 1. dubna od 9:00 do 12:00
h o d i n v s o k o l o v n ě . Po d r o b n é
informace získáte u Andrey
Klimešové na telefonu 604 894 402
n e b o
n a
e - m a i l u :
andrejkaklimesova@seznam.cz.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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Výtvarná soutìž pro mládež
i dospìlé
Česká obec sokolská vyhlásila výtvarnou soutěž s názvem „Znak Sokola v netradičním pojetí“. Úkolem je ztvárnit
jakýmkoliv způsobem sokolský znak.
Velikost je neomezená, materiál i technika libovolné. Do soutěže se neposílá
originál, ale vyhotoví se fotografie, z níž
bude zřejmá velikost vašeho návrhu.
K fotografii je nutné uvést jméno autora,
věk, jednotu a župu a odeslat elektronicky nejpozději do 10. září 2020 na
e-adresu: marie.brunerova@seznam.cz.
Hodnoticí komise ocení hlavně originalitu provedení a vyhodnotí nejlepší návrhy v několika kategoriích. Průběžně
budou příspěvky zveřejňovány v tisku
a na webových stránkách Sokola
(sokol.eu.cz).
Václava Nováková

Významné sokolské výroèí
V lednu jsme si připomněli pro Sokol
důležité výročí – 30 let od jeho znovuobnovení na celostátní úrovni.
Podmínky k němu určitě vytvořila
sametová revo-luce v listopadu 1989.
První jednání sokolů se konalo 17.
prosince 1989 a sokolové se opravdu
hodně činili, pro-tože již 7. ledna 1990 se
v Průmyslovém paláci na pražském
Výstavišti konal ustavující sjezd
Československé, resp. České obce
sokolské. Přípravnému vý-boru se
podařilo za úctyhodně krátkou dobu
sjezd připravit, svolat a zajistit
organizačně. Sjezd přijal stanovy, zvolil
první předsednictvo, starostou se stal
Bořivoj Petrák. Po sjezdu obnovovalo
svoji činnost množství sokolských jednot po celé republice.
Sokolové v Lánech bedlivě sledovali
dění kolem Sokola, hlásili se k župě
Budečské, také ustavili přípravný výbor,
ale ke svolání ustavující valné hromady
došlo až 27. listopadu 1991. U znovuobnovení Sokola v Lánech stáli pánové
Ladislav Moravec, Antonín Bechyně,
Josef Hošek a Hugo Jelínek.
Václava Nováková

ADRESÁØ FIREM A SLUŽEB
RAINBOW KLADNO
Eva a František Pařízkovi
Kladno, Dubská 966
Tel.: 602 348 633

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Ohlédnutí za letošní merendou
Neděle 26. ledna 2020 patřila oslavě 13.
narozenin klubu pro rodiče a děti Domeček, již
tradičně spojené s Maškarní merendou.
Společně s námi si přišlo zatančit, zazpívat
a zablbnout 104 dětských a 25 dospělých maškar,
podobně jako vloni a předloni. Dospěláci si drží
stejnou účast, dětí jsme v letech 2012–2016 už
vítali i přes 140.
Pohádkové bytosti přijely ze Slaného, z Kladna,
Prahy, Nového Strašecí, Stochova, Horního
Bezděkova, Braškova, Rakovníka, Rynholce,
Nové Studnice, Žiliny, Zlonic, Tuchlovic, Pcher,
Libušína, Nouzova a Kamenných Žehrovic.
Hlavní ceny pro vítěze věnovali Hotel Aquapalace
Praha a Cestovní agentura & foto/video studio
Sunrise Laury Klokočníkové. O zábavný program
se skvěle postaral tým Diskotačení. Za úžasné
koláče děkujeme Lánskému cukrářství. Báječné
domácí moučníky připravily s láskou lánské
maminky a babičky. Za obětavou spolupráci moc
děkujeme tetičkám baráčnicím a mnoha dalším
dobrovolníkům. Náš narozeninový dort připravila babička Jana Malá a jako vždy byl skvělý! Za
podporu jsme všem opravdu vděční.
Ani letos neměla porota snadný úkol. Hodnocení
nejpovedenějších masek dopadlo takto: Dětská
kategorie: 1. Pračlovíček s maminkou (Jáchym
a Iva Drdáčovi, Praha), 2. Zmrzlinář se zmrzlinou
(Filip a Natálie Červenkovi, Lány), 3. Hroznové

víno (Nikola Ježková, Zlonice), 4. Ovečka
(Adélka Kopečková, Kladno), 5. Bob a Bobek
s kouzelníkem (Anežka, David a Markéta Vlkovi,
Stochov). Dospělácká kategorie: 1. Kalibos,
Medúza a Dryáda (Anna, Sára a tatínek
Hassanovi, Kamenné Žehrovice), 2. Mickey
Mouse a Minnie Mouse (Ema, Bára, Tereza a Jan
Kuchyňkovi, Nové Strašecí), 3. Salát (Žaneta
Zaoralová, Kladno), 4. Kovbojka (Simona
Svobodová, Lány), 5. Karkulka a vlk (Jana a Jiří
Provazníkovi, Slaný). Rodinná maska – zvláštní
cena poroty: Trpaslíci (Lenka, Magda a Václav
Holešovi, Pchery). Maškary bez ocenění nebyly
vůbec smutné, protože si smlsly na pohádkovém
narozeninovém dortu.
Ráda bych psala, že výtěžek z této akce bude
použit na provoz Domečku, viz naše pozvánka na
akci. Bohužel tentokrát žádný výtěžek není.
Snažíme se držet nastavené vstupné z roku 2007
a velmi nízké ceny občerstvení, ale ve spojení
s mírně podprůměrnou návštěvností akce to
bohužel nepokryje ani náklady. My se s tím
statečně popereme a zase za rok se budeme těšit
na viděnou v lánské sokolovně na příští Maškarní
merendě. Všechny ty veselé dětské oči a široké
úsměvy nám za to stojí!
Děkujeme všem partnerům, dobrovolníkům
i návštěvníkům akce.
Jana Drastilová, Naše Lány z. s.

Výstava Novostrašeckých modeláøù
Srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka v
Lánech na výstavu Novostrašeckých modelářů.
Vystaveny jsou železniční modely ve velikosti TT,
převážně ČSD a ČD. Část modelů pochází
z tovární produkce domácích i zahraničních
výrobců, některé z limitovaných sérií. Další část
exponátů tvoří plastikové stavebnice nebo
stavebnice z papíru, vyrobené technologií lasercut (laserem vyřezávané stavebnice) a výrobky
z leptaného mosazného plechu. Návštěvníci se
mohou těšit jak na hotové modely, tak modely

v různém stádiu rozpracování, dále na různá
železniční zařízení a budovy.
Kroužek železničních modelářů v Novém Strašecí působí pod Domovem dětí a mládeže Rakovník
od roku 2012 a jeho hlavní náplní je stavba
stavebnicových a vlastních železničních modelů.
Členové kroužku zabezpečují výstavbu a provoz
na modelovém kolejišti v expozici sdělovací
a zabezpečovací techniky v Železničním muzeu
Lužná u Rakovníka. Výstava potrvá do 1. 3. 2020.
Irena Smržová, Muzeum T. G. M.
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ADRESÁØ FIREM A SLUŽEB
Pošta Partner Lány
Gabriela Tučková
Křivoklátská 433, Lány
Tel.: 704 539 021
Lékárna U sv. Antonína
Ke Hřbitovu 174, Lány
Tel.: 313 513 970
e-mail: lekarna.lany@seznam.cz
Lánské cukrářství, Alena Kirpalová
Berounská 63, Lány
Tel.: 774 801 301
FB: Lánské cukrářství
Únor březen pátek–neděle od 12–18 hodin
Od 1.4. středa–neděle od 12–18 hodin
Pension Slunečnice
Celoroční rekreační ubytování
Jana Malá
Pod Kopaninou 387, Lány
Tel.: 732 758 444
www.slunecnice.lany.cz
Modrá chalupa v Perninku
pobyty, škola běžek, sportovní akce
Jitka Slavíková
Polní 532, Lány
Tel.: 603 834 846
e-mail: jitka.slavikova@post.cz
www.e-chalupy.cz/7276
BOTY BAMBINI
Dětská certifikovaná obuv
Marta Gregorová
Trojanova 48, Rakovník
Tel.: 603 300 073
www.botybambini.cz
Poradenství, tvorba souborů a šablon
MS Office (Word, Excel), grafické programy
(Gimp, Photoshop, Pinnacle studio)
Jana Porcalová
Tel: 605 435 882
e-mail: j.porcalova@centrum.cz
Cestovní agentura Sunrise
Zájezdy, letenky, ubytování ČR, Wellness …
Kladno, Floriánská (po domluvě na Lánech)
Tel.: 774 920 745
www.skvelelasty.cz
Servis výpočetní techniky, instalace datových
a bezdrátových sítí, instalace a servis
kamerových systémů
Jiří Švancar
U Lipky 429, Lány
Tel.: 724 134 341
e-mail: jiri.svancar@email.cz
Ozvučení a osvětlení kulturních akcí, instalace
světelné a audio techniky
Jiří Švancar
U Lipky 429, Lány
Tel.: 724 134 341
e-mail: info@zvuceni-svancar.cz
www.zvuceni-svancar.cz

Advokátní kancelář, Specializace – sepsání
kupních, darovacích a nájemních smluv aj.
JUDr. Lada Kosárová
T. G. Masaryka 292, Kladno
Tel.: 312 246 895
e-mail: akkladno@seznam.cz
Realitní kancelář – ECO-JURIS, spol. s r.o.
Kompletní realitní služby, právní služby
JUDr. Ernest Kosár
T. G. Masaryka 292, Kladno
Tel.: 602 254 280
e-mail: ecojuris@seznam.cz
Ing. Martina Kánská
Odborná konzultantka QMS, EMS, OHSAS
OZO BOZP
Tel.: +420 724 311 548
e-mail: kanska@centrum.cz
Dětská skupina EMC – English Island
Předškolní zařízení s AJ od 1 roku do zahájení
školní docházky. Příměstské tábory.
Stanislava Mariašová, MBA
Cesta zpět z.s.,
Tel.: 605259929
www.anglictina-prakticky.cz
Angličtina, němčina a španělština
Rodilý mluvčí, individuální, skupinová a firemní
výuka, jazykové zkoušky
Příměstské tábory
Tel.: 605 259 929
Stanislava Mariašová, MBA
www.anglictina-prakticky.cz
HELLO ENGLISH
doučování AJ pro ZŠ a SŠ
příprava ke státní maturitě z AJ
Bc. Miroslava Slaninová
Sadová 518, Lány
Tel.: 607 139 430
e-mail: mira.slaninova@gmail.com
HOŘEJŠÍ interiéry
Nábytek na míru od návrhu po montáž
Kuchyně, obložkové dveře, schody,
obývací pokoje, šatny
Školní 393, Lány
Tel.: 312 522 480
e-mail: info@horejsi-interiery.cz
www.horejsi-interiery.cz
Sábel Tomáš – T. S. SERVIS
Prodej a servis výpočetní techniky.
Instalace televizní a satelitní techniky.
Polní 295, Lány
Tel.: 602241106
ts.servis.sweb.cz
Kosmetika Petra Hošková
Kosmetika, masáže, pedikúra
Manikúra, CND Shellac
Zámecká 6, Lány
Tel.: 737 373 937
e-mail: petra.hoskova@gmail.com
www.kosmetika-petra.cz

Servis, oprava, montáž a revize
plynových zařízení
František Chochola
Lány
Tel.: 604 600 055
Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempířství, mechanické práce
Václav Matějka
Křivoklátská 227, Lány
Tel.: 603 851 392, 313 502 153
Petr Klimeš – Ruční čištění vozidel
Kompletní čištění interiéru a exteriéru, příprava
vozidel na svatby aj., příprava vozidla před
prodejem, NONSTOP příjem objednávek
Čs. armády 322, Lány
Tel.: 731 101 034
Permanentní make-up a tetování
Jana Zachariášová
Studio: nám. Sítná 3127, Kladno (dům
Kultury)
Tel.: 775 024 421
e-mail: 1zachariasova@seznam.cz
www.permanentnimakeup.net
Kosmetické služby
Ryor, Age Defence, Pandhy´s
Martina Hořejší
Lesní 498, Lány
Tel.: 732 770 797
e-mail: martina.horejsi@lany.cz
www.kosmetika-horejsi.cz
Foto a video studio Sunrise
Laura Klokočníková
Svatební, ateliérové i exteriérové foto
Tel.: 774 992 005
www.svatebnivideo.cz
www.detskyfotoatelier.cz
Školní a kancelářské potřeby
Lány – doprava zdarma
Petr Břeh
Polní 660, Lány
Tel.: 775 243 564
www.kancelarskepotrebyonline.cz
Dřevovýroba Rynholec
Prodej štípaného palivového dřeva, palubek,
trámů a fošen, sušení dřeva
Kamil Dlouhý
Tel.: 602 231 314
Hospoda Narpa – sál nad Narpou
Svatby, oslavy narozenin, školení a jiné akce.
Nádherné prostředí, rodinná atmosféra.
Masarykovo nám. 317, Lány
Tel.: 603 325 836
www.narpa.cz
Monika Přerostová
Grafické práce
Vašírov
Tel.: 605 163 750
e-mail: fistule@email.cz
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Únor v sokolovnì
· Zveme Vás v sobotu 8. února od

14:00 do 16:00 hodin na mimořádné
cvičení s Martinou Moravcovou.
Připravený je cvičební dvojblok. 1.
hodina - speciální cvičení SPIRALS
(pomalé cvičení na omlazení všech
kloubů), 2. hodina - zábavné fitness s
posilovacími prvky. Pro členky
Sokola je celá akce zdarma, pro
nečlenky jednotlivý blok 50,-Kč,
dvojblok 80,-Kč nebo dvě hodiny z
permanentky.
· Výbor TJ rozhodl změnit od ledna
2020 výši oddílových příspěvků. To
jsou prostředky, které v plné výši
zůstávají oddílům a jednotě, na rozdíl
od členských příspěvků, z nichž jednota odvádí část na ČOS. Ke zvýšení
oddílových příspěvků se výbor rozhodl po zralé úvaze a po srovnání výše
úhrad za různé volnočasové aktivity
v jiných zařízeních. Důvodem jsou
stále stoupající náklady na provoz
sokolovny a také snaha nastřádat
finanční prostředky na realizaci zateplení a fasády sokolovny.
· Členové TJ! Rezervujte si pondělí 16.
března a přijďte na valnou hromadu.
· Dění v Sokole můžete sledovat na
www stránkách TJ (sokol-lany.cz),
na facebooku (tjsokollany) a ve
vývěsce před sokolovnou.

Utkání zimní pøípravy SK Lány
2. 2. 2020 neděle 17:30 SK Lány – Slavoj
Zvoleněves
15. 2. 2020 sobota 17:30 SK Lány –
Slovan Kladno
22. 2. 2020 sobota 15:00 SK Lány – SK
Doksy
23. 2. 2020 neděle 12:30 Braškov – SK
Lány
8. 3. 2020 neděle 15:00 SK Lány – Sokol
Mšec
1. 3. 2020 neděle 10:00 zápas o 7. místo
v turnaji obce Rynholec
1. 3. 2020 neděle 17:30 zápas o 5. místo
v turnaji obce Rynholec
8. 3. 2020 neděle 17:30 zápas o 3. místo
v turnaji obce Rynholec
Zápasy napsané kurzívou jsou v rámci
turnaje obce Rynholec. Všechna utkání
budou odehrána na stadionu s umělou
trávou Baníku Rynholec.
Jakub Matějka

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Vždycky to mùže být lepší
Velmi povedený podzim za sebou mají v I. B třídě
fotbalisté SK Lány, kteří pod vedením trenéra
Jaroslava Cafourka obsadili čtvrté místo s 23
body na kontě. Lánský lodivod touží získat víc,
protože současný tým, podle jeho slov, na to má.
Přesto hodnotil podzimní část jako dobrou.
Jardo, jak by se dala zhodnotit podzimní část?
Podzim je za námi k mé spokojenosti, ale určitá
rozpačitost tam je. Mužstvo určitě mělo na to, aby
udělalo o trochu víc bodů. Kdybychom nepodělali
zápasy ve Vinařicích a Jedomělicích, tak jsme
měli 29 bodů a potom bych byl spokojen více.
Na druhou stranu – je to naše druhá sezóna v 1.B.
třídě a odehráli jsme ji v pohodě. Nemáme
problémy se záchranou. Pokud toto mužstvo
zůstane pohromadě a získá ještě větší zkušenosti,
tak má na to, aby vybojovalo postup do I. A. třídy.
Nejvíc jsem spokojen s tím, že mužstvo zůstalo
pohromadě. Přece jen kolem některých klíčových
kluků létaly nabídky, ale oni ty tlaky ustáli a Lány
neopustili. Vím o tom, že Míra Balík je na I.B třídu
nadstandardní hráč a jeho góly nás táhnou,
a proto jsme rádi, že u nás zůstává.
Už po jarní části jsi říkal, že bys rád Lány dotáhl
do I. A třídy. Takže to platí i nadále?
Jsem hodně ambiciózní trenér a nechci se spokojit s průměrem. Když jsem na Lány před třemi lety
přišel, tak s tou vidinou, že se vrátíme do I. B třídy
a omladíme kádr, což se daří. Tak proč nezkusit
i další stupínek. Letošní podzim nám ukázal, že by
to v budoucnu mohlo jít. Na druhou stranu, také
nám odhalil řadu nedostatků, na kterých je
potřeba zapracovat. Upřímně se přiznám, že bych
rád do Lán přivedl tým z I. A třídy.
Jaké týmy třeba?
V první sezóně jsme měli výkonnostní sinusoidu.
Tři zápasy super a pak tři nepovedené. Na podzim
se to zlepšilo, ale pořád jsme se nevyhnuli
zbytečným výpadkům. My jsme byli schopni hrát
vyrovnanou partii v Zavidově, porazit béčka
Tatranu nebo Slaného, ale pak prohrajeme
u posledních Vinařic nebo v Jedomělicích. Na tyto
zápasy bych nejraději zapomněl, protože jsme se
porazili sami. Proto bych chtěl, abychom na jaře
tyto výkyvy odstranili.
Druhým problémem je, že máme pořád úzký kádr. Jakmile z toho dva, tři klíčoví hráči vypadnou,
musí pomoci ti starší harcovníci. Na druhou stranu kluky fotbal na Lánech baví, máme skvělou
partu, a to je základ.
Třetím problémem je, že nemáme dorostenecké
mužstvo, ve kterém bychom si vychovávali
nové mladé kluky. Protože dnes sehnat mladého
hráče, který by si chtěl zahrát krajské soutěže, je

velký problém a dá to spoustu přemlouvání.
Udělal bys něco jinak, kdyby se dal vrátit čas?
Udělal. Ve Vinařicích se nám zranil brankář a já
jsem dal do branky Jirku Vrbeníka. Dnes vím, že
to nebyl dobrý tah a měl jsem to řešit jinak. Ale na
lavičce jsem byl sám, najednou mi chyběla
možnost s někým se o tom pobavit, proto jsem
požádal o pomoc Milana Rajgla, který mi začal
dělat asistenta. Na lavičce jsme najednou dva
a můžeme věci konzultovat a hned je to lepší.
Chceš někoho pochválit?
Všichni, kdo fotbal sledují, tak vědí, že pro nás je
klíčovým hráčem Míra Balík, který je pro tuto
soutěž nadstandardní. Když mu to tam padá, je
k nezastavení. Dalším klíčovým hráčem je Milan
Petr. Byl jsem rád, že se nám v létě podařilo
dotáhnout návrat Ondry Putíka, který nám
výkonnostně zkvalitnil kádr, ale pochvalu
zaslouží všichni kluci.
Kdy začne zimní příprava a jak bude vypadat?
Začali jsme v úterý 14. ledna. Budeme se připravovat v okolí lánského hřiště a na umělé trávě
Baníku Rynholec. Navíc máme nasmlouvané zápasy se Sokolem Mšec, Velkou Dobrou a Doksy.
V únoru jedeme na týdenní soustředění do
Kadaně, kde bychom měli sehrát další dva zápasy.
Příprava je pro kluky atraktivní a já jsem s ní
spokojen.
Za možnost přinést čtenářům rozhovor
s trenérem lánského týmu děkujeme
Týdeníku Raport a Davidu Svobodovi
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