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Úvodník

Dokonèení chodníku Lány - Slovanka

Velikonoce

V měsíci lednu 2016 podala obec Lány žádost
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na dokončení chodníku mezi stávajícím
chodníkem v Zámecké ulici a kruhovým objezdem
od Slovanky. V současné době probíhá posouzení
naší žádosti a v případě kladného vyřízení bude
realizace této části provedena ještě v letošním
roce. Součástí rekonstrukce mostu na krajské
komunikace II/236 u bývalého lihovaru na
Slovance bylo i prodloužení stávajícího chodníku
až za potok. Tímto však nastal problém, co dále.
Obec Lány vstoupila do jednání s městem

Letošní Velikonoce byly u nás „na
Lánech“ trochu jiné než v minulých
letech. To, že byly letos poměrně brzy, je
dáno tím, že Velikonoce jsou takzvané
pohyblivé svátky. Nejsou stanoveny
přesným kalendářním datem, ale určují se
podle chodu nebeských těles, konkrétně
podle úplňku Měsíce, a slaví se vždy první

Stochov, které má ve svém majetku pozemek
podél této komunikace II/236 od potoka až na
konec katastrálního území obce Lány. Na základě
žádosti obce Lány schválilo zastupitelstvo města
Stochov prodej tohoto pozemku obci Lány. Po
vyřízení všech nutných formalit s prodejem
pozemku bude zadáno zpracování projektové
dokumentace na zbylou část chodníku / cca 50 m/,
aby mohl být chodník doveden až na konec našeho
katastrálního území.
Karel Sklenička

neděli po prvním jarním úplňku. Proto
jsme je letos slavili již koncem března.
Atypické byly tím, že velikonoční pondělí
bylo letos spojeno s návštěvou čínského
prezidenta na lánském zámku. S touto
návštěvou byla také nezbytná velká
bezpečnostní opatření v části naší obce
a jejím okolí. Koledníci se do některých
částí obce dostali pouze s policejním
doprovodem a návštěvníci obce nemohli

Sbìrný dvùr od kvìtna v nových prostorách

Od středy 4. května bude otevřeno avizované nové
místo v lánském statku. Vjezd do dvora bude
přístupný z hlavní silnice, která vede od lánského

hřbitova směrem k antilopám. Do doby, než se
obci podaří získat stavební povolení pro úpravy
nových prostor, které je závislé na schválení
nového územního plánu obce, budeme moci
odkládat odpad v rozsahu, na jaký jsme zvyklí
doposud. Provozovatelem bude i nadále Obec
Lány ve spolupráci s firmou AVE Kladno.
Ing. Ivana Píšová

Kontejnery na bioodpad

Sbìr železného šrotu

Velkoobjemové kontejnery na rostlinný bioodpad
ze zahrádek budou přistaveny od pátku 15. dubna
do neděle 17. dubna na obvyklých stanovištích:
parkoviště u hřbitova, parkoviště u rybníka, Lesní
ulice u č.p. 125 a Vašírov Na Ohrádce. Kontejnery
budou v sobotu vyprázdněny.
Prosíme, odpad vkládejte volně bez pytlů a jiných
obalů!
Ing. Ivana Píšová

V sobotu 23. dubna od 9:00 hodin uspořádá
Hokejový klub v Lánech a ve Vašírově pravidelný
sběr železného šrotu. Prosíme občany, kteří by
chtěli nepotřebným železem přispět, aby jej
připravili před své domy až v den sběru, nebo,
pokud bude třeba, rádi pomůžeme šrot vynést.
V případě zájmu nás mohou občané kontaktovat
na telefonním čísle 731 189 216. Předem
děkujeme všem občanům, kteří klubu přispějí.
Aleš Lomberský, Hokejový klub Lány

Sběrný dvůr je opět otevřen dvakrát týdně, a to ve
středu od 15:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00
do 12:00 hodin. Ve stávajících prostorách, v ulici
Ke Hřbitovu, bude naposledy otevřeno v sobotu
30. dubna.

navštívit, jak byli zvyklí z minulých let,
lánský park a muzeum T. G. M. Ten, kdo
přišel na Masarykovo náměstí v pondělí
odpoledne, si mohl myslet, že se nachází
někde u Pekingu, a ne v Lánech. Tolik zde
bylo návštěvníků a občanů z Číny.
Chtěl bych poděkovat lánským občanům,
že jsme zvládli všechna bezpečnostní
opatření v klidu, pohodě a bez jakýchkoli
výtržností. Na druhou stranu však musím
přiznat, že i návštěvnicí a podporovatelé
čínského prezidenta se chovali spořádaně, byli disciplinovaní a hlavně vše po
sobě řádně uklidili. Když vidím nepořádek na náměstí, který zde zanechají
někteří naši mladí spoluobčané, tak si
myslím, že bychom se v tomto směru
mohli od nich možná něco přiučit.
Přeji všem krásné jaro.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání zastupitelstva
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 25. dubna 2016 od 18:00 hodin
v sále nad hospodou Narpa.

Kulturní komise obce Lány a Vašírov
Vás spolu se Sborem dobrovolných hasičů a Modelářským klubem zve na tradiční

PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
Kdy: sobota 30. dubna 2015
Kde: Letiště na Kopanině v Lánech
Akce pálení čarodějnic začne tradičně v 18:00 hodin strašidelným průvodem, který ponese od
hasičské zbrojnice čarodějnici na hranici. Masky čarodějnic a jiných příšerek ve strašidelném
průvodu čeká sladká odměna. Na modelářském letišti bude připraveno slavnostní zapálení velké
hranice. Po celý večer bude hrát kladenská skupina Kupa. Občerstvení zajištěno. Rodiny mohou
opět využít možnosti stanování na letišti a samozřejmě nebude chybět ohňostroj. Novinky: střelba
z kuše a středověký kolotoč.
Také letos bude pálení čarodějnic doprovázet soutěž ve výzdobě oken či předzahrádek v duchu
čarodějnického sabatu. Každý se může přidat, ozdobit své domy a zahrádky a soutěžit o
nejšerednější, a tedy nejkrásnější čarodějnici. Výsledky vyhlásíme večer při zapálení ohně. Komise
projde ulicemi 28. dubna.
Roman Havelka
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školní rok 2016/2017se dostavilo 35
dětí, z toho 7 dětí nemá trvalý pobyt
na Lánech. Kapacita předškolního
zařízení je 100 dětí. Vyhověno bude
všem žádostem zákonných zástupců,
kteří mají trvalé bydliště na Lánech
a požadují vstup dítěte do zařízení
k 1. 9. 2016.
Starosta informoval zastupitele
o jednání se zástupcem České pošty,
s.p. ve věci projektu Pošta Partner.
Z jednání vyplynulo, že provozování
pošty obcí Lány by bylo dle předložené nabídky Českou poštou zcela
nevýhodné, a tohoto projektu se obec
Lány nezúčastní.
Sběr nebezpečného dopadu se
uskuteční v druhé polovině května.
V průběhu měsíce dubna bude
kompletně vyměněn písek v pískovištích na obou dětských hřištích.
Zastupitelé se seznámili s oznámením pana Vaněčka, který provozuje
prodejnu potravin v č.p. 174, ohledně
jejího uzavření. Tato služba pro
veřejnost zde zůstane i nadále
zachována a prodejnu převezme jiný
subjekt.
Nový hasičský vůz již parkuje
v lánské garáži.
Ředitelka základní školy jmenovala
novou Stravovací komisi, která bude
úzce spolupracovat jak se školní
jídelnou, tak s rodiči dětí stravovaných ve školní jídelně. Za zřizovatele
byla do komise jmenovaná Ivana
Píšová. Díky tomuto kroku se škola
může přihlásit do projektu Zdravá
školní jídelna, který vyhlašuje Státní
zdravotní ústav ve spolupráci s
týmem hygieniků. Projekt podporuje
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Více informací se dočtete na
www.zdravaskolnijidelna.cz
Povodí Vltavy s.p. oznámilo, že ve
spolupráci s Lesní správou Lány
a Školním zemědělským podnikem
Lány provede do roku 2017 revitalizaci koryta Zámeckého potoka.
Revitalizace bude zejména spočívat
v přestavění technicky upraveného
koryta do přírodě blízkého stavu.
Obec Lány v této souvislosti opraví
můstek u čističky.
Toaleta v přístavbě hasičské zbrojnice pro dětské hřiště je od dubna opět
k dispozici veřejnosti. Otevřená je od
9:00 do 20:00 hodin po celý týden.

Hospodaøení obce
V pondělí 21. března 2016 se uskutečnilo na
obecním úřadu přezkoumání hospodaření obce
Lány za rok 2015. Kontrolu provedly pracovnice
kontrolního odboru Středočeského krajského
úřadu. Předmětem přezkoumání byla kontrola
hospodaření obce jako územního celku dle zákona
č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb.
o kontrole. Závěr přezkoumání je, že nebyly
shledány chyby ani nedostatky. Závěrečný účet
obce a výsledek hospodaření za rok 2015 bude
schvalován na veřejném zasedání ZO v měsíci
dubnu 2016.
Karel Sklenička

Úpravy okolí školní budovy I. stupnì
Koncem měsíce března 2016 bylo započato
s úpravami okolo pavilonu základní školy
1. stupně.
Stávající plot bude zbourán a bude zrekonstruována i část chodníku v ulici Ke Hřbitovu. Dále bude
upraven vjezd a vstup do suterénu budovy, kde
jsou umístěny školní dílny, klubovna mládeže
a posilovna. Nové oplocení školní zahrady se
posune až za vchod do suterénu budovy. Vzniknou
zde také 2 parkovací místa pro návštěvníky

klubovny a posilovny.
Zbylá část pozemku bude zahradnicky upravena
a zůstane otevřena. Odstraněním stávajícího
plotu dojde ke zlepšení rozhledových poměrů na
křižovatce ulic Školní – Ke Hřbitovu a tím i ke
zvýšení bezpečnosti našich nejmenších
spoluobčanů navštěvujících mateřskou a základní
školu. Tato úprava je první etapou plánovaných
úprav školního kampusu.
Karel Sklenička

Policejní okénko
Připravili jsme novou rubriku, ve které budeme
pravidelně přinášet informace o činnosti Městské
policie Nové Strašecí v naší obci .
Městská policie má v Lánech a ve Vašírově tři
kontrolní body, jejichž pracovní název je Psík 1, 2 a
3. U těchto bodů se hlídky pravidelně během svých
kontrol hlásí čipy. V prvním čtvrtletí tohoto roku
proběhly níže uvedené kontroly.
Bezpečnost silničního provozu

20

Ranní dohled u školy

6

Veřejnýpořádek, bezpečnost osob a majetku

36

Dopravnípřestupky

4

Dále Městská policie zajišťovala zvýšený dohled v
době konání plesů a 13. února prováděla dohled
nad bezpečností účastníků Masopustního
průvodu ve Vašírově. Prověřovala oznámení ve
věci znečištěné komunikace a poškozování
veřejné zeleně ve Vašírově, prověřovala oznámení
o opilých a nevhodně se chovajících osobách,

oznámení o podezřelých vozidlech v ulici
Zámecká a Polní, oznámení o nepovoleném stání v
ulici Okružní, oznámení o volném pohybu psa ve
Vašírově, 2x oznámení o znečištění ovzduší
kouřem v Lánech a oznámení o požáru u lánského
letiště. Městská policie vykonávala zvýšený
dohled na lánském hřbitově a v ulici Lesní, kde byl
opakovaně poškozen plot nemovitosti.
Instalovala dvě fotopasti, jedna byla zcizena. V
únoru bylo zjištěno 8 dopravních přestupků.
Měření rychlosti radarem v obci začne v dubnu.
Používání radaru je v zimních měsících omezené,
protože laser se odráží od deště i sněhových vloček a
neprostoupí ani mlhou. V tuto chvíli probíhá
údržba a kalibrace a měří se především v obci
Rynholec z důvodů uzavírky silnice č. 606, jak nám
sdělil vrchní strážník Stanislav Jahelka, DiS. Se
svými podněty se můžete na Městskou policii
obracet na telefonním čísle 602 395 312.
Jana Drastilová

Rekonstrukce ve škole

Lánské kroniky na webu

V měsíci únoru 2016 bylo vypsáno výběrové řízení
na dodavatele zakázky Rekonstrukce šaten a sprch
ZŠ Lány. Na základě výzvy na webových stránkách
obce se přihlásilo celkem 5 firem, které podaly
cenovou nabídku. Hodnotící komise posoudila
kompletnost jednotlivých nabídek a konstatovala,
že všechny nabídky splňují požadované náležitosti.
Základní kritéria hodnocení byla nabídková cena s
vahou kritéria 80 % a záruční doba s vahou kritéria
20 %. Na prvním místě v hodnocení se umístila
firma Elekromontáže Stavby s.r.o. Slaný s
nabídkovou cenou 457.409,90,- Kč včetně DPH a
zárukou v délce trvání 60 měsíců. Vlastní realizace
stavby bude provedena o letních prázdninách
2016.
Karel Sklenička

Pro zájemce o historii Lán a Vašírova máme dobrou
zprávu. Moderní technologie dnešních dnů nám
umožnily převést do digitální podoby lánské
kroniky a vy můžete v teple svého domova číst
historické události od roku 1914 do roku 1985, jak
je zaznamenali perem lánští kronikáři. Hlavní díl
práce na tomto nelehkém a časově náročném úkolu
odvedla ředitelka rakovnického Muzea T. G. M.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS., která
kroniky nafotila. Následně mohly být zveřejněny
na obecních stránkách. Odkaz naleznete přímo na
titulní stránce www. obec-lany.cz .
Přejeme Vám hezké čtení!
Martina Hořejší
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Festival vína (Ne)vinné Lány 2016
V březnovém vydání Lánského zpravodaje jsme
avizovali konání Festivalu vína (Ne)vinné Lány
2016, který se uskuteční v sobotu dne 23. dubna
v Muzeu T. G. M. Lány. Podle zúčastněných vinařství se již nyní zdá, že nepůjde o „další“ provinční
festival, ale že na Lány zamíří vinařství, která
v České republice udávají trend. Posuďte sami…
Vína od pěti zúčastněných vinařství – mj. Reisten,
Lahofer a Hanzel - byla nedávno zařazena do
prestižního Salonu vín ČR. Patří mezi ně
i Vinařství Volařík, dvojnásobný Vinař roku 2011
a 2014, a posledním je pak Sonberk – mj.
Vinařství roku 2013, sídlící v nádherném
vinařství od architekta Josefa Pleskota. Pokud
seřadíme vinařství podle jednotlivých podoblastí,
tak Čechy a Litoměřickou podoblast reprezentuje
Vinařství Pod Chlumem, Slovácko zastupuje
Vinařství Jakubík, Mikulovskou podoblast
vinařství Reisten, NATURVINI, Volařík, Nové
Vinařství, Sonberk a Gotberg,
Velkopavlovickou podoblast Víno Škrobák
a Znojemskou podoblast reprezentují vinařství
Lahofer, Hanzel, Kořínek a Dobrá Vinice.
Zážitkem samo o sobě slibuje být i doprovodné
občerstvení. Budete moci ochutnat prémiové

čokolády Jordi's z manufaktury v Hradci Králové
a sýry z farmy Homolka od Karlštejna. A teď
pozor ... pokud máte opravdu mlsné jazýčky
a sledujete trochu tuzemskou gastronomickou
první ligu, tak vězte, že na Lány přiveze
nabídnout teplé občerstvení Paul Day, majitel
a šéfkuchař restaurací Maso a kobliha a Sansho,
které obě byly oceněny doporučením Bib
Gourmand neboli malým Michelinem od tohoto
světoznámého průvodce špičkovou gastronomií.
Festival začíná od 11:00 hodin a potrvá až do podvečerních 19:00 hodin. Aktualizované informace
o festivalu sleduje na www.nevinnelany.cz či na
Facebooku. Prodej vstupenek byl již zahájen.
Vstupenky lze zakoupit od úterý do pátku
v Muzeu T. G. Masaryka, vždy od 8:00 do 16:00
hodin, nebo v síti Ticketportal. Z důvodu
hladkého průběhu festivalu a optimalizace
omezené kapacity Muzea T. G. M. jsou vstupenky
prodávány s vyznačeným časem vstupu a celkový
počet je limitován. Máte-li rádi víno a chuť se
festivalu zúčastnit, doporučujeme zajistit si
vstupenky v předprodeji dle Vašich požadavků.
Těšíme se na Vás u dobrého vína!
Za pořadatele Emil Buřič a Zbyněk Gregor

Už trénujete? Bìh se blíží ...
44. ročník Běhu vítězství zámeckým parkem
proběhne v neděli 8. května a bude se konat opět
vzadu u zámeckého rybníka. Slavnostní zahájení
je sice v 8:30 hodin, ale všichni závodníci jsou
povinni se osobně registrovat u prezence
nejpozději půl hodiny před plánovaným startem
své kategorie. U prezence obdrží startovní číslo.
Dětští běžci si tedy musí trochu přivstat.
Přihlaste se prostřednictvím přihlašovacího
formuláře na beh.lany.cz, a to nejpozději do
soboty 7. května do 15:00 hodin. Změnou je délka

tratě 3. a 4. kategorie dětí (předškolní dívky a
chlapci), kteří poběží 260 m. Startovné se nemění
– pro děti a mládež 20,- Kč, pro dospělé 50,- Kč.
Pokud poběžíte Běh pro zdraví, v něm se
startovné neplatí a vítěz je losován. Podrobnosti
najdete buď na internetu (viz adresa výše) nebo ve
vývěsce před sokolovnou. Organizační výbor
přeje všem závodníkům dobrou kondici a těší se
na shleda-nou i s ostatními návštěvníky v
zámeckém parku.
Václava Nováková

Swing a dechovka obohatí kulturní dìní
Dvě nové akce chystá pro letošek kulturní komise
obce Lány. Ve spolupráci s Masarykovým muzeem
připravujeme na květen Swingové taneční
odpoledne pod názvem Návrat do 1. republiky.
Navazujeme na úspěšné prvorepublikové večery,
které muzeum už v minulosti úspěšně uvádělo.
Druhým projektem je návrat Odpoledne
s dechovkou, aby si přišli na své i milovníci tohoto
žánru. Přesné datum včas zveřejníme.
V ročním programu samozřejmě zůstanou i tradiční události, jako jsou pálení čarodějnic, májová
veselice, hudební festival Rocková NaKopanina,
Gulášfest, Kulinářský jarmark, rozsvěcení
vánočního stromu či Voňavý Advent. Pár novinek
připravujeme i v rámci těchto všem dobře
známých akcí např. festival Rocková NaKopanina
by zahájilo hudební a herní odpoledne se
soutěžemi pro rodiče i děti a plynule by přešlo ve
večer s rockovými kapelami. Jediné, co letos bude

chybět, je Sochařské sympozium, které se koná
kvůli své náročnosti ob rok. V minulém roce
sochaři tvořili z kamene a kovu a tématem byla
obnova křížků, které se nacházely v katastru Lán,
jeden nový stojí naproti vstupu do kostela.
Přemýšlíme ale už nad tématem sympozia 2017,
pokud máte zajímavý nápad, ozvěte se na
emailovou adresu RomanHavelka@email.cz.
Rád bych poděkoval za loňskou spolupráci
modelářům, hasičům, baráčníkům, Lesní správě
Lány, sokolům, Muzeu T. G. M. i členům kulturní
komise Petře Schritterové, Františku Elsnicovi,
Evě Havelkové, Karolíně Matějkové a Kateřině
Pickové a také Báře Kosárové, Ivě Černé
a Jakubovi Týblovi, kteří se podílejí na organizaci
Rockové NaKopaniny. Přivítáme rádi mezi sebou
další nadšence, kteří by přinesli nové nápady a
měli zájem spolu s námi rozvíjet a udržovat
kulturní život obce.
Roman Havelka, kulturní komise obce Lány

Kalendáø akcí Duben/Kvìten
9.4.

Naučná procházka Od poutních
míst ke koněspřežce. Sraz
u muzea T. G. M. v 10:00 hodin
13.4. Jarní burza dětského oblečení
v sokolovně od 9:00 do 12:00
hodin (Naše Lány)
14.4.- 8.5. Výstava keramiky Václava
Vágnera. Vernisáž 14.4. v 18:00
hodin (Muzeum TGM)
10.4. Otevírání lánského mola, Židovský rybník Lány (MK Lány)
15.4. Zahradní slavnost Den Země od
15:00 hodin (MŠ)
16.4. Ukliďme Česko, úklid veřejných
prostranství (spolky)
17.4. Turistický výšlap do Svatého
Jána pod Skalou (TJ Sokol)
19.4. Beseda Dobrý rodič od 10:00
hodin v Domečku (Naše Lány)
23.4. Festival vína (Ne)vinné Lány
2016 od 11:00 do 19:00 hodin v
Muzeu TGM
23.4. Župní valná hromada (TJ Sokol)
23.4. Lánská jarní sobota, soutěž
historických modelů na modelářském letišti (MK Lány)
23. 4. Sběr železného šrotu v Lánech a
Vašírově od 9:00 hodin (HC
Lány)
23.-24.4. Turnaj st. žactva (TK Lány)
24.4. Úklid dětského hřiště Lány od
14:00 hodin (Naše Lány)
24.4. Lánská jarní neděle, soutěž
historických modelů na modelářském letišti (MK Lány)
27.4. Beseda Jak využít zkušenosti
získané na mateřské od 10:00
hodin v Domečku (Naše Lány)
29.4. Přednáška intuitivní vizážistky
S. Čiberové Z krásné ještě krásnější, od 18:00 hodin nad
Narpou (J. Ladrová)
30.4. Pálení čarodějnic na modelářském letišti, Létání s
čarodějnicemi (Obec, Baráčníci,
MK Lány, SDH Lány)
30.4. Pálení čarodějnic ve Vašírově od
17:00 hodin (Náš Vašírov)
Duben Zahájení turnaje Lánská koule
pétanque (TJ Sokol)
Duben Turnaj Vašírovské koulení
pétanque (Náš Vašírov)
1.5. V ý š l a p Pr v o m á j o v á s t o p a
s lánským písmákem Václavem
Vodvářkou, sraz 13:30 hod. Na
Ohrádce (Náš Vašírov)
4.5. Beseda Usínání a noční můry, od
10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
8.5. Běh vítězství zámeckým parkem
od 8:30 do 13:30 hodin (Obec
Lány, TJ Sokol, ZŠ Lány)
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ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
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 chodící děti s rodiči
Středa
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé (pokročilí)
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(6. a 20. dubna)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
Dále vybíráme z programu:
· Beseda Dobrý rodič s PhDr.
Kateřinou Peškovou se uskuteční
v úterý 19. dubna od 10:00 hodin.
Role matky a otce ve výchově,
vytváření bezpečné vazby dítěte.
O jejich důležitosti i způsobech, jak
tyto role posilovat.
· Beseda Jak využít zkušenosti získané
na mateřské, aneb Co mě mateřská
naučila s koučem Janou Pleskačovou
se uskuteční ve středu 27. dubna od
10:00 hodin. Jak využít své zkušenosti při návratu do zaměstnání.
· Beseda Usínání a noční můry s PhDr.
Kateřinou Peškovou se uskuteční ve
středu 4. května od 10:00 hodin.
Poruchy spánku a rituály při usínání.
Kde se vlastně berou noční můry
u jinak spokojených dětí?
Burza jarního a letního oblečení, hraček
a botiček se koná ve středu 13. dubna od
9:00 do 12:00 hodin v přízemí lánské
sokolovny.

Bleší trh na Lánech

Do burzy přijímáme pouze sezónní
dětské oblečení, které bude zachovalé,
vyprané a vyžehlené ve velikostech 56 až
XS a S. Maximální počet oděvů je 60 ks.
Dětské botičky v maximálním počtu
5 párů. Příjem věcí: neděle 10. dubna od
16:00 do 18:00 hodin + pondělí
11. dubna od 15:00 do 16:00 hodin.
Výdej věcí a peněz: čtvrtek 14. dubna od
8:00 do 9:00 hodin. Jednotné cedulky
a seznamy jsou ke stažení na našich
internetových stránkách nebo si je můžete vyzvednout vytištěné v Domečku.
Pořadová čísla a další informace
poskytne Andrea Klimešová na telefonu
604 894 402 nebo e-mailové adrese:
andrejkaklimesova@seznam.cz .
www.naselany.cz

OKÉNKO
do mateøské školy
Co se dělo ve školce v březnu
13. 3. vystoupily děti ze třídy Berušky a Kytičky
v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech na akci Čtení pro
celou rodinu. Třída Berušky vystoupila s pásmem
tanečků na motivy knihy Včelí medvídci. Děti
z Kytiček pak předvedly tanečky na téma sluníčko.
Díla spisovatele Jiřího Kahouna nás provázela již
dlouhou dobu před samotnou akcí. Ve třídách si
děti prohlížely knihy, poslouchaly příběhy
a pohádky. Děti se dozvěděly, co dělá ilustrátor,
a na jednoho si také zahrály. Na to, jak by děti
výtvarně vyjádřily právě pohádky Jiřího Kahouna,
jste se mohli až do konce března podívat v Muzeu
T. G. Masaryka v Lánech.
15. 3. děti ze třídy Sluníčka navštívily v Kulturním
domě na Stochově divadelní představení s názvem
Kdo si hraje, nezlobí. Krejčík Honza opět vtáhl děti
do děje, poučil je i rozesmál.
17. 3. podnikly výlet do Prahy na koncert Zvířátka
v hudbě děti ze třídy Kytičky, Sovičky a Zajíčkové.
Hudba Hradní stráže a Policie ČR ukázala dětem,
že i vážná hudba se dá podat velmi poutavě
a zábavně. Děti se seznámily s tradičními
i netradičními hudebními nástroji, poznávaly
zvířata ukrytá v tónech a v neposlední řadě byly
uneseny orchestrem rozehraným před jejich
zraky.

Zprávy ze školy
9. 3. – Žáci 9. třídy navštívili Evropský dům
v Praze. V programu Referát o EU byli seznámeni
se základními fakty o Evropské unii.
10. 3. – V odpoledních hodinách navštívil naši
školu pražský herecký soubor divadla Fórum pro
prožitkové vzdělávání, aby žákům 7. – 9. třídy
prezentoval divadelní představení Jsi nula,
zaměřené v rámci preventivního programu na
šikanu a kyberšikanu. Děkuji obci Lány za úhradu
nákladů na toto preventivní představení.
Večer se ve škole konalo zasedání Školské rady.
Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na školním
webu.
13. 3. – Žáci, rodiče i pedagogové se setkali
v Muzeu T. G. M. na již tradiční akci Čtení v muzeu
organizované spolkem Naše Lány. Letos byla
věnována spisovateli Jiřímu Kahounovi
a pedagogovi, spisovateli a archeologovi Eduardu
Štorchovi. Náš půlhodinový literární vstup
moderovala již zkušená moderátorka Tereza
Lagová spolu se začínající Lucií Vomelovou.
Děvčata posluchače obeznámila se základními

22. 3. byla ve školce uskutečněna pro všechny
přítomné děti zábavná beseda O dopravních
prostředcích. Děti rozdělené do dvou skupin nejen
poslouchaly poutavě podané bezpečnostní
pokyny, ale také se do připraveného programu
aktivně zapojily.
23. 3. předvedly děti ze tříd Sluníčka, Sovičky
a Zajíčkové své jarní besídky. V pásmu básní, písní
a tanečků děti ukázaly svým blízkým, co se naučily
od Nového roku do jarní besídky. Ani Berušky
a Kytičky o své besídky nepřijdou, tyto třídy ale
uspořádají besídky až 4. května.
29.–30. 3. probíhal zápis nových dětí do Mateřské
školy Lány. Děti i rodiče se seznámili s prostředím
školy, rodiče se dozvěděli vše podstatné ohledně
vstupu do mateřské školy. Děti si mezitím pohrály
s rozličnými hračkami ve třídě Soviček.
31. 3. si předškoláci vyzkoušeli v ZUŠ Nové
Strašecí, jaké to je být tanečníkem, hudebníkem
nebo malířem. Pro děti byl v jednotlivých
učebnách připraven ukázkový program
jednotlivých druhů umění. Děti si tak měly
možnost vyzkoušet, který z nabízených oborů by je
bavil, který nástroj by ufoukly, a objevovaly, zda
v nich dřímá talent na některý obor.
V posledním čísle Lánského zpravodaje jsme vás
informovali o sbírce Sněhuláci pro Afriku. Nyní
vám s radostí oznamujeme, že za všechny, kteří
tuto akci podpořili, posíláme na konto nadace
3.400,- Kč. Děkujeme všem, kteří se projektu
zúčastnili.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

životními mezníky obou autorů. Úryvky z knížek
pana Kahouna předčítali ti nejmladší – prvňáčci
a druháčci Adélka Čadilová, Ladislav Bechyně,
Viktoria Ella Steinbrecher a Daniel Badziony.
Šesťáci Lukáš Kotzina, Aneta Bednářová a Petr
Erben, coby literární postavy Vlček, Minehava
a Skrček, přiblížili posluchačům tvorbu Eduarda
Štorcha. O hudební vstup se postarali písničkou
ze Včelích medvídků naši druháčci a atmosféru
doby pravěku navodila pravěkými rytmy za
pomoci parohů, kostí a podobných instrumentů
skupina žáků Pravěk - čtvrťáci Jiří Muchka, Nikol
Černá, Tereza Kytková, Zuzana Pospíšilová
a děvčata z osmé třídy Sandra Maria Steinbrecher,
Natálie Matějková a Nicola Nela Reilová. Pozvaný
autor pan Jiří Kahoun se ze zdravotních důvodů
literárního odpoledne neúčastnil. Přislíbil však
navštívit děti přímo ve škole a do školní knihovny
daroval svoji knihu Golem s věnováním. Do konce
března byly v lánském muzeu vystavené práce
žáků školy, kteří se zapojili do doprovodné
výtvarné soutěže. Expozice čítala celkem
169 obrázků nebo skupinových prací a stála za
zhlédnutí, byla to mnohdy velmi zdařilá díla
a zajímavé výtvarné techniky. Tři nejlepší práce
z každé kategorie byly v muzeu během odpoledne
oceněny. Všechny děti, které se do výtvarné
soutěže zapojily, obdržely následně ve škole
pamětní list s fotografií své práce.
Pokračování na str. 5...

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Duben 2016 | Strana 5

ZE ŠKOLY
Zprávy ze školy
... pokračování ze str. 4
15. 3. – Podruhé v letošním roce se žáci 4. třídy
s lektorkou střediska volného času Labyrint
Kladno věnovali dopravní teorii. Absolvovali také
znalostní test dopravních značek, pravidel
a křižovatkových situací. Úspěšní získají v červnu
cyklistický průkaz.
16. 3. – Keltskou expozici v Muzeu v Novém
Strašecí navštívili žáci 4. třídy. S vedením školy se
sešla žákovská rada.
17. 3. – Ve škole se konal Den otevřených dveří
a odpolední konzultace, do výuky se přišlo
podívat 40 rodinných příslušníků našich žáků.
23. 3. – Druháci a třeťáci si přivezli spoustu
zajímavých zážitků z exkurze do České televize na
Kavčích horách.
Čtvrťákům přišel do školy přiblížit historii
a význam židovských a křesťanských Velikonoc
lánský farář pan Timotej Maria Pavel Vácha.

Poradny pro veøejnost
Žáci 6. třídy navštívili HistoryPark v Ledčicích,
kde se seznámili jak s prací archeologa, tak
s historií nejbližšího okolí hory Říp, osídlení
krajiny od pravěku po středověk a s některými
archeologickými nálezy z blízkého okolí.
Osmáci v 7. lekci projektu Rozumíme penězům
navázali na minulou lekci o nakupování a hlouběji
se zabývali nakupováním mimo kamenné
prodejny.
Mezinárodní matematické soutěže Klokan se na
půdě školy účastnili žáci 2. – 9. třídy (výsledky
jednotlivých kategorií jsou na našem webu v sekci
Soutěže). Žákyně S. M. Steinbrecher v krajském
kole Soutěže v německém jazyce v bilingvní
kategorii, která je určena pro žáky, kteří měli nebo
mají trvalou možnost souvisle komunikovat
v daném jazyce mimo samotnou jazykovou
výuku, obsadila 2. místo. Žák V. Přibyl z 5. třídy se
v okresním kole Pythagoriády umístil na 9. místě.
Žákům děkuji za příkladnou reprezentaci školy.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
„Recept na dlouhý život? Støídmost, a to ve všem,“
øíká nejstarší obèanka Lán
Věra Loudová oslaví letos v červnu 95. narozeniny.
Na co nejraději vzpomíná? Proč je pro ni práce
tolik důležitá? A jaké má přání k narozeninám?
To a mnohem více se dočtete v následujícím
rozhovoru.
Ve dveřích útulného pokojíku mě přivítala
usměvavá dáma, která sice tvrdila, že netuší,
o čem se s ní chci bavit, ale už za pár okamžiků je
mi jasné, o jak příjemné setkání půjde…
Odkud pocházíte?
Z Bratronic. Do 27 let jsem tam žila, pak jsem se
přestěhovala do Ústí nad Labem, kde jsem byla až
do důchodu. Následovala Praha a teď Lány. Chtěli
jsme se z Prahy vrátit do Bratronic, ale našli jsme
tento domeček na Lánech. Hodně jsem cestovala
za prací a hlavně za svou rodinou, protože jsem už
ve 45 letech ovdověla.
Manžela jste ztratila hodně mladá. Našla jste si
dalšího partnera?
Ne. Zůstala jsem věrná. Já jsem nějak neměla
potřebu si hledat jiného muže. Nikdy nepřišel
pocit, že bych někoho nutně potřebovala.
Co vám dnes udělá největší radost?
Nejvíc mě potěší, když se ozve rodina. Přijedou,
zavolají, pošlou pohled.
Máte velkou rodinu?
Ano. Mám šest vnoučat, sedm pravnoučat a jednu
prapravnučku.
Jaké jste měla dětství?
Moc hezké. Já mám ráda přírodu, my jsme žili
v Bratronicích, kde je krásné okolí. Moji rodiče
měli hospodu a obchod, takže jsem od malička

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

byla zvyklá pomáhat a pracovat. Ostatně i moji
sourozenci byli vedeni k práci.
Říkáte hospodu a obchod. To jste byli na tu
dobu bohatí, že?
Ano, máte pravdu. Jako malá jsem měla v jedné
kapse mandle, v druhé čokoládu. A které dítě to
v době války mělo? Ale na druhou stranu jsem
měla hodně sourozenců.
Kolik?
Mám dva bratry a pět sester. Já byla předposlední.
Jak jsme dorůstali, tak jsme přebírali práci.
Začínala jsem sbíráním vajíček a postupně se
nároky s věkem navyšovaly. Na klasické sourozenecké hádky nebyl čas. I když jsme měli všeho
dostatek,
uměli jsme
K 31.12. 2015 činil věkový
žít skromně
průměr místních obyvatel
a všeho si
40,02 let. V obci žije 98
vážit. Je to
osob starších 80 roků.
hodně o
výchově a
vedení.
A kolik máte dětí vy?
Já sama mám dvě děti. Dceru a syna. Víc jsem nechtěla. Byla jiná doba a málokdo měl hodně dětí.
Čím jste se živila?
Já jsem se vyučila prodavačkou. Ale většinu svého
života jsem strávila v kanceláři jako účetní. Můj
muž založil po válce družstvo malířů a lakýrníků
Lakomal. A protože se nesmělo pracovat v podniku vlastního manžela, tak jsem začala pracovat
v družstvu Truhlářů.
Pokračování na str. 6...

V současné době Domeček- klub pro
rodiče a děti (sídlí v lánské sokolovně)
nabízí po celou svou otevírací dobu
Sociální poradenství v oblasti sociálních
dávek a pomoci v hmotné nouzi a s tím
spojené formulářové poradenství. Toto
poradenství zůstane zachováno a díky
získané dotaci od Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR se od května přidají i
další poradny. Časy a dny v tuto chvíli
ladíme. Zveřejníme je v dalším čísle
Zpravodaje a na našich webových
stránkách www.naselany.cz.
Poradny jsou ZDARMA. Konzultace
probíhají diskrétně za zavřenými
dveřmi v klubovně Domečku, v případě
pěkného počasí třeba i na hřišti za
sokolovnou, pokud si to budete přát.
Laktační poradenství povede laktační
poradkyně Věra Lintymerová a zodpoví
všechny Vaše dotazy ohledně přípravy
na kojení, režimu kojení, správného
přisátí a polohy, přibývání na váze
i odstavování miminka. Případně
dotazy týkající se péče o miminko po
p o r o d u . Pe r s o n á l n í a m z d o v é
poradenství povede personalista Magda
Žižková, DiS. Zodpoví dotazy zaměřené
na návrat do zaměstnání po rodičovské
dovolené, pracovní úvazky a poměry,
čerpání dovolené, nemocenské dávky,
pracovní úrazy a nemoci z povolání,
zpracování daní a daňového přiznání,
kontrolu výpočtu mzdy, bonusy
a příplatky, placení zdravotního
pojištění atd. Právní poradenství pro
rodiny povede Mgr. Kristýna Spalová.
Přijít můžete s dotazy v oblasti civilního
práva, tj. občanského a obchodního
práva, včetně rodinného práva, dědictví
a závazků. Rodinné poradenství
(individuální, párové nebo rodinné
konzultace, psychoterapie) a
Pedagogicko psychologické poradenství
povede PhDr. Kateřina Pešková.
Poradna je určena osobám, které řeší
osobní, vztahové nebo pracovní
problémy a potřebují získat nadhled, a
rovněž pro rodiče, kteří potřebují
poradit v oblasti školní úspěšnosti,
zralosti dětí, poruch učení, výchovných
problémů atd. Senior poradenství je
určené přímo seniorům nebo osobám
pečujícím o závislé členy v rodině.
Poradnu povede Soňa Jelínková a
pomůže Vám se zorientovat v nabídce
odborných sociálních služeb pro seniory
(pečovatelská služba, odlehčovací
služby, domovy pro seniory atd.) nebo v
oblasti různých sociálních příspěvků
poskytovaných uvedeným skupinám.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány
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NEBE NAD LÁNY
Minulý měsíc došlo k jednomu z četných
zatmění Slunce. Jako obvykle se to
obešlo bez očitého svědectví drtivé
většiny populace, protože pás totality
zasáhl stěží jen Indonésii. Tato
pravidelná skutečnost tak značně
zkresluje vnímání tohoto jevu. Zatmění
Slunce není vůbec vzácné! Dochází
k němu i pětkrát do roka! Vzácné je stát
na místě, kam stín Měsíce dopadá. Vždyť
obýváme pouhá tři procenta zemského
povrchu. Stín přitom měří dva tři
kilometry a běží po zemi rychlostí
několika tisíc kilometrů za hodinu! A tak
se dočtete, že nejbližší zatmění viditelné
na NEBI NAD LÁNY nastane až v roce
2135. Nezoufejte, že ho neuvidíte.
Budoucí generace na tom budou ještě
hůř. Proč? Než odpovíme, musíme si
stručně objasnit dramatický vývoj
Sluneční soustavy: výbuch supernovy,
zhušťování mračna a vznik zárodku
Slunce a planet… Chaotické oběhy
vedou k apokalyptickým srážkám.
Zárodečné planety střídají pozice na
oběžných drahách, trhají se na kusy. Do
toho satelity, asteroidy, komety… Při
jedné takové katastrofické srážce pohltí
Země jinou proto planetu. Z vyvrženého
materiálu chladne na orbitě po miliony
let náš Měsíc. Jeho rotace i oběžná doba
neustále zpomalují a obě tělesa se tím
vzdalují jedno od druhého.
A právě v tom zlomovém okamžiku, kdy
je vzdálenost obou těles přesně taková,
aby Měsíc na obloze dokonale zakryl
Slunce, právě tehdy vzniká na Zemi
život.
I dnes však Měsíc dále ztrácíme… nějaký
člověk nemá na nebeskou mechaniku
nejmenší vliv…
Za miliardu let bude vzdálenost Měsíce
natolik velká, že před Sluncem bude
prolétat jen jako malé kolečko. A to je
odpověď na otázku, o co budou potomci
ochuzeni. O zatmění. O tak velejemně
vyladěnou a na překrátkou chvilku
nastavenou situaci vesmíru. No nestojí
to za obdiv, taková náhoda? Jako byste
vzali mísu, nasypali do ní osm zrnek
hrachu, mák, krupici a jeden tenisák.
Začali s mísou míchat, až všechno začne
obíhat dokola, a pak řekli teď! A to „teď!“
by znamenalo přiblížení jednoho máku k
jednomu hrachu na přesně danou
vzdálenost. Zároveň vaše „teď!“ znamená vývoj života od trilobita po člověka.
Ihned po odeznění toho slova je po všem.
Po přesné vzdálenosti, po zatmění i po
obyvatelné planetě. Není to totální úlet,
že to takhle vyšlo? Nebo je snad všechno
od začátku pečlivě nastaveno??
Jirka Luska

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
„Recept na dlouhý život? Støídmost, a to ve všem ...“
... pokračování ze str. 5
Nejraději vzpomínám na důchod, kdy jsem
jezdila jako vychovatelka s dětmi na tábor. Díky
tomu jsem procestovala celou Českou republiku i
Slovensko.
Co ráda dnes děláte?
Pomáhám ráda při vaření. Ještě dceři dávám
dohromady účty. I dřív jsem doma držela
rodinnou kasu. Celý můj život se točil kolem práce
s financemi a tak je tomu dodnes.
Když mluvíte o kuchyni. Jaké je vaše oblíbené
jídlo?
My vaříme taková ta lidová jídla. Opravdu si
pochutnám na flíčkách s uzeným, bramborové
kaši a samozřejmě na kuřecím řízku. Když mám
chuť mlsat, pak sladké pečivo.
Dneska je hodně moderní „zdravý životní
styl“. Řešila jste něco podobného?
Jídlo jsem nijak neřešila. Od pěti let jsem chodila
do Sokola a celý život jsem ráda pracovala. Ještě
dneska nevydržím jen tak sedět. Nechápu tu
dnešní mládež, která sedí doma, nic neděla
a nemá zájem o práci. Já bych to nevydržela.
Každý, kdo chce pracovat, si zaměstnání najde.
Kdybyste si mohla vybrat část života, kam byste
se vrátila?
Zpátky do Bratronic. Asi tak věk kolem
20. narozenin. Měla jsem kolem sebe svou rodinu
a hezkou vesnici s přírodou. S hospodářstvím
nám pomáhali vojáci. Jedním z nich byl i můj
budoucí manžel.
Na co jste v životě nejvíc pyšná?
Na rodinu.

Kdybyste mohla ve svém životě něco změnit, co
by to bylo?
Asi bych neměnila nic. Jsem spokojená.
Lány jsou letním sídlem prezidentů ČR. Na
kterého nejraději vzpomínáte?
Na prezidenta T. G. Masaryka. Bydlela jsem sice
v Bratronicích, ale tady jsem se kamarádila
s dcerou hajného. Často jsem za ní jezdila.
Vždycky jsme panu prezidentovi v lese otevíraly
vrata. Byl na nás moc hodný. Vozil nám bonbóny.
Jednou jsme dostaly i námořnické šaty. Působil
jako milý „dědeček“. Umřel, když mi bylo
sedmnáct. Při jeho poslední cestě na hřbitov jsme
jako dorostenky stály při cestě a loučily se s ním.
Jak se díváte na teorii, že lidé se dožívají
vysokého věku, protože jsou „uměle“
udržováni léky?
Víte, já sama ve svém věku neberu žádné léky,
takže u mě to tak rozhodně není. Důležité je
pracovat a snažit se aktivně udržovat mozek.
A jak jej trénujete vy?
Luštím křížovky a v televizi sleduji různé
vědomostní soutěže. Napovídám soutěžícím
nahlas (smích).
Máte recept na dlouhý a spokojený život?
Žiju skromně, nemám v ničem přehnané nároky.
Nejdůležitější je střídmost, a to ve všem!
Co si přejete ke svým 95. narozeninám?
Po pravdě? Hodně jsem toho prožila, trápí mě
řada zdravotních problémů a velká únava. I když
to moje rodina nerada slyší, přeji si už poklidně
zemřít…
Ilona Víchová

4. Maškarní bál v papuèích šokoval hned nìkolikrát
5. března pořádala Hokejová síň Lány další
Maškarní bál v papučích a tentokrát spojila síly
s HC Lány. Každý rok se těšíme, jaké masky si pro
nás připravíte. Letos měla porota, která byla
složená z pěti dam a dvou mužů, při výběru
nejlepších masek skutečně těžký úkol. Hodnotil se
nápad, ruční práce, originalita a detaily.
V kategorii jednotlivců zvítězila maska Ježek
v kleci. Za skupinu si první cenu odnesla Nastěnka,
Ivánek a Marfuša. A jak už
jsme avizovali v titulku,
překvapení bylo více. Pobyt
pro dva, luxusní hodinky,
kanec, vstupenky do
Činoherního klubu a dalších 380 hodnotných cen
přilákalo takovou pozornost, že lístky do tomboly
zmizely do pár minut. Všem,
na které letos lístky nezbyly,
se omlouváme a slibujeme,
že příští rok se postaráme o
to, aby se dostalo na
všechny. Chtěly bychom
poděkovat všem sponzorům
a dobrovolníkům, kteří

pomáhali při organizaci. Velký dík patří i kapele
Paradoksy. Ta měla v lánské sokolovně premiéru a
svého úkolu pobavit k tanci i poslechu se zhostila
na výbornou. Samozřejmě nezapomínáme ani na
vás, věrné návštěvníky. Byli jste skvělí! Už teď se
těšíme, jaké kostýmy si přichystáte na příští
Maškarní bál v papučích, který oslaví své 5.
narozeniny.
Ilona Víchová a Ivana Píšová
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Z HISTORIE
Po lávkách, anebo brodem?
Mosty spojují dva protilehlé, a přece navzájem
těžko dostupné břehy, ale také člověka s člověkem
a lidi s lidmi. Mohlo by se říci, že v naší krajině,
kudy neprotéká žádná větší řeka, ba ani žádný
potok hodný tohoto označení, a v dobách dávno
minulých, kdy lidé k sobě údajně mívali hodně
blízko (hezky se to poslouchá, že?) nebývalo
žádných mostů zapotřebí. Chyba lávky!
Kdo směřoval po Chebské silnici1 nebo od severu,
třeba ze Stochova, na Lány a do Vašírova2 (či se
pohyboval opačným směrem), musel a dodnes
musí překonat Vašírovskou strouhu, tekoucí
souběžně se silnicí od Rynholce k Tuchlovicům.
Pro pěší to zřejmě nebyla žádná překážka, ale pro
povozy už ano. Ani ne tak proto, že by ta strouha
byla nějak mimořádně hluboká a široká3, ale
proto, že vedla močálovitým terénem na dně
širokého údolí. Žádný most nebylo třeba klenout,
stačila pevná lávka z dubového dřeva. Ta unese
i plně naložený vůz. Ale tahle lávka by sama o sobě
měla svoji příslovečnou chybu: v celoročně
podmáčené půdě by se vozy ještě před nájezdem
na ni a při výjezdu z ní zařízly do země až po
nápravy – a to by ani nemuselo být po dešti. Pouhá
lávka by to nespravila, a tak se musely do
bahniska položit před i za můstkem přímo na
cestu v délce alespoň pětadvaceti metrů, ne-li
více, ještě lávky další, zřejmě dubová kulatina
solidního průměru, jakési hatě. Bylo to přibližně
pod dnešním Hotelem Slovanka. Chodilo
a jezdilo se tedy přes lávky4 – a to až do konce první
čtvrtiny 19. století. Josefínský katastr uvádí podle
stavu k roku 1785 pomístní jméno Na lávkách,
takže to nemohla být nějaká jednorázová nebo
krátkodobá záležitost.
Teprve s výstavbou silnice od Slaného do Lán
(s vyměřováním započato r. 1822) lávky jako
nepotřebné zmizely a Vašírovskou strouhu od té
doby překlenuje vysoký zděný můstek pod
lihovarem, přes který (či přes jeho novějšího
nástupce) jezdíme a chodíme dodnes a který
prochází v letech 2015 a 2016 důkladnou
rekonstrukcí. Po obou stranách měl nízké zídky
jako zábradlí, aby nikdo za špatné viditelnosti

Vzpomínka
nespadl dolů. Asi by se neutopil, ono je tam víc
rezavě zabarveného bahna než vody, ale mohl by
se pořádně pochroumat. V tom bahně hodně
dlouho rostly nádherné žluté upolíny.
V časech lánských lávek chodili a jezdili
Vašírovští na druhou stranu Chebské silnice přes
Vašírovskou strouhu Obecním brodem. I on je
k roku 1785 výslovně jmenován v josefínském
katastru. Těžko říci, kde přesně onen brod byl;
nejspíše tvořil důležitou část Stochovské cesty,
která vedla přes luka několik desítek metrů za
nejvýchodnějším vašírovským stavením, překročila Chebskou silnici a pokračovala kolem
Stochovského křížku do úbočí Holubína. Dnes je
na domnělém místě vašírovského Obecního
brodu pouhá nenápadná soudobá vodní propust,
ale tuhle cestu myslím využívají jenom zemědělci,
protože na nádraží už se tudy nedostaneme,
nanejvýš na Karlovarskou silnici – dál polní cesta
nevede. Ale kdo by dnes jezdil někam vlakem
a chodil na ten vlak pěšky … Současná silnice
z počátku padesátých let 20. stol. od lánského
hřbitova přes Vašírov, vyúsťující na Karlovarku,
překonává Vašírovskou strouhu na jiném místě
pode vsí. Po technické stránce nás protilehlé
břehy přestávají trápit, dostáváme se na druhou
stranu, aniž bychom si to vůbec uvědomili.5 Ale
mostů mezi lidmi, těch bychom potřebovali co
nejvíc. Anebo alespoň lávek či brodů. Tady
sebedokonalejší silniční inženýrství nepomůže.
Kolaudace opraveného mostu na Slovance
proběhla ve středu 6. dubna 2016.
Václav Vodvářka, lánský písmák
1
2

3

4

5

Po stávající Karlovarské silnici.
Vašírovští tudy museli chodit a jezdit velmi často, protože
mívali za silnicí své pozemky.
Jinak bych té vodoteči také neříkal strouha, ale nějak
podstatněji.
Takle to asi bylo zařízeno leckde : F. L. Čelakovský, který
patrně v Lánech nikdy nebyl, v Ohlasu písní českých píše :
Když jsem šel přes lávky, našel jsem korálky ...
Nějak si neumím představit, jak by se po lávkách anebo přes
brod jezdilo moderními auty. Ta by zde byla na rozdíl od
žebřiňáků naprosto bezmocná. Třeba jako student, když mu
přestane fungovat vševědoucí internet, či se mu zakousne
tiskárna.

mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových prostor
čištění koberců a podlah
čištění čalouněného nábytku

tel.: 721 913 325
e-mail: info@uklidek.cz
web: www.uklidek.cz

Dne 22. dubna 2016 by se dožil 100 let
můj otec, pan Václav Šindelář. Kdo jste
ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn Václav s rodinou

Podìkování
Sbor dobrovolných hasičů T. G.
Masaryka Lány děkuje všem návštěvníkům Hasičkého plesu za vytvoření super
atmosféry a za klidný průběh celého
plesu, celkem už 16. v pořadí. Slyšeli
jsme samé kladné ohlasy a tak už se
těšíme na další ročník. Děkujeme
Baračníkům, Sokolu, obci, všem
sponzorům a ostatním aktivistům.
SDH T. G. Masaryka Lány

Ètení pro celou rodinu
Jubilejní desátý ročník literárního
odpoledne věnovaný českým autorům
Eduardu Štorchovi a Jiřímu Kahounovi
přinesl rekordní výtěžek pro obecní
knihovnu. Příchozí návštěvníci
podpořili březnovou akci, pořádanou
spolkem Naše Lány, dobrovolným
vstupným a nákupem v burze knih
částkou 9.493,- Kč. Ta byla již
poukázána na účet obce Lány a budou za
ni nakoupeny nové knihy do obecní
knihovny.
Všechna díla z výtvarné soutěže, která
vytvořily děti ze školy mateřské i
základní, Muzeum T. G. M. rozzářila a
prohlédnout si je bylo možné až do
konce března. Pro ty, kteří prohlídku
nestihli, se nabízí možnost prohlédnout
si je ve fotogalerii na webových
stránkách www.naselany.cz pod
záložkou akce 2016. Na stejném místě
najdete i fotogalerii z akce samotné.
Děkujeme za přípravu akce pedagogům
z Mateřské školy v Lánech i ze Základní
školy v Lánech, Muzeu T. G. M. za
možnost pořádat literární odpoledne v
příjemných prostorách Muzea,
dobrovolníkům za obětavou pomoc a
Vám návštěvníkům vyslovujeme díky za
návštěvu a přízeň.
Martina Hořejší, spolek Naše Lány

Pozvánka Nad Narpu

Úklidové služby
·
·
·
·
·

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

CHLAZENÍ
KLIMATIZACE
TEPELNÁ ČERPADLA

Od návrhu po realizaci
Kontakt: Miroslav Brtna, U Lipky, Lány
Email: oprava.chlazeni@seznam.cz
Tel. č.: 776 123 177

29.4. od 18.hod ,,Z krásné ještě
krásnější"- přednáška intuitivní
vizážistky Světlany Čiberové
13.5. od 18.hod ,,Živlová a vílová
aromaterapie" - přednáška Hanny
Marie Tomáškové
20.5. od 18.hod ,,Krásná řeč" interaktivní divadlo, účinkují Jan
Kačer, Nela Boudová, Robert Neubert,
Sofie Karochová
27.5. od 18.hod Setkání s Gabrielou
Filippi
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH

Ze sokola
Sobotní cvičení s Martinou se
uskuteční 2., 9., 16. a 30. dubna, další
pak 7. a 14. května a tím sobotní
cvičení skončí.
· 16. dubna od 8:30 hodin brigáda –
Jarní úklid kolem sokolovny.
· 23. dubna proběhne v naší sokolovně
Župní valná hromada.
· 13. května od 9:00 do 12:00 hodin
pořádá spolek Naše Lány Burzu
dětského oblečení.
Václava Nováková
·

Pøijïte pomoct!
Vyzýváme členy TJ, aby přišli v sobotu
16. dubna 2016 na brigádu.
Budeme uklízet okolí sokolovny.
Vezměte hrábě, lopatu, koště, případně
kolečko. Uklízet budeme od 8:30 hodin.
Po skončení si opečeme buřtíky, které
budou pro brigádníky zajištěny.
Výbor TJ Sokol

Jarní turistický výlet s Nordic
walking i bez hùlek
Zveme členy i nečleny sokola na jarní
turistický výšlap, který se koná v neděli
17. dubna. Tentokrát pojedeme do
Svatého Jana pod Skalou, kde bude
trasa začínat i končit. Hlavním cílem je
Barrandova jeskyně. Trasa měří 14 km,
takže ji zvládnou i méně zdatní turisté.
Sraz je před sokolovnou v 8:15 hodin,
odjezd autobusu v 8:30 hodin. Při
nástupu do autobusu budeme vybírat
100,- Kč za osobu.
Popis trasy: vydáme se po žluté turistické značce k Barrandově jeskyni, která se
nachází pod vrcholem kopce Chlum. Po
břehu Berounky pokračujeme do
Srbska, zde přejdeme na červenou
značku a po cestě V. Náprstka se vydáme
k Bubovickým vodopádům. Odtud lze
dojít do Svatého Jana nebo pokračovat
po naučné stezce a trasu si trochu
prodloužit. Výšlap bude zakončen
občerstvením ve Svatém Janu pod
Skalou a návratem autobusem do Lán.
Předpokládaný návrat je okolo 15:00
hodin.
Martina Moravcová, TJ Sokol Lány

Sokolové snìmovali
Ke čtyřiceti dospělých členů Sokola se sešlo ve
čtvrtek 17. března 2016 v podvečer na valné
hromadě, aby zhodnotili uplynulý rok, vytýčili si
nejbližší i vzdálenější cíle, ale také zvolili
činovníky na další tři roky. Za Obec byli přítomni
Ernest Kosár a Ivana Píšová. TJ měla k loňskému
31. prosinci 231 členů, z toho 91 dětí a mládeže, 88
členů v aktivním věku, 38 důchodců a 14
přispívajících. Převládají ženské složky, těch je
160, a v mužských složkách 71. Nízký podíl mužů
je dost znát i v práci výboru TJ. Celkové příjmy
v minulém roce činily 642.804,- Kč, výdaje
796.784,- Kč. Největší výdajovou položkou byla
investiční akce na dodatečnou izolaci a zateplení
suterénu sokolovny a drobné opravy – částka
484.445,- Kč a samozřejmě provoz sokolovny, tj.
spotřeba vody, elektřiny, plynu a úklid – celkem
162.885,- Kč. Vždyť sokolovna byla využita 276
dní v roce a prošlo jí 5500 sportujících!
Významným zdrojem příjmu jsou jednak dotace
a granty, nájem, ale také členské, oddílové
příspěvky a platby od sportujících nečlenů –

celkem 91.470,- Kč. Dobrovolnou prací jsme vloni
odpracovali 244 brigádnických hodin na údržbě
a opravách majetku, na nichž se podílelo 72 členů.
Valná hromada schválila prodej pozemku před
sokolovnou Obci, která hodlá provést určité
celkové úpravy na náměstí. Hovořilo se i o největší „bolesti“. Tou je zastaralý a špatný stav
elektroinstalace, ale to byla veliká investice, s
kterou musíme počkat, stejně jako se zateplením a
s fasádou objektu. Letos bychom rádi vyměnili
okna v propadle, pořídili nové reprodukční
zařízení a polici na poháry, chceme nechat opravit
další stoly, renovaci by si zasloužila podlaha v
nářaďovně i v kuchyni. Vše se bude odvíjet od
toho, kolik prostředků se výboru podaří získat. Ve
složení výboru se mnoho nezměnilo. Dvě členky
odešly, dvě nové byly zvoleny - viz internetové
stránky www.sokol-lany.cz. Přejme výboru hodně
nadšených a obětavých cvičitelek a trenérů, ale i
ostatních členů, aby se činnost v jednotě i nadále
vyvíjela alespoň tak jako doposud.
Václava Nováková

Ohlédnutí za hokejovou sezónou 2015/2016
Již osmdesátou první sezónu zahájil v září
hokejový klub Lány. Do této sezóny vstoupil klub
se dvěma družstvy dospělých. První družstvo
nastupovalo již tradičně v meziokresním přeboru
Kladenska, Rakovnicka, Berounska, Příbramska
a Prahy-západ. Premiérově však pod novým
trenérem. Dlouholetého lodivoda lánské střídačky Františka Hamouze, který po loňské sezóně
ukončil své působení, vystřídal Miroslav Jirásek.
Mužstvo před letošní sezónou částečně obměnilo
kádr. Podařilo se přivést do týmu několik nových
hráčů, naopak v mužstvu ukončila působení
dvojice zkušených hráčů Jiří Hamouz a Petr
Štross. Mužstvo se umístilo na konečném
sedmém místě, při bilanci dvou výher, tří remíz
a jedenácti porážek. Vzhledem k faktu, že kádr
prochází generační obměnou, není konečné

umístění tak důležité. Druhé mužstvo zahájilo
další sezónu v Amatérské hokejové lize Slaný, kde
nastupuje dohromady jen šest mužstev složených
z hokejových nadšenců a bývalých hokejistů. Díky
příchodům takzvaných „odpadlíků“ z vyšších
soutěží se kvalita naší soutěže výrazně zvedla.
Kádr druhého mužstva se oproti loňské sezóně
téměř nezměnil. I proto konečné umístění není
příliš lichotivé. Pátá příčka s bilancí čtyř výher
a jedenácti porážek zůstává za možnostmi tohoto
týmu. Cíl do příští sezóny je tedy zřejmý. Dokončit
generační obměnu a pokusit se zlepšit výsledky
z uplynulé sezóny, abychom vrátili lánskému
hokeji prestiž, kterou měl v devadesátých letech
minulého století.
Aleš Lomberský, Hokejový klub Lány

KAMENICTVÍ LADISLAV HUMPÁL Slušnost, spolehlivost, kvalita
ź pomníky a hrobky podle požadavku zákazníka nebo z nabídky více než 50 ti pomníků
ź nápisní desky, sekání písma do kamene, zlacení, stříbření písma, portréty, keramická fota, doplňky (svítilny, vázy, kříže,
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

svíčky apod.)
odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů
pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren
odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem
prodejní výstava pomníků denně 8 :00 – 18:00 hod., po dohodě i mimo
za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na hřbitově
krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem
schody, parapety, kuchyňské desky apod. z přírodního kamene
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Úřední hodiny OÚ Lány
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