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Úvodník

Prohlídka skládky v blízkosti obce

Malé jarní zamyšlení

Na nabídku, která byla uveřejněna v březnovém
vydání Zpravodaje, jsem v sobotu 18. března
vyrazil navštívit skládku v blízkosti naší obce.

Dne 20. března přišlo (alespoň podle
kalendáře) jaro. Všichni se na něj určitě
těšíme, protože po dlouhé zimě začíná
nový život, všechno se probouzí a šedá
barva všude kolem nás se začne
postupně měnit na krásně čerstvou
zeleň.
Po jaru přichází obyčejně horké léto.
Obávám se však, že v letošním roce to
bude podzim, který bude velmi horký.
Samozřejmě, že mám na mysli ten
volební podzim. V lednovém úvodníku
jsem to tak lehce nakousl, ale vůbec jsem
netušil, že již v měsíci březnu budeme
svědky tuhého předvolebního boje.
Politické strany a hnutí v naší malé české
kotlině se začínají předhánět, kdo koho
více urazí nebo na něj vytáhne větší
špínu. A to do voleb schází ještě víc než
půl roku. Proto se raději vrátím do naší
malé, ale krásné vesnice. Naštěstí zde
nemusíme řešit žádné koaliční nebo
opoziční půtky, ale můžeme se věnovat
zvelebování naší vesnice.
Jak jste si jistě všimli, kromě několika
dalších akcí, které budeme letos dělat, je
tou hlavní úprava části Masarykova
náměstí. V březnu jsme začali s kácením
některé zeleně na náměstí a ejhle, nevěřil
jsem svým uším. Začaly se objevovat
zaručené zprávy, že vykácíme celé
náměstí, zničíme všechnu zeleň,
všechno zabetonujeme. V tu chvíli jsem
si myslel, že nejsem ani na Lánech, ale
někde bůhvíkde. Vězte, že nic takového
opravdu nechystáme a že se snažíme vše
důkladně konzultovat s odborníky tak,
aby náměstí splňovalo ty nejpřísnější
standardy kvality života, na které jsme
v naší obci zvyklí.
A těm šiřitelům zaručených zpráv bych
chtěl vzkázat: Až budete chtít něco vědět,
přijďte na veřejné zasedání nebo přímo za
mnou a já to rád každému vysvětlím.
Vzpomínám si na slova svého prastrýce,
pana řídícího Skály, který dlouhá léta
působil na lánské škole. Ten mimo jiné
říkal: Když něco nevíš, tak se raději
zeptej, než začneš říkat blbosti.
Karel Sklenička
Přeji všem krásné jaro a Velikonoce.

Na skládce se nás (byli jsme 4) ujal Ing. Kučera.
Provedl nás skládkou, ukázal nám v terénu celý
proces skládkování a následného využití
skládkových plynů na výrobu energie. V rámci
prohlídky jsme viděli i část skládky, která je již
předepsanou technologií zavezena ornicí
a rekultivována. Byli jsme se podívat i na nejnižší
místo areálu skládky, kde je monitorovací jezírko,
ve kterém žijí ryby. Jezírko slouží k odběru
kontrolních vzorků vody pro porovnání její kvality.
Po vnější prohlídce skládky nás pan Kučera
v jednací místnosti podrobným výkladem
seznámil s problematikou skládkování odpadu.
Výklad průběžně doplňoval nákresy na tabuli.
Skládka se nachází v lokalitě, kde byl firmou
ČLUZ po desetiletí těžen lupek. Po těžbě lupku
zůstala obrovská jáma, která byla na přelomu 80. –
90. let minulého století upravena na skládku
odpadu. Došlo k úpravám terénu a odizolování
spodních vrstev podle tehdejší platné legislativy,
která ale s menšími změnami v provozním řádu

platí dosud. Provoz byl zahájen v roce 1994
s povolením platným do roku 2034. Více než 20 let
se do vybudované jámy naváží skládkový materiál,
který je předepsaným způsobem ukládán
a zhutňován. Biologickými procesy ve skládkovém materiálu dochází k tvorbě skládkového
plynu s převahou metanu. Tento plyn je aktivně
odsáván z tělesa skládky a slouží jako palivo
v kogeneračních jednotkách na výrobu elektrické
energie. Zbytkové teplo se dále využívá k vytápění
automatické sušárny dřeva. Celkový provoz
skládky probíhá pod dozorem státních orgánů. To
se týká zejména měření emisí motorů kogeneračních jednotek, měření kvality vod, sledování
pohybu skládkového tělesa atd.
V současné době je množství ukládaného odpadu
cca 60.000 tun ročně. Alternativou k výše
popsanému způsobu likvidace odpadu skládkováním je v současnosti prosazované spalování
odpadů. To ale představuje technologicky náročné
a drahé zařízení s dobou výstavby několik let
a náklady v miliardách korun. Samozřejmě
i spalovny mají mnoho odpůrců.
Pokračování na str. 2...

Pálení èarodìjnic

Čarodějnický sabat bude zahájen tradičním
průvodem malých i velkých čarodějnic a čarodějů.
Slet všech účastníků před hasičskou zbrojnicí
v Lánech je plánován na 18:00 hodin. Nejmenší

hasiči obce Lány provedou ukázku požárního
zásahu. Nebude chybět ani vyhlášení vítěze
o nejhezčí čarodějnický kostým, výzdobu oken či
předzahrádek v duchu čarodějnic a kouzelnický
ohňostroj. Na všechny masky čarodějnic a jiných
příšerek čeká opět sladká odměna. Občerstvení
s posezením je zajištěno. K tanci i poslechu bude
hrát country kapela KUPA.
Roman Havelka, Kulturní komise

Kontejnery na bioodpad

Sbìr železného šrotu

Velkoobjemové kontejnery na rostlinný bioodpad
ze zahrádek budou přistaveny od pátku 21. dubna
do neděle 23. 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 13. května 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 ho
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

Kulturní komise obce Lány spolu se Sborem
dobrovolných hasičů, Modelářským klubem a obcí
baráčnickou zve na tradiční pálení čarodějnic.
Akce se uskuteční v neděli 30. dubna na modelářském letišti na Kopanině v Lánech.

Zápis do Mateøské školy Lány na školní rok 2017/2018
se uskuteční 3. – 4. května 2017 od 13:00 do 17:00 hodin.
Zápis se koná v přízemí školky ve třídě Sovičky.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
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Co se dìje na radnici
· Starosta seznámil zastupitele s dopi-

·

·

·

·

·

·

·

sem České pošty, kterým oznámila,
že od 1. srpna 2017 bude tuto službu v
naší obci provozovat pan Petr Houlík
v rámci programu Pošta Partner.
Více informací nebylo v době tisku
Lánského zpravodaje k dispozici.
Přineseme je tedy v květnovém čísle.
Na přelomu měsíce března a dubna
proběhne plánovaná rekonstrukce
ulice Školní – střed.
Místostarosta Ernest Kosár informoval zastupitele o probíhajících
přípravách na úpravu náměstí: byly
odstraněny túje podél plotu mezi
sokolovnou a Narpou a jehličnany,
které rostly vedle v travnaté ploše.
Plot bude opraven a měl by zde
vzniknout prostor k sezení. Lipěnka
a Památník obětem 2. světové války
budou pravděpodobně o několik
metrů posunuty. V tuto chvíli probíhá
územní řízení (vyjadřování plyn,
elektrika, voda atd.) a připravuje se
výběrové řízení pro stavební
záležitosti. Úprava náměstí zahrnuje
více prostoru na sezení, vodní prvek,
nové osvětlení i zeleň.
Během jara/léta budou v areálu školy
upraveny cesty. Stávající zámková
dlažba od jídelny bude pokračovat až
na roh staré školy (u skleníku). A od
brány, kterou prochází na začátku
školního roku prvňáčci, směrem
k hlavnímu vchodu bude položen
nový asfaltový povrch.
To a l e t a v p ř í s t a v b ě h a s i č s k é
zbrojnice pro dětské hřiště je od
dubna opět k dispozici veřejnosti.
Otevřená je od 9:00 hodin do 20:00
hodin po celý týden.
Provozní zaměstnanci obce prořezali
ovocnou alej mezi Bílým křížem
a Černým křížem. Jablíčka a třešně
tam stále rostou. Ovocné stromy podél
silnice na Slovanku a podél všech
polních cest východně od ní směrem
k Tuchlovicům vysázela správa statku
v roce 1944, za války. (pozn. redakce)
Starosta obce děkuje všem občanům,
kteří v zimě odklízeli sníh z chodníků
před svými domy.
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
a odpadů určených ke zpětnému
odběru se uskuteční v sobotu
13. května. Více informací najdete
v květnovém Zpravodaji.

Veøejné zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se
koná v pondělí 24. dubna 2017 od 18:00
hodin nad hospodou Narpa.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Separovaný odpad
Naše obec je zapojena již více než 15 let do
programu separace odpadu. Jak všichni víme,
máme zřízeno celkem 9 míst, kde jsou kontejnery
na plast, papír, sklo a tetrapaky. Většina našich
občanů separuje odpad a zároveň se i chová
slušně při odkládání tohoto odpadu do
kontejnerů u sběrných hnízd. Je přece normální,
že plasty se sešlápnou, papírové krabice
rozeberou a složí tak, aby se do kontejnerů vešlo
co nejvíce odpadu. V poslední době se však velmi
často objevuje velký nepořádek u kontejnerů,
hlavně u jednoho sběrného hnízda, a to u rybníka.
Ale vůbec se tomu nedivím, protože se někteří
naši spoluobčané chovají tak, jak je to patrné
z přiložené fotografie. Kontejnery na papír se
vyvážejí každé úterý. Snímek je pořízen druhý
den, tj. ve středu. Vlastní kontejner je prázdný, ale
někomu se nechtělo rozebírat velké kartonové
krabice, tak to tam
naházel a on to někdo za
mne srovná. Buďme
proto k sobě ohleduplní,
protože i další
spoluobčan chce využít
kontejner, ale bohužel při
takovém způsobu
odkládání se toho do něj
už moc nevejde. Chtěl
bych upozornit, že
odkládání separovaného
odpadu mimo kontejner
se považuje za
znečišťování veřejného
prostranství. Kapacita

našich kontejnerů je dostačující a některé jsou v
době vývozu dokonce poloprázdné. Proto je
nutné, aby když někdo přijede k plným
kontejnerům, neodkládal odpad mimo ně, ale
popojel k dalším volným sběrným hnízdům.
Protože chci žít v čisté a upravené obci,
upozorňuji ty, kteří tento nepořádek dělají, že
městská policie bude některá sběrná hnízda
monitorovat. Dělám to velice nerad, ale na hrubý
pytel hrubá záplata.
Karel Sklenička
Poznámka redakce: V průběhu měsíce dubna
proběhne během dvou týdnů sběr starého papíru v
mateřské i základní škole. Nabízí se tedy možnost
odevzdávat starý papír sbalený do krabic,
papírových pytlů či tašek oběma školním zařízením
v Lánech. Pomůžete dobré věci a kontejnery
nebudou přetékat odpadem.

Prohlídka skládky EKOLOGIE s.r.o.

FOTO

pokračování ze str. 1
Zde je na místě otázka naší spotřeby, a tím
následně produkce odpadu ve formě obalů apod.
Do budoucna bude asi nezbytné zabývat se spíše
snížením přehnané spotřeby, než následně řešit,
co s odpadem. Závěrem bych chtěl poděkovat
panu Ing. Kučerovi za odborný výklad, který ve
svém volném čase přednesl a nám laikům přiblížil

problematiku skládkování odpadů. Občas slyšíme
v obci různé často nepodložené a neodborné
názory na skládku. Bohužel možnosti seznámit se
s problematikou s odborným výkladem využili
pouze 4 občané Lán a 25. března i přes krásné
počasí nepřišel nikdo.
Ing. Vlastimil Hořejší

Policejní okénko
První čtvrtletí tohoto roku prověřovala Městská
policie Nové Strašecí tato oznámení: rušení
nočního klidu a škoda na majetku v ulici U Lipky,
znečištění Křivoklátské ulice bahnem ze stavby,
černá skládka pod Vašírovem, černá skládka
zvířecího odpadu mezi Lány a Tuchlovicemi,
odcizení vozidla Škoda Superb a Škoda Octavia,
pohyb podezřelého vozidla a volný pohyb psů.
Zaměřila se na kontroly parkování a zákaz vjezdu
do obce nákladním vozidlům. Řešila kouření, pití
alkoholu a lezení po autobusové zastávce na
Masarykově náměstí nezletilými. Pokračovala
zvýšená kontrolní činnost na dětském hřišti
v Lánech, modelářském letišti, parkovišti u Lesní
správy a na lánském hřbitově. Městská policie
byla srozuměna s novým rozmístěním fotopastí.

Probíhal zvýšený dohled v době konání plesů
a masopustního průvodu ve Vašírově. Dále
Městská policie poskytovala součinnost PČR při
rvačce na plese, kde vznikla i škoda na majetku.
K součinnosti s PČR docházelo i při poskytování
kamerových záznamů.
Se svými podněty se můžete na Městskou polici
obracet na telefonním čísle 602 395 312.
Jana Drastilová
Bezpečnost silničního provozu
Veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku

61

Ranní dohled u školy

9

Dopravní přestupky řešeny

4

Radar (Vašírov, Lány)

2
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Velikonoèní prodejní výstava a tramping v Muzeu T. G. M.
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech srdečně zve na
tradiční Velikonoční prodejní výstavu, která se
koná v neděli 9. dubna od 9:00 do 17:00 hodin.
V nabídce budou pomlázky, velikonoční vajíčka,
květinové dekorace, šperky a různé jiné zboží.
Můžete se také těšit na grilované sýry a zelené
velikonoční pivo! vstupné na tuto výstavu je pro
dospělého 30,- Kč a pro děti 10,- Kč.
Další akcí, na kterou vás lánské muzeum zve, je

výstava Tramping v proměnách času – Státní
okresní archiv Rakovník. Vernisáž výstavy
proběhne ve čtvrtek 13. dubna v 17:00 hodin
a výstava potrvá do 14. května. Výstava přibližuje
základní vývojové etapy trampingu na základě
rozsáhlé sbírky, které získalo Národní muzeum.
Řada cenných artefaktů ukazuje na specifické
zvláštnosti a proměny této svérázné československé záležitosti. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Irena Smržová

Jarní úklid obce
Den Země se po roce opět blíží a s ním spojený
jarní úklid obce jakbysmet. Tentokrát mají svátek
i samotná akce stejné datum – sobota 22. dubna.
Dobrovolníci z řad veřejnosti i členové spolků,

uvítáme vaši pomoc! Kontaktní osoba: Jirka
Luska 724 673 698. Těším se a díky za spolupráci.
Jiří Luska

Pojeïte s námi na výlet
V sobotu 6. května pořádá TJ Sokol Lány výlet do
Rabštejna. Pojedeme autobusem do Strážiště
a odtud půjdeme pěšky krásnou krajinou podél
řeky Střely do Rabštejna.
Prohlédneme si pamětihodnosti (zřícenina
hradu, zámek, muzeum, kamenný most, židovský
hřbitov) a odjedeme autobusem do Chyší.
Zájemci si budou moci prohlédnout zámek
(majitelé Lažanští) s muzeem Karla Čapka
a poobědvat v místní restauraci s pivovarem. Poté

nás autobus odveze do Libyně u Lubence, kde
navštívíme vitrážové muzeum v kostele sv. Jiljí
www.vitraze.skloart.cz. Odtud již budeme
směřovat autobusem po karlovarce zpět domů do
Lán.S návratem počítáme v pozdních
odpoledních hodinách. Účastnický poplatek (na
úhradu autobusu) za dospělého je 200,- Kč, za
dítě do 15 let 100,- Kč. Pokud hodláte navštívit
zpoplatněné expozice, počítejte se vstupným.
Srdečně zve odbor všestrannosti
TJ Sokol Lány

Bìh zámeckým parkem

Aerobic bodoval

V pondělí 8. května se koná již 45. ročník Běhu
zámeckým parkem. Využijte přihlašování po
internetu www.beh.lany.cz. Trati zůstávají stejné
jako v loňském roce. Podrobnosti najdete včas ve
vývěsce před sokolovnou nebo na internetových
stránkách akce. Pamatujte, že dětské kategorie
závodí již brzy po zahájení, které je v 8:25 hodin.
Všichni závodníci jsou povinni se prezentovat
nejpozději půl hodiny před startem své
kategorie. Nepropásněte start!
Srdečně zvou pořadatelé TJ Sokol Lány,
Základní škola Ch. G. Masarykové Lány
a Obec Lány

V sobotu 25. března se v Praze na Královských
Vinohradech konala v TJ Sokol přehlídka
pódiových skladeb a přehlídka aerobic team. Této
přehlídky se zúčastnily i týmy z aerobic team Lány
pod TJ Sokol Lány. Tři týmy starších cvičenek
(Egypt, Labutě, Vojandy) vyrazily na přehlídku, ze
které si přivezly diplomy za účast. Vojandy však
neodjížděly pouze s jedním diplomem, ale dovezly
si domů ještě jeden diplom s cenou za ztvárnění
námětu a zlatý pohár. Všechny týmy byly
spokojené a šťastně se vracely domů s úsměvem
a novými zážitky.
Kristýna Belušová

Na výlet do Žïáru nad Sázavou a na Zelenou horu
Muzejní spolek královského města Rakovník ve
spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník vás
srdečně zve v sobotu 3. června na celodenní naučný
výlet do Muzea nové generace ve Žďáru nad
Sázavou a prohlídku poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře (památka
UNESCO).
V Muzeu nové generace se necháte provést
příběhem areálu bývalého cisterciáckého kláštera
a dnešního zámku za posledních osm století
s unikátní multimediální zážitkovou expozicí pro
malé i velké. Přízemí expozice je věnováno

cisterciáckému řádu a temnému středověku,
první patro umožní pohled do krásného
a barevného světa baroka. Prohlídka kostela je
rezervována na 13:00 hodin, prohlídka muzea na
15:30 hodin. Oběd je zamluven v Penzionu Na
stezce nedaleko zámku po 11:00 hodině. Zájemci,
přihlaste se do pátku 5. května u Vlastimila
Hořejšího – 603 261 918, kde uhradíte poplatek
300,- Kč na autobus. Vstupné do památek bude
uhrazeno při nástupu do autobusu. Odjezd 7:30
z Lán. Předpokládaný návrat okolo 20:00 hodiny.
Ing. Vlastimil Hořejší,
Spolek pro podporu Muzea TGM

Kalendáø akcí duben/kvìten
7. 4.

Zápis do 1. třídy ZŠ Lány od
15:00 do 18:00 hodin
7.4. Jarní úklid venkovního hřiště od
16:00 hodin (TJ Sokol)
8.4. Jarní úklid veřejných prostranství ve Vašírově (Náš Vašírov)
8. 4. Jarní úklid Kopaniny (ZŠ Lány)
9.4. Velikonoční prodejní výstava od
9:00 do 17:00 hodin (Muzeum
TGM)
13.4. Vernisáž výstavy Tramping
v proměnách času v 17:00 hodin
(Muzeum TGM)
14.4. Turnaj veteránů ve stolním tenise
(TJ Sokol)
18. - 21. 4. Sběr papíru v ZŠ Lány sběrné garáže u tělocvičny
20.4. Beseda Jak zvyšovat psychickou
odolnost dětí od 10:00 hodin do
12:00 hodin (Domeček)
21.4. Oslavy Dne Země ve školce od
15:00 hodin (MŠ Lány)
22.4. Festival vína (Ne)vinné Lány od
11:00 do 18:00 hodin v Muzeu
TGM
22.4. Lánská jarní sobota, modelářské
letiště (MK Lány)
22.4. Jarní úklid obce
24. - 27. 4. Sběr papíru v MŠ Lánysběrné místo pergola na zahradě
30.4. P á l e n í č a r o d ě j n i c n a
modelářském letišti od 18:00
hodin (Obec Lány, MK Lány,
SDH TGM Lány, Baráčníci)
30.4. Pálení čarodějnic ve Vašírově
(Náš Vašírov)
Duben Úklid dětského hřiště v Lánech,
konec měsíce (Naše Lány)
1.5. Turnaj veteránů do 59 let v tenise
(TK lány)
KvětenVýstava fotografií a osobních
předmětů Ondřeje Šika
(Muzeum TGM Lány)
3. - 4. 5. Zápis dětí do MŠ Lány od 13:00
do 17:00 hodin (MŠ Lány)
6.5. Vašírovský nohejbalový kop
turnaj v nohejbale (Náš Vašírov)
6.5. Turistický výlet podél řeky Střely
do Rabštejna (TJ Sokol)
8.5. Běh vítězství zámeckým parkem
od 8:25 hodin do 14:00 hodin (TJ
Sokol, ZŠ Lány, Obec Lány)
13.5. Lánské aerovleky 2017 na
modelářském letišti (MK Lány)
13.5. Sběr železného šrotu (HC Lány)
13.5. Sběr nebezpečného odpadu
Lány (Obec Lány)
17.5. Posvátné písně a mantry, Jana
a Dan Čadovi sál nad Narpou od
18:00 hodin (J. Ladrová)
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Pozvánka na oslavy Dne Zemì
Srdečně vás zveme na zahradu Mateřské
školy Lány na akci Den Země. Akce se
koná v pátek 21. dubna 2017 od 15:00
hodin. Téma akce je RECYKLACE
a EKO HRÁTKY aneb Využití odpadového materiálu při hrách a tvoření.
Nebudou chybět soutěžní stanoviště,
výtvarné dílny a občerstvení. Výrobky si
děti odnesou domů. Přivítáme mezi
námi pana Zdeňka Burghausera
z divadla Fauna s ukázkami ptactva
a rozmanitých zvířátek.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Sbìr papíru ve škole
Základní škola Ch. Ch. Masarykové
Lány vyhlašuje sběr starého papíru od
úterý 18. do pátku 21. dubna. Papír
noste ke garáži (za hlavní budovou
školy) v době od 7:15 do 7:45 hodin (pan
školník naváží a zapíše).
Knižní odměna pro tři nejaktivnější
sběrače a odměna pro třídu, která
nasbírá nejvíce papíru. Pomoz i ty
podpořit dobrou věc!
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Sbìr papíru ve školce
Mateřská škola Lány vyhlašuje sběr
starého papíru od pondělí 24. dubna do
čtvrtka 27. dubna do 12:00 hodin.
Sběrné místo bude na zahradě mateřské
školy pod pergolou (vchod zahradní
brankou).
Nebudeme soutěžit. Uděláme dobrou
věc pro zvířátka a vytěžené peníze
půjdou na pomoc jim do záchranné
stanice Čabárna, s kterou udržujeme
dlouholetou spolupráci. Předem
děkujeme za vaši účast a chuť s dětmi
doma třídit. MŠ Lány je zapojena do
unikátního projektu Zelená školka. Ve
vestibulu u vchodu máme sběrný box
na vysloužilé elektrospotřebiče. Tím
významně přispíváme k ochraně
životního prostředí. Nadále sbíráme
PET víčka, sběr bude ukončen na konci
školního roku.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Školní ulice ožila
Děti zde najdou obrovskou hrací desku
na piškvorky nebo dámu, krásného
skákacího panáka, metr na skok do
dálky, terč na házení (klacíky, kamínky,
co jsou hned po ruce) a ještě Čáru na
házení céček. Hrací kameny do
šachovnice doplníme. Děkujeme Obci
Lány a Martinovi Frolíkovi za realizaci.
Jana Drastilová

OKÉNKO do mateøské školy
Co jsme dělali v březnu
I v březnu jsme jezdili každé pondělí s nejstaršími
dětmi na plavecký výcvik do plavecké školy
Plaváček v Tuchlovicích. Děti už se vody nebojí
a pod dohledem zkušených plavčíků si užívají
vodní radovánky s různými pomůckami
a hračkami do vody.
3.3. Přijelo do školky divadlo Hračka s pohádkou
Roční období, díky které si děti zábavnou formou
připomněly, které rostliny, plodiny a zvířátka patří
k jaru, létu, podzimu a zimě.
16.3. Tento den předškolní děti cestovaly
linkovým autobusem do Nového Strašecí a zde
navštívily základní uměleckou školu. Děti si
prohlédly celou školu a její výzdobu, vyzkoušely si
jednotlivé umělecké obory – taneční, hudební,
výtvarný. Také se dozvěděly, co znamená talent
a nadání a jak se dají rozvíjet.
21.3. Byl uskutečněn taneční program Žirafa pro
děti ze tříd Berušky a Kytičky. Paní cvičitelka Petra
děti pěkně roztančila a rázem se ocitly v džungli
plné zvířátek.
23.3. Proběhl taneční program Pirátská show pro

třídu Zajíčků, Soviček a Sluníček.
26.3. Třídy Berušky a Kytičky předvedly
vystoupení tanečků na již tradiční akci v muzeu
TGM v Lánech Čtení pro celou rodinu. Účastnili
jsme se také výtvarné soutěže. Jak se děti
seznamovaly s literárními díly J. Trnky a M.
Macourka v jednotlivých třídách, co je zaujalo?
Děti ve třídě Berušky vytvořily kolektivní práci
inspirovanou ilustracemi Jiřího Trnky v knize Jana
Karafiáta Broučci a vznikl tak velký brouček
nesoucí spoustu svítících lucerniček. V Kytičkách
vznikla díla na motivy příběhu O tom, jak Mach
a Šebestová pomohli vypátrat zloděje z knihy
Miloše Macourka o žácích 3. B. V Sovičkách
a Zajíčcích se děti inspirovaly při malování výkresů
knihou Zimní říkadla, kterou ilustroval Jiří Trnka.
Ve třídě Sluníček si děti vybraly knihu Arabela
autora Miloše Macourka a technikou textilní
koláže ztvárnily hlavní hrdiny tohoto příběhu,
doplnily třídní učitelky dětí.
28.3. Naši předškoláci navštívili své kamarády
v 1. třídě. Mohli se seznámit s prostředím školy,
třídy, posadit se ve školní lavici, zažít si vyučovací
hodinu a vyzkoušet si, jak se sedí za lavicí, kam v
září usednou jako novopečení prvňáčci.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Nahlédnutí do tøíd Sovièek a Zajíèkù
V předjaří jsme si společně vyzdobili třídu a šatnu,
na okna jsme nalepili sněženky a tulipány. Děti
sázely africké fialky ke Dni matek. Venku jsme
sledovali první jarní kytičky a pozorovali jsme
v zámeckém parku včely, ruměnice pospolné –
ploštice, které se vyhřívaly na stále hřejivějším
sluníčku. Také jsme poslouchali zpěv ptactva,
ptačí námluvy. Konečně se začínají ze zimního
spánku probouzet šneci v teráriu. Společně jsme
jim připravili šnečí hostinu (ledový salát, jablíčka,

salátovou okurku a sépiovou kost). Terárko jsme
řádně provlhčili a čekáme na probuzení ostatních
šnečků. Navštěvovali jsme chov domácích zvířat
v rodině Magdalény Norkové a sledovali jsme, jak
koze Julče a koze Líze rostou bříška. Ve čtvrtek
odpoledne (9. března) se narodila Líze dvě
kůzlátka. Těšíme se na další zvířecí přírůstky,
společně jsme oslavili i první jarní den.
Eva Jarošová

16.3. – Žáci osmé a deváté třídy navštívili v rámci
výuky biologie člověka kontroverzní výstavu The
body exhibition.
20.3. – Ve škole se konalo zasedání Školské rady.
Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na školním
webu.

Zprávy ze školy
8.3. – Žáci 5. – 9. třídy navštívili Kulturní dům
v Novém Strašecí, aby se zúčastnili programu
Nicholas Winton – Síla lidskosti věnovaný siru
Nicholasu Wintonovi.
10.3. – Žáci 4. a 5. třídy zhlédli v divadle Lampion
v Kladně dětské divadelní představení Prevítovi.
Zpříjemnit odpolední čas přijel dětem ze školní
družiny kouzelník mistr Valdini.
14.3. – Podruhé v letošním roce se žáci 4. třídy
s lektorkou střediska volného času Labyrint
Kladno věnovali dopravní teorii.
15.3. – V 7. lekci projektu Rozumíme penězům se
žáci 8. třídy učili, jak správně reklamovat zboží.
Tvořili rady pro spotřebitele a pomocí on-line generátoru je ukrývali do QR kódů, které pak pomocí
aplikace v mobilních telefonech dešifrovali.

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 z 9. třídy
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 1. místo a postupuje do
celostátního kola této soutěže. Žák Petr Erben ze
7. třídy se v okresním kole Zeměpisné olympiády
umístil na 4. místě. Vysoké bodové skóre pouze
nepatrně se lišící od prvních tří pozic mu zajistilo
postup do krajského kola. V okresním kole
Zeměpisné olympiády se dále na 16., 18. a 22. místě
umístili V. Vengrin, V. Štýbr a P. Shyskina. Všem
jmenovaným žákům děkuji za příkladnou
reprezentaci školy.
Pokračování na str. 5...
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Zprávy ze školy
... pokračování ze str. 4
21. 3. – Školu navštívilo Divadélko pro školy
z Hradce Králové. Herci nejprve pro děti od první
do čtvrté třídy sehráli Bajky pana Ezopa aneb
Dávná moudra věčně platná. Pro pátý až devátý
ročník pak bylo určeno představení Don Quijote
a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury.
22.3. – Ve škole se konal Den otevřených dveří,
následovaly odpolední konzultace.
17. – 23.3. – Ve 3. třídě proběhlo testování
Kalibro, které prověřuje znalosti žáků v českém
jazyce, matematice a anglickém jazyce.
26.3. – 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 ilustrátorovi, výtvarníkovi a spisovateli
Jiřímu Trnkovi a spisovateli, dramaturgovi
a scénáristovi Miloši Macourkovi. Náš literární
blok moderovaly V. Kleinová s L. Vomelovou,
o čtené vstupy se postarala G. Vlčková. Děvčata
posluchače obeznámila se základními životními
mezníky obou autorů. Úryvky z knížky Zahrada
Jiřího Trnky předčítali A. Bednářová, K. Krátká
a V. Vengrin. Mladší čtenářky – A. Čadilová,

A. Jelínková, N. Worofková, D. Hoďáková
a Z. Pospíšilová – posluchačům přiblížily tvorbu
Miloše Macourka. O dva hudební vstupy se
zasloužili naši třeťáci. Za zhlédnutí stojí v muzeu
vystavené práce žáků školy, kteří se zapojili do
doprovodné výtvarné soutěže. Expozice čítá
jedno kolektivní dílo, 22 skupinových prací a 140
prací jednotlivců. 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. Výtěžek z akce
byl letos věnován naší škole, proto děkujeme
organizátorům za finanční částku 10.174,- Kč
určenou na nákup knih do školní knihovny.
28.3. – Část předškoláků z lánské školky
navštívila prvňáčky ze třídy 1. B.
28.3. – Žáci 5. třídy navštívili Národní technické
muzeum v Praze.
31.3. – Prvňáčci vyjeli na školní výlet do skanzenu
v Přerově nad Labem.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Muzeum plné obrázkù, loutek a knih
Lánské Muzeum T.G.M. zaplnil poslední
březnovou neděli dětský smích, nekonečné ševelení
dětských hlasů, tanec a vůně knih. Děti za doprovodu svých rodičů, prarodičů a přátel se sešly na
tradičním Čtení pro celou rodinu a Burze knih.
Letošní ročník byl již jedenáctým ročníkem a byl
věnovaný českému výtvarníkovi a zakladateli
českého animovaného filmu Jiřímu Trnkovi
a českému režisérovi, básníkovi a filmovému
scénáristovi Miloši Macourkovi. Hned od vchodu
vítaly příchozí pestré výtvory dětí. Loutky či figury
v životní velikosti, které děti vytvořily v rámci
výtvarné soutěže vyhlášené pro lánskou mateřskou a základní školu pořádajícím spolkem.
V odpoledním programu seznámili žáci lánské
základní školy návštěvníky s dílem zmíněných
autorů, předčítali úryvky z jejich knih a doplnili je i
písněmi. Menší děti z lánské mateřské školy
předvedly veselé písničky a tanečky a také zahrály
pohádku O řepě. Výtvarnou soutěž v letošním
roce hodnotila porota 18 lidí (např. členky spolku
Naše Lány, zastupitelé a zaměstnanci obce
a členové TJ Sokol Lány) a členové sboru Chorus

Laneum. Neměli lehký úkol. Výtvarných prací se
sešlo celkem 227 a z každé třídy mohla porota
vybrat pouze tři nejpodařenější. Všechny soutěžící děti však obdržely pamětní list, na kterém je
vyfocená jejich práce, a malou sladkou odměnu.
Práce dětí budou v muzeu vystavené do poloviny
měsíce dubna. Bohatou fotogalerii z akce najdete
na www.naselany.cz nebo na Facebooku
NaseLany. Výtěžek z letošní Burzy knih
a dobrovolného vstupného činil krásnou částku
10.174,- Kč! Získá ji knihovna Základní školy
v Lánech na zakoupení knih pro lánské a vašírovské děti. Za celou dobu konání Čtení pro celou
rodinu rozdělil spolek Naše Lány ve prospěch tří
lánských knihoven již částku 82.000,- Kč.
Děkujeme všem dárcům knih i těm, kteří jejich
nákupem pomohli dobré věci. Sponzorům, že
nám pomáhají obdarovat soutěžící děti,
a partnerům, že s námi spolupracují. Ráda bych
touto cestou poděkovala za pomoc při výtvarné
soutěži a s přípravou akce samotnému pedagogickému sboru lánské základní a mateřské školy.
Martina Hořejší, spolek Naše Lány

Podìkování
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány
děkuje všem návštěvníkům Hasičkého plesu za
vytvoření skvělé atmosféry a za klidný průběh
celého plesu, celkem už 17. v pořadí. Samozřejmě
se už těšíme na příští rok a i na další a snad tu

dvacítku dotáhneme. Děkujeme za spolupráci
Baračníkům, Sokolu, obci, a hlavně všem
sponzorům za jejich dary a ostatním účastníkům.
SDH T. G. Masaryka Lány

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
· 9:30 – 10:00 Zpívánkové dopoledne
pro děti s rodiči
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I.
· 13:45 – 14:30 Jóga pro děti II.
Dále vybíráme z programu:
· Beseda Jak zvyšovat psychickou
odolnost dětí se uskuteční ve čtvrtek
20. dubna od 10:00 hodin s PhDr.
Kateřinou Peškovou. Psychicky
odolným dětem se žije lépe. A lépe se
žije i jejich rodičům. Co pomáhá, a co
naopak dítěti ubližuje? Bezpečí nade
vše? Syndrom vyhoření u dětí? Kolik
našeho času a pozornosti děti
potřebují? Role rodičů v prevenci
šikany …
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.

Na problémy nejste sami!
Využijte bezplatné poradenství
v Domečku. Konzultace probíhají
diskrétně, za zavřenými dveřmi a v herně
Vám pohlídáme děti. Na první návštěvu
je třeba se objednat!
Rodinné a pedagogickopsychologické poradenství PhDr.
Kateřina Pešková (776 134 539 nebo
katka.peskova@post.cz). Individuální,
párové nebo rodinné konzultace,
psychoterapie. Jste vyčerpaní a nevíte,
jak dál? Potřebujete poradit v oblasti
školní úspěšnosti, zralosti dětí,
specifických poruch nebo s výchovou?
Právní poradenství – Mgr. Kristýna
Spalová (kristyna.spalova@email.cz).
Personální a mzdové poradenství,
poradce Magda Žižková, DiS.,
(magdaf@centrum.cz). Pracovní
úvazky a poměry, čerpání dovolené,
kontrola výpočtu mzdy, bonusů
a příplatků, zdravotní pojištění,
nemocenská, pracovní úrazy .
Laktační poradenství –Věra
Lintymerová (777 587 952 nebo
laktacniporadce@centrum.cz).
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
„Než zaènete s vèelaøením, nechte si dát žihadlo,” øíká vèelaø Ing. Zdenìk Ešner
Když pan Ešner zjistil, že bych ráda napsala hlavně o něm, řekl, že na něm
není nic zajímavého a poukázal hned na několik předností včel. Nejvíce se
mu na nich ale líbí to, že si do ničeho nenechají za žádnou cenu kecat.
Rozhovor o medu, trpělivosti a několika žihadlech...
Jak jste se k včelaření dostal?
Ja samostatně včelařím od svých patnácti let. Celkem už 52 let. My jsme
měli včely doma odjakživa.
Kolik včelstev vlastníte?
Tenkrát jsme měli třicet včelstev. Ale teď byla dlouhá zima, takže jsem
o nějaké přišel. Bude jich něco kolem dvaceti.
Kde máte umístěné úly?
Mám tři stanoviště. Něco je na Brejli u lesa, něco mám v Rynholci a zbytek
se nachází na Třech Stolech. Už několikrát byla včelstva ukradená, dokonce mi vybrali medníky, proto je mám na více místech, aby mi vždy něco
zůstalo. Letos bych rád měl včelstvo i na katastru obce, ale zatím nebyl čas.
Mohl byste popsat svůj vztah k včelám? Obživa či koníček?
Obživa v žádném případě. To bych těch včelstvech musel mít 150, aby mi to
vydělalo. Je to spíše koníček, ale po zkušenostech ze svého života razím
názor, že by měl mít člověk takového koníčka, aby byl minimálně závislý na
jiných osobách...
Vy stáčíte med lesní, nebo luční? A kolik ho zhruba
je?
Mám stanoviště na pomezí pole a lesa. Spíše med
lesní. Ale říká se, že včela doletí až pět kilometrů. A
dnes jsou kolem hlavně řepková pole, vojtěšky.
Klasické louky už se moc nevidí. Dříve se více s úly
kočovalo do sadů atd. Ale dnes už se to tolik nedělá,
kvůli prohlídkám a postřikům na polích. Já to mám
tak, že buď včelky med přinesou, nebo nepřinesou.
Množství je různé.
Kolik je na Lánech včelařů? A kolik včelstev je zde
dohromady?
Momentálně je nás 14 a máme slíbeno, že ještě další
přijdou. Jsme lánská organizace, která byla založená 1.1. 1938. Dneska
všichni máme včelstva na katastru obce Nové Strašecí a Ruda. Celkem jsme
loni zazimovali 123 včelstev, ale spadají pod to i včely z lánského zámku,
a dokonce i včely, co jsou v Praze a spadají pod Pražský hrad.
A je potřeba celorepubliková registrace?
Včelaření má svá pravidla, ale nemusíte být přímo členem spolku v Lánech,
abyste mohli včelařit. Ale když se musí včely léčit, určitě je výhodnější být
členem spolku, tam jsou ta léčiva dotovaná. Ale jinak existuje Český svaz
chovatelů. Dále je třeba nahlásit úly na obecním úřadě, aby se o nich vědělo,
když se stříkají pole apod.
Pořádáte nějaké přednášky, kde byste včelaření více přiblížil dětem či
dospělé veřejnosti?
Pokud si je někdo vyžádá, určitě není problém. Přednášel jsem ve škole na
Lánech, kde kdysi býval dokonce včelařský spolek, který vedl pan Čermák.
Vzadu u skleníku za školou bývaly i úly. Děti i rodiče by se měli o včelách více
vzdělávat. Zajímat se o jejich život, ale také, co dělat, když dostanou
žihadlo, a proč by měli používat více med. Albert Einstein dokonce tvrdil, že
když vymřou včely, do čtyř let po nich vymře lidstvo. Rostliny, které
potřebuje člověk k životu, z 80 procent opylují včely. Dokonce jsou i takové
rostliny, které opylují jen včely.
Jak moc je včelaření finančně i časově náročné?
Finančně to nesleduji. Já si úly vyrábím. Časově jde o náročný koníček. Ke
včelám se musí jít, když je potřeba. To znamená vždy, když je hezky. Záleží,
jakým způsobem včelaříte.
A jak včelaříte vy?
Jsou někteří včelaři, kteří krmí včely cukrem, aby měly hodně medu. Já je
nakrmím na zimu, a pokud jim zůstanou pásy s cukrem, tak jim je po zimě

odebírám a následně už se krmí jen z medu. To, co do úlu přinesou a je navíc,
tak je med, který já stáčím. Radši jim nechám víc, aby byly v klidu a neměly
potřebu se rojit a hledat potravu. První medy vytáčím po řepkách koncem
května. U lesní snůšky je to koncem června a začátkem července. Někdy
nosí med i v srpnu, jde o medovici, což je med z mšic, které vysávají šťávu
z listů a co nestráví, tak vylučují a včely následně posbírají. Určitě to znáte,
když stojíte autem pod stromem a máte lepkavé kapky na skle. Medovice se
ale velmi špatně vytáčí, tak ji nechávám včelám.
Mají včely přirozené nepřátele? Patří mezi ně i člověk?
Největším problémem je včelí mor. Když se objeví u více jak 10 % včelstev,
tak se ze zákona musí spálit celé stanoviště. S tím souvisí i zákon, že se včely
mohou převážet pouze v rámci katastru obce. Když je převážíte dál, je třeba
prohlídka od veterináře. Letos by měla k tomu přibýt i povinná prohlídka na
mor včelího plodu. Další hrozbou je i varoáza. Dneska včelařit není žádná
jednoduchá záležitost. A samozřejmě je tu lidský faktor a s tím spojené
neúměrné používání chemických prostředků. Dost často se stává, že se
včelaři nedozvědí o postřiku polí. Ono to ani není možné, vezměte si, že
včely létají velké vzdálenosti na různá katastrální území. V neposlední řadě
jsou tu nenechavci, kteří kradou celé úly. Když si jdete koupit úl, je to
nejméně 2500 korun, když oddělek, stojí 1500 – 2500 korun (dle velikosti).
A ukrást úl je přirozeně lacinější...
Slyšela jsem o zázračném elixíru, kterému se
říká "ovčelená voda". Prý odstraňuje různé
fyzické i psychické neduhy. O co konkrétně
jde?
Výborná záležitost. Existuje spousta studií o
jejím blahodárném působení. Dáte vodu na úl. Z
včel vychází energie, která se předává do vody.
Prokazatelně pomáhá s cukrovkou a s nemocí
štítné žlázy.
Vy sám med používáte?
Já mám trošku cukrovku, takže někdy jo, někdy
ne. Já to tak neprožívám. Určitě je lepší než cukr.
Je pro tělo snáz stravitelný.
Používáte ochranné prostředky, když jdete ke
včelám?
Určitě používám. Protože svýho času jsem nosil brýle, a když vám včela
vlétne pod brýle, pak je hned žihadlo v oku. Dokonce i pod jednou rukavicí
jsem napočítal 71 žihadel. Nemá smysl dělat nějakého frajera. Nikdy
nevíte, jakou mají náladu, co je popudí a naštve. Ony si do ničeho nenechají
kecat. Nemá cenu se jich bát, ale přistupovat s respektem. Dokonce se říká,
že poznají, když se člověk bojí, více se potí, nebo jim vadí alkoholové výpary.
Jak poznat kvalitní med a proč krystalizuje?
Když vám med zkrystalizuje druhý den, nic se neděje. Nejdéle tekutý vydrží
ten akátový. Dalo by se říci, že pokud vám med nezkrystalizuje do dvou let,
tak máte "pančovaný" výrobek , nebo byl med tepelně upravován na vysoké
teploty. Když med ztuhne, rozehřejte ho ve vodní lázni, ale maximálně na 50
stupňů, jinak přicházíte o všechny ty zdravé a přínosné látky, které v něm
jsou.
Pokud se rozhodnu, že začnu s včelařením, co vše to obnáší?
Než s čímkoliv začnete, doporučuji si nechat dát žihadlo a zjistit, zda nejste
alergičtí. Včelstva byste měli mít alespoň troje, kdyby některé včely
uhynuly, ať vám něco zůstane. Můžete se stát členem našeho spolku, my
budeme rádi. Pak dosáhnete i na dotace při pořizovaní úlů, medometů
a dalších potřeb k včelaření. Dále se přihlásit do Českého svazu včelařského
a zaplatit členské příspěvky. Určitě je dobré si o včelaření přečíst základní
věci, případně vám můžeme tento koníček více přiblížit, poradit co a jak.
Důležité je domluvit se, kde můžete mít postavené úly. Zeptat se na obci,
nebo na Lesní správě, zda mohou být u lesa atd. Ale i s tímto bychom vám
poradili. Určitě bych na závěr rád řekl, že kdokoliv se bude chtít k nám
přidat, budeme moc rádi.
Ilona Víchová

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Duben 2017 | Strana 7

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Obnovme alej na Slovanku
Nerozumím tomu, jak někdo může bezdůvodně
likvidovat stromky, které rostou podél chodníku
na Slovanku, a soudě podle reakce kolemjdoucích, nejsem sám. Nedávno, jak jste si určitě
všimli, si někdo v noci o víkendu napravoval své
velmi nízké sebevědomí na třech bezbranných
stromcích v aleji. Neskutečně malý a zbabělý čin!
V neděli jsme proto vyrazili s rodinou a po poradě
s dendrologem jsme je narovnali, zpevnili,
zkrátka jsme jim dali šanci, aby se znovu chytly.
Jaké bylo naše rozčarování, když o týden později,
se zřejmě stejný zoufalec vyřádil na jednom
z nich! Bohužel byl kmínek tak zdevastovaný, že
se už nepodařilo stromek zachránit, proto jsme

alespoň naroubovali jednu z větví. Nezbývá než
doufat, že už zamindrákovaný jedinec bude své
psychické problémy řešit nějakou smysluplnou
činností. Protože dnes alej vypadá jak noty na
buben, napadlo nás, že bychom ji všichni
společně mohli obnovit. Navrhuji, abychom dali
kasičku na dobrovolné příspěvky na koupi
stromků na každou z kulturních akcí obce,
případně by v mezidobí byla k dispozici na
obecním úřadě. Pokud tento postup legislativa
umožní, byla by kasička už na pálení čarodějnic.
Předem děkujeme všem, kteří nás v našem úsilí
podpoří. Kontakt: RomanHavelka@email.cz.
Roman Havelka

Lánští pomohli ke koupi speciální židle pro postižené
V březnu se konal již 5. Maškarní bál v papučích.
Tentokrát jsme se rozhodli pojmout celou akci
benefičně a vybrané peníze jsme věnovali
dennímu centru Žirafa, z.s. Jde o centrum
ambulantní sociální služby pro děti s kombinovaným postižením, mentálním postižením a pro děti
s autismem. Jako nezisková organizace se
potýkáme s nedostatkem financí, a tak jsme rádi za
každou pomoc. Děkujeme všem, kteří se účastnili
bálu a přispěli tak na naše centrum, moc si toho

vážíme. Finanční částka, která byla vybrána, bude
použita na nákup speciální židle a zbytek daru
bude použit na nákup výtvarných pomůcek. Naše
poděkování patří vám všem, kteří jste přispěli,
a Ivaně Píšové a Iloně Víchové, že se rozhodly nám
vybrané peníze darovat, říká Ing. Renata
Kunešová, ředitelka Denního centra Žirafa. Za
nás organizátory – Hokejovou síň Lány a HC Lány
moc a moc děkujeme a těšíme se na další ročník
Maškarního bálu v papučích.
Ivana Píšová a Ilona Víchová

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Sezóna ledního hokeje 2016-2017
HC Lány A – Úvodem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se lánskému hokeji věnují. Není jistě
tajemstvím, že v uplynulém období se nám moc
nedařilo a skončili jsme v meziokresní soutěži na
posledním místě. Celou dobu jsme se potýkali až
příliš se zraněními, takže nám museli vypomoci
i hráči z druhého mužstva Lán, patří jim za to
velký dík. Nechci se však na toto vymlouvat, neboť
nedisciplinovanost a nezájem některých hráčů si
také vybraly svou daň. Přišli i noví a doufám, že do
dalších sezón budou platnými posilami. HC Lány
B – Druhé mužstvo odehrálo patnáct utkání
v AMHL Slaný, ve kterých získalo jen čtyřikrát dva
body za vítězství, a obsadilo tak v konečné tabulce

páté místo. Během sezóny jsme měli jen několik
herních výpadků. Jinak jsme předváděli celkem
slušnou hru, ale máme velký problém
s proměňováním šancí. Nepomohli nám příliš ani
noví spoluhráči, kteří dali celkem slušné množství
branek, ale bohužel se k nim nepřipojilo moc
dalších hráčů. Náš cíl do další sezóny je tedy
zjevný. Musíme výrazně zlepšit naši produktivitu
střelby. Závěrem bychom chtěli do dalšího období
popřát VŠEM hráčům zdraví, pohodu a dost
volného času na hokej, manželkám a přítelkyním
trpělivost a shovívavost.
Aleš Lomberský a Miroslav Jirásek,
Hokejový klub Lány

Skládání úètù v sokole
21. března se sešli sokolové na valné hromadě,
aby zhodnotili uplynulý rok, informovali se
o plánech TJ na rok letošní. TJ měla k 31. prosinci
219 členů. Z toho je 95 dětí a mládeže do 18 let, 14
je přispívajících a ostatní jsou aktivní v oddílech.
Výbor se nejvíce stará o zajištění prostředků na
opravy, údržbu a běžný provoz sokolovny a hřiště.
Na dotacích jsme vloni získali 264 tis. korun.
Hlavní výdajovou položkou tvoří energie a úklid:
182 tis korun. V příjmové části získáváme
prostředky z členských a oddílových příspěvků
a z nájmů. Vnitřních prostory jsme vylepšili (nová
okna v suterénu , nová dlažba v nářaďovně, police

na poháry, zrcadlová stěna, nové stoly). Dobrovolnou prací jsme odpracovali 299 hodin. Sportování nabízejí tři oddíly: stolní tenis, volejbal
a všestrannost. O jejich činnosti zde informujeme
průběžně. Starostka vyzdvihla práci trenérů
a cvičitelek, bez jejichž dobrovolné činnosti by TJ
neexistovala. Hlavní letošní starostí je elektroinstalace. Dotaci od MŠMT jsme nezískali, a tak
hledáme možnosti, jak celou akci provádět po
částech. Letos na podzim začne nácvik na slet
v roce 2018. Rádi uvítáme každého, kdo by chtěl
s nácvikem pomoci nebo si sám přijde zacvičit.
Výbor TJ Sokol Lány

FOTO

NEBE NAD LÁNY
NEBE NAD LÁNY nabízí nejen
pokoukání, ale i výzvy. Jedna z nich
provokovala k probdění několika nocí
v uplynulém měsíci… Spatřit
zvířetníkové světlo u nás, tak blízko
značného světelného znečištění, je
opravdu umění. Dodnes si nejsem jist,
zda jsem ho viděl doopravdy. Jestli se
nad západním obzorem spíše nesvětlalo
mé toužebné přání… Téměř všechny
objekty ve Sluneční soustavě obíhají
v jedné rovině – rovině ekliptiky. Nejsou
to jen planety, měsíce či všechno to
neprostavěné a zbylé kamení. Je to
i spousta meziplanetárního prachu –
zrníček tak malých, že je odhalí jen
sluneční světlo. Jako když na starou
půdu proniká vikýřem tenký paprsek. Po
západu Slunce ve dnech okolo rovnodennosti se sluneční světlo na jemném
vesmírném prachu rozptýlí a nechá nám
o tom zprávu ve formě slabého
světelného sloupu. Jen ta zrníčka jako
na půdě pochopitelně neuvidíte. Totéž je
možné vidět ráno, těsně před východem.
Za rozbřesku ale nebývá k pozorování
příhodná oblačnost. Na webu najdete
desítky fotografií z opravdu temných
obloh. Zvířetníkové světlo tam dokáže
vytvořit světelný most klenoucí se celou
oblohou. Takové fotografie jsou snem
každého fotoastronoma. Cestuje se za
nimi daleko, náročně a bez garance
úspěchu. Pokud to ale klapne, na displeji
fotoaparátu objevíte i nepatrné zjasnění
tohoto jevu. Bude umístěno přesně do
protibodu Slunce a říkáme mu protisvit.
O dalších úlovcích, které nabízí jarní
rovnodennost, příště.
Jiří Luska

NÁZORY A KOMENTÁØE
Krátce k období Velikonoc
Velikonoce jsou nejvýznamnějším
křesťanským svátkem a křesťanská
filosofie, bez ohledu na osobní vnímání
každého z nás, historicky předurčila
a nadále formuje naši společnost.
Jasným příkladem je Desatero, které
nepřímo určuje a ovlivňuje standardy
naší morálky i právní řád. Dovolím si
tedy při této příležitosti nabídnout pár
citátů k osobnímu zamyšlení: Dobré
vychování nespočívá v tom, že
nepoléváme ubrusy, ale v tom, že
přehlédneme, učiní-li tak druhý. (Anton
Pavlovič Čechov)| Zklamaná ctižádost
snadno probouzí jinou vášeň – závist.
(Stefan Garzyňski) | Kdo z vás je bez
hříchu, první hoď na ni kamenem“
(Bible, Nový Zákon, Jan, kapitola 8)
Emil Buřič
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SPORTOVNÍ DÌNÍ

Ze Sokola
· Po posledním plesu jsme všechny
·

·
·

·

·
·

prostory v sokolovně řádně uklidili.
Pokud nebude pršet, 7. dubna od
16:00 hodin proběhne brigáda na
úklid venkovního hřiště spojená s
opékání buřtů.
V areálu uvítáme každého, kdo má
chuť si zasportovat.
Žádáme všechny uživatele hřiště, aby
dodržovali provozní řád, provozní
dobu, aby tam nekouřili, nevodili psy,
nevnášeli na hřiště sklenice,
nepřelézali plot a šetrně zacházeli s
naším majetkem a zařízením.
V p á t e k p ř e d Ve l i k o n o c e m i ,
14.dubna, proběhne v sokolovně
turnaj veteránů ve stolním tenise
Memoriál Jindry Skály.
Na 6. května připravujeme výlet do
Rabštejna.
Více informací najdete ve vývěsce
před sokolovnou nebo
http://www.sokol-lany.cz/.
Václava Nováková

Senior fitness test
V naší jednotě chodí pravidelně cvičit v úterý
dopoledne skupina cca patnácti seniorek. Kromě
toho, že při cvičení zapomenou na běžné starosti
a problémy, cvičení určitě přispívá k udržení jejich
funkční zdatnosti. Co to je? Je to schopnost řešit
každodenní úkoly a aktivity běžného života
s dostatečnou energií, bez zjevných známek únavy
a s dostatečnou rezervou. S přibývajícím
průměrným věkem lidí se vědci na celém světě více
zabývají problematikou seniorů. I z toho důvodu
byly vytvořeny testy fyzické zdatnosti (tzv. Senior
fitness test – zkratka SFT), aby se zjistila skutečná
fyzická zdatnost lidí ve věku od 60 do 94 let.
Výzkum probíhal v Americe, ve Švédsku a v
Portugalsku. Česká obec sokolská se k tomuto
šetření připojila a testování provádí právě ve svých
oddílech seniorů. My jsme si ve cvičení testy také
udělaly. Hodnotí se v nich síla a flexibilita dolních

i horních končetin, aerobní vytrvalost, rovnováha
a rychlost chůze, tedy ty nejdůležitější faktory pro
schopnost vykonávat bez problémů každodenní
činnosti. K vyhodnocení se používají tabulky
s optimálními hodnotami vytvořené pro
americkou populaci. A jak to dopadlo? Až na
maličké výjimky všechny lánské sokolky vykázaly
výsledky vysoko překračující průměrné optimální
hodnoty pro daný věk. Celostátní výzkum není
ještě u konce, ale už se jasně ukazuje, že čeští
senioři (a speciálně ti ze Sokola) jsou fyzicky
mnohem zdatnější než jinde ve světě. Z našich
zkušeností samy můžeme potvrdit, že dostatečná
a přiměřená pohybová aktivita seniorů je důležitá
pro udržení nezávislosti a soběstačnosti a tím
přispívá k zachování kvality života ve stáří.
Václava Nováková

Fotbalisté zahajují jarní sezónu
Zimní příprava lánských fotbalistů byla zahájena
10. ledna tréninky na UMT v Rynholci. Během ní
byla odehrána dvě přípravná utkání, Lány : Jeneč
(3:3) a Lány : Šanov (2:1). Tým se rovněž zúčastnil
Zimního turnaje v Rynholci, kde se umístil na
3. místě (Lány : Sýkořice 4:2, Lány : Pozdeň 0:3,
Lány : Roztoky 3:0, Lány : Rynholec 1:1).
V sobotu 25. března zahájili lánští fotbalisté jarní
část sezóny 2016/2017 s velkým odhodláním
a sportovním nadšením. Bohužel to nestačilo
a první zápas Oh. Městečko – SK Lány skočil

výsledkem 4:0. V sobotu 1. dubna Lány prohrály s
Janovem 1:2. Na 24. června připravuje klub na
fotbalovém stadionu již 4. ročník akce Sportovní
den s SK Lány, který opět proběhne formou
turnaje v malé kopané. Oslovujeme tímto všechny
zájemce z řad lánských spolků, sportovců nebo
sportovních nadšenců, kteří se chtějí turnaje
zúčastnit, nechť se přihlašují do konce května na
emailové adrese cambikovi@seznam.cz nebo na
tel. čísle 739 206 013.
Klára Dudášiková

Rozpis zápasù SK Lány – mladší žáci
Ne 16.4. 16:00 SKP Rakovník – SK Lány

Ne 14.5. 10:00 SK Rakovník – SK Lány

Ne 23.4. 16:00 SK Lány – SK Rakovník

Ne 21.5. 10:00 SK Lány – ČL Kolešovice

Ne 30.4. 16:00 SK Lány – FK Hředle

Ne 28.5. 10:00 SKP Rakovník – SK Lány

Ne 7.5.

So

16:30 ČL Kolešovice – SK Lány

3.6.
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14:00 FK Hředle – SK Lány

Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

