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Úvodník

Veøejné zasedání zastupitelstva obce

Duben, mìsíc rekordù

V pondělí 24. dubna 2017 se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání nad hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene - služebnosti na uložení
vedení kNN č. IV-12-6020927 s ČEZ
Distribuce a.s. na pozemku parcelní číslo
186/3 v katastrálním území Lány a podpis této
smlouvy.

Chtěl bych se poohlédnout za dubnem,
který právě skončil. Byl to svým
způsobem takový rekordní měsíc.
Nejprve ta stinná stránka. Zima jako by
nechtěla předat vládu jaru, i když podle
kalendáře už měla dávno zmizet v propadlišti dějin. Rekordně špatné počasí
se drželo zuby nehty, ovocné stromy
zaskočily mrazíky v plném květu, a tak je
otázka, jak to budeme mít letos na
našich zahrádkách s úrodou třešní, višní
a meruněk. Pak už tu ale máme jen samá
pozitiva. V první řadě velmi vydařená,
i když nevím, zda rekordní, akce
v Muzeu T. G. M. Mám teď na mysli další
ročník ochutnávky vín Nevinné Lány,
která byla mimořádně vydařená.
Myslím, že jak návštěvníci, tak i vinaři
mohli být spokojeni a pořadatelům téhle
přehlídky dobrého vína patří velké uznání za perfektně zvládnutou organizaci, o
samotné myšlence ani nemluvě. Jen tak
dál a ať Vám nadšení vydrží i dále.
Dalším rekordem je mohutný nápor
čarodějnic, které před koncem měsíce
opanovaly všechny ulice a příjezdy do
obce. Nápadité kreace ve veřejném
prostoru i u jednotlivých domků svědčí o
tom, že se z každoroční výzdoby na
čarodějnice stává milá tradice, která si
získává stále více příznivců. A to nejlepší
na konec. V dubnu se konal také zápis
prvňáčků do školy a již potřetí se
dočkáme dvou prvních tříd. A to také
znamená, že od září budeme mít v naší
škole rekordní počet žáků. Což je rekord,
ze kterého se můžeme opravdu radovat,
protože při katastrofických zprávách
o demografickém vývoji v Evropě to je ta
nejlepší zpráva. Naše škola je pěkná,
dobře zařízená i řízená a byla by škoda,
kdyby byla poloprázdná.
Karel Pleiner

Sbìr železného šrotu
V sobotu 13. května od 9:00 hodin
proběhne sběr železného šrotu. Prosíme
občany, kteří by chtěli nepotřebným
železem přispět, aby jej připravili před
své domy až v den sběru. V případě
potřeby nás kontaktujte na čísle 731 189
216. Děkujeme.
Aleš Lomberský, Hokejový klub Lány

Smlouvu o zřízení služebnosti s firmou CETIN
a.s. pro uložení a propojení veřejné
komunikační sítě 11010-054046,PVDSL5CE04-S-LANY-OK na pozemku parcelní číslo
164/35 v katastrálním území Lány a podpis
této smlouvy.
Pokračování na str. 2 ...
Ing. Lenka Hrotíková
·

Bìh vítìzství zámeckým parkem
Letošní 45. ročník Běhu vítězství
zámeckým parkem přivítal na
startu celkem 722 běžců a běžkyň.
V historii tohoto amatérského
běhu je to 2. nejpočetněji obsazený
závod.
L á n y s p o l e č n ě s Va š í r o v e m
reprezentovalo na startu 64 běžců.
Nejúspěšnějšími byli v kategorii
mladších žáků Adam Hořejší (1.
místo), Kateřina Rydlová za
dorostenky (2. místo) a Klárka
Šírková mezi nejmladšími dívkami
(3. místo).
Gratulujeme!

Přípravka mladší dívky 7-8 let na trati 260 m

Sbìr nebezpeèného odpadu
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru se uskuteční
v sobotu 13. května. Sběrná místa jsou: Lány před
obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin a ve
Vašírově u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin.
Do nebezpečného odpadu můžete přinést např.
pneumatiky, elektrospotřebiče (lednice, televize,
monitory, zářivky a drobné elektrospotřebiče),
nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy,
lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla,

teploměry, fotochemikálie, rozpouštědla, zásady,
pesticidy, léky, baterie všech druhů včetně
olověných akumulátorů, nádoby od sprejů
apod.). Další svoz bude v listopadu.
Připomínáme, že nebezpečné odpady se
odevzdávají v danou hodinu přímo
zaměstnancům specializované firmy, která
tento sběr provádí. Nevozte je na sběrná místa
předem.
Dana Hnízdilová

Kulturní komise obce Lány, obec Baráčnická a Sbor dobrovolných hasičů srdečně zvou na

MÁJOVOU VESELICI
v sobotu 27. května od 15:00 hodin na lánské návsi.
Od 15:00 hodin zahraje ke zpěvu a poslechu na harmoniku Ladislav Kníže. Od 17:00 hodin bude
do večerních hodin hrát kapela K-BAND Josefa Husáka. Během májového veselení budou
připraveny soutěže v rozličných disciplínách pro všechny generace o hodnotné ceny.
Děti budou moci soutěžit o dobroty a od 15:30 do 18:00 hodin
také šplhat na máj pro hračky na ní zavěšené.
Roman Havelka
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Co se dìje na radnici
· V dubnu proběhla rekonstrukce

·

·
·

·

komunikace v ulici Školní střed
a v ulici Ke Špýcharu. V polovině
června by měl být dokončen povrch
komunikace v ulici Jetelová.
Starosta informoval zastupitele, že
v hasičské zbrojnici proběhla rekonstrukce šatny.
Povinné očkování psů proti vzteklině
proběhne v červnu.
Cyklostezka Tuchlovice – Kladno
připravuje pro letní sezónu dva nové
sjezdy: na zmrzlinu v Tuchlovicích
a v Kačici.
1. května začala nová rybářská sezóna na lánském rybníku. Rybařit zde
smějí pouze děti do 15 let, a to i bez
rybářských zkoušek, registrací nebo
povolenek. Rybářský řád je vyvěšený
ve vývěsce umístěné na Hasičské
zbrojnici.

Veøejné zasedání
...pokračování ze str. 1
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti na uložení vedení kNN č.
IP-12-60601550/1 s ČEZ Distribuce
a.s. na pozemku 164/37
v katastrálním území Lány a podpis
této smlouvy.
· Dle ustanovení § 84 odst. 2 b) zákona
o obcích Účetní závěrku roku 2016
včetně výsledku hospodaření za rok
2016 bez výhrad.
· Rozdělení dotací na činnost sportovních a zájmových spolků z rozpočtu
obce Lány pro rok 2017.
· Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017
o veřejném pořádku, užívání
veřejného prostranství a čistotě v obci
a Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2017 o nočním klidu v obci, které
nabývají účinnosti 15. dnem ode dne
vyhlášení.
· Rozpočtovou změnu č. 2/2017.
· Změnu střednědobého výhledu
rozpočtu na období 2014 – 2018.
Výsledek výběrového řízení na akci
Dokončení povrchů v ulici Jetelová.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
obce podepsat smlouvu s firmou
Froněk, spol. s r.o.
· Přijetí finančního daru v hodnotě
10.174,- Kč od spolku Naše Lány, z.s.
Účelové určení daru – nákup knih pro
školní knihovnu.
· Účast starosty a místostarosty obce
na Valné hromadě představenstva
akciové společnosti Vodárny KladnoMělník, a.s. konané dne 23. května
2017.
Ing. Lenka Hrotíková

Pošta nekonèí!
Od 1. srpna 2017 bude v naší obci provozovat
poštovní služby v budově pošty v rámci programu
Pošta partner pan Petr Houlík. Zástupce České
pošty informoval zastupitele, že program Pošta
partner poskytuje všechny základní služby
i služby aliančních partnerů. V případě, že by

Pošta partner v Lánech skončila, je dle platné
vyhlášky 464/2012 Sb. Česká pošta povinna
zajistit předepsanou dostupnost a hustotu pošt,
to znamená, že by poštu měla provozovat sama.
Karel Sklenička

Dotace spolkùm v roce 2017
Také v letošním roce dostanou místní spolky od Obce Lány dotace na spolkovou činnost. Žádost o dotaci
využilo 22 organizací. Z rozpočtu obce byla vyčleněna a rozdělena částka 708 tisíc korun.
Plánovaná výše rozpočtu Požadovaná Schválená
- výdaje 2017 (Kč)
dotace (Kč) dotace (Kč)

Žadatel

Požadovaný účel

1.

Tělocvičná jednota Sokol
Lány, pobočný spolek

680.000,-

200.000,-

200.000,-

Rekonstrukce elektroinstalace,
provozní náklady, údržba
a vybavení sokolovny a venkovního
areálu.

2.

Chorus Laneum, z.s.

45.000,-

35.000,-

30.000,-

Provozní náklady, hudba.

3.

Občanské sdružení pro
podporování Muzea T. G.
Masaryka v Lánech

20.000,-

10.000,-

10.000,-

Den s TGM 2017, zájezd.

4.

Naše Lány, z.s.

633.130,-

35.000,-

35.000,-

Domeček, příměstský tábor pro
děti, společenské akce.

5.

Náš Vašírov, z.s.

20.000,-

10.000,-

10.000,-

Společenské akce, údržba
sportoviště, propagace.

6.

Spolek Mládež sobě

20.800,-

5.000,-

5.000,-

Nájem, provoz a vybavení.

7.

Vlastenecko dobročinná
obec Baráčníků LányVašírov, pobočný spolek

6.000,-

3.000,-

3.000,-

Ženské kroje – doplňky.

8.

Sportovní stáj Lány-Vašírov
z.s.

1.180.000,-

140.000,-

10.000,-

Jezdecký kroužek.

9.

Modelářský klub Lány
a okolí, pobočný spolek

66.700,-

30.000,-

30.000,-

Údržba letiště, společenské akce.

10.

Fiat Multipla klub ČR, z.s.

52.020,-

5.000,-

3.000,-

Kancelářské potřeby, propagace.

11.

Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Lány

15.500,-

5.000,-

5.000,-

Zájezd.

12.

Český svaz včelařů, o.s.,
základní organizace Lány,
pobočný spolek

14.000,-

8.000,-

8.000,-

Pomůcky pro včelaře.

13.

HOKEJOVÁ SÍŇ – HOŠEK,
z.s.

96.000,-

28.000,-

20.000,-

Marketingové materiály, rozšíření
expozice + audio projekce.

14.

Hokejový klub Lány

135.000,-

85.000,-

80.000,-

Nájem ledové plochy.

15.

Tenisový klub Lány, z.s.

210.000,-

28.000,-

25.000,-

Turnaje pro děti, provozní náklady.

16.

Sportovní klub Lány, spolek

466.000,-

371.000,-

130.000,-

Instalace závlah, provozní náklady
a údržba areálu, PH sekačky,
pronájmy, rozhodčí.

17.

Sbor dobrovolných hasičů
Lány, pobočný spolek

76.400,-

70.000,-

66.000,-

Oddíl mládeže, provozní náklady,
stejnokroje a uniformy, altán.

18.

Divadlo Lány z.s.

70.000,-

30.000,-

30.000,-

Nájem, scény, kostýmy, propagace.

19.

Základní kynologická
organizace Lány

24.500,-

8.000,-

8.000,-

Nájem a údržba výcvikového
prostoru.
Příspěvek na ozdravné pobyty.

·

20.

Svaz diabetiků Nové Strašecí

5.000,-

21.

Svaz zdravotně postižených Rakovník

5.000,-

Příspěvek na lázeňské pobyty.

5.000,-

Příspěvek na provoz záchranné
stanice pro zraněné živočichy
z volné přírody.

22.

AVES o.s. pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů
a ekologickou výchovu
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Nové vyhlášky obce o noèním klidu a o veøejném poøádku
Zastupitelstvo obce dne 24. dubna 2017 schválilo
dvě obecně závazné vyhlášky. 1) Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2017 o veřejném pořádku, užívání
veřejného prostranství a čistotě v obci; 2) Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu.
Vzhledem k důležitosti, rozsahu i dopadu na
všechny občany obce, ale i návštěvníky celý text
OZV o veřejném pořádku, užívání veřejného
prostranství a čistotě v obci bude otištěn
v červnovém vydání Zpravodaje obce.
V tomto vydání Zpravodaje vás seznámím s OZV
o nočním klidu. Důvodem přijetí vyhlášky je
účinnost novely zákona o přestupcích (zákon
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů), která od 1. října 2016
přinesla změnu o možnosti obce regulovat dobu
nočního klidu.
Doba nočního klidu je stanovena v zákoně
časovým úsekem od 22:00 do 6:00 hodiny ranní.
Za rušení doby nočního klidu jsou považovány
takové projevy osob, které jsou způsobilé porušit
nebo ohrozit občanské soužití a veřejný pořádek,
např. hlasité projevy, živá nebo reprodukovaná
hudba.
Obec může závaznou vyhláškou stanovit
výjimečné případy, zejména tradiční slavnosti
nebo akce celoobecního významu, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou kratší.
Stanovení výjimečných případů v Lánech, při

nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do
06:00 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku;
b) v noci z 30. dubna na 1. května každého roku;
c) v době konání akce Rocková Nakopanina;
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do
06:00 hodin, a to v době konání těchto
jednodenních tradičních slavností:
a) Staročeské máje;
b) Letní slavnost na náměstí (ViPiš);
c) Sportovní den s SK Lány
d) Gulášfest;
e) Rozloučení s prázdninami na náměstí (ViPiš);
f) Staročeský jarmark (Masarykova Vatra).
Informace o konkrétním termínu konání akcí
bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce
minimálně 5 dnů před datem konání akce.
Za rušení nočního klidu lze uložit tyto sankce:
napomenutí, pokuta do 10.000,- Kč, v případě
opakovaného spáchání přestupku do 15.000,Kč, zákaz činnosti, propadnutí věci.
Vyhláškou se neomezuje konání akcí. Akce
mohou probíhat i ve dnech neuvedených ve
vyhlášce a to i po 22:00 hodině, jen při nich nesmí
docházet k rušení nočního klidu.
Ernest Kosár

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Prvomájová stopa

12. Lánský den plný her

Spolek NÁŠ VAŠÍROV, z. s. všechny srdečně zve na
tradiční Prvomájovou stopu. Letos trochu
netradičně v sobotu 13. května s výšlapem a
prohlídkou areálu státního zámku Veltrusy.

V sobotu 10. června od 13:00 hodin ožije lánské
dětské hřiště tradičními i novými soutěžemi
pro děti.
Opět budeme soutěžit o dukátky, které děti
promění na jarmarku u tetiček za odměny. Nebudou chybět losy na kačickou zmrzlinu. Rybník
bude patřit lodičkám a hasičům a přilehlý parčík
poníkům ze Sportovní stáje Vašírov. Odpolednem
nás provede Honza Biroš a Tomáš Baroch ml.
Srdečně zvou Naše Lány, MK Lány, Baráčníci,
Sportovní stáj a SDH Lány.

Sraz výletníků Na Vohrádce s odjezdem autobusu
v 8:30 hodin. Závazné přihlášky se zaplacením
zálohy u paní Marie Hamouzové č. p. 46. Cena
zálohy dospělí 100,- Kč a dítě 50,- Kč. Za příplatek
50,- Kč je zamluven prohlídkový okruh v zámku
Aristokracie: začátek konce. V areálu je možnost
občerstvení vrestauraci.
Vilém Hamouz

Pozvánka na zájezd

Výstava Strom života

Český zahrádkářský svaz pořádá v sobotu 10.
června zájezd na zámky Mnichovo Hradiště a
Hrubý Rohozec. Závazné přihlášky a 150,- Kč
přijímá pan Antonín Kindl na adrese: Zahradní
281. Srdečně zveme všechny zájemce.
Iva Reichlová

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech srdečně zve na
výstavu s názvem Strom života. Jedná se o výstavu
fotografií Ondřeje Šika. Slavnostní vernisáž se
uskuteční ve středu 17. května 2017 od 18:00
hodin. Výstava potrvá do 25. června 2017.
Irena Smržová

Pøehlídka shozù zvìøe z lánské obory
Tradiční přehlídka shozů z Lánské obory
proběhne v pátek 26. května 2017 od 9:00 do 16:00
hodin v demonstrační obůrce Lánské obory Lesní

správy Lány. Po celou dobu akce bude zajištěno
bohaté občerstvení.
Petra Šolcová

Kalendáø akcí kvìten/èerven
13.5. Prvomájová stopa, výlet na státní
zámek Veltrusy (Náš Vašírov)
13.5. Lánské aerovleky 2017 na
modelářském letišti (MK Lány)
13.5. Sběr železného šrotu (HC Lány)
17.5. Posvátné písně a mantry, Jana
a Dan Čadovi, sál nad Narpou od
18:00 hodin (J. Ladrová)
20.5. Memoriál Pavla Sláničky, turnaj
v nohejbale (Obec Lány, Náš
Vašírov)
23.5. Beseda Zvládání emocí a období
vzdoru od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
26.5. Přehlídka shozů zvěře od 9:00 do
16:00 hodin v obůrce (LS)
26.5. Bogrács guláš, hlídání Krále na
návsi od 21:00 hodin (Společně
pro Lány a Vašírov)
27.5. Staročeské Máje před hospodou
Narpa (Baráčníci, Obec Lány)
3.6. Minitenis – oblastní přebory
(TK)
3.6. Výlet do Žďáru nad Sázavou a na
Zelenou horu (Spolek pro
podporu Muzea T. G. M.)
4.6. Turnaj Lány OPEN, tenis pro
členy i veřejnost – dvouhra (TK)
6.6. Beseda Potřeby dítěte a odměny
a tresty ve výchově od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
10.6. Letní soutěž hasičských lodí na
Židovském rybníku (MK Lány)
10.6. 12. Lánský den plný her od 13:00
do 18:00 na dětském hřišti
u Židovského rybníka (Naše
Lány, SDH, MK Lány, Sportovní
stáj, Baráčníci)
10.6. V ý l e t M n i c h o v o H r a d i š t ě
a Hrubý Rohozec, vhodný pro
veřejnost (Zahrádkáři)
13.6. Kurz první pomoci od 10:00
hodin v Domečku (Naše Lány)
17.6. L á n s k á s m e č – 1 3 . r o č n í k
Memoriálu J. Zelenkové, turnaj
v odbíjené (TJ Sokol)
24.6. Vašírovský úsměvný volejbal,
turnaj (Náš Vašírov)
24.6. Sportovní den s SK Lány od 9:00
hodin na fotbalovém hřišti
s večerní zábavou (SK Lány)
25.6. Hra pro děti na modelářském
letišti, oddíl Roháčí + asociace
TOM (MK Lány)

Sportovní den SK Lány
Připomínáme, že do konce května
můžete přihlašovat své týmy do turnaje v
malé kopané, pořádaného 24. června, na
adrese cambikovi@seznam.cz nebo
telefonním čísle 739 206 013.
Klára Dudášiková
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
(Ne)vinné Lány podruhé ...
Aprílové počasí si s námi v sobotu
22. dubna pohrálo i při druhém ročníku
festivalu vína (Ne)vinné Lány. Jestliže
první rok byla naší největší starostí účast
návštěvníků a přístup vinařů, letos jsme
zamračeně pozorovali zamračenou oblohu. I když se festival téměř celý odehrává
pod střechou Muzea TGM, přesto je vše
veselejší, pokud k tomu svítí sluníčko…
Radost nám však udělal průběh festivalu! Oproti prvnímu, lehce nervóznímu
ročníku probíhaly přípravy všech
zúčastněných již klidněji. Vinaři nejeli
do neznáma, předem prodané vstupenky pak svědčily o tom, že akce se loni
líbila a lidé chtějí přijít znovu. Během
festivalu pak bylo evidentní, že návštěvníci již „našli“ způsob, jak si festival užít,
a ve větší míře než loni degustovali
z velkého množství nabízených vín.
Opět chutnalo teplé i studené občerstvení, velký úspěch sklidila Šnekárna a její
tradiční úpravy šnečího masa. Měli jsme
bohužel i jednu absenci, kdy se ze
zdravotních důvodů vinařství Naturvini
na poslední chvíli omluvilo, nicméně 14
jejich kolegů je bohatě zastoupilo.
Děkujeme všem, kteří nám festival
přímo či nepřímo pomohli uskutečnit,
zejména Muzeu TGM a jeho skvělým
dámám, obci Lány, všem obchodním
partnerům. A děkujeme také
návštěvníkům za hojnou účast a skvělé
chování. Opět jsme totiž vyslechli obdiv
vinařů, kteří ocenili nejen vinařskou
vyspělost, ale hlavně úsměvy, pohodu
a pozitivní náladu návštěvníků, pro které se na Lány chtějí vracet!Druhý ročník
festivalu nám potvrdil, že o dobré víno
a zajímavé jídlo mají Lány zájem. Těšíme se proto na příští rok, na další společnou exkurzi do gastronomického světa.
Děkujeme všem a za rok u dobrého vína
na Festivalu vína (Ne)vinné Lány 2018
na shledanou!
Za pořadatele
Emil Buřič a Zbyněk Gregor

12. května a 19. května
NEPARKUJTE
v ulici Ke Hřbitovu!
12. května ve 14:00 hodin je sraz
účastníků školy v přírodě,
předpokládaný odjezd autobusů,
které budou stát v ulici Ke Hřbitovu
je ve 14:30 hodin. Autobusy nemohou
kličkovat mezi zaparkovanými auty.
Berte na to prosím ohled. Totéž
respektuje i den návratu 19. května.
Předpokládaný čas návratu
je 11:30 hodin.

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co jsme dělali v dubnu
5.4. Proběhla jarní besídka tříd Sovičky a Zajíčci.
Děti předvedly pásmo básní, písní, tanečků
a rozdaly svým rodičům vlastnoručně vyrobená
velikonoční přání a dárečky.
7.4. Třídy Kytičky a Sluníčka se vypravily do
divadla Lampion na představení Tajemství naší
skříně. I když nám na cestu počasí zrovna nepřálo,
moc jsme si to užili. V divadle nás velmi pěkně
uvítali, a protože jsme měli trochu času, nabídli
nám azyl v jejich ateliéru. Děti tak měly možnost
prohlédnout si rekvizity zblízka, a dokonce si
některé mohly i zapůjčit. Ale pak už jsme se
přesunuli do divadelního sálu, kde pro nás byly
připraveny první dvě řady. Dozvěděli jsme se, jak
to dopadá, když si děti nečešou vlasy, neutírají
nudli u nosu nebo stolují jako prasátka… Na to
velmi vtipně a i s muzikou vzpomínají tři
sourozenci při vyklízení pokoje na chatě, kde
založili svoji dětskou kapelu a kde také prožili
úžasná dobrodružství. A co jsme si z tohoto
vydařeného výletu odnesli za ponaučení? Že
v dětství má každý nějakou neřest, důležité ale je,
jestli se z ní dokáže ponaučit.
7.4. Naši předškoláci měli svůj velký den, protože
prožili zápis do 1. třídy Základní školy Ch. G.
Masarykové v Lánech.
10.4. a 12.4. Ve všech třídách byl uskutečněn
workshop Velikonoce. Děti se dozvěděly spoustu

užitečných informací o velikonočních tradicích,
zhlédly krátkou pohádku o nespokojené a pyšné
slepičce. Také si zopakovaly znaky probouzející se
přírody a vyrobily si dva krásné jarní vlastnoručně
vyrobené výtvory, dřevěného ptáčka a obrázek
s rozkvetlým stromem.
11.4. Děti ze třídy Kytičky se vydaly popřát krásné
Velikonoce do DPS, kde také pro radost zazpívaly
několik jarních písniček a předaly pozvánku k nám
do školky na oslavu Dne matek.
11.4. Proběhla již tradiční akce konaná ve
spolupráci se školní družinou při základní škole
Hop, zajíčku, do pelíšku. Počasí nám přálo, a tak
na děti čekala spousta soutěží a zábavy. Děti
házely vajíčka do koše, malovaly křídami na zem
a silnice před školkou se proměnila na velikonoční
koberec. Nejvíce legrace si děti užily při skákání ve
dvojicích. Udělaly si společnou práci
(proplétaného zajíčka a vajíčko), která jim dala
trochu zabrat, ale vše nakonec zvládly. Na konci
nás čekala sladká odměna v podobě šátečku
a zdravé mlsání – mrkvička. Akce se povedla a děti
odcházely s úsměvem na tváři.
22. až 27.4. Probíhal v MŠ sběr papíru. Při jeho
vyhlášení se v mateřské škole nesoutěží. Jde nám
spíš o to, aby sbírali společně všichni členové
v rodině, rodiče s dětmi, sourozenci, prarodiče.
Touto aktivitou chceme přivést naše nejmenší děti
k myšlence, jak i ony mohou přispět k ochraně
a šetření přírody a pochopit, jak recyklací umí lidé
šetřit stromy.
28.4. Celá školka si užila čarodějnický rej. V každé
třídě bylo vidět mnoho převleků a děti se mohly
vyřádit při zábavném dopoledním programu.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Zahradní slavnost ve školce
V pátek 21. dubna proběhla veliká zahradní
slavnost pořádaná již druhým rokem na zahradě
mateřské školky s názvem Den Země. Opět měla
ekologicky zaměřený námět EKO hrátky aneb
Zábavné využití odpadového materiálu (papír,
plast, sklo a bioodpad).
Všichni jsme si usilovně přáli příznivé počasí. Na
děti čekalo pěkné odpoledne plné her a tvoření.
Stavěli jsme společně hrad, zdobili školní plot
látkami, hráli piškvorky s PET víčky, skládali ze

starých novin čepice. Děti si s rodiči mohly vyrobit
krmítko/pítko pro ptáky a sovičku z papíru, které
si odnesly domů. Za splněné úkoly si děti
vysoutěžily kolečko, které navlékly na společnou
housenku. Překvapení v podobě ukázek dravců se
dětem velmi líbilo a celé odpoledne proběhlo
v pohodové a hravé atmosféře.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Zápisy do Mateøské a Základní školy v Lánech
K zápisu do Mateřské školy Lány pro školní rok
2017/2018 se dostavilo 39 dětí (z toho 6 žadatelů
nemá trvalé bydliště v naší obci). U zápisu
převažovaly dívky.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 se
dostavilo 36 dětí, 22 dívek a 14 chlapců. Dvě děti
budou mít odloženou povinnou školní docházku
o jeden rok. 1. září 2017 budou tedy opět otevřeny
dvě první třídy a bude třeba připravit další vhodné
učební prostory.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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ZE ŠKOLY
fiktivního dlužníka.
20.4. Na třídních schůzkách učitelé hodnotili
chování a prospěch žáků za 3. čtvrtletí školního
roku. V doplňovacích volbách do Školské rady byl
pro období od 1. července do 31. prosince 2017 za
zákonné zástupce zvolen pan Emil Buřič.

Zprávy ze školy
3.4. V tomto školním roce již podruhé zavítali žáci
4. třídy na dopravní hřiště při 12. ZŠ v Kladně.
4.4. Do školy přijela divadelní skupina Jedeme
k vám... s představením Tradice, čepice, truhlice,
které bylo plné písní, masek, kostýmů, rekvizit
a dekorací týkajících se nejznámějších, a přesto
opomíjených tradic, zvyků a obyčejů naší země –
Masopustu, Velikonoc a Vánoc.
6.4. Netradiční exkurzi do továrny LEGO si užili
žáci 4. třídy. Druhá část předškoláků z lánské
mateřské školy navštívila prvňáčky tentokrát ve
třídě 1. A.
10.4. Žáci 3. třídy zhlédli představení O líné
babičce v Divadle v Dlouhé v Praze.
11.4. Společně prožili odpoledne naši prvňáčci ze
školní družiny a předškoláci z mateřské školy.
Soutěžili, výtvarničili, pojídali mrkvičku
a šáteček.
12.4. Žáci 7. třídy navštívili České muzeum
stříbra v Kutné Hoře.
12.4. V rámci 8. lekce Rozumíme penězům žáci
natáčeli video na téma Práva spotřebitele, jako
každý rok se tak zapojí do soutěže Klubových škol
Rozumíme penězům. Dále se zabývali
zodpovědným zadlužováním a rozebírali příběh

21.4. Žáci 3. třídy navštívili Muzeum T. G. M.
v Rakovníku. V Muzeu je vystaveno
devítimetrové leporelo od ilustrátorky Lucie
Seifertové.
21.4. Žáci 4. třídy navštívili Městskou knihovnu
v Novém Strašecí.
24.4. S vedením školy se sešla žákovská rada.
Žáci 4. třídy ozdobili čarodějnicemi strom před
Narpou.
26.4. Ve škole se konala schůzka rady SRPDŠ.
Zápis je k nahlédnutí na školním webu.
18. – 21.4. se ve škole konal Sběrový týden, do
sběrny bylo odvezeno 4860 kg papíru a na účet
SRPDŠ odešlo 9.720,- Kč.
Žákyně Sandra M. Steinbrecher z 9. třídy se
v celostátním 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, umístila na 5. místě. Žák Petr
Erben ze 7. třídy se v krajském kole Zeměpisné
olympiády, které bylo posledním postupovým
kolem, umístil jako 144. v ČR. Oběma žákům
děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Ukliïme Èesko, nebo Den Zemì?
U nás na Lánech říkáme Jarní úklid obce. Zde
vám přinášíme krátké zprávy od účastníků
úklidu.
Modeláři v březnu uklidili okolí modelářského
letiště a tím odstartovali uklízecí sérii. Vladan
Picka konstatoval, že letos bylo nepořádku o něco
méně. Největší binec byl a asi i dál bude před
závorou, kde si lidé dělají pikniky. Bohužel na
tohle odlehlé místo stále odkládají pneumatiky.
A velkým znečišťovatelem celého břehu podél
obchvatu jsou auta vozící odpad na skládku, ze
kterých odpad odlétává. Zde by bylo vhodné,
kdyby se Ekologie postarala o pravidelný úklid
břehů nad i pod obchvatem. (Vladan Picka)
Aprílový úklid lánského lesa (1. dubna) ve
spolupráci s Lesní správou Lány se opravdu
vydařil včetně letního počasí. Dobrovolníků, kteří
se rozdělili do čtyř skupin, přišlo přes čtyřicet. Co
do lesa nepatří, jsme sesbírali a na Pánovce jsme si
udělali piknik s opékáním buřtů. O oheň se
postarali lesníci z Lesní správy. Myslím, že hlavně
děti, které rodi-če nechali řezat nožíky do klacíků
nebo cachtat si nohy ve vodě, byly spokojené
(Jana Drastilová).

V sobotu 8. dubna se základní škola připojila
k úklidové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko!
Třicet šest lidiček uklidilo část Kopaniny (kolem
ovocného sadu), 28 žáků 5. – 9. třídy, 4 rodiče
a 4 pedagogové. Nasbíralo se 40 pytlů odpadu
(Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy).
Do úklidu jsme se zapojili dne 8. dubna v počtu
devíti dospělých a sedmi juniorů. Uklidili jsme
vašírovskou náves, prostor kolem kapličky a dále
se silní jedinci, silní hlavně žaludkem, přesunuli
na předem určený úsek od cedule Vašírov po
křižovatku s Karlovarkou. Zde jsme naplnili tři
plné pytle a ještě navršili hromadu rozměrnějšího
odpadu: pneumatiky, papírové kartony,
odpadnuvší části plechových miláčků. Brigádu
jsme završili úklidem dětského hřiště a okolí
multifunkčního hřiště. Děkujeme obci Lány za
včasný odvoz shrabaného listí a vytěženého
materiálu (Vilda Hamouz).
Fiat Multipla klub ČR se jako každý rok zúčastnil
akce Den Země a Ukliďme svět. Ctíme datum 22.
dubna, a letos vyšel tento den dokonce na sobotu.
Pokračování na str. 6 ...

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 Zvládání emocí a období
vzdoru se uskuteční v úterý 23.
května od 10:00 hodin. Péče o malé
děti je náročná mimo jiné pro jejich
silné emoce. Jak zvládat dítě, které
vřeští, dupe, bije nás? Nebo dítě
nemožně ukňourané? A co dělat
s vlastními emocemi?
· Beseda Potřeby dítěte a odměny
a tresty ve výchově se uskuteční v úterý
6. června od 10:00 hodin. Výchovu
dětí silně ovlivňuje společnost. Stává
se přitom, že celá společnost ujíždí
určitým směrem. Lze vychovávat bez
trestů? A jak je to s odměnami?
Trable s kapesným.
· Kurz první pomoci pro veřejnost se
uskuteční v úterý 13. června od 10:00
hodin pod vedením záchranáře
Marka Hylebranta.
Bezplatné poradenství v Domečku
můžete využívat od května
do prosince 2017
· Rodinné a pedagogicko
psychologické poradenství
PhDr. Kateřina Pešková
katka.peskova@post.cz
nebo 776 134 539
· Právní poradenství pro rodiny
Mgr. Kristýna Spalová kristyna.spalova@email.cz
· Personální a mzdové poradenství
Magda Žižková, DiS.
magdaf@centrum.cz
· Laktační poradenství
Věra Lintymerová
laktacniporadce@centrum.cz
nebo 777 587 952
· Senior poradenství, Simona
Piskláková - sdruzeni@lany.cz
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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NEBE NAD LÁNY
Jen dvakrát do roka se Slunce octne v tak
příhodném postavení. Jen v době
rovnodennosti nestíní téměř žádný
objekt vzdáleného vesmíru. Jen tehdy je
možné na NEBI NAD LÁNY absolvovat
jednu z nejtěžších astronomických
disciplín – messierovský maraton.
V osmnáctém století se objevilo na nebi
několik jasných komet, pozorovatelných neozbrojeným okem. To přimělo
jistého CH. Messiera k systematickému
zkoumání oblohy. Výsledkem jeho
letitých pozorování byl seznam 110
objektů, které se sice jevily jako komety –
t e d y s l a b é m l h a v é o b l á č k y, a l e
Messierovi bylo jasné, že to vlasatice
nejsou. S tehdejší optikou však nezmohl
víc, než přesně určit jejich souřadnice.
Zanechal nám katalog většiny
amatérsky pozorovatelných objektů
blízkého i vzdáleného vesmíru. Dnes už
je jasné, co jsou zač. Hvězdokupy, zbytky
po explozích supernov, nebo cizí
hvězdné ostrovy. Poloha Sluneční
soustavy (našeho pozorovacího místa)
v Galaxii určuje jejich rozložení na
obloze. Pohledy směrem ke středu
Mléčné dráhy jsou bohaté na otevřené
hvězdokupy. V souhvězdí Střelce je jich
rovnou několik v jednom zorném poli.
Odkloníme-li optiku o devadesát
stupňů, otevře se nám pohled
(nezastiňovaný spirálními rameny
Galaxie) na objekty vzdálenější – kulové
hvězdokupy v galaktickém halu – i ty
náležící do hlubokého vesmíru – cizí
galaxie. V souhvězdí Panny či Vlasů
Bereniky jsou jich namačkány do
zorného pole desítky!
No a jsme u maratonské disciplíny.
Spočívá ve zhlédnutí všech „Messierů“
za jedinou noc! Vyzbrojeni optikou
a mapami, vybaveni teplým oblečením
a obrněni trpělivostí můžete na maraton
vyrazit. Moderní šidítka jako navigace
jsou zakázána. Povolena je červená
čelovka a nějaký doping v podobě čaje
v termosce.
Ujišťuji vás, že nositelů titulu messierovský maratonec je jen zlomek ve srovnání
s těmi, co uběhli maraton na Zemi.
Skouknout všech sto deset „eMek“ za
dvanáct hodin je tedy nesrovnatelně
těžší, než dát dvaačtyřicet kilometrů pod
pět.
Odměnou jsou odrhovačky jako M 31 –
Galaxie v Andromedě, M 13 – kulová
hvězdokupa v Herkulovi, ale i perly jako
M 51 – Vírová galaxie, či M 57 –
Prstencová mlhovina, M 108 – Galaxie
Sombréro…Hodně štěstí i
nesportovcům!
Jirka Luska

Ukliïme Èesko, nebo Den Zemì?
pokračování ze str. 5
Záludné aprílové počasí naštěstí neovlivnilo
hojnou účast našich členů, kdy dorazily i posádky
z Hradce Králové a z Mělnicka. Pravidelně
uklízíme prostor Kaštánky. Část původní silnice
slouží jako parkoviště. Bohužel, i přes odpadkové
koše, se někteří lidé nechovají, jak mají. Slovy
jednoho z uklízejících při pohledu na složení
posbíraných odpadků: Co jste to za vesnici? Tady se
jen hulí a chlastá. Je to rok od roku horší.
Každopádně sesbíráno pět pytlů odpadků.
Kaštánka na pár dní prokoukla. Mise splněna!
Věříme, že příští rok bude méně nedopalků
u laviček, po lese méně plechovek od piva
a skleněných lahví od různého alkoholu (Vašek
Burger).

Èarodìjnice shoøela na hranici
Čarodějnice skončila na hranici. Letošní
soutěž masek na tradičním pálení
příslušnice koštětového společenstva
vyhrála a první cenu, dort, si odnesla
Verunka Drvotová (vlevo), na druhém
místě skončili sourozenci Vendelín
a Mikuláš Spalovi (vpravo jedno z dětí)
a třetí vybojoval Tomáš Luska. Další dort
za nejhezčí výzdobu domu v čarodějnickém duchu si poslední dubnový
večer odnášely domů rodiny Rachova,
Worofkova a třetí cena byla rozdána
dětem, jelikož si ji nikdo, a to ani
náhradník, nevyzvedl.
Roman Havelka, kulturní komise

Spolek Naše Lány a dobrovolníci uklízeli v neděli
23. dubna na lánském dětském hřišti. Na to, jak je
hřiště využívané veřejností, byla účast bohužel
žalostná a o to smutnější je, že ruku k dílu neváhali
s hrstkou místních přiložit náhodně projíždějící
přespolní návštěvníci. Asi by stálo za připomenutí,
že obec se o hřiště stará, ale je potřeba, abychom se
snažili všichni. To je pak velká motivace a hnací
motor dělat něco dalšího (Jana Drastilová).
Sokolům při brigádě 7. dubna vůbec nepřálo
počasí. Přesto se i v dešti čtyřem účastníkům
podařilo vyčistit a uklidit celou západní část kolem
hřiště. Zbytek udělali, včetně přípravy
volejbalového kurtu, voljebalisté 30. dubna a
brigádu spojili s čarodějnickou vatrou (Václava
Nováková).
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Z HISTORIE

Memoriál Pavla Slánièky

Rybník pekaøova císaøe
V Lánech nemáme plných 425 roků jen Rudolfův
zámek, ale rovněž i Rudolfův rybník. Ono to spolu
velmi úzce souvisí. Na Bechnerově situačním
plánku obce Lány, zachycujícím poměry ve třetí
čtvrtině 19. století, je zakreslen i Panský rybník
dolní. Schovává se dodnes v prostoru parku, ale
přes zeď ulice Na Ohradech ho můžeme hned
pod Perníkovou chaloupkou, kousek od Narpy,
spatřit; respektive právě nyní můžeme
zahlédnout, jak se tento rybník revitalizuje. Už
v roce 1581 dostal na lánské lesy zálusk císař
Rudolf II., ale poněvadž právě neoplýval penězi,
mohl zdejší panství koupit teprve roku 1589. Pro
loveckou kratochvíli zde nechal roku 1592
postavit zámek, který měl sloužit jako příležitostný útulek pro nejvýše postavené aristokraty.
Opevněný Křivoklát připadal panovníkovi příliš
ponurý a studený, chtěl mít nové, pohodlné sídlo
v moderním stylu. Vznikla tedy stavba, která
neměla obranné, nýbrž reprezentační poslání.
Zvyk je však železná košile. Luxusní zámeček byl
sevřen plnou valovou zdí, která kolem dokola
obkružovala poměrně úzký parkán. A k takovéhle
zdi neodmyslitelně patřil okružní vodní příkop
podél její vnější strany, široký poctivých 8 – 10
metrů. Do zámeckého objektu se vcházelo od jihu
a od severu, samozřejmě po mostech přes příkop
a branami v hradební zdi. Valy a vodní příkop,
vysloveně obranné hradní prvky, už byly v době
budování zámku nefunkční a vlastně zbytečné,
tvořily jen jakousi obligátní a formální dekoraci,

zavánějící vyčichlým obyčejem. Asi jako kdyby si
vojáci v soudobých uniformách vzali pro jistotu,
ale hlavně z tradice, na sebe ještě brnění. Předstíraly něco, co už dávno není a nikdy nebude.
Nepřítel přes ně do zámku neprošel, protože
nešel. Přesto vydržely na svém místě až do
poloviny 19. století, kdy je Fürstenberkové dali
odstranit, aby otevřeli své sídlo přírodní krajině.
Móda se projevuje i v životním stylu a v architektuře. (Ostatně celistvost valů byla narušena už
roku 1752 stavbou zámecké kaple zasvěcené
Nejsvětějším u Jm énu Jež íš.) A l e zpá tk y
k Rudolfovi. Vodní příkop zřejmě nebyl nijak
hluboký, přesto jeho napouštění vyžadovalo stálý
přívod vody. Hodně užitkové vody se spotřebovalo také při stavbě zámecké budovy. Kde ji brát?
Rudolf II. tenkrát nařídil, aby v severozápadním
cípu stávajícího parku byl zřízen rybník, který
bude zadržovat vodu tudy protékajícího potůčku.
Stalo se. Aby té vody byl skutečně dostatek, byl
rybník v případě potřeby doplňován dřevěnými
trubkami vedeným ze zdroje na rynholeckých
pozemcích. Císař Rudolf II. vstoupil do historie,
mýtů a pověstí, lánský zámek už přes čtyři sta let
stojí, příkop už je více než půl druhého století
zavezen, ale rybník existuje pořád a po úpravách
bude jistě ozdobou parku. Věci někdy přežívají
nejen svého tvůrce a uživatele, nýbrž i své původní
poslání. Kultura je nesmírně adaptabilní.
Václav Vodvářka, lánský písmák

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Stolní tenisté zakonèili závodní sezónu
V neděli 23. dubna ukončili stolní tenisté své
letošní soutěže. B-družstvo zůstalo krůček od
vítězství ve 2. třídě krajského přeboru. Ve finále
těsně podlehlo družstvu Hředlí. Tím zakončili
závodní sezónu, trvající od konce září 2016. Sezónu je opět třeba hodnotit jako velmi úspěšnou. Tři
družstva se umístila na medailových příčkách
a další dvě družstva ve středu tabulky. Nejlépe si
vedlo C-družstvo – vyhrálo okresní přebor 4. třídy
a postupuje do vyšší třídy. Jako další se na
medailových příčkách umístila družstva hrající
krajský přebor. Áčko skončilo na celkovém 3.
místě v KP 1. třídy a B-družstvo po těsné porážce
ve finále Play-off skončilo druhé v KP 2. třídy. Ani
další dvě družstva hrající okresní přebor se
neztratila. Na 5. místě se v OP 5. třídy umístilo

Fotbalové výsledky
SK Lány

naše E-družstvo, kde pravidelně hrají i žáci
a dorostenci. Ve velmi vyrovnaném OP 1. třídy
skončilo C-družstvo na 7. místě. Po skončení
soutěží uspořádal náš oddíl tradiční Turnaj
veteránů. Letos se konal už 31. ročník a díky
vhodně zvolenému termínu se zúčastnil rekordní
počet 37 hráčů ve věku od 41 do 85 let. Z lánských
hráčů se ve své kategorii nejlépe umístil Petr
Moravec. Úspěch jsme letos slavili i v kategorii
mládeže: Karolína Trpáková se stala okresní
přebornicí ve starších žácích. A úplně nakonec
přestavuji přeborníky Lán pro rok 2017: V
kategorii mužů Ladislav Moravec, ve starších
žácích Karolína Trpáková a v mladších žácích
Pavel Cibík.
Milan Moravec

Mladší žáci

zápas

skóre

zápas

skóre

FK Kněževes A - SK Lány

4:2

SKP Rakovník - SK Lány

7:2

SK Lány - Ol. Rakovník

0:2

SK Lány - SK Rakovník

0:13

SK Lišany - SK Lány

2:5

SK Lány - FK Hředle

4:3

SK Lány - Sp. Lužná

1:3

Sportovní komise obce Lány ve
spolupráci se spolkem Náš Vašírov
uspořádá v letošním roce 2. ročník
Memoriálu Pavla Sláničky v nohejbalu
tříčlenných družstev. Turnaj se bude
konat v sobotu 20. května 2017 od 8:00
hodin ve sportovním areálu u lánské
sokolovny.
Pavel Slánička byl dlouholetý člen
Sokola Lány a pořadatel Lánské
n o h e j b a l o v é l i g y. C e l k e m b y l y
uspořádány čtyři ročníky tohoto turnaje
a pravidelně se jich zúčastňovala
nohejbalová družstva z Lán i ze širokého
okolí.
Přihlásit se je možno na obecním úřadu
nebo u Viléma Hamouze ze spolku Náš
Vašírov tel. 732 710 892. Startovné je
100,- Kč na jednotlivce a v ceně je
zahrnuto občerstvení v hospodě Narpa
v hodnotě 60,- Kč. Těšíme se na Vaši
účast.
Karel Sklenička

Aerobik bodoval
Dvě skupiny z aerobik týmu se
zúčastnily Přehlídky pódiových skladeb a
AE týmů v Praze v sokolovně Královské
Vinohrady. Rozhodně se mezi 45 týmy
a 551 účinkujícími neztratily (psali jsme
o nich v dubnovém Zpravodaji). Velké
zastoupení jsme měli také na soutěži
Č e s k o s e h ý b e v Pr a z e . Vo j a n d y
a Egypťanky přivezly 2. cenu, Cikánky
a Labutě 3. cenu a nejmenší Husopasky
skončily páté. Dvě zbývající skupiny
Nastěnky a Elvisáčci byly osmé.
Gratulujeme!
Václava Nováková
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Ze Sokola
· Odbor všestrannosti hledá

maminku, která by vedla cvičení
rodičů s dětmi u nás v Sokole.
· Na podzim bude probíhat v Kladně
asi ve třech víkendech školení
cvičitelů III. třídy všestrannosti. Kdo
by měl zájem rozšířit řady našich
cvičitelek, ať se přihlásí starostce.
Poplatek za školení rádi uhradíme.
Václava Nováková

Zmìna fotbalových utkání
Změna se týká prakticky všech zápasů.
Všechny zápasy, kromě 21. května a 10.
června, budou odehrány od 17:00 hodin.
Rozpis zápasů ženského týmu FK
Rakovník hraných na Lánech: 13.
května od 12:30 hodin FK Rakovník – TJ
Sokol Třebeš (dorostenky), 27. května
od 15:00 hodin FK Rakovník – FC Baník
Ostrava, 10. června od 14:00 hodin FK
Rakovník – FC Čáslav.
Klára Dudášiková

Lány mají støíbro ze Slaného
Dne 23. dubna 2017 se v rámci Přeborů
všestrannosti pořádaných Sokolem
konaly župní lehkoatletické závody ve
Slaném. Všestrannostní závody
probíhají v plavání, gymnastice a
atletice, z nich vyjdou přeborníci župy.
TJ Sokol Lány se zúčastnila atletiky, a to
s devíti mladšími žáky a žákyněmi.
Soupeřilo celkem 84 závodníků ze šesti
jednot. Nám se podařilo dosáhnout i na
medaili.
V mladších žácích vybojoval krásné
druhé místo Filip Hošek. Také ostatní si
vedli dobře. Mladší žáci Daniel
Badziony (4. místo), Antonín Vála (6.
místo), Nikolas Pokorný (7. místo).
Mladší žákyně I. Adéla Čadilová (7.
místo), Karolína Hošková (18. místo).
Mladší žákyně II. Ema Čadilová (13.
místo), Aneta Hendrichová (18. místo) a
Karolína Válová (21. místo). Děti byly
skvělé, vydržely závodit i přes nepřízeň
počasí, kdy teploměr ukazoval pouhých
8 stupňů.
Děkujeme za účast dvěma ochotným
maminkám, Pavle Válové a Ivaně
Pokorné, které pomohly s od-vozem dětí
a aktivně se zapojily mezi rozhodčí.
Soňa Badziony

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Lány mají mistry v rapid šachu
Sofie Přibylová se stala mistryní České republiky v
rapid šachu v kategorii dívek do 16 let a kromě
toho získala další dvě stříbrné medaile
v kategoriích dívek do 18 a do 20 let.
Velkého úspěchu dosáhl také její dvanáctiletý
bratr Viktor Přibyl, který se stal rovněž mistrem
České republiky v kategorii chlapců do 16 let

a v kategorii do 20 let obsadil celkové 5. místo!
Mistrovství České republiky v rapid šachu juniorů
a dorostenců se hrálo tempem 20 minut na partii
s přídavkem 5 vteřin za každý provedený tah
a proběhlo ve dnech 14. dubna – 15. dubna 2017
ve Vyškově.
Martin Přibyl

Zahájení nové tenisové sezóny
Duben je v tenisovém areálu prakticky střídání
zimní-saunové a letní-tenisové sezóny. Provoz
sauny byl ukončen koncem dubna, a to je zároveň
začátek tenisových turnajů a zejména
mistrovských zápasů družstev. K tomu rovněž
patří pravidelné treninky dětí, ale také možnost
všech lánských občanů si přijít zahrát tenis.
Jako první hrálo svůj zápas na domácích kurtech
družstvo dospělých, a to v sobotu 29. dubna. Toto
družstvo hraje letos poprvé, resp. po dosti dlouhé
době, a hned v prvním svém zápase vyhrálo 6:3
nad družstvem Rudná D. V uplynulých několika
letech jsme měli pouze družstva mládeže. Z
družstev mládeže máme letos družstvo mladších a
starších žáků a dorostu. Dorostenci i letos
pokračují ve velmi dobrých výkonech a vyhráli
svůj první zápas 8:1 nad družstvem SK Kladno B.

Všechna tato čtyři družstva se střídají v zápasech
doma-venku, a proto je můžeme vidět na našich
kurtech vždy jednou za 14 dní. Informace o
detailním plánu těchto zápasů je na našich
webových stránkách tenis.lany.cz, kde můžete
najít i všechny turnaje, které letos pořádáme.
Prvním z nich byl hned 1. května Turnaj veteránů,
kterého se zúčastnilo 25 hráčů z celého kraje, další
se konají během prázdnin a v září. Mezi těmito
turnaji jsou také dva turnaje pro lánské občany, a
sice v neděli 4. června Lány OPEN ve dvouhře a v
neděli 17. září Posvícenský turnaj ve čtyřhře.
Tenisové dvorce mohou využívat i nečlenové
Tenisového klubu. Pronájem na hodinu stojí 100,Kč, lístky je nutné zakoupit u pana Landra v Lesní
ulici, kde je možné si kurty také rezervovat
předem.
Petr Moravec

Sokol v kvìtnu na výletì
Druhou májovou sobotu uspořádal lánský Sokol
pro své členy a příznivce výlet do západních Čech.
Zúčastnilo se jej více jak tři desítky zájemců.
První část vycházky vedla cca 11 km podél
malebné řeky Střely hlubokým a romantickým
kaňonovitým údolím. Terén byl zpočátku
náročnější, ale odměnou nám byla v závěrečné
části procházka rozkvetlými loukami. Ti rychlejší
stihli prohlídku hradu Rabštejn, někteří navštívili
netradiční kavárnu v četnické stanici a jiní se

prošli po kratších naučných stezkách v blízkosti
hradu. Další zastávkou bylo město Chyše. Nejprve
jsme se v zámeckém pivovaru posilnili dobrým
obědem a pak navštívili zámek s brilantním
výkladem samotného majitele zámku hraběte
Lažanského. Následovala zastávka v kostele sv.
Jiljí v Lybini - Lubenci, který opravují nadšenci ze
spolku založeném na jeho záchranu. V současné
době v něm sídlí vitrážové muzeum.
Martina Hořejší

Zámek Chyše - před památníkem Karla Čapka
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