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Úvodník

Lány budou mít základní devítiletou školu s 12 tøídami

Do pátého ètvrtletí

V měsíci květnu 2017 proběhl zápis nových
prvňáčků do naší základní školy. Protože budou
letos otevřeny opět dvě první třídy (již potřetí),
musíme pokračovat v dalších vnitřních úpravách
v historické budově.

Červen – měsíc myslivosti. Vzhledem k
tomu, že právě myslivost učinila z Lán
obec mimořádného významu,
připomínám, že 6. 6. 1589 koupil Lány
císař Rudolf II., 6. 6. 1685 hrabě Arnošt
Josef z Valdštejna a 15. 7. 1921
československý stát; všichni jako útulné
lesní zátiší. Zejména kvůli dopravě
zdejšího dřeva fungovala od 21. 7. 1831
až do 31. 8. 1873 druhá železná dráha na
evropském kontinentu. Tolik pro
úplnost.
Nejsem lesník ani nádražák, budu se
držet svého kopyta. Moje roky mají
odjakživa pouhých 10 měsíců, počínají
1. zářím a končí 30. červnem; k nim se
volně přimyká letní páté čtvrtletí, které
máme my, lidé školou povinní, od osudu
jako bonus.
Zazvoní zvonec, školy bude brzy konec.
Žáci dostanou vysvědčení, dobří dobré
a méně dobří méně dobré; každému, co
jeho jest, obvykle se dějí věci obvyklé.
Kdo díky nadání a úsilí prospěl
s vyznamenáním, tomu vyslovuji
mazáckou pochvalu. Komu to přes
veškerou snahu nic moc nevyšlo, tomu
vzkazuji, že není všem dnům konec.
Komu se vzdor poflakování ve finiši
přece jen zadařilo, tomu příliš
nefandím, ale budiž mu přáno. Pro
někoho je i trojka úspěch, u jiného není
ani dvojka nikterak hodná chvály;
přeberte si to sami.
Co si pamatuji, dotáhl to na Lánech až
do devítky jen jediný ročník s dvěma
paralelkami. Letos běží tuplované
ročníky dva, od září přibude třetí. To je
hezký dárek babičce škole k jejím
nadcházejícím 85. narozeninám. Houšť
a větší kapky! Hlavně ať se tam děti
pohodlně vejdou a ať tam nasávají tolik
podnětů, aby dohlédly dál než na displej.
Přeji pedagogům, školníkovi,
uklízečkám a zaměstnancům jídelny
zasloužené prázdniny a aby jim to
neutíkalo, žákům málo minut u počítačů
a hodně hodin po lesích, rodičům
a prarodičům plno času stráveného
s jejich potomky a ostatním Lánským
a Vašírovským léto podle jejich představ:
horké či tak akorát, ve společnosti či
o samotě, doma či ve světě.
Václav Vodvářka,
lánský písmák

V měsíci květnu, když byla většina žáků na škole
v přírodě, byly provedeny úpravy prostor nového
kabinetu. Začátkem prázdnin budou provedeny
další úpravy a zvětšení prostor učebny ve 2. patře
včetně vybavení interaktivní tabulí. Od nového
školního roku bude na 1. stupni celkem osm tříd,
z toho pět tříd bude v pavilonu 1. stupně a pro zbylé

tři třídy bude vyhrazeno 2. patro historické
budovy. Všechny tyto práce provádí lánská firma
pana Dudášika. Během letních prázdnin bude
také pokračovat rekonstrukce chodníku
a příjezdové cesty před hlavním vchodem do
budovy CH. G. Masarykové.
Samozřejmě, že myslíme i na budoucnost a máme
připraveny i další varianty rozšíření učeben
v případě, že v dalším roce budou opět dvě první
třídy. Věřím, že všechny tyto úpravy povedou
k dalšímu zkvalitnění školství v naší obci.
Karel Sklenička

Stavební ruch v obci
Začátkem měsíce dubna začal v naší obci velký
stavební boom. Jako první akce byla provedena
rekonstrukce chodníku a komunikace v ulici
Školní – střed. Tuto akci v celkové hodnotě 450
tisíc provedla firma Keller z Hýskova. Součástí
byla i úprava stávajícího zpomalovacího
retardéru. Dne 2. dubna byla zahájena akce
Snížení energetické náročnosti budovy obecního
úřadu. Tato akce se přesunula z roku 2016 a obec
na ni získala dotaci ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu Životní
prostředí pro období 2014 – 2020. Ve výběrovém
řízení byla vybrána firma ABP Holding a.s.

z Prahy. Celková hodnota díla činí 2.369.817,- Kč
bez DPH. Předpokládaný termín dokončení
realizace je do konce června. V květnu byla
dokončena rekonstrukce povrchů v ulici
U Špýcharu. Stávající asfaltový povrch byl
odstraněn, byly vyměněny obrubníky, upraveny
vjezdy a položen finální asfalt. Travnaté pásy
podél komunikace zůstaly zachovány. Ve
výběrovém řízení vyhrála firma Klika & Dvořák
s.r.o. z Kladna. Hodnota díla je 1,8 mil. korun.
V měsíci červnu bude zahájena úprava části
Masarykova náměstí.
Pokračování na str. 2 ...

Èórnuli nám Krále
Tak mi tamtamy donesly, že z návsi zmizel Král.
Kdyby se to stalo před 27. květnem, kdy se pro
mládence, kteří ho po celou noc bděle střežili, vařil
proslulý bogrács gulyás, byla by to na jednu stranu
nesmírná potupa pro celou obec, na druhou
stranu bych těm, kteří Krále ukořistili, s gustem
zatleskal. Byl by to z jejich strany husarský kousek.
[Když přespolní odnesou předčasně Krále, nesmí
se v okradené obci pořádat májová tancovačka,
a aby se mohla uskutečnit, musí ho okradená obec
draze vykoupit – viz film Náš dědek Josef, to bylo

někde na Moravě a ogary to stálo velký sud vína.
(Podobně je strašlivá potupa, když přespolní
zapálí předčasně hranici na čarodějnice.)]
Po Májové veselici už mi čórnutí Krále ani trochu
neimponuje. To už bylo s křížkem po funuse,
řekněme vandalismus pramenící z neznalosti
tradic. A vlastně nebyl! Ti, kdo vysloužilého Krále
porazili a odnesli, ušetřili Lánským pořádný kus
práce. Děkujeme.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Rocková NaKopanina 2017
Kulturní komise obce Lány, Modelářský klub a organizační tým zvou občany Lán a Vašírova
na pátý ročník hudebního festivalu s názvem Rocková NaKopanina 2017.
Vystoupí: Band-a-SKA, 2ND,
Chivava GANG a Hudba Praha Band.
Akce se uskuteční v pátek 30. června od 18:00 hodin
na modelářském letišti na Kopanině.
Nebudou chybět soutěže týmů i jednotlivců
o zajímavé a hodnotné ceny.
Všichni jste srdečně zváni na den plný dobré muziky.
Vstupné na akci je 130,- Kč.
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Stavební jaro a léto 2017
... pokračování ze str. 1
Jedná se o prostor mezi sokolovnou
a krajskou komunikací. Na dodávku
technologie a fontány byla vybrána
firma Lentus agilis spol. s r.o. z Kobylí.
Výběrové řízení na stavební práce nebylo v době uzávěrky ukončeno. V červnu
bylo provedeno rozšíření veřejného
osvětlení u sportovního areálu ve
Vašírově. Na konci měsíce dubna byla
podepsána smlouva s firmou Froněk,
spol. s r.o. z Rakovníka na dokončení
asfaltových povrchů v ulici Jetelová
a v úvodní části ulice Sadová. Tyto práce
v hodnotě 800 tisíc korun budou dokončeny nejpozději do 15. června. Dále se
připravuje výstavba prodlouženého
chodníku v ulici Křivoklátská včetně
výstavby přechodu pro chodce. Protože
nový přechod zasáhne částečně i do
pozemků Středočeského kraje, museli
jsme požádat o souhlas se stavbou
a o výpůjčku pozemku majitele pozemku. Bohužel tyto dokumenty zatím
nemáme, a proto nemůžeme žádat o
stavební povolení. Předpokládáme, že
výstavba chodníku proběhne nejpozději
do října 2017.
Karel Sklenička

Oèkování proti vzteklinì
Povinné očkování psů proti vzteklině
proběhne 14. června: Lány (vestibul
obecního úřadu) od 13:00 do 16:00
hodin a ve Vašírově od 16:00 do 16:30
hodin. Cena za očkování 130,- Kč.
Dana Hnízdilová

Základní škola Lány hledá

učitele/učitelku
tělesné výchovy
na částečný úvazek
a učitele/učitelku

anglického jazyka
na částečný úvazek
s nástupem

od srpna 2017.
Nabídky zasílejte na
skola@zs.lany.cz.

Veøejné zasedání zastupitelstva
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 19. června 2017 od 18:00
hodin v sále nad hospodou Narpa.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Obecnì závazná vyhláška obce Lány è. 1/2017 o veøejném
poøádku, užívání veøejného prostranství a èistotì v obci
Zastupitelstvo obce Lány schválilo na dubnovém
veřejném zasedání tuto obecně závaznou vyhlášku
o veřejném pořádku:
Část I.
Základní ustanovení
1) Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti
všech fyzických osob, které se trvale nebo
dočasně zdržují na území obce Lány nebo
vlastní či užívají na území obce nemovitost,
dále podnikatelů a právnických osob, jež zde
trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost,
která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do
veřejného pořádku a čistoty obce Lány.
2) V souladu se všeobecným zájmem na udržení
a ochranu veřejného pořádku v obci se
stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž
účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob,
majetku a veřejného pořádku v obci.
3) Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je
zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob
v daném místě a čase při respektování
subjektivních práv a zachování možnosti
jejich realizace, zejména nedotknutelnost
a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví
a právo na příznivé životní prostředí.
K nastolení a zajištění veřejného pořádku
dochází dodržováním pravidel chování na
veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak
pravidla obsažená v právních normách,
jednak pravidla chování, která nejsou právně
vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle
obecného názoru a přesvědčení nezbytnou
podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
4) Veřejným prostranstvím jsou všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
5) Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou
ve vlastnictví obce nebo je obec spravuje
a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti
(např. autobusové zastávky, sportoviště,
parkoviště, dětská hřiště, dopravní značky,
lavičky, odpadkové koše, květináče, sloupy
a další části veřejného osvětlení, informační
nástěnky a jiná zařízení, která jsou ve
vlastnictví obce a slouží k uspokojování
potřeb všech obyvatel obce i dalších osob,
které se na území obce zdržují).
6) Veřejnou zelení se rozumí veřejně přístupná
zeleň, zejména parky a sady, stromořadí,
trávníky, záhony, okrasné zahrady, zeleň na
náměstí či ulicích včetně zeleně v přenosných
nádobách, jakož i jednotlivé stromy, keře,
květiny a jiné rostliny rostoucí na veřejných
prostranstvích.
7) Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství
obvyklým způsobem dle jeho povahy
a k účelu, ke kterému je určeno.
8) Každý je povinen udržovat na území obce
čistotu a pořádek.

9) Čistotou se obecně rozumí stav, kdy je povrch
veřejného prostranství zbaven smetků,
odpadků a ostatních nečistot tak, aby byl
zajištěn pořádek a dobrý vzhled veřejného
prostranství.
10) Touto obecně závaznou vyhláškou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství.
11) Touto obecně závaznou vyhláškou se reguluje
požívání alkoholických nápojů na
vymezených veřejných prostranstvích.
12) Touto obecně závaznou vyhláškou se
stanovuje regulace činností, které by mohly
v nevhodné denní době svou hlučností narušit
veřejný pořádek.
13) Územím obce se rozumí katastrální území.
Část II.
Čistota veřejného prostranství
1) Každý je povinen udržovat pořádek a čistotu
na veřejném prostranství.
2) Za znečišťování a poškozování veřejného
prostranství a narušování životního prostředí
se považuje zejména:
a) ponechávání a odhazování jakýchkoliv
předmětů mimo místa k tomu určená,
b) přeplňování nádob na odpad a jeho
svévolné vysypávání nebo převracení
nádob na odpad,
c) vylepování i jiné upevňování a rozptylování plakátů, letáků a jiných oznámení
mimo místa k tomu účelu určená,
d) znečišťování veřejného prostranství
psími výkaly.
3) Při znečištění veřejného prostranství má
povinnost neprodleně odstranit znečištění
jeho původce.
4) V případě znečištění veřejného prostranství
psími výkaly má povinnost neprodleně
odstranit znečištění osoba, která v té době
zvíře doprovází.
Část III.
Ochrana veřejně prospěšných zařízení
V zájmu ochrany veřejně prospěšných zařízení je
zakázáno ničit a poškozovat zejména:
a) stožáry veřejného osvětlení, osvětlovací
tělesa,
b) informační tabule, dopravní značení,
plakátovací a vývěsní plochy,
c) zastávky, čekárny,
d) lavičky, zařízení dětských hřišť, nádoby
určené k odběru odpadků .
Část IV.
Čistota a údržba zeleně a jejich ochrana
1) Každý je povinen chránit veřejnou zeleň tak,
aby nezpůsobil znečištění, poškození nebo
ničení veřejné zeleně.
2) Ve veřejné zeleni je zejména zakázáno:
a) trhat květiny a plody okrasných dřevin
a stromů, jakýmkoliv způsobem
poškozovat dřeviny a stromy (např.
ořezáváním, lámáním, apod.),
Pokračování na str. 3...
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OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Obecnì závazná vyhláška obce Lány è. 1/2017 o veøejném
poøádku, užívání veøejného prostranství a èistotì v obci
... pokračování ze str. 2
b) znečišťovat a poškozovat travnaté
plochy,
c) vyšlapávat stezky ve veřejné zeleni,
d) vjíždět s motorovými a nemotorovými
vozidly na plochy zeleně, na zeleni
vozidly parkovat nebo je odstavovat
s výjimkou vozidel zajišťujících údržbu.
Část V.
Regulace hlučných činností
1) Předmětem úpravy je regulace činností, které
by mohly svou hlučností narušit v nevhodnou
denní dobu veřejný pořádek nebo být
v rozporu s dobrými mravy v obci.
2) Každý je povinen zdržet se v sobotu do 08:00
hodin a od 18:00 hodin, v neděli a státem
uznaných dnech pracovního klidu v době do
08:00 hodin a od 14:00 hodin veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů,
apod.
Část VI.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů
1) Zakazuje se konzumace alkoholických
nápojů na vymezených plochách veřejného
prostranství obce. Vymezené plochy se
zákazem požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze
č. 2 a č. 3 (grafické znázornění).
2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství se nevztahuje na dny
31.12. a 1.1. příslušného kalendářního roku.
3) Zákaz konzumace alkoholických nápojů se
nevztahuje na restaurační zahrádky

a p ř e d z a h r á d k y, k t e r é j s o u s o u č á s t í
restauračních zařízení.
4) Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství při
konání kulturních a jiných společenských
akcí ohlášených obci Lány.
Část VII.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci:
a) při pohybu psů na veřejném prostranství
v zastavěné části obce je osoba doprovázející psa povinna vést psa na vodítku,
b) zakazuje se vstupovat se psy na dětská
hřiště a sportoviště.
Část VIII.
Společná a závěrečná ustanovení
1) Porušení povinností stanovených touto
obecně závaznou vyhláškou bude
posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o
jednání naplňující znaky přestupku podle
zvláštních předpisů, jiného správního deliktu
nebo trestného činu.
2) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob
stanovené zvláštními právními předpisy.
3) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší
obecně závazná vyhláška o veřejném
pořádku v obci Lány č. 2/2008 ze dne
16. června 2008.
Poznámka redakce: přílohu č. 2 a č. 3 k bodu VI.
odst. 1) najdete na internetových stránkách Obce
Lány www.lany.cz pod záložkou Obecní úřad lány
- Vyhlášky.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
4. roèník Sportovního dne ťuká na dveøe
Přijďte se s námi pobavit, dobře najíst, napít a užít
si sportovní zážitek. V sobotu 24. června od 10:00
hodin startuje na lánském hřišti již 4. ročník
Sportovního dne s SK Lány. Během dne
proběhne turnaj v malé kopané, do kterého se
tentokrát registrovalo 10 týmů, s doprovodným
programem pro děti. V podvečerních a večerních
hodinách si můžete zatančit a zazpívat s kapelou
ViPiš pod širým nebem. Celodenní vstupenky

jdou do slosování o bohaté ceny.
Rovněž proběhne i losování hlavní ceny celoroční
soutěže pro diváky, kteří v sezóně 2016/2017
navštívili domácí utkání SK Lány a vhodili své
vstupenky do losovacího koše. Získali tak velkou
možnost stát se majitelem nové sekačky na trávu.
Těšíme se na Vás!
Klára Dudášiková

Den her na dìtském høišti - sobota 10.èervna
Občanské sdružení Naše Lány srdečně zve na
12. lánský den plný her. Kromě tradičních soutěží
o dukáty se můžete těšit na mnoho zábavných
novinek.
Na dětském hřišti u rybníka najdete mimo jiné:
dílnu korálkování a gumičkování, pirátské
doupě, házení podkovou, střílení z luku nebo
z Nerf pistole, chůze po Slackline, malování na
obličej, melírování vlasů a dočasné tetování

(airbrush), závody autíček na dálkové ovládání,
svezení na ponících, ukázku modelů lodí na
rybníku, kačeří závody, šlapeto závody.

sobota 10. června 2017
od 13:00 do 18:00

Kalendáø akcí èerven - záøí
10.6. Letní soutěž hasičských lodí na
Židovském rybníku (MK)
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, i pro veřejnost
(Zahrádkáři)
12.6. Tělovýchovná akademie na závěr
cvičebního roku (TJ Sokol)
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)
27.-28.6. 6. Olympiáda dětí a mládeže,
sportovní klání žáků ZŠ na sportovišti za sokolovnou (ZŠ Lány)
30.6. NaKopanina 2017, rockový
festival na modelářském letišti
(Obec Lány, MK)
30.6. Slavnostní koncert v lánském
kostele v 18:00 hodin(Chorus
Laneum)
červenec Cyklovýlet (Náš Vašírov)
1.7. Tenisový turnaj dospělých (TK)
5.7. Koncert ve Vašírově u kapličky
(Obec Lány)
7.7.-13.8. Výstava Saského červeného
kříže (Muzeum TGM)
8.7. Tenisový turnaj babytenis (TK)
10.7. Příměstský tábor – Robin Hood
(Cesta zpět)
15.7. Tenisový turnaj veteránů nad 60
let (TK)
17.7. Příměstský tábor – A v a t a r
(Cesta zpět)
22.7. Lánský pokec 2017 a Lánské
výškoměry 2017 na modelářském
letišti (MK)
24.7. Příměstský tábor – Případy
detektiva Foxe (Naše Lány)
24.7. Příměstský tábor – Alice in
Wonderland (Cesta zpět)
29.7. Tenisový turnaj dorostu (TK)
31.7. Příměstský tábor – Harry Potter
a kouzla (Naše Lány)
31.7. Příměstský tábor – Pokemons
(Cesta zpět)
srpen Celodenní výlet (Náš Vašírov)
srpen Doplňující zápis do Mateřské
školy Lány
5.8. Tenisový turnaj mladších žáků
(TK)
7.8. Tenisový kemp pro děti (TK)
Pokračování na str. 6 ...
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Zápis do mateøské školky
Ve dnech 3. a 4. května proběhl zápis
nových dětí do Mateřské školy Lány.
Děti si pohrály ve třídě Sovičky a rodiče
mezitím vyplnili požadované tiskopisy
ohledně správního řízení. Do mateřské
školy bylo v prvním kole přijato 29 dětí.
Koncem srpna po doložení všech
potřebných dokumentů proběhne
doplňující zápis dle volné kapacity
v mateřské škole. Na nové děti se těšíme.
V posledním týdnu měsíce srpna třídní
učitelky roznesou dopisy adresované
novým dětem. Děti se dozví, která paní
učitelka je bude v září očekávat a jakou
budou mít v mateřské škole značku.
Rodiče zveme na zahajovací třídní
schůzky, které se budou konat ve
dnech 30. a 31. srpna. Zde se rodiče
dozví vše o organizaci výchovné práce
v mateřské škole a co bude dítě
p o t ř e b o v a t p ř i p r a v i t d o š k o l k y.
Samozřejmě rádi zodpovíme všechny
otázky rodičů, například jak probíhá
adaptační program v mateřské škole.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Prázdninový provoz školky
Mateřská škola Lány bude otevřena od
3. července do 7. července (státní svátky
zavřeno), od 10. července do 14. července a od 21. srpna do 25. srpna. Začátek
školního roku je v pondělí 4. září 2017.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Schùzka rodièù budoucích
prvòáèkù
V úterý 20. června se v učebně 1. B třídy v
budově 1. stupně základní školy koná
schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
Třída 1. A od 16:00 hodin a třída 1. B od
17:00 hodin.

6. Olympiáda dìtí a mládeže
Ve dnech 27. – 28. června v dopoledních
hodinách děti v prostorách areálu TJ Sokol Lány poměří své sportovní síly na 6.
Olympiádě dětí a mládeže. Akce je volně
přístupná rodinným příslušníkům, kteří
se mohou přijít podívat a fandit.

Probuï se, školo aneb Škola
má narozeniny
V pondělí 4. září uspřádáme ve škole
tradiční odpolední akci Probuď se, školo.
Začínat budeme v 15:00 hodin.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co jsme dělali v květnu
3.5. Děti ze třídy Berušky a mladší děti ze tříd
Sovičky a Zajíčci vyrazily na Kladno do divadla
Lampion na pohádku Cipísek. Moderně pojatá
pohádka se dětem moc líbila.
10.5. Naši školku navštívilo divadlo Pod čepicí
s pohádkou Evelínko, vzhůru na Kvoknštejn. Děti
se od slepiček Evelínky a Květušky dozvěděly
spoustu informací o cestování, především
o ohleduplnosti k ostatním cestujícím, a také co
dělat, když se ztratí.
10.5. Pro naše předškoláky a jejich rodiče proběhl
zážitkový workshop ke školní zralosti. Rodiče si
s dětmi vyzkoušeli, co mají všechno děti znát, než
nastoupí do školy. Rodiče dostali také několik rad
a důležitých informací pro přirozený vstup jejich
dětí do základní školy. Workshop byl určitě pro
všechny zúčastněné velkým přínosem.
10.5. Ve třídě Kytičky se uskutečnila jarní besídka
pro rodiče. Děti předvedly pásmo básní, písní
a tanců, které směřovalo především ke svátku
maminek. Dojaté maminky si domů odnášely od
svých zlatíček krásné přání, kytičku i dáreček –
a hlavně nezapomenutelný zážitek z toho, co se
jejich děti dokázaly během půlroku naučit.
Toho dne dopoledne svůj talent předvedly Kytičky
i dvěma obyvatelkám lánského Domu s pečovatelskou službou, které byly pozvány na vystoupení k

příležitosti Dne matek. Babičky si kromě hezkého
zážitku odnášely i krásnou květinovou vazbu.
11.5. Ve třídě Berušky proběhla jarní besídka na
téma Svátek maminek a Hurá, je tu jaro! Berušky
(a to doslova) potěšily své maminky i ostatní
příbuzné svým krásným vystoupením
i překvapením pro maminky. Ukázali jsme, že
i malé Berušky se toho dokážou mnoho naučit.
17.5. Předškoláci ze tříd Sluníčka, Sovičky
a Zajíčci vyrazili na školní výlet do HUMMER
CENTRA v Horních Počernicích. Ve zdejší tvrzi na
ně čekal divadelní program Příběh rytíře, naučná
stezka, velká opičí dráha, návštěva řemeslnických
domků a dětská ZOO. Nechybělo tvoření,
malování, lukostřelba, skákací hrad, jízda na koni,
soutěže… Na závěr děti zhlédly vystoupení ve
westernové vesničce s ukázkou cvičeného koně,
střelby, chytání lasem, práce s bičem...
Školní výlet Po stopách historie s výukovým
a prožitkovým programem se dětem moc líbil.
23.5. Na zahradě školky proběhlo společné
fotografování tříd.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Zpravodaj o prázdninách
Lánský zpravodaj má v červenci a v srpnu
přestávku. Uzávěrka zářijového čísla je 25.
srpna 2017. Přejeme Vám léto plné pohody
a pěkných zážitků a těšíme se na Vás
u zářijového vydání.
Redakce zpravodaje

NÁZORY A KOMENTÁØE
Není to samozøejmost
„Cože??? Bydlení na kraji takových lesů a ještě
vám děti jezdí na školu v přírodě?“ divila se
kamarádka, když jsem nenápadně zmínila, že
pokud to všechno klapne, nebudu muset týden
vstávat na budík do školy. „... a všechny třídy
najednou? To musí být pro děti skvělý! U nás jeden
týden první stupeň a další týden druhý. A rozhodně
ne každý rok,“ povzdechla druhá – máma
prvňáka a šesťáka. „U nás vůbec nic... A to jsme na
okraji Prahy, kde aby člověk do lesa jel
autobusem,“ dodala s trochou trpkosti třetí...
Ano, lánské děti jezdí rok co rok na školu v přírodě.
A pak je tu ještě lyžařský výcvik, Olympiáda, Školní
akademie, exkurze a třídní výlety, Vánoční
jarmark, akce typu Probuď se, školo, Bramboriáda,
pěvecký sbor... Kdo z dětí se některé hromadné
vícedenní akce neúčastní, může mít jistotu, že
i když zůstane ve škole, rozhodně se nebude,
v porovnání se spolužáky, kteří odjeli, nudit.
Program, jenž nepostrádá hlavu a patu, je vždy
zajištěn.

To všechno když to máte, pokládáte jako rodič za
naprostou samozřejmost. Ale ono stačí mrknout
za kopec a zjistíte, že realita v okolí je často jinde.
Jsem vděčná. Za tu pestrost, kterou lánské děti
mají. Zvlášť po osobní zkušenosti ze státního
školství, kdy člověk vidí, co všechno dnešní práce
pedagogů musí obsáhnout. Dělat něco z vlastní
vůle, dobrovolně, aniž by za to svrchu dostal nějaké
bonusy nebo ohodnocení navíc, prostě
samozřejmost není. Žádná školská vyhláška
podobné aktivity nenařizuje. A přesto se dějí.
Proto bych chtěla alespoň takto naší škole vyjádřit
svůj obdiv a dík. Všem, kdo se – byť i drobným
přispěním – podílí na tom, že lánská škola šlape.
Kdy jindy to říct než v červnu, na konci školního
roku?
Krásné, pohodové prázdniny všem – dětem
i rodičům... A lánským pedagogům, vychovatelkám
i ostatním ochotným lidem ze školy obzvlášť.
Ivana Chalupová, rodič
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ZE ŠKOLY

Zprávy ze školy
26. – 28. 4. V rámci třídenní projektové výuky tzv.
průřezových témat (výchova demokratického
občana, výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech nebo výchova
environmentální, mediální, multikulturní,
osobnostní a sociální) se žáci jednotlivých
ročníků vypravili do Evropského domu v Praze,
putovali po kladenských institucích (např.
Magistrát města Kladna, Centrum správních
agend, OSSZ a dalších), navštívili třídičku
odpadů v areálu bývalé Poldi Kladno, Rádio
Junior, vydali se po lánské naučné stezce, na
skládku Ekologie, do zámeckého parku, ale také
prováděli průzkum a zjišťování v obci, na jehož
základě tvořili mediální sdělení.
28. 4. Hry, soutěže, tanec podle hudby si užily děti
školní družiny během Čarodějnického odpoledne.
2. – 5. 5. Ve školní družině proběhl Barevný týden,
děti se každý den oblékaly do oblečení jiné barvy.
3. 5. Ve škole se konalo focení třídních kolektivů.
3. 5. Žáci 8. a 9. třídy absolvovali ve škole
dvouhodinovou besedu se dvěma vyučujícími
z ČVUT v Praze. Dětem byly představeny
energetické zdroje a jejich současné české
i světové zásoby, výhody a nevýhody jednotlivých
zdrojů energie, typy elektráren a zajištění jejich
bezpečnosti, ukázka měření radioaktivity. Během
přestávky se někteří jedinci zapojili do
fotosoutěže o drobné ceny, kde mají šanci uspět
a vyhrát silikónovou klávesnici, nebo dokonce
i okružní let nad Temelínem pro dvě osoby.

8. 5. Tělocvičná jednota Sokol Lány ve spolupráci
s naší školou a Obcí Lány uspořádala
45. ročník Běhu vítězství zámeckým parkem.
V jednotlivých kategoriích letos soutěžilo třicet
jedna školních dětí. Třicet dětí se zúčastnilo běhu
pro zdraví. Jedenáct dívek, jeden hoch a devět
zaměstnanců školy pomáhalo s organizací.
10. 5. I v naší škole byl kytičkový den, kdy koupí
žluté kytičky žáci podpořili boj proti rakovině.
Prodalo se 144 kytiček a do sbírky Ligy proti
rakovině jsme odeslali 2. 860,- Kč.
10. 5. – V rámci 9. lekce Rozumíme penězům se
žáci věnovali investicím a spoření, seznámili se
s některými bankovními produkty.
12. – 19. 5. Na letošní školu v přírodě do Plas
v Plzeňském kraji vycestovalo 148 dětí a 9 pedagogů. Na dopolední výukové aktivity navazovaly
jednotlivé soutěže celopobytové hry Cesta
Samuraje a další aktivity, např. diskokarneval,
návštěva hosta – interpreta beatboxu, ohňostroj.
Během dvou dopolední se všechny skupiny žáků
spolu s učiteli postupně vydaly po místní naučné
stezce, absolvovaly komentovanou prohlídku
kláštera v Plasích a navštívily Fantasy Golf
s minizoo. Zajímavý program měly i skupiny dětí
ve škole. Vypravily se např. do Lánské obory, do
Science Center Techmania v Plzni či na Den
s Kelty do Nového Strašecí.
24. 5. S vedením školy se sešla žákovská rada, byli
vyhodnoceni nejlepší sběrači starého papíru
(Elena Dudášiková, Metoděj Fingerhut, Josefína
Anna Šnajdrová) a třída 2. A, která nashromáždila nejvíce papíru v přepočtu na žáka.
Jarní soutěží ve sběru škola za 4860 kg starého
papíru získala 9 .720,- Kč. Děkujeme za podporu.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Reportáž žákù 8. tøídy
V rámci projektu mediální výchovy připravovali
žáci 8. třídy ZŠ Lány reportáže o aktuálním dění
v Lánech BUDOUCNOST HOTELU CLASSIC.
Přinášíme Vám jednu dubnovou reportáž ...
Asi všichni obyvatelé ve vesničce Lány si někdy
říkali, co se bude dít s hotelem Classic v centru
samotné vesničky. „Je škoda, že takový hotel
pomalu chátrá, bývalo tam krásné sezení a můj syn
tam měl i svatbu, bylo to moc krásný,“ říká jedna
z obyvatelek vesnice. Obyvatelé vesnice se shodli
na tom, že by byli moc rádi, kdyby se prostor
bývalého hotelu Classic otevřel, nebo aby se využil
k jinému účelu. „Je škoda každé hospody, která je
zavřená,“ dodává s úsměvem další z obyvatelů.
Abychom zjistily, co se bude s hotelem Classic dít
dál, byly jsme se zeptat na Obecním úřadu
v Lánech. Samotného pana starosty jsme se
bohužel nemohly zeptat na to, co se bude
s hotelem dít. „Pan starosta má právě jednání a já
vám bohužel nepomůžu, protože o téhle záležitosti

nic nevím, ale samozřejmě si všichni přejeme, aby
se hotel znovu otevřel,“ dodává sekretářka na
obecním úřadě. Takže budoucnost hotelu Classic
je prozatím pořád v mlhách, ale my v pátrání
budeme stále pokračovat, až nakonec zjistíme, co
se bude dít dál.
Veronika Rydlová, Lucie Cingálková
a Kateřina Anna Hurtová
Redakce Zpravodaje přináší odpověď pana
starosty: Budoucnost hotelu Classic není lhostejná
ani zastupitelstvu obce. I nám tento prostor chybí.
V minulosti jsme zde pořádali Lánské letní
slavnosti, oddávali mnoho svateb a chybí
i ubytovací kapacita pro návštěvníky obce. Jsme ve
spojení s majiteli hotelu a máme příslib, že mají
záměr hotel pronajmout nějakému novému
provozovateli. Takže si budeme držet palce, aby se
hotel co nejdříve otevřel.
Karel Sklenička

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
· Kurz první pomoci pro veřejnost se
uskuteční v úterý 13. června od 10:00
hodin pod vedením záchranáře
Marka Hylebranta.
· Dílna drátkování a korálkování
zápichů se uskuteční v úterý 27.
června od 15:00 hodin.
· Beseda Vyhoření na mateřské aneb
Mýtus nejšťastnějšího období v
životě ženy se uskuteční v úterý 5.
z á ř í o d 1 0 : 0 0 h o d i n s P h D r.
Kateřinou Peškovou. Jak relaxovat
během náročného dne.
Středa
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé – pokročilí
· Maňáskové divadlo se uskuteční ve
středu 14. června od 11:00 hodin.
· Vaření na dotek vašeho prstu,
ukázka kuchyňského přístroje
Thermomix a následná ochutnávka
připravených pokrmů se uskuteční
ve středu 21. června od 10:00 hodin.
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.
Bezplatné poradenství v Domečku
můžete využívat od května
do prosince 2017
· Rodinné a pedagogickopsychologické 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
Prázdninová otevírací doba
V červenci bude mít Domeček zavřeno.
Otevřeno bude poslední prázdninový
týden v srpnu a v průběhu září postupně
přejdeme na tradiční program.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

Kalendáø akcí èerven/záøí
... pokračování ze str. 3
12.8. Gulášfest 2017 (Obec Lány)
12.8. Tenisový turnaj st. žáků (TK)
26.8. Prázninová zábava s ViPiš před
Narpou (ViPiš, Narpa)
26.8. Tenisový turnaj ml. žáků (TK)
28.8. Tenisový kemp pro děti (TK)
září Výlet se zahrádkáři pro veřejnost
(Zahrádkáři)
2.9. Lánská louže, Židovský rybník
(MK)
2.9. Tenisový turnaj st. žáků (TK)
3.9. Dětský sportovní den, rozlučka
s prázdninami od 14:00 hodin na
vašírovském hřišti: hry, opičí
dráha, táborák (Náš Vašírov)
5.9. Beseda Vyhoření na mateřské
aneb Mýtus nejšťastnějšího
období v životě ženy od 10:00
hodin (Domeček)
9.9. Zahájení výstavy T. G. Masaryk,
mýty a skutečnost (Muzeum
TGM)
9.9. Turnaj Vašírovský úsměvný
volejbal (Náš Vašírov)
9.9. L á n s k á p o d z i m n í s o b o t a
a Lánské noční poletování,
modelářské letiště (MK)
9.9. Tenisový turnaj dorostu (TK)
16.9. Masarykova vatra (SDH, Obec
Lány, Muzeum TGM, Chorus)
16.9. Lánský cyklosprint (Společně
pro dobrou věc)
16.9. V e č e r n a r e j d ě , p l a v b y
s osvícenými modely lodí (MK)
16.9. Tenisový turnaj Babytenis (TK)
16.9. Kulinářský jarmark (Obec Lány,
Baráčníci)

Prázdninový provoz knihovny
Obecní knihovna bude otevřena
v červenci každou středu. V měsíci srpnu
bude uzavřena.
Jitka Macháčová

Chorus zazpívá v kostele
Smíšený pěvěcký sbor Chorus Laneum srdečně zve
na 8. letní koncert v kapli Nejsvětějšího Jména Ježíš
v Lánech v pátek 30. června od 18:00 hodin. Na
programu jsou balady a spirituály, motlitby,
renesanční skladby a jiné. Jako hosté vystoupí Jan
Mráček - housle, člen Symfonického orchestru hl.
města Prahy FOK a Zdeněk Klauda – varhany,
dirigent Národního divadla.
Vladimír Doležal,
sbormistr

Cyrilometodìjský koncert
ve Vašírovì
Kulturní komise obce Lány připravila pro občany
tradiční Cyrilometodějský koncert u Vašírovské
kapličky. Konat se bude 5. července od 16:00
hodin. Odpoledne zahájí krátkým zamyšlením
nad odkazem věrozvěstů Cyrila a Metoděje farář
Církve československé husitské David Hron. Vystoupí pěvecký sbor Ludus musicus pod vedením
Františka Běhounka. Všichni jste srdečně zváni.
Roman Havelka

Gulášfest 2017
Kulturní komise obce Lány zve na Gulášfest 2017,
tj. soutěž ve vaření guláše s doprovodným
programem. Konat se bude v sobotu 12. srpna od
14:30 hodin na Masarykově náměstí.
Týmy i jednotlivci, kteří se chtějí do klání zapojit,
přihlaste se do 30. července na e-mailu:
romanhavelka@email.cz.
Na náměstí budou připravena pracovní místa,
každý soutěžící dostane stejný díl hovězího masa.
Vařič či jiný zdroj tepla a další ingredience do

Pozvánky do Muzea T. G. M.
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech srdečně zve na
výstavu Saského červeného kříže, která se bude
konat od 7. července do 13. srpna 2017.
Dále naše muzeum chystá výstavu s názvem T. G.
Masaryk, mýty a skutečnost, kterou zahájíme
9. září 2017. Všichni jste srdečně zváni k nám do
muzea a přejeme všem krásné léto!
Irena Smržová

guláše si každý donese sám. Soutěžící budou vařit
přímo na náměstí, a to od 14:30 do 17:30 hodin. Po
uzavření soutěže začne guláše ochutnávat
odborná porota složená z řad veřejnosti.
Od 14:30 hodin začne hrát na akordeon Ladislav
Kníže. Pokračovat bude od 15:00 do 18:00 hodin
kapela Flamendr band a od 18:30 do 23:00 hodin
zahraje skupina Domino. Vítěze Gulášfestu
2017se veřejnost i soutěžící dozví po 18:00
hodině. Všichni jste srdečně zváni.
Roman Havelka

Louèení s prázdninami
s kapelou ViPiš
Kapela ViPiš vás zve na tradiční prázdninové
posezení s hudbou před hospodou Narpa.
Z důvodu plánované rekonstrukce náměstí se
letos sejdeme až poslední srpnovou sobotu, 26.
srpna od 19:00 hodin před Narpou. Všichni jste
srdečně zváni.
Ivana Píšová

Pohodové jaro ve Vašírovì
Noc z 30. dubna na 1. května je pokládána za noc
magickou. I ve Vašírově jsme se připojili k tomuto
lidovému zvyku a uspořádali pálení čarodějnic. Již
s týdenním předstihem byla obec vyzdobena třemi
čarodějnicemi, které budily náležitý respekt.
Večer u zapáleného ohně s čarodějnicí se dle
odhadu sešel téměř celý Vašírov. Příchozí
spoluobčané spolu poklábosili, opekli dobroty,
popili chutného moku a za větrného počasí se
ohřáli u ohně. Skalní příznivci této akce vydrželi
u pálení čarodějnic až do brzkých ranních hodin.
V sobotu 6. května jsme uspořádali již 7. ročník
nohejbalového turnaje trojic, takzvaný Vašírovský
nohejbalový kop, letos za účasti sedmi mužstev.
Hrálo se systémem každý s každým a následně
vyřazovacím způsobem. Ráno nás trochu
potrápila padnuvší mlha, ale po téhle malé
nepříjemnosti se počasí umoudřilo, a dokonce

vysvitlo sluníčko. Sportovně strávený den jsme
zakončili společným posezením a dle názoru
účastníků nikdo domů moc nepospíchal.
Následující sobotu 13. května byla naplánována
již jednou odložená akce s názvem Prvomájová
stopa, která se letos netradičně uskutečnila právě
tuto sobotu. Cílem tohoto zájezdu se stal státní
zámek Veltrusy. Za nádherného počasí jsme v 8:30
hodin vyrazili autobusem do cílové destinace. Po
plánované prohlídce zámku nám pan Vodvářka
podal další zajímavé informace o tomto místě.
Dále následoval volný program s prohlídkou
zámeckého parku. Cestou zpět (naštěstí již
v autobusu) nás zastihla kroupová jarní přeháňka.
Nicméně při příjezdu do Kačice svítilo již opět
sluníčko, a tak jsme výlet završili v místní cukrárně
při pořádné porci zmrzliny.
Vilda Hamouz za spolek Náš Vašírov

Novinka pro cyklisty
Na cyklostezce z Lán do Kladna jsou otevřené dva zcela nové nájezdy. V úseku z Tuchlovic od
bývalého Dolu Nosek do Srb lze nově odbočit do Tuchlovic nebo do Kačice za zmrzlinou.
Fotografie najdete na facebooku https://www.facebook.com/Tuchlovice/.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Májová veselice na návsi
Letošní Májová veselice se i přes některé
komplikace vydařila. Májku jsme za vydatné
pomoci hasičů a ostatních pomocníků stavěli
postaru – ručně.
Kulturní komise zakoupila opět hodnotné ceny do
Hry o ceny pro děti, které si pro ně vyšplhaly na
májku. Počasí nám
přálo, diváků a tanečníků bylo hodně. Obě
dvě hudby se líbily a při
večerní zábavě se
rozproudili i tanečníci.
Naše tetičky si oblékly
nové kroje, na které
nám finančně přispěla
Obec Lány a spolek
Naše Lány. Děkujeme.
A děkujeme také všem,
kdo nám s Májovou
veselicí pomáhali.
Radost nám trochu
pokazili nenechavci ze
Stochova, kteří nám
ukradli Krále, ale
protože to bylo až po
zábavě, tak to nebyl
tak velký problém. Vše

se vyřešilo a věnec máme zpět. Lánským
dobrovolným hasičům tak nenechavci ušetřili
práci s pondělním úklidem Krále po akci. Příští
rok si Májku budeme pečlivě hlídat.
Hana Schritterová,
rychtářka

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Šestý roèník turnaje Lánská koule
Základní kolo turnaje Lánská koule – Pétanque se
velmi dobře rozjelo a zdá se, že nic nebrání tomu,
aby bylo ukončeno do konce června. Není
překvapením, že řada favoritů z předchozích
ročníků má problémy, zatímco někteří nováčci
sbírají bod po bodu. Turnaj bude i letos dosti
vyrovnaný. Odhadovat, kdo postoupí do finále, je
však ještě předčasné. Zdá se, že nakonec bude
rozhodovat rozdíl skóre, stejně jako tomu bylo
v loňském roce. Pétanque, nakonec jako každý
sport vyžaduje alespoň minimální přípravu
a trénink. Velmi důležitá je rovněž koncentrace,
strategie a souhra obou členů týmu. Nemalou roli
hraje momentální povrch hřiště. To je buď velmi
suché a tvrdé, koule se po něm po dopadu dlouze
koulí, nebo po dešti měkké. Každý preferuje jiný

povrch, nicméně ten je pro obě soutěžící dvojice
stejný. Machři dokážou velmi rychle odhadnout,
co si hra žádá. Účinnou metodou je vystřelování
soupeřovy dobře umístěné koule. To je však
náročné na přesnost a bez dlouhodobého
tréninku pro začátečníky téměř nemožné. Ještě
bych rád povzbudil váhavé hráče, kterým zbývá
do ukončení základního kola tři a více zápasů. Je
to sport, chcete-li hra jako každá jiná, ve které jsou
vždy vítězové a poražení. Nám přináší zábavu
a není zdaleka nevýznamná pro naši tělesnou
kondici. Kdo tomu nevěří, ať si dá dva, popř. tři
přáteláky za sebou a přesvědčí se. Zvláště ti, co
mají sedavé zaměstnání. Takže všem přeji radost
ze hry a ze setkávání.
Olda Polášek

NEBE NAD LÁNY
V létě opouštíme důvěrně známé NEBE
NAD LÁNY a vydáváme se za hvězdnou
oblohou našich sousedů. Naše pohledy
však patří pořád tomu stejnému
vesmíru, přirozeně. To zakřivený povrch
zeměkoule způsobuje, že při našich
cestách vidíme níže pod obzor – tedy
objekty z Lán nepozorovatelné. Bez
přípravy nás takové cizí nebe zaskočí.
Proto myslete na eventuální noční
výpravu už teď.
1. Vezměte si s sebou na dovolenou
otočnou mapu hvězdné oblohy. Zdá se to
trochu vrať se do hrobu v době mobilních
stelárií, ALE: Při kontrole na letišti ji
nemusíte tahat z kufru. Je funkční i bez
s i g n á l u o p e r á t o r a . Ne p o t ř e b u j e
dobíječku. Neoslňuje váš zrak již
adaptovaný na tmu. Dovolí vám
samostatně myslet, cvičit orientaci,
vepisuje vám do paměti postupy
pozorování.
2. Neberte s sebou těžkou, křehkou
a drahou optiku. Vaše oko je ten
nejdokonalejší optický přístroj.
Pozorování neozbrojeným okem je
základ, bez jeho zvládnutí bude pohled
astronomickým teleskopem jen velkým
zklamáním. Pokud opravdu chcete,
sbalte si na cesty jakýkoli triedr. I v něm
bude Měsíc jako na dlani.
3. Na své noční dobrodružství myslete
už při příjezdu a po cestě si tipujte místa
v dosahu či dojezdu, avšak s minimem
světelného znečištění.
4. Nezoufejte, pokud se nebudete moci
dlouho chytit… Orientace na opravdu
temné obloze poseté tisíci hvězd je velmi
obtížná. Paradoxně vám bude všechna
ta krása, za kterou jste přijeli, vadit.
Všechny objekty jsou nezvykle jasné a
ztrácejí se v nich naše opěrné orientační
body.
5. Čím jižněji na dovolenou pojedete, tím
dříve se setmí a tím výš nad jižním
obzorem budete mít planetu Saturn.
Nad ránem pak vychází Venuše, která
bude třpytivě jasná (bohužel i v triedru
jen to, víc neodhalí).
6. Na romantické východy a západy
Slunce si optiku NIKDY neberte,
pozorujte pouhým okem. Při velkém
štěstí se vám podaří spatřit zelený
záblesk těsně před ponořením
slunečního kotouče do mořského
horizontu.
VŽDY někomu řekněte, kam hodláte
vyrazit. Vždy si uložte do svého telefonu
místní krizovou linku. To jen pro případ.
Hezkou dovolenou
Jirka Luska
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SPORTOVNÍ DÌNÍ

Ze Sokola
· Ve dnech 26. až 28. května se 2 chlap-

·

·

·
·

·

·
·

·
·

ci a 2 dívky spolu s cvičitelkami
Soňou a Alenou zúčastnili závodu
Medvědí stezka ve Mšeně. Daniel
Badziony a Filip Hošek stáli na
stupních vítězů a Ema a Adélka
Čadilovy skončily v těžké konkurenci
páté. Gratulujeme!
Na 1 2 . č e r v n a p l á n u j e o d b o r
všestrannosti tělovýchovnou
akademii, kde vystoupí týmy
aerobiku Báry Ladrové, mladší
žactvo a možná i ženy.
17. června proběhne tradiční
volejbalový turnaj Lánská smeč, který
pořádá volejbalový oddíl TJ Sokol
jako Memoriál Jitky Zelenkové.
27. a 28. června pořádá lánská škola
Olympiádu dětí a mládeže.
Která z žen se chystá, že bude
nacvičovat sletovou skladbu
Ženobraní, ať si rezervuje sobotu
24. června na první nácvik, který
proběhne v Kladně .
Pravidelné činnosti v sokolovně
pokračují do konce června, jen
volejbalisté se při pěkném počasí již
přesouvají na venkovní kurt.
Tréninky stolních tenistů budou jen
v pátek od 18:00 hodin.
Cvičení seniorek bude pokračovat
v úterý od 9:00 hodin a cvičení žen od
20:00 hodin.
Zahájení pravidelného cvičení
a tréninků plánujeme od 4. září.
Rozvrh programu v sokolovně je ve
vývěsce před sokolovnou nebo se
podívejte na stránky www.sokollany.cz, kde ve složce kalendář akcí
najdete, co a kdy se v sokolovně koná.
Václava Nováková

Rekonstrukce elektroinstalace
v sokolovnì
Snahou výboru TJ Sokol Lány je
realizovat alespoň část velké investiční
akce Rekonstrukce elektroinstalace
v sokolovně. Čekáme na výsledky
grantového řízení u Středočeského kraje
i na nabídky od firem. Cvičence budeme
v případě potřeby informovat
o omezeném provozu.
Václava Nováková

Lánský cyklosprint do vrchu potøetí!
Cyklisté, fotbalisté, hasiči, umělci, zastupitelé,
školáci, vojáci... zapište si do svých diářů, že
v sobotu 16. září po obědě se uskuteční již třetí
ročník sprintu do vrchu v Berounské ulici.
Již tradičně se závod pojede v ten samý den, kdy se
koná Kulinářský jarmark a Masarykova vatra.
Zhluboka se nadechnete a co nejrychleji sprintem
vyrazíte Berounskou ulicí, lhostejno, zda jste žena
či muž, v dětském či zralejším věku. Přijďte

kdokoliv, stačí jenom horské kolo! Výkony se rok
od roku zlepšují, a tak si buď ověříte svoji loňskou
formu, nebo vytvoříte svůj první rekord. Závod
Vám zabere jen chvíli času a pohodlně jej můžete
spojit s další zábavou před Narpou. Více informací
v průběhu prázdnin a na facebooku Lánský sprint
do vrchu.
Emil Buřič

Rekordní 45. Bìh zámeckým parkem
Rekordem se může chlubit letošní Běh vítězství.
Závodilo celkem 720 běžců, 486 v závodních
kategoriích a 234 v Běhu pro zdraví. Je to jen
o něco málo méně než v jubilejním 40. ročníku.
Přijeli z různých koutů naší země, z těch
nejvzdálenějších jmenuji např. Louny, Český
Krumlov, Příbram, Kolín, Rokycany, Vrchlabí,
Hradec Králové, Moravskou Třebovou nebo
Jilemnici. Lánské zastoupilo v hlavních závodech
95 sportovců, a to hlavně v dětských kategoriích
(53), v Běhu pro zdraví jich bylo podstatně více.
Zmiňuji ty nejúspěšnější. V kategorii nejmladších
dívek na 60 metrů byla Klárka Šírková třetí,
v předškolních holčičkách dosáhla Lucie Pánková
na 5. místo, trať 540 metrů mladších žáků nejlépe
z 20 závodníků zaběhl Adam Hořejší (1.),

Kateřina Rydlová v dorostenkách byla na trati
1620 m druhá a Tereza Roubíková čtvrtá.
Organizační výbor, který čítá 13 již osvědčených
členů, doplnili další obětaví pomocníci při
prezenci, ve zdravotní službě, zajištění
občerstvení, při komentování nebo jako rozhodčí.
Dík patří samozřejmě i Správě zámku Lány za
organizační pomoc i za květinové dary. Vítězové si
odnášeli pěkné ceny, které jsme mohli zakoupit
díky sponzorským darům. Všem jim organizační
výbor děkuje za podporu. Skvělou závodní
atmosféru doplňovalo i pěkné počasí, které se nám
daří objednat. Mnozí závodníci se k nám vracejí již
několik let, jsme rádi, že se jim náš závod líbí.
Celkové výsledky najdete na webu beh.lany.cz.
Václava Nováková

Memoriál Pavla Slánièky v nohejbalu
V sobotu 20. května jsme se pokusili navázat na
loňský podařený turnaj trojic v nohejbalu. Tento
turnaj měl mimo jiné za úkol vzdát čest před pěti
lety zesnulému sportovci tělem i duší, po kterém
jsme se rozhodli tento turnaj pojmenovat.
Memoriálu Pavla Sláničky se zúčastnilo pět
mužstev. Zastoupení zde mělo domácí mužstvo
z Lán, dále se sešli sportovci z Vašírova, Rynholce,
Stochova a Braškova.
Po lítých bojích v základní skupině hraných
systémem každý s každým a po přestávce na
občerstvení v blízké restauraci jsme pokračovali
v turnaji dle umístění vyřazovacím způsobem. Po

celou dobu zápolení podávali nohejbalisté
v některých chvílích až neuvěřitelné sportovní
a akrobatické výkony. Celkem bylo odehráno
dvacet šest zápasů. Vítězi celého turnaje se stali
hosté z Braškova. Tímto bych rád poděkoval všem
nohejbalistům za vzornou účast, dále sponzorům
za zajištění cen a občerstvení a v neposlední řadě
všem, kteří se na přípravě a bezvadném průběhu
turnaje podíleli. Závěrem bych Vás všechny rád
pozval na příští turnaj, ať už jako hráče nebo jako
diváky. Sportu zdar a za rok na shledanou.
Vilda Hamouz

Fotbalové výsledky – SK Lány

Fotbalové výsledky – mladší žáci

zápas

skóre

zápas

skóre

SK Senomaty – SK Lány

3:2

ČL Kolešovice – SK Lány

4:0

SK Lány – ČL Kolešovice

1:2

SK Rakovník – SK Lány

11:1

FC 05 Zavidov – SK Lány

4:1

SK Lány – ČL Kolešovice

3:4

So. Kroučová – SK Lány

1:2

SKP Rakovník – SK Lány

0:1

SK Lány – FC Jesenice

1:3

FK Hředle – SK Lány

6:7
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