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Úvodník

Veøejné zasedání

Máme za sebou měsíc bez hospody
Narpy. Potvrdilo se, že bez hospody ve
vsi chcípl pes. Přece jen zůstávají vesnické hospody důležitým společenským
centrem obcí. V minulosti byly vždycky
přirozeným jádrem každé vesnice kostel
se hřbitovem, fara a hospoda. Tam
probíhal společenský život většiny obcí:
kostel, tam se děly křty, ohlášky, svatby,
zádušní mše, oslavy svátků, na faře byl
pan farář, jenž díky vzdělanosti leccos
věděl, a tak se na něj mohl každý obrátit
s prosbou o radu, a po zbytek týdne
hospoda, kde se probíraly obecní věci,
sousedské vztahy, politika i dění ve světě
a vyřešila se spousta problémů. Platívalo: když něco potřebuješ, zajdi do
hospody. Potřebovali jste řemeslníka?
Nebo jste si chtěli něco vypůjčit? Všechno k doptání v hospodě. A když přijel do
vsi cizinec a někoho hledal, zeptal se
v hospodě. To mělo své výhody –
návštěvník dotyčného našel, na druhou
stranu celá vesnice věděla, že se tady
pohybuje cizí člověk. Dnes už je to jinak.
Chceš-li se něco dozvědět, nejdeš za
panem farářem, ale zeptáš se Googlu.
Sháníš řemeslníka? Internet poradí.
Když jedete za někým na návštěvu,
najdete si mapu na internetu. A většina
lidí si už moc věcí nepůjčuje. Jednak na
to mají, tak si je koupí, jednak už toho
tolik doma neděláme svépomocí; radši si
zaplatíme řemeslníka (z internetu).
A chcete-li světu sdělit svůj názor,
vyvěsíte ho na sociální sítě. Má to samozřejmě i nevýhody. Jen málo lidí je
schopno rozlišit na síti pravdivé údaje od
dezinformací, cílených lží a účelově
šířených fám, za kterými se většinou
skrývají něčí soukromé zájmy. Také je
velký rozdíl mezi tím, vykládají-li se
nesmysly a říkají urážky někomu do očí
v hospodě, nebo jsou-li šířeny po internetu, nejlépe anonymně. Ani u řemeslníků z internetu si nemůžete být jisti, že
vskutku „umí“. A co se týče přesné lokalizace vašeho domu pomocí internetu,
doplněné údaji, jež sami vykecáme na
sociálních sítích – ideální příležitost pro
toho, kdo vybírá ostatním jejich domy.
Naštěstí se Narpa vrací na společenskou
mapu obce, a tak nelze než doporučit –
seďte méně u svých počítačů a místo
toho choďte se sousedy na pivo. Je to
zdravější.
Karel Pleiner

V pondělí 19. února 2018 se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Lány.
Místem jednání byl sál nad hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Lány na rok 2018.
· Rozpočtovou změnu č. 1/2018.
· Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-126002158/001 na pozemku parcelní číslo 792/1
a 792/5 v katastrálním území Lány pro ČEZ
Distribuce a.s.
· Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu IV-12-6021766, Lány na
pozemku parcelní číslo 200/3 v katastrálním
území Lány.
· Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene a právu provést stavbu č. IE -126006877/VB/002 – Lány, Berounská, obnova
kNN na pozemcích parcelní číslo 795/1,
799/4, 936/1, 1303, 797/1, 937, 938/1, 795/2,
799/1, 791/1 a 59 v katastrálním území Lány.
· Smlouvu s KSÚS Středočeského kraje o právu
provést stavbu II/606 Velká Dobrá – Nové
Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů na

pozemku parcelní číslo 478 v katastrálním
území Vašírov.
· Ná v r h p r o d e j e č á s t i p o z e m k u 1 4 6 / 1
v katastrálním území Lány o výměře 27 m2.
· Darování pozemku parcelní číslo 781/3
v katastrálním území Lány o výměře 25 m2.
· Účetní uzávěrku včetně výsledku hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ Lány sestavenou
k rozvahovému dni 31. prosince 2017
v celkovém zisku 37.733,71,- Kč a převedení
zisku hospodaření z roku 2017 v celkové výši
37.733,71,- Kč do rezervního fondu ZŠ Lány.
· Účetní uzávěrku včetně výsledku hospodaření
příspěvkové organizace MŠ Lány sestavenou
k rozvahovému dni 31. prosince 2017
v celkovém zisku 33.068,55,- Kč a převedení
zisku hospodaření z roku 2017 ve výši
7.068,55,- Kč do rezervního fondu a 26.000,Kč do fondu odměn MŠ Lány.
· Vypsání výběrového řízení na akci ADOpark –
hřiště pro mládež.
Zastupitelé projednali a neschválili:
· Podnět firmy The Remarkables a.s., Praha na
pořízení změny územního plánu obce Lány.
Ing. Lenka Hrotíková

Zápis do 1. tøídy
Základní školy Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech
pro školní rok 2018/2019
proběhne v pátek 13. dubna 2018 v době od 15:00 do 18:00 hodin
v budově 1. stupně základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012,
a i rodiče s dětmi, které měly odklad školní docházky.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Více informací na tel.: 313 502 051, e-mail: skola@zs.lany.cz, http://skola.lany.cz

Zápis do Mateøské školy Lány na školní rok 2018/2019
se uskuteční 9. – 10. května 2018 od 10:00 do 16:00 hodin.
Zápis se koná v přízemí školky ve třídě Sovičky.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Hasièský ples
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány Vás srdečně zve na Hasičský ples,
který se koná v sobotu 31. března od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Černý brejle.
Připravena bude bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 150,- Kč. Společenský oděv nutný!
Vstupenky jsou v předprodeji na Obecním úřadě Lány.
Srdečně zvou členové spolku.
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Co se dìje na radnici
· Ve druhém pololetí školního roku

2017/2018 budou ve školní jídelně
probíhat přípravné práce na výběr
a zprovoznění elektronického systému stravování (výdej, přihlašování,
odhlašování stravování, placení),
aby vše bylo připravené na plný
provoz v novém školním roce
2018/2019. Všichni strávníci budou
s novým systémem včas seznámeni.
Připravuje se také rekonstrukce
školní jídelny a obnova vybavení.
· Obec Lány podala v lednu dvě žádosti
o dotace z fondů Středočeského
kraje. Jedna žádost se týkala vybavení
divadelního kroužku v ZŠ a druhá
příspěvku na pořádání kulturní akce
Rocková Nakopanina.
· Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se bude konat v pondělí 23. dubna
2018 od 18:00 hodin nad hospodou
Narpa.
· Starosta obce děkuje všem občanům,
kteří v zimě odklízeli sníh z chodníků
před svými domy.

Školka o letních prázdninách
Ředitelka Mateřské školy Lány
oznámila otevírací dobu mateřské školy
během letních prázdnin. V červenci
bude školka otevřena od 9. července do
20. července a v srpnu od 20. srpna do
24. srpna. Zájem o docházku je třeba
nahlásit do 15. března ve třídě, kterou
děti navštěvují. Prázdninová docházka
dětí se hradí předem včetně stravování.

Øeditelské volno ve škole
Ředitelka Základní školy Ch. G.
Masarykové Lány vyhlásila na dny
pondělí 30. dubna a pondělí 7. května
2018 ředitelské volno z důvodu
plánovaného školení zaměstnanců.

Jarní sbìr papíru
Základní škola Charlotty Garrigue
Masarykové Lány ve spolupráci se
žákovskou radou vyhlašuje Jarní sběr
papíru. Sběr bude probíhat v průběhu
celého týdne od 23. do 27. dubna 2018.
Za hlavní budovou školy u garáží
odevzdávejte papír v době od 7:15 do
7:45 hodin (balíky podepište, pan
školník naváží a zapíše). Knižní odměna
pro tři nejlepší sběrače a odměna pro
nejvíce nasbíravší třídu.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Obecní kroniky a jejich digitalizace
Kroniky obce Lány zachycují naši historii již od
roku 1914. Za to období se vystřídalo celkem devět
kronikářů – František Pošta st., Miloslav Černý,
Antonín Fencl, Josef Jelínek, PaedDr. Václav
Vodvářka, Václav Hermann, Gabriela Procházková, František Pošta ml. a PhDr. Václava Nováková. V současné době máme celkem osm svazků
kronik. Již delší dobu máme možnost si, obrazně
řečeno, listovat v prvních pěti kronikách na
obecním webu. Naskenování těchto kronik zajistilo muzeum T. G. Masaryka v Lánech v roce 2008.
V měsíci lednu 2018 jsme oslovili Středočeskou
vědeckou knihovnu v Kladně, která je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, s žádostí
o digitalizaci dalších kronik. Pracovníci Středo-

české vědecké knihovny nám vyšli vstříc a během
měsíce února nám zdarma provedli digitalizaci
dvou kronik, za což jim patří velké poděkování.
Jedná se o šestou kroniku, která zachycuje období
od roku 1986 do roku 2002. Dále je to sedmá
kronika za období od roku 2003 do roku 2011.
Obě tyto kroniky jsou již umístěny na webových
stánkách obce Lány.
Osmou kroniku dokončuje bývalý kronikář pan
František Pošta a máme již domluvenou její
digitalizaci. V roce 2016 se stala kronikářkou obce
PhDr. Václava Nováková, která začala psát již
devátou lánskou kroniku.
Karel Sklenička

Sbìrný dvùr je pøipravený na plnou sezonu
Od března je opět dvakrát v týdnu otevřený sběrný
dvůr (u statku), a to ve středu od 15:00 do 18:00
hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. Žádáme
všechny občany, aby respektovali danou otevírací
dobu a odpady, které jsou určené pro ukládání,
vozili pouze během této otevírací doby. Nenechávejte odpady ležet před vraty ani je přes vrata do
sběrného dvora neházejte! Děkujeme.
Do sběrného dvora můžete vozit bioodpad,
objemný odpad (nábytek, podlahové krytiny,
velká zrcadla, sanitární zařízení), elektroodpad,
kuchyňské tuky přelité do PET lahve, textil
a železný šrot.
· Zpravidla v dubnu a říjnu jsou od pátku do
neděle na obvyklých stanovištích rozmístěny
velkoobje-mové nádoby na bioodpad ze
zahrádek. Sběr je v předstihu avizován.
· Ve vestibulu II. stupně ZŠ Lány můžete
odevzdat opět drobný elektroodpad, vysloužilé
baterie, ale i tonery a cartridge do tiskáren. Za
odevzdané odpady a za plnění různých úkolů
během roku získává lánská škola body. Za body
jsou dále pořizovány učební pomůcky, hry

·

·

·

·

a vybavení pro volný čas. Základní škola také
pořádá na jaře a na podzim sběr starého papíru.
Sběr nebezpečného odpadu (pneumatiky,
baterie všech druhů, oleje, plechovky od barev,
zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, ředidla,
lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie,
čisticí prostředky) je prováděn mobilním
svozem 2x ročně v jarních a podzimních
měsících. Sběr je v předstihu oznamován.
Staré a nepotřebné léky můžete odevzdávat
v průběhu roku do lánské výdejny léků v ulici Ke
Hřbitovu.
Sběr železného šrotu provádí vlastním svozem
Hokejový klub Lány v jarních měsících. Sběr je
v předstihu avizován.
K uložení stavebního a demoličního odpadu,
směsného a objemného komunálního odpadu
mohou občané Lán využít skládku Ekologie.
Podrobnější informace získáte na telefonu
313 573 464. Skládka má pracovní dobu:
pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin
a v sobotu od 7:00 do 13:00 hodin.
Ing. Ivana Píšová

Schùzka spolkù
V pondělí 19. února 2018 se sešli zástupci spolků,
aby zhodnotili svou činnost v roce 2017 a seznámili
zastupitele se svými plány na tento rok.
Na schůzce, která se konala po veřejném zasedání
zastupitelstva obce, bylo přítomno 16 zástupců
spolků. Místostarosta JUDr. Ernest Kosár požádal všechny o aktualizace spolkových webových
stránek a následné zaslání těchto aktualit Ing.
Lence Hrotíkové na obecní úřad. Kronikářka obce
požádala zástupce spolků o razítko, které otiskne
do kroniky. Redakční rada poděkovala všem
spolkům za jejich spolupráci a příspěvky do

Lánského zpravodaje. Obec Lány v minulém roce
přispěla celkem 20 zájmovým spolkům
finančními dotacemi na jejich činnost. Spolky,
které chtějí v letošním roce požádat o finanční
příspěvek na svou činnosti, mohou své žádosti
odevzdávat na obecní úřad do 31. března 2018 na
předepsaném formu-láři, který je, stejně jako
pravidla pro poskytování dotací, k dispozici na
webových stránkách obce Lány nebo přímo na
obecním úřadu.
Ing. Ivana Píšová

Dejte nám vìdìt o závadách obecního majetku
Přejeme všem krásné jaro
a veselé Velikonoce.

Pokud Vám něco z obecního majetku připadá
v nepořádku (např. někde nesvítí lampa nebo je
někde nepořádek), dejte nám o tom vědět. Pokud
nemůžete přijít na úřad osobně, stačí na interneto-

vých stránkách obce www.obec-lany.cz (v menu
Obecní úřad, Upozornění na závady v obci) vyplnit krátký formulář a případně připojit fotografii.
Děkujeme.
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OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a rozvoj území
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. je nositelem
strategie komunitně vedeného místního rozvoje
„SCLLD pro území MAS SVATOVÁCLAVSKO,
z.s. na období 2014 – 2020“, kterou realizuje
prostřednictvím výzev na podporu v několika
rozličných oblastech.
Název výzvy MAS Svatováclavsko

Od října 2017 do současné doby bylo vyhlášeno již
6 výzev (3 z IROP a 3 z OPZ), do nichž bylo přijato
9 žádostí o podporu projektů v celkové výši
13.166.468,90,- Kč. V následující tabulce je
uveden počet přijatých žádostí a jejich celková
výše v Kč.

Počet přij. žádostí

Souhrnná výše přijatých žádostí v Kč

Bezpečná doprava (IROP)

4

4 364 354,07

Prevence kriminality a drogové závislosti (OPZ)

1

1 997 950,00

Prorodinná opatření (OPZ)

2

1 430 238,75

Infrastruktura pro vzdělávání a pro předš. výchovu

2

5 373 926,08

Všechny podané žádosti v uvedených výzvách
splnily podmínky hodnocení formálních
náležitostí a přijatelnosti a většina také věcné
hodnocení. Z toho důvodu byly postoupeny k tzv.
Závěrečnému ověření způsobilosti (ZoZ), které
provádí Řídící orgán (IROP nebo OPZ), z nichž
budou projekty financovány. Dle našeho
posouzení v rámci hodnocení jsou všechny
projekty připraveny kvalitně a věříme, že v rámci
ZoZ nebudou větší problémy.
Ke konci měsíců února, března a dubna 2018 bude
ukončeno přijímání žádostí v dalších dvou
výzvách. Na základě uskutečněných konzultací je
pravděpodobné podání min. jedné žádosti ve výši
cca 200.000,- Kč na podporu techniky pro
Integrovaný záchranný systém.
Vyhlášení uvedeného počtu výzev je výsledkem
poctivé a efektivní práce kanceláře MAS. Snažíme
se zajišťovat všechny administrativní úkony spojené jak se samotným vyhlašováním výzev, tak
s mnohými dalšími povinnostmi, počínaje nastavením a realizací hodnocení žádostí, vytvářením
zpráv o realizaci, přípravou dokladů pro účetnictví
a administrací projektu z IROP, z kterého je
hrazena část výdajů kanceláře MAS. A to je pouhý
stručný výčet činností, není úkolem tohoto článku
vyjmenovat všechny úkony, které kancelář MAS
provádí.
Důležitou informací pro případné žadatele
v území MAS Svatováclavsko, tedy v území města
Stochov a obcí Lány, Tuchlovice, Kačice a Kamenné Žehrovice, jsou termíny vyhlášení dalších
výzev na podporu projektů. Výzvy z Programu
rozvoje venkova jsou téměř přichystány k realizaci.
Nově začínáme zpracovávat přípravu opatření
z oblasti životního prostředí.
V březnu nebo dubnu 2018 MAS Svatováclavsko
vyhlásí výzvy z Programu rozvoje venkova
a o podporu budou oprávněni žádat zemědělští
podnikatelé v oblastech Investice do zemědělských
podniků a Podnikání v nezemědělských činnostech
a cestovním ruchu. Bude tedy možnost vyhovět
relativně velkému množství podnikatelů přihlásit
se o podporu.
V území MAS Svatováclavsko mohou různí
žadatelé získat až 10 milionů korun z Operačního
programu Životní prostředí. MAS Svatováclavsko, jako zprostředkovatel dotace, aktuálně
zjišťuje, o které projekty je v území uvedených

5 obcí zájem. Volit lze z následujících aktivit:
1) Realizace ÚSES (založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí – 100 % výdajů;
zlepšení funkčního stavu biocenter/biokoridorů
ÚSES – 80 % výdajů).
2) Protierozní opatření (opatření zamezující
vodní erozi – 75 % výdajů; opatření zamezující
větrné erozi – 75 % výdajů).
3) Zakládání anebo obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní
zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí,
alejí atd.) vč. vodních prvků a ploch (do výše 60 %
výdajů).
O podporu bude moci v následujících letech
zažádat široká škála žadatelů, jako např. obce,
DSO, státní podniky, příspěvkové organizace,
vysoké školy, školy a školská zařízení, církve,
podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající
a další.
MAS Svatováclavsko do 18. března 2018 sbírá
podněty z území, aby mohla rozhodnout
o nejvhodnějším nasměrování desetimilionové
alokace do jedné či více ze 3 výše uvedených
aktivit.
Prosíme všechny potenciální zájemce o podporu
některé z výše uvedených aktivit, nechť se se svými
dotazy, náměty a připomínkami co nejdříve obrátí
na MAS Svatováclavsko (http://www.svatovaclavsko.cz/cz/kontakt). Těšíme se na Vaše náměty
a připomínky.
Významnými partnery MAS jsou školy v území.
Máme pro tzv. animační činnost alokovány
finanční prostředky a pro školská zařízení připravíme semináře a další aktivity, které přispějí ke
zkvalitnění vzdělávání. Výhodou je, že v rámci
relativně malé velikosti území mohou školy
navrhnout vlastní témata, a tím tedy budou tyto
aktivity efektivnější a smysluplnější.
Všechny informace jsou uvedeny na
http://www.svatovaclavsko.cz.
Ing. Luboš Fleischmann a Ing. Petra Chvatíková,
MAS Svatováclavsko, z.s.
Použité zkratky:
MAS - Místní akční skupina
IROP – Integrovaný regionální operační program
OPZ – Operační program Zaměstnanost
ÚSES – Územní systém ekologické stability
DSO – Dobrovolné svazky obcí.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Spisovatelka Ivona Bøezinová
bude v Lánech
Letošní tradiční akce v Muzeu T. G. M.
věnovaná knihám bude o něco slavnostnější. Vybraná autorka přijede s dětmi
a dospělými osobně besedovat.
Česká autorka píše knihy nejrůznějších
žánrů pro děti a mládež všech věkových
kategorií. Za součást své profese
považuje i povídání si se čtenáři na
besedách a veřejných čteních. Toho
jsme se rozhodli využít a máme radost,
že tak vzácného hosta přivítáme třetí
březnovou neděli osobně v Lánech.
V prostorách Muzea budeme besedovat,
tvořit ve výtvarné dílně, zpívat a tančit,
lenošit v čítárně a také si můžete
prohlédnout výstavu výtvarných prací
dětí z lánské školy i školky, přihlášených
do výtvarné soutěže. Nejlepší práce
z každé třídy získají ocenění během
nedělního odpoledne. Děti kreslily na
motivy knih Ivony Březinové. Kresby
zdobí muzejní kavárnu, a tak si nad
dobrou kávou nebo čajem můžete
všechny prohlédnout. Obrázky budou
v prostorách Muzea vystavené do
velikonoční výstavy.
Součástí literárního odpoledne bude
i burza knih. I vy můžete knihu/y do burzy věnovat nebo si přijít knihy koupit.
Třeba i vaše knihovna praská ve švech
a nechcete knihy vyhazovat. Udělejte
dobrý skutek a darujte je do burzy knih!
Od 13. do 17. března v čase od 10:00 do
16:00 hodin můžete knihy nosit do
Muzea. Uvítáme zejména knihy s datem
vydání po roce 1995, encyklopedie
a knihy pro děti. Knihy si prohlédnou
knihovnice obecní a školní knihovny
a dále budou nabídnuty k prodeji za
symbolický poplatek. Výtěžek z akce
bude v letošním roce věnován Mateřské
škole v Lánech na rozšíření knižního
fondu.
Přijměte naše srdečné pozvání v neděli
18. března od 14:00 do 17:00 hodin do
lánské pobočky Muzea T. G. M. Těšíme
se na Vás.
Martina Hořejší, Naše Lány, z.s.

Velikonoèní výstava v muzeu
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
srdečně zve na Tradiční prodejní velikonoční výstavu, která se koná v neděli
25. března 2018 od 9:00 do 17:00 hodin.
V nabídce budou pomlázky, velikonoční
vajíčka, květinové dekorace, šperky
a různé jiné zboží.
Irena Smržová
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ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si
z programu nevyberete, můžete si jen
hrát v prostorné herně. Najdete nás
v lánské sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro chodící děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh –
háčkujeme pouzdra na mobil, tužky
a jiné drobnosti. Dílna je vhodná i pro
starší děti.
Středa
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(14.3. a 28.3.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
Další program:
· Beseda Pozitivní rodičovství aneb
Jak vychovávat s rozumem i s citem?
se uskuteční v úterý 3. dubna od
10:00 hodin s PhDr. Kateřinou
Peškovou. Styly výchovy, přístup
k dětem, potřeby dítěte, odměny
a tresty ...
· Beseda Zdravé stravování s kváskem
po celý rok se uskuteční ve středu
18. dubna od 10:00 hodin s Janou
a Boženkou z pekárny ZeMěDar.
· Beseda Zvládání emocí dětí i rodičů
se uskuteční v úterý 15. května od
10:00 hodin s PhDr. Kateřinou
Peškovou. Období prvního vzdoru,
puberta, agresivita a neklid, emoce
vzteku rodičů, syndrom vyhoření
během rodičovské dovolené ...
· Bezplatné poradenství v Domečku
bude pokračovat i v letošním roce.
Na první návštěvu je třeba se
přihlásit! Konzultace probíhají
diskrétně, za zavřenými dveřmi
a v herně Vám pohlídáme děti.
Rodinné a pedagogicko
psychologické poradenství PhDr.
Kateřina Pešková (776 134 539 nebo
katka.peskova@post.cz). První
schůzky v lánském Domečku je
možné domlouvat na 3. dubna a 15.
května. Jiné dny a místo (Kladno,
Slaný) je možné domluvit přímo
s konzultantem. Informace o dalším
poradenství: právní, laktační,
personální a mzdové zveřejníme
v dubnovém Zpravodaji. Případně
sledujte naše internetové a FB
stránky nebo nás rovnou
kontaktujte. Sdělíme Vám aktuální
informace.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.

OKÉNKO do mateøské školy

5.2. byla zahájena již tradiční plavecká výuka
Plaváček v Tuchlovicích pro naše předškoláky.
Jezdíme každé pondělí a čeká nás 10 lekcí.
Cílem plavecké výuky je seznámit děti s vodou,
odstranit u některých dětí strach z vody. Děti se
hravou formou naučí orientovat se ve vodě, dýchat
do vody, učí se ponořit hlavu a též se seznamují se
základy technicky správných pohybů vedoucích
ke splývání a plavání. Děti se na plavání vždy velmi
těší a je vidět, že má na ně velmi dobrý vliv.
13.2. Do školky za námi dorazil kouzelník a svým
vystoupením nás velmi potěšil a pobavil. Naučil
děti i jednoduchá kouzla. Děti s radostí
spolupracovaly a za pomoc při kouzlení kouzelník
nafoukl dětem zvířátka z balónků.
16.2. Pro zájemce bylo nabídnuto Screeningové
vyšetření zraku jejich dětí v MŠ.

21.2. Ve třídě Berušky se děti těšily na zimní
setkání .
21.2. Na konci února se uskutečnil workshop
Bacílek ve třídě Kytičky – program o zdraví
a čistých zoubcích. Proběhla interaktivní
prezentace o smyslech a zdraví. Děti získaly
teoretické poznatky o zdraví a ty byly upevňovány
pomocí praktických ukázek, tvořivých činností
a kvízů v průběhu workshopu.
V příštím čísle se můžete těšit na zážitky dětí
z workshopu v Naučném středisku Čabárna.
Workshop ponese název Mravenci a navštíví ho
děti ze třídy Sovičky a Zajíčci.
Děti z naší mateřské školy od začátku roku tráví
příjemné chvíle nad knihami Ivony Březinové.
Knihy děti zaujaly a oslovily. Vznikají zajímavé
výtvarné práce k jednotlivým čteným textům
z knih. Většina dětí z mateřské školy bude mít svůj
výkres vystavený na výstavě výtvarných prací
v prostorách Muzea T. G. M. Potěší nás osobní
setkání se spisovatelkou Ivonou Březinovou.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

21. 2. Žáci sedmé třídy navštívili výstavu Světlo
a život v Nové budově Národního muzea v Praze
a absolvovali vzdělávací program Život od jeskyní
do korun stromů. Výstava je věnována vztahu mezi
organismy a světlem.

Zprávy ze školy
5. 2. Herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové
sehráli ve škole pro žáky 5. - 9. třídy představení
Divadlo nekouše aneb Živelný průvodce
divadelními žánry. Pořad byl zaměřen na členění
divadelních žánrů, jejich charakteristiku, principy
a typické představitele.
12. 2. Vychovatelky školní družiny připravily pro
děti malou školní paralympiádu, děti netradičně
poměřily své schopnosti a dovednosti.
13. 2. Klub mladého diváka navštívil Městské
divadlo v Kladně. Po setkání s dramaturgyní žáci
zhlédli českou premiéru současné izraelské
komedie oceňovaného autora Gura Korena
Neúp!ní.
14. 2. S vedením školy se sešli zástupci žákov. rady.
16. 2. Žáci prvních a druhých tříd navštívili
Divadlo Lampion na Kladně, aby zhlédli loutkové
představení Superkluk. Prvňáčci si navíc užili
i komentovanou prohlídku zákulisí divadla.
16. 2. V šesté lekci projektu Rozumíme penězům se
žáci 8. třídy dozvěděli, co znamená nákup mimo
kamennou prodejnu a jaká práva v tomto případě
mohou využít jako spotřebitelé.
20. 2. Konal se Den otevřených dveří pro rodiče
žáků, výuku navštívilo 20 rodinných příslušníků.
Týž den se konalo i konzultační odpoledne.

21. 2. Děti ze školní družiny společně se svými
tatínky vyráběly v prostorách školní žákovské
dílny krmítka pro ptáčky. Poděkování patří panu P.
Hurdovi, který základ pro krmítka připravil a byl
při akci nápomocný.
Žáci pátého ročníku byli v únoru v rámci projektu
Kalibro testováni z českého i anglického jazyka
a matematiky. Dále ve škole proběhlo dotazníkové
šetření školního klimatu Mapa školy, kterého se
účastnili žáci, rodiče, pedagogové i provozní
pracovníci. Výsledky šetření budou známy
v měsíci květnu.
V únoru naši žáci doslova excelovali v okresních
kolech soutěží. Nejlepší výkon podal Petr Erben
v Zeměpisné olympiádě, umístil se na 1. místě a tak
jako v loňském roce postupuje do krajského kola
soutěže. O další úspěch se zasloužila A. A.
Sokolová, která obsadila 3. místo v Soutěži
v anglickém jazyce. Ve vyšší kategorii stejné
soutěže pak L. Cingálková obsadila 18. místo.
Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy
a Petrovi přeji hodně štěstí v dalším kole soutěže.
V historické budově školy byly během února
provedeny stavební úpravy v bývalém školním
bytě. Tyto prostory budou v příštím školním roce
2018/2019 sloužit jako zázemí pro pedagogy,
současná sborovna bude opět využita jako
učebna.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy
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KALENDÁØ AKCÍ V LÁNECH A VAŠÍROVÌ V ROCE 2018
Březen
10. 3.
18. 3.
22. 3.
25. 3.
26. 3.
30. 3.
31. 3.
Duben
Duben
3.4.
7. 4.
7. 4.
7. 4.
10. 4.
13.4.
14. 4.
15. 4.
18.4.
21. 4.
20. 4.
21. 4.
27. 4.
28.4.
30. 4.
30. 4.
Květen
Květen
Květen
1. 5.
5. 5.
8.5.
9.-10.5.
12. -13. 5.
15.5.
16. 5.
17. 5.
19. 5.
21. 5.
Červen
Červen
2.6.
2.6.
3. 6.
9. 6.
16. 6.
16. 6.
23.6.
29. 6.
29.6.
30.6.-1.7.
Červenec
Červenec
Červenec
6. 7.
14.7.
14. - 15. 7.
15. 7.
28. - 29. 7.
28.-29. 7.
30. 7. – 3. 8.
Srpen
Srpen
Srpen
4.-5.8.

Maškarní bál v papučích, sokolovna (Hokejová síň a HC Lány)
Čtení pro celou rodinu aneb Pomáháme školce, Burza knih, Muzeum
T. G. M. (Naše Lány, Obec Lány, Muzeum TGM, ZŠ, MŠ)
Valná hromada TJ Sokol, sokolovna (TJ Sokol)
Velikonoční prodejní výstava (Muzeum TGM)
Přednáška Reiki a Shamballa, sál nad Narpou (J. Ladrová)
Memoriál Jindry Skály ve stolním tenise, sokolovna (TJ Sokol)
Hasičský ples, sokolovna (SDH)
Úklid dětského hřiště u Židovského rybníka (Naše Lány)
Beseda Jak vychovávat s rozumem i s citem?, Domeček (Naše Lány)
Ukliďme svět – ukliďme Česko 2018 (Náš Vašírov)
Hravé odpoledne Kdo si hraje, nezlobí (Náš Vašírov)
2. Sokolská tančírna, sokolovna (TJ Sokol)
Burza jarního a letního dět. oblečení, sokolovna (Naše Lány)
Zápis do 1. třídy ZŠ Lány
Otevírání lánského mola, Židovský rybník (MK Lány)
Jarní výšlap se Sokolem (TJ Sokol)
Beseda Zdravé stravování s kváskem ..., Domeček (Naše Lány)
Festival vína (Ne)vinné Lány, Muzeum T. G. M. (Buřič & Gregor)
Jarní úklid venkovního hřiště (TJ Sokol)
Lánská jarní sobota, modelářské letiště (MK Lány)
Oslavy Dne Země ve školce (MŠ )
Turnaj veteránů do 59 let, tenis (TK Lány)
Pálení čarodějnic, m. letiště (Obec Lány, MK Lány, SDH, Baráčníci)
Pálení čarodějnic (Náš Vašírov)
Bogrács guláš, hlídání Krále na návsi (Společně pro Lány)
Staročeské Máje před hopodou Narpa (Baráčníci, Obec Lány)
Prvomájová stopa, pěší výlet po památkách (Náš Vašírov)
Turnaj Vašírovský nohejbalový kop (Náš Vašírov
Běh vítězství zámeckým parkem Lány (TJ Sokol, Obec Lány, ZŠ)
Zápis do MŠ Lány
Lánské aerovleky, modelářské letiště (MK Lány)
Beseda Zvládání emocí dětí i rodičů, Domeček (Naše Lány)
Tělovýchovná akademie, ukázky sletových skladeb (TJ Sokol)
Školní akademie, sokolovna (ZŠ Lány)
Nohejbalový turnaj Memoriál P. Sláničky, sokolovna (Náš Vašírov)
Uzavření sokolovny – rekonstrukce elektroinstalace (TJ Sokol)
Zájezd do Nového Města nad Metují/ Opočna (Zahrádkáři)
Lánský den plný her, d. hřiště (Naše L., Baráčníci, SDH a MK Lány)
Hasičská zábava pod širým nebem (SDH)
Turnaj Lány OPEN a oslavy 40. výročí založení klubu, tenis pro členy
TK a lánské občany (TK Lány)
Župní závody předškoláků na sokolském hřišti (TJ Sokol)
Turnaj Vašírovský úsměvný volejbal (Náš Vašírov)
Lánská smeč 14. ročník Memoriálu J. Zelenkové, turnaj v odbíjené
(TJ Sokol)
Sportovní den s SK Lány a oslavy 90. výročí vzniku fotbalového
klubu v Lánech, fotbalové hřiště (SK Lány)
Letní koncert, KD Stochov (Chorus)
Rocková Nakopanina, modelářské letiště (Obec Lány, MK Lány)
Turnaj mladších žáků , tenis děti 10 – 12 let (TK Lány)
Cyklovýlet po blízkém i vzdálenějším okolí (Náš Vašírov)
Sokolský sportovní den (TJ Sokol)
Koncert ve Vašírově u kapličky (Obec Lány)
Turnaj veteránů , tenis nad 60 let (TK Lány)
Lánské letní polétání, modelářské letiště (MK Lány)
Tenisový turnaj Babytenis (děti 8 – 9 let) (TK Lány)
Lánský pokec 2018, modelářské letiště (MK Lány)
Turnaj dospělých, tenis (TK Lány)
Příměstský tábor v Domečku – Robinsoni (Naše Lány)
Turistický výlet (Náš Vašírov)
Generální úklid sokolovny (TJ Sokol)
Turnaj dorostu, tenis (TK Lány)

6. 8. – 10. 8.
6.-10.8.
11.8.
11. 8.
12. 8.
18.8.
25.-26.8.
27.-31.8.
Září
Září
Září
1. 9.

Příměstský tábor v Domečku – Pevnost Boyard (Naše Lány)
Tenisový kemp pro děti (TK Lány)
Tenisový turnaj Minitenis (TK Lány)
Gulášfest (Obec Lány)
Lánské výškoměry 2018, modelářské letiště (MK Lány)
1 4. ročník The Honour & Prestige Tennis Cup Lany 2018 (TK Lány)
Turnaj mladších žáků, tenis děti 10 – 12 let (TK Lány)
Tenisový kemp pro děti (TK Lány)
Turnaj rodinných dvojic ve stolním tenise (TJ Sokol)
Sochařské symposium (obec Lány)
Lánská louže a Soutěž o Pohár modelů hasičských lodí, Židovský
rybník (MK Lány)
Dětský sportovní den (Náš Vašírov)
Zahájení pravidelného cvičení a tréninků (TJ Sokol)
Probuď se, školo! (ZŠ Lány)
Lánská podz. sobota a Lánské noční polet., mod. letiště (MK Lány)
Masarykova vatra (SDH, Muzeum TGM, Obec Lány)
Kulinářský jarmark (Obec Lány)
Den otevřených dveří v sokolovně (TJ Sokol)
Večer na rejdě, Židovský rybník (MK Lány)
Tenisový turnaj Babytenis (TK Lány)
Tenisový turnaj Minitenis (TK Lány)
Turnaj mladších žáků , tenis děti 10 – 12 let (TK Lány)
Turnaj Vašírovský úsměvný volejbal (Náš Vašírov)
Posvícenský tenisový turnaj pro členy TK a lánské občany (TK Lány)
Turnaj Vašírovský nohejbalový kop (Náš Vašírov)
Drakiáda s táborákem, modelářské letiště (MK Lány, MŠ Lány)

1. 9.
3. 9.
3.9.
8. 9.
8.9.
8. 9.
8. 9.
8.9.
8.9.
9.9.
15.-16.9.
15. 9.
22.9.
28. 9.
Září/Říjen
Říjen
Říjen
Burza podzimního a zimního dět. oblečení, sokolovna (Naše Lány)
13.10.
Dýňořezání, okolo OÚ (Naše Lány, Obec Lány)
19.10.
Lampiónový průvod (Naše Lány, SDH, Obec Lány, MěP NS)
Říjen
Regionální turnaj mládeže ve stolním tenise (TJ Sokol)
Říjen
Podzimní výšlap se sokolem (TJ Sokol)
27.10.
Zavírání lánského mola, Židovský rybník (MK Lány)
28.10.
Otevření nové expozice Šachová simultánní partie (Muzeum TGM)
Říjen/Listopad Uzavírání lánského nebe, modelářské letiště (MK Lány)
Říjen/Listopad Podzimní úklid lesa (Naše Lány)
Listopad
Listopad
Vítání nových rodin, Muzeum T. G. M. (Obec Lány)
10. 11.
Podzimní úklid veřejných prostranství (Náš Vašírov)
10. 11.
Hravé odpoledne Kdo si hraje, nezlobí (Náš Vašírov)
24. 11.
Sokolská veselice ke 100. výročí Sokola v Lánech (TJ Sokol)
25. 11.
Adventní prodejní výstava (Muzeum TGM)
Prosinec
Prosinec
Betlémské světlo (Muzeum TGM)
Prosinec
Mikulášská herna, Domeček (Naše Lány)
Prosinec
Valná hromada SDH, hasičská zbrojnice
1. 12.
Mikulášská nadílka (Náš Vašírov)
2. 12.
Rozsvěcení vánočního stromu (Obec Lány)
8. 12.
Lóra Cup Lány, restaurace Křivoklátská (Ivan Salač)
12. 12.
Česko zpívá koledy, náměstí (Obec Lány)
15. 12.
Vánoční Buchec, 16. ročník v odbíjené (TJ Sokol)
16. 12.
Vánoční cvičení pro ženy (TJ Sokol)
26. 12.
Vánoční turnaj dvojic ve stolním tenise (TJ Sokol)
30. 12.
Divadelní premiéra Divadla Lány, udělení ceny Klobouk dolů,
sokolovna (Obec Lány, Divadlo Lány)
31. 12.
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise pro veřejnost (TJ Sokol)
Použité zkratky pořadatelů
Baráčníci – Vlastenecko dobročinná obec Baráčníků Lány – Vašírov, pobočný spolek
Zahrádkáři – Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lány, pobočný spolek
Chorus – Chorus Laneum, z.s. (smíšený pěvecký sbor)
MK Lány – Modelářský klub Lány a okolí, pobočný spolek
Muzeum TGM –Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
SDH – Sbor dobrovolných hasičů Lány, pobočný spolek
TK Lány – Tenisový klub Lány, z.s.
MŠ – Mateřská škola Lány
ZŠ – Základní škola Ch. G. Masarykové Lány
SK Lány – Sportovní klub Lány, spolek (fotbal)
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Ostatky, fašank nebo masopust
Jak se můžeme každý rok přesvědčit, masopust
oživuje každodennost a utužuje dobré sousedské
vztahy. Slavnost plná zábavy, dobrého jídla a pití
se uskutečnila ve Vašírově dne 17. února 2018.
Průvod masek se sešel v 15:00 hodin na návsi.
Letos bylo k vidění rekordních 46 maškar. Účastníci průvodu procházeli za zvuku lidových písní
Vašírovem a zvali sousedy k oslavám. Ti je na
oplátku pohostili. Řádně vymrzlý maškarní rej se
poté přesunul do místní restaurace Vašírovský
Dvůr, kde zábava pokračovala tancem a zpěvem.
K tomu všemu nám hrál Pavel Běloušek. Děkujeme těm, kteří se účastnili, pomohli a podpořili tuto
zdařilou akci.
Za NÁŠ VAŠÍROV, z. s. Pavlína Švigárová

Sokolské ohlédnutí za rokem 2017
Tělovýchovná a sportovní činnost se rozvíjela
podobně jako v minulých letech. Jedenáct kvalifikovaných cvičitelek odboru všestrannosti nabízí
celkem 10 hodin týdně cvičení pro veřejnost, a to
od dětí až po seniorky. Vybrat si může opravdu
každý – od pomalého cvičení až po ty náročnější
formy. Dobré jméno lánského Sokola i za
hranicemi obce určitě šíří hlavně týmy aerobiku.
Zahájili jsme nácvik tří sletových skladeb. Stolní
tenisté si vedli dobře v soutěžích a vzorně se starají
o svou tenisovou droboť, aby tak byla zajištěna
činnost oddílu i do budoucnosti. Práce s mládeží
se jim daří, proto je oddíl organizátorem regionálního turnaje mládeže, kdy dává možnost zahrát si
i těm neregistrovaným a začínajícím mladým
hráčům z Kladenska a Rakovnicka. Oddíl volejbalu pravidelně trénuje dvakrát týdně, noví členové
se do něj zatím příliš nehrnou, ale svoje nástupce
už také oddíl má. K utužení kolektivu určitě slouží
společné krátkodobé pobyty a výjezdy členů
i rodinných příslušníků. Na běžné údržbě,
drobných opravách a velkém úklidu odpracovali
členové celkem 256 hodin. Největší radost (ale
zároveň i starosti) máme z toho, že sokolovna je

opravdu využívaná širokou veřejností. Ze záznamů o provozu, které vedeme, v ní v minulém roce
sportovalo 6889 lidí! Za spotřebu energií (plyn,
elektřina, voda) jsme zaplatili téměř 170.000,- Kč.
První část rekonstrukce elektroinstalace nás stála
580.000,- Kč, když dotace z obce na tuto akci činila 350.000,- Kč. Velmi si vážíme podpory z obce
a děkujeme za ni. Naše vlastní příjmy (členské
a oddílové příspěvky, nájemné, za brigády a dary)
činily cca 460.000,- Kč. Správa a údržba
sokolského majetku přináší řadu problémů, a tak
jsme vděčni za každou iniciativu a dobrovolnou
práci, dobrou radu nebo i příspěvek na činnost.
Velmi si vážíme také výborné spolupráce se
spolkem Naše Lány při provozu Domečku. Na
podrobnosti činnosti se mohou členové zeptat na
valné hromadě dne 22. března. Přijďte!
Václava Nováková

Stav konta Rekonstrukce elektroinstalace
v lánské sokolovně je k 28. únoru 2018
52.700,- Kč od 21 dárců. Děkujeme.

Èeský zahrádkáøský svaz Lány-Vašírov
Členové na své výroční schůzi 24. února zhodnotili uplynulý rok. Uskutečněné zájezdy byly
veřejností hodnoceny velice kladně, a to zásluhou
členky výboru paní Zdenky Rovné, která je vždy
připravuje a zajišťuje. Letos uplyne 60 let od
založení místní organizace v Lánech, která měla
největší počet členů v sedmdesátých – osmdesátých letech 20. století, a to kolem 80 osob.
V současné době má 28 členů a věkový průměr
70,5 roku. Proto bychom rádi mezi sebou uvítali
i členy mladší generace. Výbor navrhuje uspořá-

KOUPÍM
starší rodinný dům,
v jakémkoliv stavu. Prosím nabídněte.

Králíček Petr tel. 777 887 677

dat v letošním roce 2 zájezdy se zahrádkářskou
tematikou a návštěvou památek. Na červen je
připravován zájezd do Nového Města nad Metují
a do Opočna. Pokud bude kladně vyřízena žádost
o dotaci od obce Lány, může se uskutečnit zájezd
podzimní, dle zájmu a návrhů účastníků našich
akcí. Dotace je jediným zdrojem příjmů
organizace. Přejeme všem svým příznivcům
a členům úspěšný rok 2018.
Za výbor ČZS Hlavsová a Reichlová

Burza jarního a letního dìtského obleèení
A také hraček a botiček se uskuteční v úterý10. dubna od 9:00 do 12:00 hodin v lánské sokolovně.
Příjem věcí bude 8. dubna od 16:00 do 18:00 hodin a v 9. dubna od 15:00 do 16:00 hodin. Podrobné
informace získáte na www.naselany.cz nebo na emailu andrejkaklimesova@seznam.cz nebo na
telefonu 604 894 402. Pozor, rozdáváme úplně nová pořadová čísla!
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Den s T. G. M.
Dne 3. března 2018 se v Muzeu T. G. Masaryka v
Lánech uskutečnil tradiční Den s T. G. M. Letos si
účastníci této vzpomínkové slavnosti připomněli
168. výročí narození T. G. Masaryka, 100. výročí
vyhlášení samostatného Československa a 130.
výročí založení Klubu českých turistů. Právě Klub
českých turistů se tak po letech opět vrátil do Lán
jako spolupořadatel Dne s T. G. M a naplánoval na
3. března několik turistických tras. Ani mrazivé
počasí neodradilo více než tři
s t o v k y č l e n ů K Č T, k t e ř í p o
absolvování různě dlouhých
pochodů dorazili do lánského
muzea. Zájem o program akce byl
velký i u široké veřejnosti.
Návštěvníci měli možnost
ochutnat oblíbená jídla T. G.
Masaryka, která připravili
studenti SIŠ Rakovník. I letos
prostory muzea a jeho expozice
doslova ožily skutečnými
prvorepublikovými postavami z
řad četnictva a vojska. Nechyběly
ani krásně upravené dámy

v prvorepublikových šatech a Tomáš Garrigue
Masaryk. V jednu hodinu proběhl pietní akt u
jezdecké sochy T. G. Masaryka. Oblíbenou
Masarykovu píseň Ach synku, synku a státní
hymnu zazpíval sbor Chorus Laneum. Celá akce
byla zakončena unikátním hudebním pásmem
Hudba v myšlenkách Masarykových.
Mgr. Madalena Elznicová Mikesková

Bøezen v historii
Dne 7. března 1850 se narodil Tomáš Garrigue
Masaryk, a proto mají mnohá lánská březnová
výročí řekněme státnický charakter spojený s jeho
osobou. Ve čtvrtek 6. 3. 1930 byl pan prezident
jmenován obecním zastupitelstvem čestným
občanem Lán. V úterý 5. 3. 1935 měla být v
předvečer jeho pětaosmdesátin zasazena v
parčíku na rohu ulic Ke Hřbitovu a Školní
Masarykova lípa, ale poněvadž leželo hodně
sněhu a citelně mrzlo, byla slavnost odložena na
19. květen 1935. Ve čtvrtek 7. 3. 1935 byl na kraji
Obory nedaleko Nových Dvorů odhalen
Masarykův kámen. Ten tam připomínal
prezidentovu osobnost do roku 1959, pak na řadu
let zmizel, ale od konce léta roku 1998 je tam opět.
Dávné několikrát zmarněné přání odhalit T. G.
Masarykovi v Lánech jezdecký pomník, se
naplnilo dne 6. 3. 2010; bronzová socha od té
doby vítá všechny návštěvníky lánského Muzea T.
G. M. Zatímco Masarykovo čestné občanství
zůstalo navzdory všem politickým peripetiím
nezpochyb-něno, s čestným občanstvím jeho
nástupce, Edvarda Beneše, to bylo složitější.
Poprvé mu bylo uděleno v neděli 6. 3. 1938, ale

připravený diplom mu tehdy nemohl být předán,
zůstal na obci. Hodně dlouho. Po mnichovské
dohodě (Benešova abdikace) a zejména po 15.
březnu 1939 (vytvoření Protektorátu Čechy
a Morava) se zcela změnila politická a státoprávní
situace. Dne 18. 12. 1939 byl lánskému obecnímu
zastupitel-stvu z okresního úřadu ve Slaném
odeslán přípis č.j. 63672/št I. – 4./9, podle
kterého muselo svolat na den 20. 12. 1939 pilnou
schůzi. Tam se dle nařízení shora usneslo, že bude
čestné občanství Ed. Beneše zrušeno. Návrh na
zrušení občanství, vynuceně přednesený
starostou, byl jednomyslně přijat. Protokoly
schůzí z 6. 3. 1938 a z 20. 12. 1939 musely být
neprodleně odeslány na okres. Teprve po válce,
kdy se Edvard Beneš po osvo-bození opět ujal
prezidentské funkce, se na Lánech jednalo
o obnovení jeho lánského čestného občanství.
Dne 15. 8. 1945 byl diplom o Benešově čestném
lánském občanství, připra-vený už v březnu 1938,
ale tehdy neodevzdaný, prezidentu Benešovi
konečně osobně předán.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Je divoké zvíøe nebezpeèné?
Často slýchám dotazy, jestli lidi nebo
jejich čtyřnohé kamarády může při
procházkách v lese napadnout divoké
prase. V našich zeměpisných podmínkách je černá zvěř snad jedinou, která je
opředena mýtem určitého stupně
nebezpečnosti pro člověka. Jak je to
doopravdy? Každá divoká zvěř žijící ve
volné přírodě se lidí bojí a snaží se jich
stranit. Funguje u ní takzvaná útěková
vzdálenost a leckdy člověk zvěř v přírodě
ani nezaznamená. Ke konfliktním situacím může docházet při překročení této
útěkové vzdálenosti spojené však téměř
vždy s dalším podnětem jako je zranění,
nemoc nebo zásadní omezení možnosti
úniku (např. lesní oplocenky). Představa bachyně chránící svá selata agresí
proti člověku je mylná, vždy se snaží
svoje potomky bezpečně odvést pryč,
maximálně při opravdu blízkém kontaktu se postaví mezi selata a potenciální
nebezpečí, naježí se a vydává hluboké
varovné zvuky. Napadení člověka třeba
černou zvěří je v těchto výjimečných
případech možné, ale velmi málo
pravděpodobné. Jinak je tomu však
u volně probíhajících psů, z kterých
většinou černá zvěř strach nemá, velmi
dobře vnímá svoji fyzickou převahu
a zde opravdu může dojít a také dochází
i k velmi vážným zraněním. Zdraví
a životu člověku opravdu nebezpečné
však muže být setkání s původně ochočeným divokým zvířetem a je jedno,
jestli se jedná o kňoura, muflona, srnce
nebo jelena, kdy zvíře prakticky ztratilo
jeden z nejpřirozenějších pudů, a to
strach z člověka. I historie Lánské obory
pamatuje několik tragických případů.
Viníkem pak je ale od prvopočátku sám
člověk, který leckdy svojí vlastní nezodpovědností tento stav způsobil. Vždy je
nutné si uvědomit, že divoké zvíře žije
deset i více let a jeho přirozený návrat do
volné přírody je pak prakticky nemožný.
V demonstrační obůrce, části Lánské
obory přístupné veřejnosti, jsou ochočeny dvě laně jelena siky Dybowského, aby
zklidňovaly zde chované stádo nejen
této zvěře, a dále muflonka Bella
i bachyně Berta, které přišly o své matky.
Nedávno Správa Národního parku
Šumava zveřejnila informaci o přesunu
šestiletého 150 kg vážícího, napůl
ochočeného, jelena lesního jménem
Standa ze Šumavy do Lánské obory.
Lesní správa připravuje veškeré podmínky pro to, aby jelen mohl vést svůj
další život na Křivoklátsku, ne však
v Demonstrační obůrce. Po příjezdu
bude umístěn do karanténního vyplocení a následně se pokusíme o jeho
socializaci s ostatní jelení zvěří.
Ing. Miloš Balák, ředitel LS Lány
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SPORTOVNÍ DÌNÍ

Ze Sokola
· 3. března proběhlo v sokolovně finále

·

·

·
·

·

·

·

krajského kola tříčlenných družstev
dospělých ve stolním tenisu. Lánský
oddíl stolního tenisu díky bezchybnému zajištění podobných akcí
v minulosti získal pořadatelství od
krajského svazu znovu.
10. března od rána bude patřit sokolovna Hokejové síni a hokejistům,
aby dobře připravili tradiční karneval
Maškarní bál v papučích. Hned druhý
den bude ale sokolovna plná stolních
tenistů, takže s úklidem musí pořadatelé i správce spěchat.
30. března před Velikonocemi proběhne tradiční turnaj veteránů ve
stolním tenisu nazvaný podle jednoho z bývalých členů Memoriál Jindry
Skály.
Hned 31. března pronajímáme sokolovnu hasičům na jejich tradiční ples.
V sobotu 7. dubna zveme zájemce
o tanec na 2. Sokolskou tančírnu. Při
reprodukované hudbě si zopakujete
tradiční tance a určitě se naučíte
i něco nového.
Na 15. dubna připravujeme opět
turistickou vycházku – výlet. Podrobnosti naleznete včas ve vývěsce před
sokolovnou a také v dubnovém
Zpravodaji.
Výbor se intenzivně zabývá přípravami oslav 100. výročí založení Sokola
v Lánech a také realizací 2. etapy
rekonstrukce elektroinstalace.
Rozvrh programu v sokolovně je ve
vývěsce před sokolovnou nebo se
podívejte na stránky www.sokol-lany,
kde ve složce kalendář akcí najdete,
co a kdy se v sokolovně koná.
Václava Nováková

Již sedmý roèník LÁNSKÉ KOULE – PÉTANQUE 2018
Tak jako v předchozích letech, i letos se uskuteční
turnaj v pétanque dvojic. Přihlásit se mohou
občané/dvojice od patnácti do sta let a výše,
mužského či ženského pohlaví i tandemy smíšené.
Hráči předchozích ročníků jsou s organizací
a pravidly soutěže již obeznámeni. Noví zájemci se
nemusí obávat. Veškeré potřebné informace
získají na první schůzce, kde si mohou rovněž, za
předpokladu příznivého počasí, vyzkoušet hody
a seznámit se s velmi jednoduchými pravidly. Tato
pravidla ve zjednodušené formě mohou již nyní
prostudovat na tabuli České asociace pétanque
klubů (ČAPEK) u hřiště pétanque v areálu
sokolovny. Po uzávěrce přihlášek se rozhodne, zda
se bude tak jako v předchozích letech hrát
dvoukolově. S ohledem na to, že již nyní se hlásí
staří i noví zájemci, zůstane organizace asi stejná.
K operativnímu domlouvání zápasů je nezbytné
ke svému jménu sdělit i telefonní číslo, popřípadě
e-mailovou adresu. Tyto údaje pak s předstihem
obdrží všichni účastníci. Ti, kteří hráli již vloni,
mohou nahlásit jen změny tel. čísel a e-mailových
adres. Zájemci, DVOJICE, se mohou přihlásit
u Oldřicha Poláška na tel. čísle 608 410 832,
nebo na e-mailové adrese polasekol@seznam.cz
nejpozději do 18. března 2018! Na společném

setkání v pátek 23. března 2018 v 17:00 hodin
přímo na hřišti pétanque si rozlosujeme jednotlivé
hrací skupiny. Zde si také budou moci všichni
vyzkoušet hody, popř. vyslechnout rady a doporučení. Účast na schůzce není nezbytná. Proti
dosavadním ročníkům se stanoví limit pro
ukončení prvního kola do konce měsíce června.
Startovné je stejné jako v minulém roce, tj. 50,- Kč
na osobu, tedy 100,- Kč na dvojici. V částce jsou
zahrnuty náklady na provoz a údržbu hřiště
a souvisejících prostor. Hrací koule si hráči mohou
stejně jako v předchozích letech vyzvedávat
v hospodě Narpa, kde budou na nástěnce tabulky
všech skupin podle rozlosování a tabulka
rezervací hřiště. Tam si každý dopíše do prázdné
kolonky den a čas zápasu a tím si zablokuje hřiště.
Tabulky hráčů i další případné pokyny a průběžné
výsledky budou rovněž zveřejňovány ve vitríně
před sokolovnou. Za příznivého počasí se může
začít hrát již po 23. březnu 2018. Případné změny
vyplývající z nepředvídatelných okolností budou
přihlášeným účastníkům sděleny e-mailem.
Přihlaste se, přijďte povzbuzovat a pobavit se.
Těšíme se na Vás. Tato výzva platí i pro nově
přistěhované občany starší patnácti let.
Oldřich Polášek

SK Lány v zimní pøípravì
Kromě pravidelných dvoufázových tréninků se
tým SK Lány účastní zimního turnaje O pohár
starosty obce Rynholec. V zahajovacím utkání
Lány porazily Sýkořici 5:1 a následovala výhra nad
Roztoky 4:1. Další zápasy byly odloženy kvůli
nepřízni počasí. V mezičase si hoši zahráli
přátelské utkání proti týmu Novo Kladno (výhra
10:5). Do jarní části sezony naše mužstvo
nastoupí s 4 novými posilami. Jsou to: Miroslav
Balík (AFK Tuchlovice), Matěj Cafourek, Filip
Javůrek (SK Nové Strašecí) a Jiří Vrbeník (Mšecké
Žehrovice).

Z důvodu oslav 90. výročí založení fotbalu na
Lánech byly zhotoveny šály a silikonové náramky
pro fanoušky. K zakoupení jsou na každém zápase
nebo u pana Porcala. Zároveň znovu prosíme
o jakékoliv dokumenty týkající se historie lánského fotbalu. Zapůjčit nebo věnovat kopie můžete
rovněž u pana Porcala nebo u Davida Dudášika.

Rozpis zápasù SK Lány
24.3. 15:00 SK Lány - Ol Rakovník
31.3. 16:30 SK Lány - FK Kněževes A
7.4.

Valná hromada TJ Sokol Lány
Ve čtvrtek 22. března 2018 se koná od
18:30 hodin valná hromada TJ Sokol.
Výbor očekává, že se zúčastní co nejvíce
dospělých členů TJ, aby tak jednak
využili svého práva a jednak vyjádřili
svůj zájem o dění v jednotě. Zveme
i naše příznivce k hojné účasti. Budeme
rozhodovat i o tom, jestli si na dokončení
elektroinstalace vzít úvěr v případě, že
nezískáme grant.
Václava Nováková

Rozpis zápasù ml. žáci

16:30 TJ Slabce - SK Lány

14.4. 17:00 SK Lány - Oh Městečko

31.3. 14:00 FK Hředle - SK Lány

21.4. 17:00 FC PO Olešná - SK Lány

7.4.

28.4. 17:00 SK Lány - ČL Kolešovice

10:00 SK Lány - TJ Roztoky

15.4. 13:30 FC 05 Zavidov - SK Lány

5.5.

21.4. 10:00 SK Lány - So N. Strašecí

12.5. 17:00 SK Lány - SK Lišany

29.4. 10:00 SK Rakovník B - SK Lány

19.5. 17:00 FK Hředle - SK Lány

5.5.

26.5. 17:00 SK Lány - FC Jesenice A

10:00 SK Lány - TJ Slabce

17:00 SK Senomaty - SK Lány

13.5. 10:00 Sp Lužná - SK Lány

3.6.

10:00 FC 05 Zavidov - SK Lány

19.5. 10:00 SK Lány - So Mšec

9.6.

17:00 SK Lány - So Kroučová

27.5. 11:00 FK Kněževes - SK Lány

17.6. 17:00 B. Rynholec - SK Lány
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