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Úvodník

Ohlédnutí za Májovou veselicí

Prázdniny

Poslední květnová sobota patřila na Lánech
Májové veselici (a večer také MS v ledním hokeji,
které ovlivnilo návštěvnost akce). Co jsme
v programu slíbili, to se také uskutečnilo.
Účinkující se začali sjíždět už ve 13:00 hodin,
kvůli dešti ale museli zkoušet svá vystoupení v
sokolovně. Před zahájením veselice se nebe
vyjasnilo a další přeháňky se nám naštěstí
vyhnuly. Všichni jsme si tak mohli užívat
příjemné slunečné odpoledne.
Rychtářka Hana Schritterová přivítala všechny
přítomné a pod májkou následovalo hodinové
pásmo vystoupení, jedno hezčí než druhé. Dětí ze
školky se sešlo dost (i přes probíhající epidemii
neštovic) a jejich vystoupení s vlastnoručně
vyráběnými rekvizitami bylo veselé a vtipné.
Potlesk sklidilo i třináct dětí, z toho tři lánské,
navštěvujících ZUŠ na Stochově. A nakonec
novostrašecký Folklorní soubor Čtyřlístek, který
přijel i s hudebníky v hojném počtu 23 členů, to na
náměstí doslova roztočil. Všichni zpívali, děvčata
výskala, radost pohledět na všechny ty barevné
kroje a usměvavé lidičky. Bohužel nikdo nevyužil
nabídku inzerovanou ve Zpravodaji („sólo pro
svobodná děvčata s krojovaným Jeníčkem

Zdá se, že to není tak dlouho, kdy jsme
zahajovali nový školní rok, ale bohužel
čas nejde zastavit a konec školního roku
se neúprosně blíží. Pro děti je to dobrá
zpráva – hurá, budou prázdniny! Pro
lánské školáky budou letošní prázdniny
o týden delší, protože během léta bude
provedena modernizace učeben v 1.
patře historické budovy základní školy
CH. G. Masarykové. Ředitelka naší
základní školy vyšla vstříc požadavkům
stavbařů, aby byl delší čas na nutné
stavební práce, a vyhlásila na poslední
červnový týden ředitelské volno. Horší
zpráva je to možná pro některé rodiče,
kteří řeší, jak zabezpečit hlídání svých
ratolestí během delších prázdnin. Já
osobně tak trochu našim školákům ten
týden navíc závidím, protože za školní
docházky, nás dříve narozených, žádná
ředitelská volna nebyla. Ale ono vůbec
nezáleží na tom, jak dlouhé prázdniny
budou. Mnohem důležitější je, jak
kvalitně a radostně je naši potomci
prožijí, aby měli v pozdějším věku na co
vzpomínat. S přibývajícím věkem začíná
člověk zapomínat určité pasáže svého
života, ale na co nikdy nezapomene, jsou
krásné vzpomínky na dětství, čas her
a malin nezralých. Proto bych chtěl
popřát našim školákům krásné a slunné
prázdniny. Pohodové prázdniny také
přeji všem kantorům, vychovatelům,
panu školníkovi, uklízečkám i zaměstnancům školní jídelny. A hlavně během
prázdnin nezapomeňte, že se uvidíme 2.
září v osm ráno před naší zmodernizovanou školou.
Karel Sklenička

Pozvánka na veøejné
zasedání
Zastupitelstvo obce Lány a Vašírov vás
zve na veřejné zasedání zastupitelstva
obce, které se koná v pondělí 10. června
2019 od 18:00 hodin v sále nad hospodou Narpa. Na programu bude mj.
schválení účetní závěrky, závěrečného
účtu hospodaření a výsledku hospodaření obce za rok 2018.

pod májí“), a tak děvčata a chlapci (dámy a
pánové) z Čtyřlístku v závěru vystoupení vzali do
kola každého, kdo měl chuť si zatančit.
Během odpoledne si děti náramně užívaly
skotačení na skákacím hradu, vyráběly si
květinové věnečky do vlasů, a kdo chtěl, mohl se
svézt na ponících. I na divadle bylo plno a
zaznívala odtud spousta dětského smíchu.
Pro dospělé hrála před Narpou muzika
k poslechu a k tanci. Odpolední kapelu Motovidlo
vystřídala večer kapela Akustik Band, která
roztančila většinu přítomných a vydržela až do
konce ve 23:00 hodin. Jídla a pití bylo také hojně,
díky hospodě Narpa a občerstvení pana Gregora,
který celé odpoledne pekl jednu palačinku za
druhou.
Rády bychom poděkovaly všem, kteří se na akci
podíleli, i všem, kteří ji navštívili. Moc děkujeme a
těšíme se na viděnou za rok, v sobotu 23. května
2020 na další Májové veselici, která snad bude i se
vztyčováním krále.
Fotogalerii si můžete prohlédnout na webových
stránkách obce ve fotogalerii.
Hana Schritterová a Jana Drastilová
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Zastupitelé se seznámili s nabídkou
Středočeského kraje na bezúplatný
převod pozemků pod krajskými komunikacemi od Středočeského kraje
do majetku obce. Jedná se o ulice
Zámeckou, Berounskou, Křivoklátskou a Lesní. Převod pozemků byl se
Středočeským krajem dohodnut při
budování obchvatu obce.
Místostarosta JUDr. Kosár jedná
s městem Stochov ve věci převodu
pozemků v katastru Vašírova do
katastru Stochova. Smlouvu pro
převod po schválení lánským
zastupitelstvem nyní schválilo i
zastupitelstvo města Stochova.
Starosta informoval zastupitele
o připravované změně linek systému
ROPID. Středočeský kraj ve spolupráci s Prahou připravuje rozšíření
území, ve kterém bude možné cestovat na jednu jízdenku i v případě, že
bude cestující přestupovat. Projekt je
ve fázi příprav s lokálními autobusovými dopravci a měl by vstoupit
v platnost s novými jízdními řády
počátkem prosince 2019.
Zastupitelé se seznámili s výsledky
přijímacího řízení do Mateřské školy
Lány na školní rok 2019/2020.
S ohledem na počet přihlášených dětí
bude nadále prodloužena nájemní
smlouva na prostory detašovaného
pracoviště MŠ ve Školní ul. čp. 376.
Všechny dobrovolné spolky a organizace, které podepsaly smlouvu
o dotaci od obce na činnost pro rok
2019, obdržely již finanční
prostředky (nebo jejich část).
Firma Dino Trading s.r.o. předložila
nabídku na instalaci regulace
veřejného osvětlení, celkem tří
největších bodů ve vsi. Investice
ve výši 205.000,- Kč by měla přinést
roční úsporu 35.000,- Kč.
Česká pošta s.p. nám oznámila, že
obdržela výpověď provozovatele České pošty partner v Lánech pana P.
Houlíka. Výpovědní lhůta pro
současného nájemce končí
v listopadu 2019. Česká pošta s.p.
hledá nového provozovatele.
Zastupitelé se seznámili s výsledky
účetní závěrky, závěrečným účtem
hospodaření a výsledkem hospodaření obce za rok 2018.
Do odvolání byl pozastaven příjem
komerční (placené) inzerce do
Lánského zpravodaje. Důvodem je
zvyšující se poptávka inzerentů a
omezený prostor pro otištění všech
inzerátů. Redakční rada připraví
návrh řešení.
Martina Hořejší

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Stavební ruch v naší obci
V minulých číslech našeho obecního Zpravodaje
jsem Vás informoval o termínech realizace
stavebních akcí, které nás letos čekají. A jaká je
skutečnost nyní? Koncem měsíce dubna začala
výstavba nové komunikace a prostranství mezi
komunikacemi Koněspřežní a U Lipky. Tato
stavba byla ukončena a předána firmou Froněk
Rakovník do užívání dne 5. června. V polovině
měsíce května začala rekonstrukce komunikace
U Kasáren včetně křižovatky u Autoservisu
Hamouz. Tato akce bude dokončena a předána
nejpozději do 15. června. V ulici Berounské
provádí firma Elektromont Matějka Nové
Strašecí rekonstrukci vedení nízkého napětí. Dne
5. června zahájila firma Klika & Dvořák Kladno
rekonstrukci chodníků v této ulici.
Předpokládané ukončení realizace je konec
července letošního roku. Firma Erimp Rakovník

provedla v měsíci květnu výstavbu nového
veřejného osvětlení v ulici Ječná a v části ulice
Sadová. Podle harmonogramu také pokračují
administrativní práce na akci čistička odpadních
vod Vašírov. Stavební úřad Nové Strašecí vydal
územní rozhodnutí na tuto akci a nejpozději do
konce června bude požádán Magistrát města
Kladna o vydání stavebního povolení a o zahájení
vodoprávního řízení na kanalizaci Vašírov. Obec
také podala žádost o vydání stavebního povolení
na rekonstrukci komunikace Bílá cesta. Zde se
předpokládá termín realizace na podzim 2019.
Hlavní akcí letošních prázdnin bude modernizace
učeben v 1. patře historické budovy základní
školy CH. G. Masarykové, která bude ukončena
nejpozději do 20. srpna 2019.
Karel Sklenička

Volby do Evropského parlamentu
V pátek a v sobotu 24. a 25. května i v naší obci
proběhly volby do Evropského parlamentu.
Volební účast byla 32%.
O hlasy voličů se ucházelo celkem 40 volebních
uskupení. V Lánech nejvíce hlasů získala
Občanská demokratická strana (20,57 %),
následovaná koalicí STAN, TOP 09 (16,57 %),
hnutím ANO 2011 (13,90 %) a Českou pirátskou
stranou (13,52 %). Dále se strany a volební

seskupení umístily v pořadí Svoboda a přímá
demokracie T. Okamury (7,04 %), Komunistická
strana Čech a Moravy (6,66 %), Česká strana
sociálně demokratická (4,57 %), HLAS (3,42 %),
Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová (3,04 %). Ostatní
volební strany a sdružení zůstaly pod hranicí 3 %.
Úplné výsledky najdete na na www.volby.cz.
Martina Hořejší

§47b, §66d, §3 – paragrafy, které nevìdomky dodržujeme
Čas od času slýchávám, že „Co je na mém pozemku, do toho nikomu nic není”. S tím se dá souhlasit. Ale jen do určité míry. Pak už přichází ke slovu
okřídlené „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná
svoboda druhého.” A kam tím mířím?
Ne, nemám teď na mysli ani víkendové sekačky
a cirkulárky, ani čtyřnohé a jinak nohé mazlíčky
a ani pravidelně se opakující hlasité večírky sousedů během léta. Přestože všem těmto příkladům
je výše uvedený výrok poplatný, má úvaha dnes
míří k čistotě a pořádku na soukromých pozemcích. Jejich vlastníci a uživatelé mají zákonnou
povinnost na nich udržovat čistotu a pořádek
takovým způsobem, aby nenarušovaly vzhled
obce. Stejně tak mají povinnost omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů včetně plevelů, tak,
aby nevznikla škoda jiným osobám, nebo aby

nedošlo k poškození životního prostředí. Těší
mne, když vidím spoluobčany, kteří se pečlivě
starají o své zahrádky a tím zároveň naplňují
literu zákona. Nicméně bych chtěl nyní vyzvat
i ostatní občany, aby zajistili na svých pozemcích
pořádek, čistotu a odstranili škodlivé organismy,
neboť na přelomu června a července bude provedeno místní šetření zaměřené právě na tuto oblast
a za nesplnění uvedených povinností může být
uložena pokuta.
Pozn. Výše uvedené zakonné povinnosti vyplývají z:
§ 47b zákona č. 200/1990Sb., § 66d odst. 1, písm.
b) zákona č.128/2000Sb., §3 odst. 1 písm.a)
zákona č.326/2004Sb.
Vítek Rybář, předseda Komise pro územní
rozvoj, veřejný pořádek a zeleň

Oèkování králíkù

Pozvánka na zábavu

MVDr. Šlégr zajišťuje očkování králíků v termínu
12. června 2019 v čase od 13:00 do 15:00 hodin. V
případě zájmu o očkování králíků je nutné se
předem nahlásit na Obecním úřadu v Lánech.

Sbor dobrovolných hasičů T. G. M. Vás srdečně
zve na letní zábavu pod širým nebem v sobotu
15. června u hasičské zbrojnice. Od 18:00 hodin
hraje kapela V pantoflích, občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné. Bude možná prohlídka
hasičské zbrojnice a techniky, možnost vyzkoušet
vodní dělo a jízdu člunem na Židovském rybníku.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Lánský den plný her pro celou rodinu
Rok s rokem se sešel a lánské spolky opět spojily své
síly, aby se v sobotu 15. června od 13:00 hodin
v prostoru lánského dětského hřiště, na rybníku
i okolo rybníka uskutečnil již 14. Lánský den plný
her. Srdečně zveme na tuto akci děti, rodiče,
prarodiče, zkrátka celé rodiny.
Na programu jsou sportovní soutěže, závody,
vědomostní kvízy a hádanky, korálkování i gumičkování. Vyzkoušíte si skutečnou hasičskou
techniku nebo můžete řídit model lodě. Pořídíte si
dočasné tetování, svezete se na ponících a na
jarmarku utratíte vysoutěžené lánské dukáty za
připravené odměny. Letos za námi přijede Tonda

Obal s pojízdnou výstavou o zpracování a recyklaci odpadů. I na tomto stanovišti se bude soutěžit
a objevíte např. holandský billiard či maxidomino
a určitě cestou neminete skákací hrad. Velkým
lákadlem budou testovací paddleboardy včetně
jedné velryby na rybníku. Milovníci zmrzliny si
opět přijdou na své. Losovat budeme 2x poukaz
na 20 kopečků 2AD zmrzliny a dárkové balíčky
školních potřeb. Chybět nebude dobré občerstvení, hudba a skvělí moderátoři Honza a Tomáš.
Přijďte se bavit. Už se na Vás všichni těšíme.
Spolek Naše Lány, dobrovolní hasiči,
baráčníci a modeláři

Rocková Nakopanina
22. června v 16:00 již po sedmé přivítáme léto na
modelářském letišti v Lánech. Na punk/rockový
nářez, který všechny příjemně nakopne, Vás
srdečně zvou pořadatelé ze spolku Mládež sobě a
Modelářský klub.
Festival zahájí s kytarou The Most Naked Man,
později nás COVERS for Lovers naladí na
festivalovou vlnu, kladenská kapela Anopheles
předvede ten pravý rock, The Fialky pořádnou
show a nakonec si všichni společně zaSKÁčeme
na slánskou kapelu TOTÁLNÍ NASAZENÍ.
Jednotné vstupné je 100,- Kč. K dispozici budou
stánky s pitím i občerstvením a kryté posezení. Do
areálu je zakázáno nosit vlastní nápoje.
Parkování zdarma přímo na místě – v případě
zaplnění parkoviště je nutno zanechat vůz v obci.

V průběhu dne bude možnost využít fotokoutek
a odnést si vzpomínku na fotografii, kdyby z hlavy
všechno vypadlo, a čekání na jednotlivá vystoupení si již tradičně budete moci zkrátit soutěžením
s ostatními návštěvníky.
PROGRAM: (časový harmonogram se může
měnit):
16:30 – 17:30 THE MOST NAKED MAN
Acoustic/Rock/Folk/Pop (Praha)
18:00 – 19:00 COVERS FOR LOVERS
Pop-punk (Praha)
20:00 – 21:00 ANOPHELES
Rock (Kladno)
21:30 – 22:30 THE FIALKY
Punk-rock (Praha)
23:00 – 00:00 TOTÁLNÍ NASAZENÍ
Punk-rock (Slaný)
Spolek Mládež sobě z.s.

Hudební léto pøed Narpou 2019
Hospoda Narpa srdečně zve k letnímu posezení
při muzice. Hudební večery se budou konat po
čtyři prázdninové středy před hospodou, vždy od
18:00 do 22:00 hodin. V případě nepříznivého
počasí se hudba přesune do Narpy.
· 10. července vašírovská kapela Milana Melena
Cheap Tools

·
·
·

24. července kapela Lukáše Holana Dva roky
bezména
7. srpna vašírovská kapela Milana Melena
Cheap Tools
21. srpna kapela Lukáše Holana Dva roky
bezména
Jirka Ladra, Hospoda Narpa

Letòák na Lánech bude promítat Ženy v bìhu a Èertí brko
Obec Lány všechny srdečně zve do lánského letňáku, do parčíku před obecní úřad. Nesnažíme se
tímto konkurovat letním kinům, ale myslíme si, že
letňák k prázdninám prostě patří, a tak jsme se
rozhodli přivést tento fenomén i na Lány v podobě
dvou pohodových představení pro celou rodinu.
Věříme, že Vám uděláme radost.
V pátek 19. července budeme promítat českou
rodinnou komedii Ženy v běhu. Režie: M. Horský,
hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, V. Khek
Kubařová, J. Boková, O. Vetchý, V. Polívka, M.
Hofman a další; délka filmu: 93 minut.

Jako rozloučení s prázdninami v pátek 30. srpna
jsme zvolili českou filmovou pohádku Čertí brko.
Režie: M. Najbrt; hrají: J. Cina, O. Vetchý, J.
Bárdos, J. Budař, M. Daniel, J. Plodková, V.
Kopta, T. Jeřábek, M. Geišberg, J. Žáček, M.
Dalecký, L. Latinák a další. Peklem příběh začíná
a svatbou končí.
Promítání začne vždy po setmění a hrajeme za
každého počasí (připraven bude velký stan).
S sebou si vezměte na sezení deky nebo skládací
křesílka. Na místě budou připravené sedací sety.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Kalendáø akcí
èerven/èervenec 2019
8. 6. Zájezd zahrádkářů do Veltrus
8. 6. Župní závody předškoláků, za
sokolovnou, 9 -12 hodin (Sokol)
8. 6. Vašírovský úsměvný volejbal –
hřiště ve Vašírově, turnaj (Náš
Vašírov)
8. 6. Letňák ve Vašírově – promítání
filmu Po čem muži touží, ve 20:30
hodin na hřišti ve Vašírově
11.6. Kurz první pomoci pro veřejnost
od 10:00 hodin v Domečku
(Naše Lány)
15. 6. Lánský den plný her, dětské
hřiště a okolí Žid. rybníka 13-18
hodin (Naše Lány, Obec Lány,
SDH, Baráčníci, Modeláři)
15. 6. Lánská smeč – Memoriál J.
Zelenkové, kurt u sokolovny,
turnaj ve volejbale (TJ Sokol)
15. 6. Večerní zábava pod širým nebem,
u hasičské zbrojnice se skupinou
V Pantoflích od 20:00 hodin
(SDH)
17. 6. Tělovýchovná akademie, v sokolovně, od 18:30 hodin (TJ Sokol)
18. – 19.6. Olympiáda dětí a mládeže, za
sokolovnou (ZŠ Lány, Obec
Lány,TJ Sokol)
22. 6. Turnaj v nohejbale Memoriál
Pavla Sláničky, od 9:00 hod.
hřiště ve Vašírově (Náš Vašírov,
Obec Lány)
22. 6. Rocková Nakopanina – 7. ročník, modelářské letiště od 15:30
hodin (Mládež sobě, MK Lány)
28. 6. Koncert Chorus Laneum od
18:00 hodin v sokolovně
29. – 30.6. Turnaj mladších žáků, tenis
(TK Lány)
Červenec Cyklovýlet (Náš Vašírov)
8. – 12. 7. Letní tábor 2019 pro děti 3 –
15 let – Mad Scientist (EMC,
Cesta zpět)
13. 7. Lánské letní polétání, modelářské letiště (MK Lány)
13. 7. Turnaj veteránů do/nad 60 let,
tenis (TK Lány)
19.7. Letňák v Lánech – film Ženy
v běhu od 20:30 hodin u obecního
úřadu
15. –19. 7. Letní tábor 2019 pro děti 7 –
15 let –Sherlock Holmes (EMC,
Cesta Zpět)
15.– 19. 7. Letní tábor 2019 pro děti od
3 do 6 let – Lotzika (Cesta zpět)
22.–26. 7. Letní tábor 2019 pro děti 3
–15 let – Yellow submarine
(EMC)
22. – 26. 7. Prázdninový týden u koní, I.
turnus (Sportovní stáj Vašírov)
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Kalendáø akcí
èervenec/srpen/záøí 2019
27. – 28. 7. Turnaj dospělých, tenis (TK
Lány)
29. 7. - 2. 8. Příměstský tábor, Avengers,
sokolovna Lány (Naše Lány)
29. 7. - 2. 8. Letní tábor 2019 pro děti 3
–15 let – na téma Crazy galaxy
(EMC, Cesta zpět)
3. 8.
Gulášfest, před hospodou Narpa od 13:00 hodin, soutěž ve
vaření guláše (Obec Lány)
5. - 9. 8. Tenisový kemp děti (TK Lány)
5.-9. 8. Příměstský tábor, na téma
Divoký západ, sokolovna Lány
(Naše Lány)
5. - 9. 8. Letní tábor 2019 pro děti 3 – 15
let – Ninja (EMC, Cesta zpět)
5. - 9. 8. Prázdninový týden u koní, II.
turnus (Sportovní stáj Vašírov)
11. 8. L á n s k é v ý š k o m ě r y 2 0 1 9 ,
modelářské letiště (MK Lány)
16.-18. 8. Lánské chroustování,
modelářské letiště (MK Lány)
17. 8. The 15th Honour & Prestige
Tennis Cup Lany 2019 (TK
Lány)
22. - 30. 8. Generální úklid sokolovny
(TJ Sokol)
24. 8. Turnaj babytenis (TK Lány)
26. - 30. 8. Letní tábor pro děti od 3 do 6
let, Disney (Cesta zpět)
26. - 30.8. Tenisový kemp pro děti (TK
Lány)
30. 8. Letňák v Lánech – film Čertí
brko od 20:30 hodin u obecního
úřadu
31. 8. Dětský sportovní den, hřiště ve
Vašírově (Náš Vašírov)
31. 8. - 1. 9. Turnaj mladších žáků, tenis
(TK Lány)
2. 9.
Zahájení pravidelných tréninků a cvičení (TJ Sokol)
2. 9.
Probuď se, školo! areál ZŠ Lány,
odpoledne (ZŠ Lány)
7. – 8. 9. Turnaj dorostu, tenis (TK
Lány)
7. 9.
Lánská podzimní sobota,
modelářské letiště (MK Lány)
7 .9.
Lánské noční poletování, výročí
založení klubu, modelářské
letiště (MK Lány)
14. 9. Turnaj babytenis, tenis (TK
Lány)
14. 9. Kulinářský jarmark, před hospodou Narpa (Obec Lány)
14. 9. Masarykova vatra, sokolské
cvičiště od 19:00 hodin (SDH,
Muzeum TGM, Obec Lány)

SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT
Pozvánka na výstavu do Muzea T. G. M.
Srdečně zveme na slavnostní zahájení výstavy
Muzea Saského červeného kříže do Muzea T. G.
Masaryka v Lánech, které se uskuteční dne
7. června od 17.00 hodin.
Výstava s názvem Kdo má mozek, chrání jej aneb
Jak předcházet úrazům představí unikátní
předměty a materiály se sbírek Muzea Saského
červeného kříže v Beierfeldu. Toto muzeum patří
mezi 16 muzeí v Německu, která jsou zřizována
Německým červeným křížem. Muzeum spravuje
vzácné sbírkové předměty a archiválie týkající se
historie Červeného kříže, záchranářství a historie
ošetřování raněných. Muzeum pořádá výstavy
a přímo ve městě Beierfeld je možné navštívit
výborně zpracovanou expozici historie Saského
červeného kříže.
V roce 2014 jsme navázali spolupráci mezi Sas-

kým muzeem Červeného kříže a Muzeem T. G.
Masaryka v Lánech. Důvodem bylo především
společné téma historie Červeného kříže, kterou
lánské muzeum zpracovává prostřednictvím
svého dalšího objektu, Pamětní síně Alice Masarykové. Od roku 2014 se pravidelně uskutečňují
výměnné výstavy na různá témata a zároveň
dochází k obohacování vzájemných poznatků
a zkušeností.
V rámci spolupráce s Muzeem Saského červeného kříže vznikl i další zajímavý projekt přímo
v obci Lány. Saský červený kříž zde pomohl zřídit
unikátní Školní zdravotní službu, kterou také
pravidelně školí.
Výstava Kdo má mozek, chrání jej aneb Jak
předcházet úrazům potrvá do 8. září 2019.
Irena Smržová

Fotosoutìž Lánské pohledy 2019
Fotosoutěž se nám rozběhla a již nám začínáte
posílat své fotografie s tématikou Lán. Těšíme se
na vaše další „pohledy”, které nám můžete předávat až do 15. srpna. Nejjednodušším způsobem
předání je zaslání v elektronické podobě na
emailovou adresu fotosoutez@lany.cz. Fotografie budeme průběžně uveřejňovat na webových

stránkách obce a slavnostní vyhlášení vítězů
proběhne 14. září na Kulinářském jarmarku.
Bližší informace naleznete na adrese
http://www.obec-lany.cz/cz/fotosoutez.
Vítek Rybář, předseda Komise pro
územní rozvoj, veřejný pořádek a zeleň
a Ernest Kosár, místostarosta obce

GULÁŠfest 2019 bude první srpnovou sobotu
Zpravodaj přes prázdniny nevychází, a tak si
prosím zapište již nyní do kalendáře velkou
prázdninovou akci, kterou jistě GULÁŠfest bude.
V tuto chvíli je soutěžícími obsazeno všech deset
pracovních míst. Zveme Vás na náměstí, přijďte
fandit a přijďte se bavit! Podrobnosti k akci
najdete pod QR kódem.

QR kód lze použít pro
zobrazení webové stránky
akce Gulášfest s pomocí
chytrého telefonu.
Jana Drastilová,
Komise pro společenský
život v obci

Kulináøský jarmark, Masarykova vatra a Cyklosprint
V sobotu 14. září bude na Lánech živo. Připravuje
se několik tradičních akcí. Muzeum T. G.
Masaryka Lány, Sbor dobrovolných hasičů T. G.
M. Lány a Obec Lány Vás zvou na pietní akt
Masarykova vatra. Emil Buřič zve na Lánský
cyklosprint aneb Sprint do vrchu na horských
kolech v Berounské ulici. My bychom Vám nyní
rádi přiblížili další akci – Kulinářský jarmark,
který se bude konat před Narpou na náměstí.
V zářijovém Zpravodaji Vám přineseme kompletní informace. Abychom Vás nalákali, prozradíme,
že na Kulinářském jarmarku se můžete těšit na
vystoupení harmonikáře, Poberounskou hudební
skupinu Třehusk a večerní zábavu s kapelou
V Pantoflích. Během dne bude pro děti připravený skákací hrad a oblíbené smývatelné tetování.
Odpoledne proběhne vyhlášení výsledků fotosoutěže Lánské pohledy 2019. O spokojená bříška

se postará Catering Na Mlejnici, jenž pod
vedením Pepy Hoška nabídne také zabijačkové
pochoutky, které k této akci neodmyslitelně patří.
Dobroty si po celý den můžete dopřát i v Krčmě
U SPÁLENÝ NOHY a sladkou tečku nabídne
MAXItrdelník pana Novotného. Účast přislíbily
stánky s různými dobrotami: burčák a vína,
koláče a linecké pečivo či škvarkové placky, marmelády, koření, medy, domácí sirupy, slovenské
sýry, skvělé uzeniny, domácí kváskový chleba
a speciály, mošty a cidre, čaje a čokolády, sušené
plody, čerstvé ovoce a zelenina. Pokud máte
každoročně přebytky svých výpěstků a rádi byste
je nabídli veřejnosti, neváhejte nás kontaktovat
do konce letních prázdnin na adrese:
jana.drastilova@lany.cz. Těšíme se na viděnou.
Jana Drastilová,
Komise pro společenský život v obci
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ZE ŠKOLY
Pražského hradu s odborným doprovodným
komentářem, a to u příležitosti 100. výročí
založení Kanceláře prezidenta republiky.
13. 5. – Po významných místech naší obce se
v doprovodu pana PaedDr. V. Vodvářky vydali
naši šesťáci.

Zprávy ze školy
25. 4. – Žáci 4. B a dva páťáci se vypravili na
každoroční zdobení stromu před Narpou. Na
větve stromu se vzneslo hejno čarodějnic, strom
obsadili pavouci a poblíž stojící smrček se pokryl
pavučinami, netopýry a malými čarodějkami. Za
výzdobu děti obdržely Kofolu „na účet podniku”.
25. 4. – V Muzeu v Novém Strašecí žáci 3. a 4. A
absolvovali společně program „Pravěk v muzeu“.
29. 4. – Žáci 2. A, B a 3. B využili nabídnuté
příležitosti a navštívili depo metra na Zličíně.
30. 4. – Čarodějnické soutěžení se odehrálo mezi
dětmi školní družiny.
23. – 30. 4. – Na školu v přírodě do Svoru odjelo
letos 123 dětí a 8 pedagogů. Počasí nám přálo,
pršelo jen poslední pobytový den. A ani to nám nevadilo, protože dopoledne jsme byli v klubovnách
a odpoledne se hodnotilo a balilo. Děti si užily
hlavně celodenního pobytu na čerstvém vzduchu,
pobytu v kolektivu a spousty různorodých aktivit.
Ve Svoru byly i školy z Mostu, Prahy a Čáslavi
a všichni jsme se společně zapojili do plnění etap
táborové hry Ztraceni a Lánští byli velmi úspěšní.
Všichni jsme také každý den napjatě sledovali
bodování úklidu na chatkách a v bungalovech.
Dětem moc chutnalo, často si chodily pro přídavky. Dopolední výuka probíhala v klubovnách
nebo venku. Jeden den děti vyrazily na pěší
celodenní výlet kombinovaný s cestováním vláčkem. Druháci a 3. a 4. B navštívili Nový Bor a byli
na exkurzi v místní sklárně. Skupina páťáků a 3.
a 4. A se vydaly na opačnou stranu, na rozhlednu
Jedlová. Nejstarší žáci 6. – 9. ročníku ušli nejdelší
trasu a kromě rozhledny Jedlová navštívili i zříceninu hradu Tolštejn. Pobyt nám zpestřily dvě
večerní diskotéky a společná akce „Svor hledá talent“, kde naše děti předvedly pěkná vystoupení.
Obešli jsme se bez vážných zdravotních komplikací a chování všech dětí na pobytu si zaslouží
velkou pochvalu.
3. 5. – Druháci se vypravili v rámci projektu
Šablony II do rakovnického Muzea T. G. M., kde
strávili tzv. projektový den mimo školu. Pod vedením paní archeoložky se děti seznámily s dějinami
a životem Vikingů, část dopoledne se zabývaly
přírodou Rakovnicka. Vstupné, program i cesta
autobusem byly hrazeny z prostředků EU.
8.5. – V jednotlivých kategoriích 47. ročníku
Běhu vítězství zámeckým parkem soutěžilo třicet
dva žáků školy. Adam Hořejší z 8. třídy zvítězil
v kategorii starších žáků na trati dlouhé 1040
metrů. Dvacet šest školních dětí se zúčastnilo
běhu pro zdraví. Čtrnáct dívek, pět hochů a devět
zaměstnanců školy pomáhalo s organizací akce.
9. 5. – Žákům 5. a 6. třídy se naskytla ojedinělá
příležitost navštívit reprezentační prostory

14. 5. – S vedením školy se sešla žákovská rada,
byli vyhodnoceni nejlepší sběrači starého papíru
(Kamila Kučerová, Ella Bauerová, Nela Řezáčová) a třída 1. A, která nashromáždila nejvíce
papíru v přepočtu na žáka. Jarní soutěží ve sběru
škola za 7.440 kg starého papíru získala 13.810,Kč. Děkujeme za podporu.
14. 5. – Čtyřhodinový program s odborníkem na
téma „Improvizace“, hrazený z prostředků EU,
proběhl v 5. třídě.
15. 5. – V deváté lekci finanční gramotnosti se žáci
osmé třídy zabývali spotřebitelskými úvěry. Na
příkladu fiktivní smlouvy o úvěru si vyzkoušeli,
jak je důležité ji pozorně přečíst a pochopit, co
člověk podepisuje.
15. 5. – Žáci 4. ročníku navštívili výstavu nejznámějšího animačního studia světa – Pixaru, která
se konala v prostorách Křižíkova pavilonu E na
Výstavišti Holešovice Praha.
16. 5. – Žáci 1. a 2. ročníku zhlédli v DK na
Stochově divadlo „Čtyřlístek a talisman moci“.
17. 5. – Ve škole probíhalo focení tříd.
20. 5. – V rámci edukačního programu na Zámku
Nižbor si žáci 1. ročníku vyzkoušeli některé
činnosti ze života v pravěku, navštívili stálou
expozici ,,Keltové v srdci Čech aneb Co bylo před
nimi“ a zahráli si na archeology. Výprava se konala v rámci projektu Šablony II, vstupné, program
i cesta autobusem byly hrazeny z prostředků EU.
22. – 24. 5. – Výuce tzv. průřezových témat byly ve
škole věnovány tři projektové dny. Žáci 2. A se
vypravili do přírody, žáci třetích tříd navštívili
Městský úřad v Novém Strašecí a Obecní úřad
v Lánech, páťáci s deváťáky Evropský dům
v Praze, sedmáci třídírnu odpadů Rumpold
v Kamenných Žehrovicích, šesťáci mapovali
kladenské instituce a před začátkem voleb
nahlédli do lánských volebních místností.
V letošním školním roce byl výnos sbírky Českého
dne proti rakovině věnován na nádorovou
prevenci chorob způsobených kouřením. Naše
škola se letos opět zapojila a na konto Ligy proti
rakovině jsme odeslali 2.565,- Kč. Moc děkujeme
všem, kteří podpořili dobrou věc!
Ve dnech 18. – 19. června v dopoledních hodinách
děti v prostorách areálu TJ Sokol Lány poměří své
sportovní síly na 7. Olympiádě dětí a mládeže.
V úterý 18. 6. v 16.00 hodin se v budově 1. stupně
ZŠ koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
V pondělí 2. 9. 2019 uspořádáme ve škole tradiční
odpolední akci „Probuď se, školo!“, začínat
budeme v 15.00 hodin.
Iveta Vrabcová, ředitelka 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.
· Každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin
Ženský kruh. Dílna ručních prací je
vhodná i pro starší děti.
· Každý čtvrtek od 10:00 do 10:30
hodin Výtvarné dopoledne pro děti
s rodiči .
· Kurz první pomoci - vše, co
potřebuješ, jsou dvě ruce se pro
veřejnost uskuteční v úterý 11.
června od 10:00 hodin pod vedením
záchranáře Marka Hylebranta. Přijít
může každý. Vhodné i pro seniory ...
· Ve středu 12.6. a 26.6. od 10:00 do
10:15 hodin Maňáskové divadlo
· Beseda Jak zvládat emoce svoje i
svého dítěte se uskuteční ve středu 25.
září od 10:00 hodin s Mgr. Zuzanou
Hanákovou. Co dělat, když mé dítě
emoce nevyjadřuje nebo je vyjadřuje
extrémně. Proč občas reagujeme tak,
jak nechceme ...
Poradenství
· Rodinné poradenství - Mgr. Zuzana
Hanáková, 602 285 259 nebo
hanakova.zuzana@email.cz
· Právní poradenství pro rodiny - Mgr.
Kristýna
Spalová,
kristyna.spalova@email.cz
· Senior poradenství - Simona
Piskláková, sdruzeni@lany.cz
· L a k t a č n í p o ra d e n s t v í - V ě r a
Lintymerová, nebo 777 587 952
nebo laktacniporadce@centrum.cz
· Personální a mzdové poradenství Magda Žižková, DiS,
magdaf@centrum.cz
· Základní sociální a formulářové
poradenství - Simona Piskláková,
sdruzeni@lany.cz
Prázdninový provoz herny Domečku
V průběhu letních prázdnin bude
Domeček otevřený pouze pro
naplánované příměstské tábory. V
herně bude probíhat úklid, doplníme
nové hračky a budeme vybírat
zaslouženou dovolenou. Podlaha v
tělocvičně se bude brousit a lakovat.
Herna Domečku se opět otevře
veřejnosti první týden v září.
Poradenství můžete využívat i během
prázdnin. Neváhejte kontaktovat naše
konzultanty. Přejeme vám krásné léto.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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Z HISTORIE
Nesmíme zapomínat
na studánky v polích a lesích
Na samém konci května se každoročně
slaví Den otevírání studánek,
přirozených vývěrů podzemní vody na
povrch. Vodní zdroje mají v přírodě svou
nezastupitelnou roli, praktickou i
kulturní. Mapa studánek v Národním
registru pramenů a studánek jich
eviduje k letošku na území České
republiky 10 500.
Nejblíže Lánům je obezděná studánka
poblíž Betynky, kde vyvěrá voda z úpatí
Kopaniny. Na jaře jí bývá pochopitelně
víc, ale samotný pramen musí mít hlubší
zdroj, protože studánka existuje už
dlouhou řadu let a voda je v ní pořád.
Přiznám se, že z téhle studánky jsem se
v životě nenapil. Ani nevím proč, cimprlich jsem nikdy nebýval; zřejmě mě tudy
nikdy vyprahlého nevedla cesta.
Na odvrácené (severní) straně téhož
kopce vytéká na Starém zámku blíž
k Lauře, pár kroků od cesty kdysi zvané
Konina, nepříliš vydatný, ale stálý
pramínek, který nevysychá ani v
nejžhavějších letních parnech a
suchách. Pil jsem tuhle vodu nejednou a
žádné střevní potíže mi nezpůsobila. K
ničemu vás ovšem nenavádím.
Hodně známá je studánka na Pánovce
několik desítek metrů jižně od rybníka
sloužícího jako koupaliště. Tam je voda
pořád a nepil jsem ji odtud jenom já,
nýbrž i celá řada žíznivých turistů
a rekreantů.
Nedaleko Ploskova a Mašiny je Františkánská /seč/ a rovněž tam bývala studánka, kam se chodívali lesní dělníci
osvěžit. V téhle studánce se dne 7. července 1927 utopila Josefína Reichlová
z Lán čp. 60. Není jisté, zda šlo o nešťastnou náhodu, nebo o sebevraždu.
K tragédii došlo téhož roku také u studánky na Pustince. Dne 14. května 1927
se tam utopil Josef Roubal z Kačice.
Musel být pro nedostatek místa vytažen
řetězem za krk; hasiči druhého dne ze
studánky vyčerpali všechnu vodu a zdroj
důkladně vyčistili.
Studánky samozřejmě bývaly poblíž
všech hájoven, ale vody se z nich dalo
vyčerpat jen málo. To se uvádí jako jeden
z hlavních důvodů, proč hájovny přestaly být obývány. V dobách motocyklů
a automobilů, kdy se lesní personál
může rychle kamkoli přemístit, už je
zbytečné sídlit kdesi na vídrholci, kde
lišky dávají dobrou noc.
Jak vidno, s vodou všechno začíná –
a také končí.
Václav Vodvářka, lánský písmák

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co se dělo v měsíci květnu v MŠ:
Na zápis se ve dnech 6.5. a 7.5. 2019 dostavilo 35
žadatelů o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Devět žadatelů nemá trvalé bydliště na Lánech.
Všem žadatelům s trvalým bydlištěm na Lánech
bude v letošním roce vyhověno. Do první třídy
odchází z mateřské školy 30 dětí.
9.5. zavítaly do třídy Berušky obyvatelky DPS,
aby s dětmi oslavily svátek maminek. Čekalo je
pásmo písniček a tanečků. Babičky od nás obdržely nejen krásný zážitek, ale i kytičku a malý
dárek.
13.5. probouzíme školní zahrádku – Za slunného
počasí proběhla jarní brigáda na zahradě MŠ.
Rodiče se s vervou pustili do přesazování stromků, natírání zábradlí, úpravy květníků a okolí
školky. Udělalo se hodně práce. Zahrada by
mohla být hotova, kdyby přišlo více rodičů. Věříme, že nám přijdou ještě pomoci, aby bylo vše
dokončené a děti měly ještě lepší podmínky pro
hry na zahradě.
V pátek 17. 5. navštívily všechny třídy naší MŠ
divadelní představení „Čtyřlístek a talisman
moci“ v Domě kultury na Stochově. Hrdinové
Myšpulín, Bobík, Pinďa a Fifinka se v něm vydali
hledat bájný talisman moci rozdělený na dvě
části. Výpravu do hor a na Havaj se jim snažil
komplikovat záškodník profesor Zádrhel, ale
neúspěšně. Myšpulín a Bobík získali polovinu
talismanu od slečny Yettinky a druhou Pinďa
s Fifinkou od havajského šamana. V jejich městečku Třeskoprsky na jejich počest uspořádali
velkou oslavu, ale naši hrdinové se rozhodli
magickou sílu talismanu nevyužívat. Celé představení doprovázely veselé písničky a dětem se
divadlo moc líbilo.
23.5. proběhlo společné fotografování tříd na
zahradě MŠ. Třídy se na čerstvém vzduchu
postupně vystřídaly, aby se děti s učitelkami

mohly křenit do objektivu paní fotografky Laury
Klokočníkové, a vznikly tak hezké fotografie na
památku. Naši předškoláci se vyfotili i jednotlivě
na závěrečné tablo.
30.5. se uskutečnila závěrečná hodina Zumbíku
v letošním školním roce s ukázkou tanců pro
rodiče. Název vystoupení Děti léta vybízel účinkující k ozdobení sukniček a oblečení květinami.
Děti předvedly, co se s lektorkou Petrou naučily za
kroky a taneční sestavy.
31.5. se slavil v celé školce očekávaný svátek dětí:
Mezinárodní den dětí. Nejprve si děti připravily
slavnostní svačinu a poté se sešly na zahradě, kde
si společně zasoutěžily. Letos bylo téma „Ptáčci
na zahradě MŠ “.
Děti hledaly vajíčka v písku, přetahovaly se
s lanem, nosily vodu a užily si plno dalších soutěží.
Na závěr nesmělo chybět hledání ptačího pokladu
a tečkou byla sladká odměna - jahodový nanuk.
Děti potěšily i dárky pro hry a sport na zahradě.
Na co se těšíme v měsíci červnu? Na třídní výlety.
Děti ze třídy Berušky se podívají 21. června do
ZOO Zájezd. Děti ze třídy Kytičky a mladší děti ze
třídy Soviček a Zajíčků pojedou na výlet 6. června
do ZOO Plzeň. Stráví tam téměř celý den, tak si to
určitě užijí. Děti ze třídy Sluníček a starší děti ze
třídy Soviček a Zajíčků pojedou na výlet také 6.
června, a to do Techmánie Plzeň. Všechny děti se
na výlety již těší.
Dne 25.6. se vydají všechny třídy do Obůrky.
Cestou si zopakujeme názvosloví lesních stromů,
hmyzu, poslechneme si zpěv ptactva. V Obůrce
nakrmíme lesní zvěř a vyslechneme si zajímavosti
z jejího života.
V měsíci červnu bude pro předškoláky připraven
týdenní program loučení s mateřskou školou
Poslední školkování. Děti čeká týden plný zážitků.
Třídy Sluníčka, Zajíčci a Sovičky si již teď připravují svá vystoupení, která proběhnou 20. 6. na
školní zahradě od 15.30 hodin. Zveme Vás
srdečně na zahradu mateřské školy.
Přejeme dětem i dospělákům sluníčkem prohřáté
prázdniny i dovolené a s úsměvem se přivítáme
v novém školním roce.
Miluše Vaněčková,
ředitelka Mateřské školy Lány
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SPORTOVNÍ DÌNÍ
Lánský Aerobic Team TJ Sokol Lány sbíral opìt medaile
Aerobic Team Lány pod TJ Sokol Lány zahájil
sezónu na soutěži Středočeský taneční pohár
2019, kde tým Robotíků a minitým Andílků získaly 1.místo. Obě skupiny tak postoupily do finále
do Mladé Boleslavi. Tady se nakonec do nejužšího
finále dostali Robotíci a ze 17 skupin byli pátí!
Holky byly zklamané, ale trenérka spokojená,
protože předvedly skvělé výkony a v tak veliké
konkurenci je to krásný výsledek. Pak už se rozjela
závodní sezóna, ve které bojovaly tyto týmy:
Andílci (4 – 7 let), Děvušky z Ruska (8 – 10 let),
minitým Pidiženy (8 – 10 let), Rebelky (11 – 13
let), Robotíci (8 – 10 let), Mamma Mia! (14 – 16
let), Perly české muziky (14 – 16 let), Panenky
s překvapením (14 – 19 let) a Mexičanky v kategorii dospělí. Výsledky najdete na stránkách
www.aerobicteamlany.cz . Když to shrneme, tak
si celý tým vybojoval 10x bronz, 10x stříbro a 12x
zlato! Mexičanky dokonce vyhrály ve své kategorii 1.místo v Lucerně v celorepublikovém finále
Mia Festivalu. Všem moc gratulujeme a na
všechny jsme moc pyšné! Dík zaslouží trenérky
Sabča Molčanová, která má pod křídlem Perly,
Rebelky a Panenky, Jíťa Jelínková, která trénuje
Pidiženy a Terezka Kytková, která pomáhá hlavní
trenérce s ostatními týmy. Letos poprvé je hlavní
trenérka v roli maminky. Tým má tedy nového
člena Jonáška, který perfektně zvládá závody
a hlavně nepřítomnost maminky, když zrovna
trénuje, a to díky skvělé babičce. Málokdo si
uvědomí, že právě díky ní může celý oddíl dál
fungovat. Jonáškova babička Jana si zaslouží

tudíž tu nejzlatější medaili! Děkujeme také všem
rodičům cvičenek za ochotu, podporu a pomoc!!!
Máme skvělé děti, které mají skvělé rodiče.
Z celého oddílu se tak stává jedna velká rodina!!!!
Děkuji tedy své aerobikové rodině za další skvělou
sezónu!
Hlavní trenérka Bára Ladrová

Basketbal v Sokole
Od nového cvičebního roku plánuje TJ Sokol
Lány rozšířit nabídku svých sportovních aktivit
o basketbal pro začátečníky z 1. stupně ZŠ.
Aktuálně zjišťujeme zájem o tento sport. Pokud

byste chtěli své děti přihlásit, zašlete e-mail na
info@sokol-lany.cz.
Martin Zelenka, starosta TJ Sokol Lány

Sokolovnu èeká oprava
podlahy
Uplynulo osm let od rekonstrukce
původní podlahy, která v sokolovně
sloužila od 19. května 1934. A bezmála
půl milionu Kč bylo v roce 2011 nutné
vynaložit na její kompletní výměnu.
Vybourání podlahy proběhlo brigádně
za hojné účasti členů a členek TJ Sokol
Lány. Na realizaci nové sportovní podlahy byla vybrána renomovaná firma
z České Bělé. Výsledek splnil očekávání
a nová podlaha se stala chloubou naší
sokolovny. Nyní však nastal čas provést
důkladnou údržbu.
Sokolovna je vytížena převážně sportovními aktivitami v rámci tělocvičné
jednoty. Je také místem pro pořádaní
velkých kulturních a komerčních akcí.
A právě při těchto typech akcí dochází
k velkému opotřebení podlahy. Převážně jehlové podpatky při zábavách a plesech nejsou k podlaze zrovna šetrné.
Stejně tak jako hrubé nečistoty z bot
návštěvníků. Nesprávná manipulace se
stoly a židlemi při přípravách a po úklidu
akcí podlaze také neprospívá. Ale s tím
jsme do rekonstrukce šli a věděli jsme, že
sokolovna je i kulturním místem. A tak
tomu bude samozřejmě i nadále.
Začátkem tohoto roku byla výborem TJ
oslovena firma, která rekonstrukci podlahy v roce 2011 realizovala. Při technické revizi na místě se zjistilo, že právě
kvůli velkému poškození od jehlových
podpatků (hluboké vrypy až do dřeva)
bude nutné celou podlahu zbrousit až na
parketový základ, zatmelit, přebrousit,
nalajnovat volejbal, badminton (nově),
podávací lajny, florbalové brankoviště
(nově), nakreslit znak Sokola, trojnásobně přelakovat epoxidovým protiskluzovým atestovaným lakem a vyleštit. Celková částka na opravu podlahy
činí 100.073,- Kč.
Od 1. července do 14. července 2019
bude sokolovna uzavřena pro jakýkoli
provoz. Během těchto dvou týdnů realizační firma podlahu opraví. Následně
bude nutné nechat podlahu týden bez
zátěže a od září už zase bude sloužit
svým, převážně sportovním, účelům.
A doufejme, že nám zase nějakou dobu
vydrží bez většího poškození. Přepočtené výdaje na opravu v horizontu osmi
let od rekonstrukce nejsou zrovna malé.
A proto děkuji všem, kteří sokolovnu,
stejně tak i přilehlý sportovní areál, využívají a chovají se k tomuto majetku
ohleduplně a zodpovědně jako k vlastnímu.
Martin Zelenka,
starosta TJ Sokol Lány
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Sokol hledá nového správce
TJ Sokol Lány hledá zájemce na správu
objektu sokolovny a přilehlého sportovního areálu od 1.7.2019. V rámci správy
nabízíme i pronájem služebního bytu v
sokolovně. Více informací na telefonním
čísle 603 878 867 nebo emailu
info@sokol-lany.cz.

Èerven v Sokole
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

4. června využila naše hřiště Policie
ČR k uspořádání svého turnaje v nohejbalu.
8. června budou soutěžit předškoláci
na hřišti při župním závodu v
lehkoatletických disciplínách. Závod
zakončily děti opékáním buřtů.
15. června budou bojovat naše a cizí
volejbalové týmy na turnaji Lánská
smeč, který je organizován jako
Memoriál Jitky Zelenkové.
17. června od 18:30 hodin přijďte do
sokolovny ocenit vystoupení aerobik
týmů i žen ze všestrannosti. Vstupné
je dobrovolné, výtěžek bude věnován
na renovaci podlahy v sokolovně.
Od 18. do 20. června proběhnou líté
boje mezi žáky základní školy v
dalším ročníku Olympiády dětí a
mládeže. Přijďte se podívat
a povzbudit závodníky!
21. června u táboráku za sokolovnou
zakončí cvičební rok oddíl aerobiku.
Ženy a příznivkyně lánského Sokola
zveme na posezení do sokolovny
k ukončení cvičebního roku 2018-19,
a to ve středu 19. června od 18:00
hodin. Bližší informace u cvičitelek.
28. června od 18:00 hodin zazpívá
sbor Chorus Laneum; tentokrát v
sokolovně, protože lánský kostel je
uzavřen.
Od začátku července bude probíhat
renovace podlahy v sokolovně (viz
článek na str. 7). Jakmile to bude
možné, oznámíme v rozhlase
obnovení cvičení během prázdnin
(cca 16. července). Nabídneme
cvičení seniorek v úterý od 9 hodin a
cvičení žen v úterý od 20 hodin.
Ani v červnu cvičitelky nezahálí a
stále se s námi můžete přijít
protáhnout v úterý dopoledne od 9
hodin a večer od 19 a 20 hodin.
Nedělení cvičení s Martinou bude v
červnu pouze 16. června.

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Lánský Bìh zámeckým parkem stále táhne
Nevím, kdo to počasí tam
„nahoře“ zamlouvá, ale při
Běhu 8. května jsme zase
měli štěstí. Bylo pěkně,
slunce svítilo, ale foukal
studený vítr. Ten si vytrpěly
zejména pořadatelky při
prezenci. Hlavními
pořadateli závodu je TJ
Sokol Lány a ZŠ Lány, svoji
podporu nachází i u Obce.
Kvůli opravám kolem
rybníka museli pořadatelé
změnit trasy i místa startu a
cíle. Ale vybrali dobře,
závodníci si novou, o trochu
delší trať pochvalovali. Ve
dvaceti čtyřech běžeckých
kategoriích závodilo celkem
544 běžců, z toho bylo 337
dětí, 83 žen a 124 mužů. 65
z nich hlásilo bydliště Lány,
ale přihlašovali jsme běžce
nejen z blízkého okolí, ale i
z Hradce Králové, Mostu,
Teplic, Kolína, Adamova, Hlavní závod mužů, trať 8200 metrů.
Ústí nad Labem, Mladé
závodníků si nejlépe vedl Adam Hořejší, žák 8.
Boleslavi, Hořovic, Popradu, Rožnova pod
třídy,
který si v kategorii starších žáků na trati
Radhoštěm, a dokonce i ze španělské Zamary.
1040
m
s časem 3:20,1 doběhl pro první místo a
Zajímavé je, že s každým ročníkem přibývá
putovní
pohár pro svou věkovou kategorii. Běh
v závodě žen. Nejstarším závodníkem byl pan Jan
pro
zdraví
absolvovalo 206 sportovců a
Svoboda narozený v r. 1943. Z lánských
vylosovanou vítězkou se stala Bára
Došková z Kyšic. Velmi rádi jsme
mezi sebou uvítali pravidelnou
návštěvnici – paní Livii Klausovou,
která s rodinou přišla podpořit
v závodě svoji vnučku Elišku.
Děkujeme za peněžní i věcné dary
mnoha sponzorům, díky nimž jsme
mohli vítěze odměnit hodnotnými
cenami. Děkujeme Kanceláři
prezidenta republiky a Správě
zámku Lány za možnost Běh
v parku pořádat. Svůj podíl na
úspěchu má určitě i pan Jiří Ladra,
který závod skvěle komentoval.
Mnozí členové organizačního
výboru se na Běhu podílejí od jeho
založení. Možná i proto je náš závod
„vymakaný“, takže se nemohlo stát,
aby se 47. ročník nevydařil! Dík
všem jeho organizátorům a
pořadatelům.
Václava Nováková
Manželé Antonín a Květa Bechyňovi s paní Livií Klausovou.
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