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Vstříc létu
Obrazně se říká, že Lány vděčí za vše
lesům. Pan docent Doležal opravuje,
že lokalizace obce je daná dnes už
téměř neznámým potokem od Betynky
k Tuchlovicům, jenž zásoboval vodou
zdejší zemědělské usedlosti.
Do třetice by se mohlo dodat, že
řadu Láňáků živily šachty. Nejprve
ty historické v prostoru Pivovaru,
Ameriky, Antonína, Betynky
a Laury: i díky nim se tudy „hadila“
koněspřežka. V modernější době
se začalo těžit na rynholecké Anně
(od 26. 7. 1911) a nejnověji pak na
tuchlovickém Jaroslavu/Nosku (se
skrývkou ornice začali V roklách, kde se
měl hloubit, 18. 8. 1939).
Šachty dávaly výdělek, a protože
fedrovníci se scházeli z široka daleka,
došlo k rozvoji cyklistiky. Původně
to nebyla kratochvíle, ale nezbytnost.
(Jistá paní z Bratronic si povzdechla:
„My musíme prodat kozu, abysme
mohli našemu Lojzovi pořídit kolo, když
fárá na Anně.“) Kvůli dolům a hutím
začaly jezdit i autobusy. Kladenská
firma Hlinovský zahájila provoz na
Lány 1. 7. 1930 a odjezdy a příjezdy
korespondovaly s houkáním na šachtách.
Díky hornictví to bylo v kraji samý
muzikant: každá důlní společnost se
chtěla pyšnit vlastní krojovanou kapelou.
Šachty nám vzaly vodu ve studnách,
ale na druhé straně jsme na Lánech
od 27. 8. 1923 až do r. 1965 pili vodu
z Laury. Žárovky začaly po 1. svět. válce
svítit díky důlní elektrárně. Potřeba uhlí
dala vzniknout sídlišti na Stochově –
a moc nechybělo, aby tohle městečko
vyrostlo na lánské Kopanině. Kvůli uhlí
jsme od 3. 8. 1951 zblízka vídali, jak
(ne)funguje lanovka.
Zaznělo několik letních dat
a vzpomínek. Prázdninové výpravy
nás bezpochyby zavedou pěšky či na
kolech do polí a do lesů kolem Lán,
možná také na noseckou haldu, odkud
lze spatřit celý kraj. Ať už nás budou
při setkáních napadat pozdravy Dobrý
den!, Ahoj!, Obroď Bůh! Lesu zdar!,
Zdař Bůh!, Šlapej!, Nazdar! nebo jiné,
hlavně se zdravme. Ať jsou naše letní
cesty úspěšné a skončí spokojeným
návratem!
Václav Vodvářka

Investiční akce v obci
Zastupitelstvo obce na svých pracovních poradách pokračovalo v přípravách investičních akcí
na rok 2022.
Dne 1. června bylo vyhlášeno výběrové řízení
na dodavatele stavby akce „Oprava komunikace v Chaloupkách“. Tyto práce budou navazovat
na výměnu kanalizačních a vodovodních řadů
v této ulici, které budou dokončeny do konce
září 2022. Předpokládaný termín dokončení realizace asfaltových povrchů je 31. říjen 2022.
Začátkem června bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby „Instalace tepelného
čerpadla v budově ZŠ Lány, Školní 418“. Zde je
předpokládaný termín realizace do konce roku
2022.
Zastupitelé obce byli seznámeni s vypracovanou studií několika variant nástavby učeben nad
tělocvičnou v historické budově ZŠ Lány. Vybranou variantu nyní projekční kancelář Stavaři

s. r. o. rozpracovává do projektu pro stavební povolení. Byly objednány práce na opravu asfaltových povrchů v obci. Jedná se o ulice Krátká a část
ulice U Lipky v úseku mezi ulicemi Zahradní
a Čs. armády. Tyto práce bude provádět firma
Froněk s. r. o. Rakovník. O přesném termínu
realizace budou obyvatelé těchto ulic včas informováni.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
13. června 2022 se bude schvalovat nákup budovy č. p. 426 (bývalého Muzea sportovních vozů).
Zastupitelé obce dostali za úkol připravit návrhy
na využití této budovy včetně její rekonstrukce.
Tyto podklady budou předány architektům, kteří zpracují několik variant studie na další využití
budovy pro potřeby obce.
Připravuje se také finální úprava prostoru ve
Vašírově „Na Vohrádce“. Její součástí bude rekultivace pomníku padlých, instalace laviček
a výsadba zeleně.
Karel Sklenička

Muzeum Alice G. Masarykové
Dům, který nechala nejstarší dcera prvního československého prezidenta T. G. Masaryka vybudovat v roce 1928 na vlastní náklady, sloužil do
poloviny 90. let 20. století jako sídlo místní pobočky Československého červeného kříže a jako
poradna pro maminky s dětmi. Nyní se po rozsáhlé rekonstrukci budova otevírá opět veřejnosti.
Srdečně vás zveme na slavnostní otevření v sobotu 25. června 2022. Ve 14:00 hodin se uskuteční
pietní akt u hrobu Alice G. Masarykové na lánském hřbitově. Ve 14:30 bude zahájen slavnostní
program v zahradě Muzea Alice G. Masarykové, Za školou 200 na Lánech. Od 15:00 do 18:00
hodin proběhnou volné prohlídky Muzea A. G.
Masarykové a ČČK a Muzea T. G. Masaryka v Lánech.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková,

ředitelka Muzea T. G. Masaryka

Alice G. Masaryková

Vydařená Májová veselice
Velectěné shromáždění, dámy a pánové,
opět nastaly nám krásné dny májové.
A tak vás tady vítám, na té naší slávě,
kterou v tuto chvíli začínáme právě.
Po letech jsme se zase sešli na náměstí,
abychom vám rozdávali veselost a štěstí,
neboť co nám na tom světě ještě zbývá
než trocha veselosti a plný korbel píva.
Vítám vás tady se vší uctivostí,
sešlo se vás koukám dosti
na tom našem staročeském Máji,
je tu legrace, pivo teče a stoly se prohýbají.

Těmito verši, které z baráčnických sezení vyzobal lánský písmák Vašek Vodvářka, byla zahá-

jena letošní Májová veselice, jejíž program jsme
podrobně popsali v minulém čísle Zpravodaje.
V úvodní hodině se představily děti ze tříd Soviček a Zajíčků z místní mateřinky. Následovalo
vystoupení žáků ZUŠ Stochov, kterou navštěvují
i lánští žáci. Odměnou byly každému účinkujícímu dva kopečky zmrzliny od Restaurace a cukrářství Narpa. Ozdobou akce byl novostrašecký
Folklorní soubor Čtyřlístek, který je proslulý
nejen v Čechách a na Moravě, ale po celé Evropě i dále ve světě. Jsme rádi, že k nám jeho
hudebníci a tanečníci zavítali. Vyhledávanými
dětskými atrakcemi byly skákací hrad a dílna na
výrobu věnečků do vlasů.

Pokračování na straně 2

Lánský zpravodaj | Červen 2022 | Strana 2

Co se děje
na lánské radnici
• Vodárny Kladno Mělník, a. s. vypsaly výběrové řízení na dodavatele nového vodovodního a kanalizačního řadu v ulici
V Chaloupkách. Realizace se předpokládá v průběhu letních měsíců. VKM osloví všechny dotčené majitele nemovitostí,
aby byli informování o průběhu stavebních prací a o omezení dopravní obslužnosti, které s tím souvisí. Obec Lány po
dokončení prací „pod povrchem“ zaplatí
položení nového povrchu komunikace.
S realizací nového povrchu je uvažováno
na podzim letošního roku.
• Stavební úřad Magistrátu města Kladno
vydal stavební povolení na provedení
povrchu komunikace ulice Sadová jih.
Časovou prodlevu způsobil požadavek
firmy ČEZ, a. s., která požadovala změnu
v projektu týkající se vedení elektrického
vedení v zemi. Bude možné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele.
• V lánském sběrném dvoře byl umístěn
nový, objemnější a uzavíratelný kontejner na sklo.
• Dne 21. května 2022 byla podána žádost
o dotaci na zdroj vytápění – tepelné čerpadlo v budově I. stupně Základní školy
v Lánech.
•
Stále nejsou uzavřena jednání se zástupci Středočeského kraje o finančním
příspěvku na dopravní obslužnost obce.
Navrhovaná výše platby je kalkulována
podle počtu obyvatel a podle počtu linek
a spojů, které obcí projíždějí, současně se
bere v úvahu významnost linky pro danou obec.
•
Zásilkovna s. r. o. vyměnila v měsíci
květnu na lánské návsi modul stávajícího Z-BOXu za větší typ. Samoobslužné
výdejní místo Zásilkovny tak nyní nabízí
větší kapacitu pro doručení i pro podání
zásilek, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
• V září letošního roku proběhne v Lánech
další sochařské sympozium. Artefakty
budou zhotoveny z kamene dodaného
z lomu v Ostroměři. Tématem sympozia bude užité umění. Účast už přislíbili
výtvarníci tvořivší v minulých ročnících
– Karel Kellner, Pavel Novotný, Johanka
Eliášová.
Martina Hořejší

Odstávka elektřiny
Na čtvrtek 9. června 2022 ohlásila firma
ČEZ distribuce plánovanou odstávku elektřiny od 7:30 do 15:00 hodin v několika
lokalitách Lán: Berounské ulici, v ulici Čs.
armády, v ulici K rybníku, v ulici Křivoklátské, v ulici Lipové, Masarykovo nám.,
v ulici Na Ohradech, v ulici Okružní, v ulici Polní, v ulici Příční, v ulici Školní, v ulici
Za Humny. Konkrétní seznam čp. je zveřejněn na webu obce v aktualitách - https://
www.obec-lany.cz/cz/aktuality.

Martina Hořejší

oÚ informuje

Jak je to s Bílou cestou
V poslední době se do popředí zájmu široké veřejnosti dostalo dopravní omezení na polní komunikaci, kterou všichni známe jako Bílou cestu. Protože se hromadí zaručené informace typu „jedna
paní povídala“, dovolím si krátké připomenutí.
Bílá cesta je polní spojnice mezi obcemi Lány
a Rynholec a slouží hlavně k obsluze přilehlých
pozemků. Dalším jejím účelem je využívání pěšími a cyklisty. Z těchto důvodů rozhodlo zastupitelstvo obce Lány o její opravě, neboť stav komunikace byl špatný. Rekonstrukce byla provedena
v roce 2019 nákladem cca 4 miliony Kč.
Zvolená technologie opravy nepočítala s žádnými podkladními vrstvami, ale bylo provedeno
pouze vyrovnání recyklátem, postřik asfaltem
a zaválcování. Oprava části úseku na katastru
Rynholce byla hrazena z rozpočtu obce Rynholec. Po rekonstrukci Bílé cesty došlo k neúměrnému navýšení jak osobní, tak i nákladní dopravy
na této komunikaci a docházelo k poškozování
jejího povrchu. Část musela být v roce 2020 znovu opravena.
V létě 2021 jsem byl kontaktován zástupci
obce Rynholec, abychom se pokusili omezit na
Bílé cestě dopravu a zároveň zvýšili bezpečnost

cyklistů a pěších, jimž má sloužit. Na žádost obce
Rynholec svolal Městský úřad Rakovník, odbor
dopravy, schůzku na místě, a to za účasti Policie
ČR. Na základě této schůzky vydal odbor dopravy MÚ Rakovník dne 29. 11. 2021 Stanovení
místní úpravy, které spočívalo v zákazu vjezdu
všech motorových vozidel mimo dopravní obsluhu. Toto stanovení platilo však pouze pro katastr
obce Rynholec. Proto obec Lány požádala odbor
dopravy Magistrátu města Kladna o vydání Stanovení, které by řešilo zákaz vjezdu na Bílou cestu na katastru obce Lány.
Toto Stanovení bylo vydáno 27. 4. 2022. Obec
Rynholec však podala k tomuto Stanovení námitku s požadavkem, aby bylo zrušeno a celá věc
znovu projednána.
Odbor dopravy MÚ Kladno tuto námitku zamítl s odůvodněním, že se jedná o polní cestu,
která není určena k „místní dopravě na území
obce“, protože takovému účelu slouží podle silničního zákona pouze komunikace III. třídy,
a ponechal omezující dopravní značení v platnosti. Z výše uvedeného je patrné, že popud k řešení dopravní situace vzešel jednoznačně ze strany obce Rynholec a obec Lány s tím souhlasila.

Karel Sklenička

Vydařená Májová veselice

Děvčata z tanečního oboru ZUŠ Stochov tančí na lánské návsi.
Dokončení ze strany 1
Máme radost, že více než třicet spokojených dětí
pozorně sledovalo přichystané divadelní představení. V ZOO koutku si holčičky a kluci mohli
pohladit poníky, kozy, králíka, morčata nebo třeba štěňátko. Muzika vyhrávala celý den, a i když
bylo chladno a hrál se hokej, na večerní zábavu
s Violou Richterovou zůstalo stále dost hostů,
kteří se velice dobře bavili.
Letošní Veselice byla připomenutím výročí
90. let od založení spolku Baráčníků v Lánech.
To připomněla rychtářka Hana Schritterová ve
svém úvodním slově. Baráčníky můžeme spatřit
v krojích i na dalších místních akcích při podávání Staročeské pocty (chléb a sůl): například při
Masarykově vatře nebo při Vítání nově přistěhovalých rodin do obce. Baráčníci pořádají zájezdy
pro své členy, ale zvou na ně i veřejnost. Baráční-

ci kdysi konali své plesy, nastudovávali divadelní
hry, organizovali Staročeské máje, dožínky a jiné
slavnosti vlasteneckého charakteru. V roce 1948
dosáhl spolek maxima svých členů: bylo jich 174.
Baráčníci se sdružují i v okolních obcích (Lužná,
Řevničov, Nové Strašecí, Kladno) a všichni se
navzájem navštěvují. V současné době jsou lánských baráčníků tři desítky; jsou převážně vyššího věku a potřebovali by mladou krev. Rádi mezi
sebe přijmou nové zájemce.
Děkujeme partnerům baráčnické Májové veselice. Děkujeme pomocníkům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách, zasloužili se
o průběh akce a přiložili ruku i při závěrečném
úklidu.
Fotografie a videa najdete na facebooku Obce
Lány. Výběr z fotografií bude uveřejněn i na internetových stránkách Obce Lány ve fotogalerii.

Jana Drastilová a Hana Schritterová

Společenské dění 
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Pozvánky do Muzea T. G. M.
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech vás srdečně zve
na zajímavou akci. Ve středu 15. června od 18:00
hodin bude přednášet DANIEL ŠVEC na téma KRÁLOVÉ VZDUCHU.

T. G. Masaryka). Lístky v ceně 200,- kč je možné
zakoupit přímo v Muzeu.

Irena Smržová, propagační

činnost Muzeum T. G. M.

PhDr. Daniel Švec představí význačné letecké
události v Evropě a jména vynikajících československých pilotů z období první republiky, kteří
byli známí doslova po celém světě.
Kdo by v té době neznal trojici – Široký, Hubáček, Novák. Každý z tohoto trojlístku měl jiný
osud a každý příběh je svým způsobem neuvěřitelný.
Přednáška bude nejen o těchto letcích, ale také
o jejich předchůdcích. Vyzdviženy budou největší letecké soutěže 20. a 30. let; především pak
Olympijské hry v roce 1936 a IV. Mezinárodní
letecký meeting v Curychu v roce 1937. Přednášku doplní výstavka pozoruhodných artefaktů,
věcí denní potřeby, dokumentů, uniforem a modelů věnovaných konkrétním letcům.
V sobotu 11. 6. od 19:30 hodin zveme na
představení Divadla Bez zábradlí – Další roky
ve stejnou dobu (prostranství před Muzeem

Veronika Freimanová a Zdeněk Žák

Pozvánka na zábavu
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány vás srdečně
zve na letní hasičskou zábavu pod širým nebem

v sobotu 11. června 2022 od 18:00 hodin u hasičské zbrojnice.
K tanci a k poslechu hraje Cheap tools, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Koncert v zámeckém kostele
CHORUS LANEUM pořádá v úterý 28. června
2022 od 19:00 hodin v kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech letní koncert k 13. výročí založení smíšeného pěveckého sboru. V programu
zazní skladby z období renesance, baroka, klasi-

cismu i z 20. století. Hostujícími umělci budou:
Luděk Vele – sólista opery Národního divadla,
bas; Ilona Víchová – členka sboru, soprán, Vladimír Roubal – varhany. Sbormistr: Vladimír Doležal. Vstupné dobrovolné.
Vlasta Doležalová

Léto se blíží a my vás opět zveme
do lánského letního kina
Obec Lány si pro vás na prázdniny připravila 4+1
promítání. Srdečně vás zveme do letňáku v Lesní
ulici. V případě velmi nepříznivého počasí a podmáčeného terénu se akce uskuteční na hřišti
u základní školy (na vratech lesního areálu na to
upozorní informační cedule). Promítáme po setmění. Občerstvení zajišťuje Bistro Pod Branou.
Sledujte tedy internetové a FB stránky obce. Stáhněte si do chytrého telefonu aplikaci Moje Obec
– Lány u Kladna, jejím prostřednictvím budete
dostávat informační zprávy. Akce budeme také
vyhlašovat obecním rozhlasem.
V sobotu 16. července promítáme českou romantickou komedii Srdce na dlani, další film
tvůrců hitu Ženy v běhu. Jeho premiéra byla letos
v lednu.
V pátek 29. července vás zveme na výpravný
životopisný film Zátopek. Příběh jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobné-

ho olympijského zlatého medailisty Emila Zátopka. O vítězstvích v lásce i ve sportu.
V pátek 12. srpna přijďte na českou letní romantickou komedii Prezidentka. Filmová novinka! V hlavních rolích Aňa Geislerová a Ondřej
Vetchý.
Ve čtvrtek 1. září uvedeme ve spolupráci se základní školou filmovou pohádku Tajemství staré
bambitky 2. Promítání bude součástí akce „Probuď se, školo“, a proto se uskuteční i za příznivého
počasí ve školním areálu.
Na pátek 2. září jsme vybrali českou komedii
Mimořádná událost. Komedie se volně inspirovala skutečným příběhem „splašeného vlaku“,
který před pár lety ujel na Českomoravské vrchovině i s cestujícími svému strojvůdci. Premiéra
filmu se konala v únoru letošního roku.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Kalendář akcí
v červnu

Zápas TJ Baník Švermov x SK
Lány od 17:00 hodin
(stadion Švermov – UMT)
4. 6.
Župní přebor předškoláků
v lehké atletice, dopoledne na
hřišti za sokolovnou (Sokol)
4. 6.
Zábava u příležitosti otevření
restaurace Bechnerova statku,
od 18:00 hodin, hraje kapela ViPiš
6. 6.
Akademie Aerobic teamu při
TJ Sokol Lány od 18:00 hodin
v lánské sokolovně
11. 6. Předvádění plujících modelů
na Židovském rybníku
(MK Lány)
11. 6. Lány open – tenisový turnaj
dvojic (TK Lány)
11. 6. Lánská smeč – Memoriál
J. Zelenkové, turnaj smíšených
družstev ve volejbale (Sokol)
11. 6. Zábava pod širým nebem
u hasičské zbrojnice (SDH TGM)
11. 6. Zápas SK Lány x AFK Loděnice
od 17:00 hodin
(stadion Vl. Švolby Lány)
11. 6. Představení Divadla Bez
zábradlí – Další roky ve stejnou
dobu v 19.30 (prostranství před
Muzeem T. G. Masaryka)
14. 6. Školní akademie – I. stupeň,
od 18:00 hodin v lánské
sokolovně (ZŠ Lány)
15. 6. Školní akademie – II. stupeň,
od 18:00 hodin v lánské
sokolovně (ZŠ Lány)
15. 6. Přednáška PhDr. Daniela Švece
– Králové vzduchu, od 18.00
hodin (Muzeum T. G. M.)
19. 6. Zápás SK Braškov x SK Lány
od 17:00 hodin (TJ Sokol Braškov)
24. 6. – 26. 6. Soustředění sboru
Chorus Laneum
25. 6. Slavnostní otevření Muzea
Alice G. Masarykové
a Českého červeného kříže
(14:00 pietní akt na lánském
hřbitově, 14:30 slavnostní
otevření muzea)
25. 6. Koncert v sázavském kostele
(Chorus Laneum)
26. 6. Voříškiáda od 14:00 hodin na
kynologickém cvičišti u skládky
Ekologie (Kynologové)
28. 6. Letní koncert v lánském
kostele od 19:00 hodin
(Chorus Laneum)
4. 6.

Pozvánka na
veřejné zasedání
Zastupitelstvo obce Lány zve občany
na veřejné zasedání v pondělí 13. června
od 18:00 hodin v sále nad restaurací
a cukrárnou Narpa.
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Autogramy
slavných
na Stochově

Městské muzeum Stochov hostí od 26.
května do 2. srpna 2022 ve svých prostorách výstavu autogramů a ukázek rukopisů významných osobností našeho
regionu. Expozici připravil ze své bohaté
sbírky František Frolík spolu se svojí dcerou Markétou Vlkovou.
Přestože F. Frolík o sobě říká, že není
historik ani spisovatel, má na svém kontě autorství nebo spisovatelský podíl na
devíti knihách. Otevírací doba muzea je:
v úterý a v sobotu 9 – 13 hodin, ve čtvrtek
13 – 17 hodin. Vstup je zdarma.

Anděla Pejšová

Volná místa
na příměstských
táborech v Lánech
O Lánský pohár
18. – 22. července 2022
Inspirujeme se ve volném stylu řeckými
Olympijskými hrami – seznámíme děti
se zásadami fair play a s pravidly olympijských her a ony si samy vyzkouší svou
dovednost, zručnost a šikovnost v mnoha tradičních i netradičních sportovních
i smyslových disciplínách.
Připravili jsme cyklovýlet organizovaný zkušenými vedoucími, děti absolvují orientační běh s hledáním pokladu
a plavbu po Židovském rybníku, pojedeme vlakem do pražského Planetária. Na
účastníky tábora čeká maškarní rej v nápaditých originálních maskách, výroba
týmových vlajek, tetování airbrush a hra
Dračí doupě.
Lánský express
25. – 29. července 2022
Zveme děti na cestu do historie. Ukážeme
jim zajímavá místa v okolí Lán, dozvědí se
staré příběhy a pověsti.
Budeme putovat po stopách lánské koněspřežní dráhy, děti půjdou na exkurze
do statku a do funkčního lomu, čeká je
setkání s historickými osobnostmi a objevování pamětihodností, pojedou na cyklovýlet se zkušenými vedoucími, připravili
jsme pro ně maškarní rej, hru Dračí doupě,
tetování airbrush a výtvarné tvoření.
Tábor pořádá spolek Naše Lány z. s. Táborová základna se nachází v lánské sokolovně. Máme prověřený a spolehlivý tým
vedoucích a praktikantů. Nabízíme pestrý
program pro vaše děti od pondělí do pátku, vždy od 8:00 do 16:00 hodin.
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: tabory@lany.cz.
Martina Hořejší, Jitka Břehová

ze školy

Co se dělo v měsíci květnu
a co plánujeme v červnu ve školce
výchovný program na školní zahra3. 5. Proběhlo společné fotogradě včetně ukázky práce policejních
fování jednotlivých tříd na školní
psovodů.
zahradě. Zpoza mraků vykukovalo
sluníčko, tak se děti na fotkách pěkDěti nám vykouzlily
ně kření.
úsměv na tváři
5. 5. Děti ze třídy Berušky naMateřská škola v sobotu 21. 5. 2022
vštívily obyvatelky DPS s kytičkou
společně se SRP MŠ Lány připravila
a drobným dárkem ke Dni matek.
do mateřské
pro lánské děti i dospěláky zábavK zápisu ve dnech 4. a 5. května
školky
né odpoledne s názvem „Děti nám
2022 se dostavilo celkem 33 žadatelů
vykouzlí úsměv na tváři“. V hlavo přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Zákonní zástupci obdrželi registrační čísla. Dne ní roli byli malí námořníci z naší lánské ma26. 5. byl výsledek zápisu do mateřské školy teřské školy. V námořnickém oblečení přišlo
pro školní rok 2022/2023 oznámen vyvěšením. i mnoho dospěláků. Společně jsme vypluli na
V letošním roce se nepodaří do kapacity školy širé moře a na vlnách dobré nálady si užili roztančené odpoledne v lánské sokolovně. Čekapřijmout všechny spádové děti.
Mateřská škola vyhlašuje dne 13. 6. 2022 od la nás vystoupení všech dětí z mateřské školy.
13:00 do 17:00 hodin zvláštní zápis pro ukra- Nejmenší Berušky nás ohromily svou roztomijinské děti. Zápis proběhne v ředitelně mateř- lostí a bezprostředností. Smíšené třídy Sovičky
ské školy na adrese Mateřská škola Lány, Školní a Zajíčci nás pobavily veselým vodníčkem. Tří373, 270 61 Lány. Podrobnosti k zápisu lze získat da Kytičky nás zavedla na širé moře, kterému
na webových stránkách mateřské školy nebo na vládnou námořníci. A nejstarší Sluníčka nám
ukázala, že sportovní náčiní pro ně není žádtelefonu 602 210 410.
Návštěva první části předškoláků v ZŠ proběhla už v pátek 29. 4. Dvanáct dětí ze třídy Sluníčka navštívilo učebnu anglického jazyka, kde
děti čekalo hravé seznámení s angličtinou. Paní
učitelky Jitka a Jana pro děti připravily tanec
Baby Shark, práci s tablety na procvičení barev
a čísel a hru „Simon says“ (Kuba řekl).
Ve čtvrtek 5. 5. děti ze třídy Zajíčci, Sovičky a Sluníčka navštívily ZŠ Lány, kde si pro ně
paní učitelka připravila přírodovědný program.
Hned v úvodu hledaly ptáčky, zopakovaly si názvosloví, potravu, zabarvení… Poté si prohlédly
učebnu, kde je uchvátili vycpaní ptáci a následné video s hlasy ptáků.
Stejný čtvrtek si naši předškoláci a žáci ŠD
užili jarní hravé odpoledne na zahradě MŠ. Pohráli si s kamarády, zasoutěžili si v družstvech,
vyrobili velké sluníčko a nakreslili malá sluníčka. Odměnou jim byla mrkvička a sladké mlsání.
12. 5. Děti ze třídy Kytičky a Sluníčka navštívily divadlo Lampion. Představení Zlatovláska
se dětem velice líbilo, protože bylo plné pěkných
písniček. Herci s dětmi komunikovali a chodili
do hlediště, kde stále upoutávali pozornost dětí.
V týdnu 23. – 27. 5. byl uskutečněn týdenMalí námořníci plují na sokolském hřišti.
ní projekt s IZS. Děti z mateřské školy zahájily
týden s IZS návštěvou hasičské zbrojnice v Lá- ná neznámá. Při pohledu do publika bylo jasnech. V dalších dnech jsme si povídali o situ- né, že motto sobotního odpoledne jsme naplacích, ve kterých se můžeme ocitnout, a prak- nili na 100 %. Při společné závěrečné písni se
ticky jsme si ukázali, jak se při nich zachovat vlny širého moře rozšířily i o námořníky z řad
a na která telefonní čísla zavolat. Děti si také diváků. Poté jsme společně odpluli na hřiště
vyzkoušely ošetřit jednoduché zranění. Ve stře- za sokolovnou, kde bylo pro děti připraveno
du 25. 5. proběhla pod vedením paní učitelky 5 soutěžních disciplín. Po splnění čekala na děti
Dvořákové návštěva členek zdravotnického sladká odměna a dva nádherné programy – dikroužku v MŠ. Nejstarší děti se zaujetím sledo- vadlo S Bédínkem na vodě od Katky a Gábiny
valy modelovou situaci nehody na koloběžce a Diskotačení s Bárou.
a následně ošetření zranění, k němuž při něm
Díky patří všem, kteří se podíleli na přípradošlo. Poté byly rozděleny do tří skupin, aby si vě a průběhu akce. Poděkování patří i skvělému
vyzkoušely obvazování, uvázání ruky do troj- publiku za hojnou účast a divácký aplaus. Mnocípého šátku a poznávání obsahu lékárničky. hokrát děkujeme za podporu dětí z Mateřské
V pátek 27. 5. nás navštívila Policie ČR – pro školy v Lánech.
všechny přítomné děti byl připraven dopolední

Pokračování na straně 4

OKÉNKO

společenské dění
Dokončení ze strany 3
Věříme, že úsměv na tváři vám vydrží co nejdéle a při každé vzpomínce na sobotní odpoledne se tam vrátí.
V sobotu 28. 5. v rámci programu Májové veselice vystoupily děti ze třídy Sovičky a Zajíčci.
Zazpívaly a zatancovaly na melodie lidových
písniček.
Jak oslavíme Den dětí?
To je každoroční otázka.
Na 30. 5. byl pro všechny děti objednaný zábavný program Roztančená školka, který proběhl
na školní zahradě – byl to workshop plný tance,
hudby a veselí. Ve středu 1. 6. proběhla dopoledne ve všech třídách oslava MDD. Všechny
přítomné děti si oslavu jaksepatří užily, vlastnoručně si připravily pohoštění a čekal na ně
připravený program, ve kterém nechybělo sportování, soutěže a tanec. Děti dostaly drobné dárky pro jednotlivce i společné dárky do jednotlivých tříd, které určitě uvítají a obohatí si jimi
program při námětové hře, např. na veterináře
a kadeřníka. Jedním z dárků jsou i nové stolní
hry a didaktické pomůcky Smart.
2. 6. Všechny děti a jejich rodiče jsme pozvali
na 2. 6. odpoledne na zahradu mateřské školy
na akci s Petrou a zumbou. Odpoledne od 16.00
hodin se mohli přijít pobavit a zatancovat si na
květinovou párty.
9. 6. do naší mateřské školy přijdou žáci ZUŠ
Stochov s koncertem Klíč k písničkám.
Rok se s rokem sešel a naše nejstarší děti čeká
ve dnech 13. - 17. 6. 2022 Poslední školkování.
Pro nejstarší děti to bude týden plný překvapení: výšlap k potůčku pro vodu proti zapomínání, cesta na Pánovu louku a hledání zlatého
kamínku pro štěstí. Na zahradě mateřské školy
se uskuteční 16. 6. vystoupení spojené s rozloučením s předškoláky zakončené slavnostní hostinou. V tomto roce v pátek 17. 6. čeká předškoláky opět Velké spaní v malé školce.
Kam se vydáme na školní výlety ve spolupráci
se SRP MŠ Lány?
Všechny děti ze třídy Sluníčka vyjedou 21. 6.
2022 hned po 8. hodině ranní na výlet směr
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Roztoky u Prahy. Zde se nejdříve proběhneme
v místním parku a dáme si svačinu nachystanou z domova a poté se zúčastníme lektorského
programu Včelí svět spojeného s výstavou Včela
v Muzeu Roztoky. Dopolední program zakončíme obědem v restauraci naproti muzeu. Po jídle
si můžeme někde ještě pohrát. Návrat během
odpoledne.
Třídy Sovičky a Zajíčci v úterý 21. 6. 2022 pojedou smluvním autobusem na dopolední výlet
směr Křivoklát. Plánují zastávku i v rekreačním
naučném areálu s lesním hřištěm. Rodiče dětem
určitě nachystají do batůžku dobrou svačinu
a pití. Nebude v něm chybět pláštěnka a nejlépe
i pevná obuv do přírody.
Děti ze třídy Kytičky vyrazí na výlet 22. 6.
2022. Autobus pro nás bude připraven v 8:15
hod. Vydáme se do Zooparku jeleni Homole,
který se nachází v krásném prostředí středního
Povltaví. Při prohlídce si budeme moci některá
ze zvířat i pohladit a nakrmit je. Výlet zakončíme obědem v prostorách Zooparku jeleni
Homole, a pokud nám zbyde ještě trocha času,
využijeme i krásné dětské hřiště. Návrat během
odpoledne.
23. 6. 2022 nejmladší děti ze třídy Berušky
vyrazí za zvířátky do Mini Zoo Zájezd. Máme
slíbenou ukázku krmení zvířátek, procházku
s průvodcem. Svačinu i pití si povezeme s sebou
a na oběd budeme zpět v MŠ.
Pro rodiče nově příchozích dětí, které zahájí docházku od září, se uskuteční dne 23. 6. od
16:00 hodin ve třídě Berušky informační schůzka. Na setkání se dozvědí více o adaptačním
týdnu, dále jim podáme informace ohledně provozu MŠ, spolupráce se spolkem SRP a o všem
důležitém pro úspěšné zahájení docházky dětí
do našeho zařízení.
Konec roku tradičně ukončíme výšlapem do
Obůrky. Pochodu se účastní všechny děti přítomné daného dne v mateřské škole. Vyrážíme
hned po osmé hodině.
Přejeme všem skvělé sluníčkem prohřáté
prázdniny a dobrý vítr v plachtách, který děti 1.
září 2022 přivane do přístavu Školka volá. Budoucím školákům přejeme úspěšné vyplutí do
vln Základní školy Ch. G. Masarykové Lány.
Miluše Vaněčková

Kulinářský jarmark 17. září 2022
Rádi bychom vás nalákali na Kulinářský jarmark,
který se uskuteční třetí sobotu v září. Bohatý
doprovodný program bude tradičně zaměřený
zejména na dětské návštěvníky. Potkáme se na
náměstí, které bude v průběhu akce uzavřeno
pro veškerou dopravu. Večer na sokolském hřišti
zažehneme tradiční Masarykovu vatru. Nebude
chybět večerní zábava s kapelou V Pantoflích.
Ve stáncích objevíte potraviny i řemeslné výrobky, které znáte z předchozích let. Novinkou
letošního ročníku bude kiosek s drobným ku-

chyňským náčiním (vykrajovátka, louskáčky na
ořechy, cedníky); lákadla jako slaměné ošatky,
kozí a kravské sýry, dřevěné misky a prkénka.
Tynky šití a další jsou v jednání. Občerstvení připraví hned několik stánků. Věřím, že každý si na
jarmarku najde něco dobrého a užitečného. Podrobné informace najdete v zářijovém Zpravodaji
a samozřejmě na plakátu akce. Sledujte internetové a facebookové stránky obce.

Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Nabídka zaměstnání
Ve Školním zemědělském podniku Lány hledají zájemce

na pozici Personalistka
Nástup možný ihned.
Více informací lze získat na tel. 602 604 498. Jitka Břehová

Kalendář akcí
červenec/srpen/září
Saxofonová show - René junior, od
18:00 hodin (Bistro pod branou)
11. 7 – 15. 7. Příměstský tábor
s angličtinou Sherlock Holmes,
pro děti 7-15 let (Cesta zpět z. s.)
16. 7. Lánský pokec, létání s modely
(MK Lány)
16. 7. Letní kino – Lány, film Srdce
na dlani (Obec Lány)
18. 7. – 22. 7. Příměstský tábor
O lánský pohár (Naše Lány)
18. 7. – 22. 7. Příměstský tábor
s angličtinou Stroj času,
pro děti 7-15 let (Cesta zpět z. s.)
18. 7. - 22. 7. Králíček Bing – sportovní
a kreativní týden, pro děti 3-6 let
(EMC, Cesta zpět z. s.)
23. 7. Lánské letní polétání,
modelářské letiště (MK Lány)
23. 7. GULÁŠfest, od 13:00 hodin
na návsi (Obec Lány)
25. 7. – 29. 7. Příměstský tábor Lánský
express (Naše Lány)
25. 7. – 29. 7. Peppa Pig - sportovní
a kreativní týden, pro děti 3-6 let
(EMC, Cesta zpět z. s.)
29. 7. Letní kino – Lány, film Zátopek
(Obec Lány)
9. 7.

Srpen
Červenec/srpen – Paintball-military mise /
motokáry (Náš Vašírov)
1. 8. – 5. 8. The Smurfs - sportovní
a kreativní týden, pro děti 3-6 let
(EMC, Cesta zpět z. s.)
8. 8. – 12. 8. My Little Pony - sportovní
a kreativní týden, pro děti 3-6 let
(EMC, Cesta zpět z. s.)
12. 8. Letní kino - Lány, film
Prezidentka (Obec Lány)
15. 8. – 19. 8. Příměstský tábor
s angličtinou Harry Potter,
pro děti 7-15 let (Cesta zpět z. s.)
16. 8. Lánské výškoměry 2022, soutěž
větroňů poháněných
elektromotorem RCEV,
modelářské letiště (MK Lány)
20. 8. Lánské noční lety 2022, létání
s modely všech typů, modelářské
letiště (MK Lány)
22. 8. – 26. 8. Příměstský tábor
s angličtinou Pevnost Boyard,
pro děti 7-15 let (Cesta zpět z. s.)
27. 8. Kapela Kudy Kam, od 18:00 hodin
(Bistro pod branou)
28. 8. – 31. 8. Mickey - sportovní
a kreativní týden, pro děti 3-6 let
(EMC, Cesta zpět z. s.)
Září 		
1. 9.
Probuď se, školo! (ZŠ Lány)
1. 9.
Letní kino – areál ZŠ Lány,
film Tajemství staré bambitky 2
2. 9.
Letní kino - Lány, film Mimořádná
událost (Obec Lány)
3. 9.
Dětský den plný her (Náš Vašírov)
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GULÁŠfest 2022

V sobotu 23. července
2022 se bude na lánské
návsi konat už 9. ročník voňavého a chutného soutěžního klání
s názvem GULÁŠfest.
Osvědčený program
tradiční akce se opakuje, a tak odpoledne
bude vyhrávat kladenské folkové seskupení
Kudy Kam a večerní zábavy se ujme lánská
kapela ViPiŠ. Všichni jste srdečně zváni.
Soutěžní odpoledne odstartuje ve 13:00
hodin. Veřejné gulášové čarování přihlášených týmů bude souběžně doprovázeno
kuchařskou show Zdeňka a Ládi z restaurace Chateau Svatý Havel v Praze. Modré autíčko Moris’s Café přiveze voňavou
kávu, MAXI trdelník pana Novotného
k ní bude péct svou staročeskou dobrotu a Jakub z Havana Club nabídne dobré
míchané nápoje. Další občerstvení zajistí
Restaurace a cukrářství Narpa. Pro děti
je připravené stanoviště se smývatelným
tetováním a Myšák Eda (tanec a soutěžní
stanoviště).
Těžištěm akce je samozřejmě klání odvážných týmů, které se budou snažit dokázat, že guláš lze sice uvařit stokrát jinak,
ale ten jejich je nejlepší. Už nyní vám
představujeme družstva, která se do uzávěrky červnového Zpravodaje přihlásila:
1. Hokejová síň Hošek; 2. Veselé tetičky
reprezentující spolek baráčníků; 3. Vašírováci za spolek Náš Vašírov, z. s.; 4. tým JPM
original Michala Černého, 5. tým Hamtáto
pod vedením Kláry Dudášikové; 6. přespolní tým Medvěd alias Petr Brousil; 7. staronový tým Mlsouni s kapitánkou Veronikou
Balogovou. Kdo se připojí?
Budeme rádi, přihlásí-li se další družstva. Pracovní prostor s plynovým vařičem
umíme připravit pro 10 týmů. Zájemci, přihlaste se na e-mailu: gulasfest@lany.cz. Propozice najdete pod QR kódem nebo vám je
pošleme e-mailem. Nenechte se tedy přemlouvat, pojďte do toho! Bez soutěžících by
to nešlo! Jedlíci už se pak najdou. Těšíme se
na viděnou s vámi na náměstí.

Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

inzerce

CESTOVNÍ
AGENTURA SUNRISE
kancelář: Kladno, Váňova (Floriánská)
576, tel. 774 920 745
po předchozí dohodě: Lány, Ječná 576,
tel. 774 992 005
e-mail: casunrise@casunrise.cz,

www.skvelelasty.cz
Ke každému leteckému
zájezdu dárek - plážová taška

spolkový život

Květnové zprávy ze školy
• 29. 4. – Děti z družiny si ve školním areálu užily čarodějnické
odpoledne, zdolávaly zábavné
disciplíny, některé z nich i v kouzelnických kostýmech.
• 5. 5. – V rámci spolupráce mezi
naší školou a MŠ Lány proběhla
pod vedením paní učitelky Semencové ve venkovním školním
areálu a z části i v učebně geografie hodina přírodovědy pro skupinu předškoláků.
• 5. 5. – Na zahradě mateřské školy se uskutečnilo setkání prvňáčků ze školní družiny s dětmi
v mateřské škole. Společně si hráli, malovali
i zdolávali sportovní překážky.
• 6. 5. – Ve škole jsme uspořádali „Kytičkový
den“ a do veřejné sbírky Českého dne proti rakovině jsme odeslali 5352,- Kč.
• 8. 5. – Tradiční akce Běh vítězství se po covidové pauze účastnilo 52 školních dětí soutěžících ve sportovních kategoriích a 15 dětí, které pomáhaly s organizací. Žák 8. třídy Daniel
Mekhail dokonce obsadil na trati 1000 m 3.
místo v kategorii starší žáci.
• 10. 5. – Žáci 7. ročníku navštívili pražskou
ZOO, kde pod vedením lektorů absolvovali programy „Adaptace a evoluce“ a „Zajímavosti o zvířatech chovaných v ZOO“.
Projektový den byl včetně dopravy financován
z projektu Šablony III - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
• 11. 5. – Žáci 5. B v rámci vlastivědy navštívili
v Praze Evropský dům.
• 16. 5. – Žáci 1. ročníku navštívili Centrum
keltské kultury v Nižboru, kde pod vedením odborníků zažili projektový den „Příběh
pravěku, aneb co bylo, když nebyla škola?“
Projektový den byl včetně dopravy financován
z projektu Šablony III - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
• 17. 5. – Letos již podruhé bylo dopravní hřiště
v Kladně cílem žáků 4. ročníku.
• 18. – 20. 5. – Tři dny projektové výuky ve
všech třídách vyskládané na tzv. průřezových
tématech (např. osobnostní výchova, environmentální výchova, mediální výchova atd.) byly
příležitostí k práci s kolektivy, k jiným formám
získávání vědomostí a k poznávání i mimo
školní lavice. A tak se např. sedmáci podívali do firmy Rumpold, čtvrťáci do Rádia Relax
a Mafry, šesťáci mapovali kladenské instituce,

osmáci navštívili Českou tiskovou
kancelář, deváťáci Židovské muzeum.
• 20. 5. - Oslavu Mezinárodního
dne dětí si děti v družině užily pohybem. Spolu s lektorem
programu „Život v pohybu“ si
ve venkovním areálu zaskotačily
a zatančily.
• 24. 5. - ZOO Zájezd i s průvodcovskou službou
a s předplacenou nafukovací trampolínou byl
sponzorský dárek jednoho z rodičů pro děti ze
4. A.
• 25. 5. – Několik členek školní zdravotní služby
pod vedením p. učitelky Dvořákové zavítalo za
dětmi do MŠ Lány, aby předvedly ukázky poskytování první pomoci.
• 25. 5. - V rámci projektu finanční gramotnosti
v osmém ročníku zavítali žáci 8. třídy do nově
zrekonstruovaného Návštěvnického centra
ČNB.
• 26. 5. - S vedením školy se sešli zástupci žákovské rady.
• 27. 5. – Na výstavu shozů zvěře z Lánské obory
se odpoledne vypravily děti z družiny.
• V květnu ve škole probíhalo testování České
školní inspekce. Testováni byli žáci 9. ročníku
z českého jazyka a matematiky.
• Čtrnáct žáků 8. ročníku si v rámci tzv. Tréninku na přijímací zkoušky vyzkoušelo nanečisto
a dobrovolně zkoušky z českého jazyka, matematiky a z obecných studijních předpokladů.
• Blahopřejeme žákyni 7. ročníku Evě Chalupové
coby výherkyni 3. místa v soutěži „O nejkrásnější poštovní známku Lidic“.
Sběr papíru
V týdnu od 25. do 29. dubna probíhal ve škole
sběr starého papíru. Podařilo se nastřádat 3980 kg
a náš výdělek činí 7960,- Kč. Ocenili jsme všechny
sběrače ve třech třídách s nejlepším průměrným
výsledkem na jednoho žáka a jedenáct nejlepších
sběračů ve škole. Žáci obdrželi knižní poukázky,
poukázky do digitálního kina ve Stochově, poukázky na zákusek v Lánském cukrářství, poukázky do Oskarshausen Freital v Německu, malé
eco-boxy na sběr baterií v domácnosti a sladkosti. Všem sběračům děkuji za podporu, všem
sponzorům a předsedkyni SRPDŠ paní Hořejší
za pomoc se zajištěním cen.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Prázdniny knihovna nedrží
Obecní knihovna bude přes letní prázdniny otevřena každou středu od 14:00 do 17:00 hodin.
Stávající i noví čtenáři si mohou vybrat z bohatého fondu publikací včetně nejnovějších titulů,
které jsou aktuálně dostupné na pultech knihkupectví.
K dispozici je více než 7000 svazků z beletrie,
naučné literatury, detektivky, dětská literatura
a dalších 300 knih z výměnného fondu z kladenské městské knihovny a časopisy. Neváhejte a přijďte navštívit útulné prostředí obecní
knihovny. Nemusíte pospíchat domů, můžete se

v knihovně zdržet s dětmi nebo se sejít s kamarádkou a společně vybrat zajímavou knihu na
letní dovolenou.
Knihovna používá pro evidenci elektronický
knihovnický systém Clavius, který zjednodušil
vypůjčování knih a umožnil snadnou orientaci
v databázi.
Roční poplatek za půjčování knih činí u dospělého 40,- Kč a u dětí do 15ti let 20,- Kč. Dovolím si připomenout stávajícím čtenářům, aby
dodržovali maximální měsíční výpůjční lhůtu.

Miloslava Fenclová,
knihovnice

ze sportu
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Sokolský areál slouží veřejnosti
Na konci dubna se konala brigáda na úklid sportovního areálu u sokolovny. I když počasí nepřálo,
udělali jsme spoustu práce. Vyčištění doskočiště na
skok daleký a dosypání písku, oprava venkovních
stolů a lavic, příprava volejbalového kurtu na letní
sezónu a mnoho dalších drobných věcí, které sportoviště po zimě vyžadovalo.

A máme hotovo. Součástí brigády byla i úprava
plochy pro venkovní stůl na stolní tenis, který jsme zakoupili v loňském roce. Navezli jsme
štěrk, vyrovnali jej vibrační deskou a proběhla
instalace stolu, který bude sloužit pro další sportovní vyžití v našem areálu.
Vždy, když sokolovnu navštívím a vidím, jak
se zde sportuje, těší mne to. Bohužel ne vždy
tomu tak je a poslední dobou se potýkáme
s vandalismem. Na konci minulého roku jsme
instalovali nové ochranné sítě za brankami a do
branek. Moc dlouho neporušené nevydržely. Někdo si nedávno dokazoval, že má opravdu ostrý
nůž, a sítě rozřezal. Škoda bezmála za deset tisíc.
Vzhledem k tomu, že ne všichni návštěvníci areálu jsou vandalové a chápou, že i to, co je zadarmo,
se musí udržovat, se mi od nich podařilo zjistit
totožnost výtržníka. Výchova začíná v rodině
a prosím tedy rodiče, aby svým ratolestem zdůrazňovali, že ničit něco, čemu ostatní věnují svůj
volný čas a stojí to nemalé peníze, není správné.
Sokolský sportovní areál udržují a opravují naši

Nový stůl na pink ponk v areálu sokolovny
členové ve svém volném čase a údržba je finančně náročná. Areál využívá i základní a mateřská
škola. Konají se zde sportovní turnaje, sokolské
závody, cvičení a další. Pravidelně se zde hraje
volejbal, nohejbal, fotbal, pétanque a doufám, že
se začne hrát i stolní tenis.
Pracovník firmy, který se mnou venkovní stůl
na stolní tenis instaloval, mne uklidňoval, že stůl
nám vydrží opravdu dlouho. Firma již realizovala bezmála 7000 instalací po celé republice, v Rakousku, v Německu i na Slovensku. Poptávka po
stolech prý stále roste. Ne kvůli tomu, že dokážou
čelit vandalismu, ale z důvodu oblíbenosti. Pevně
věřím, že ti, kteří si přijdou do sokolovny zahrát,
případné vandaly sami ze svých řad eliminují.
Není v mých silách vše kontrolovat a ani to dělat
nechci. Ale doufám, že si rozumíme!

Martin Zelenka, starosta TJ Sokol Lány

Baráčníci slaví 90. výročí

V roce 1896 se vytvořila Veleobec českého baráčnictva v království českém, která se později organizačně rozčlenila do jednotlivých žup sestávajících z místních obcí. V Kladně vznikla v roce
1904 IV. župa Petra Gutha (Petr Vavřinec Guth
byl nadšený baráčnický organizátor a mecenáš;
† r. 1908). Tato župa v současné době sdružuje
7 baráčnických obcí, mezi nimi
i lánskou. Ta vznikla na popud
rozdělovských sousedů na ustavujícím valném sedění v neděli 13. března 1932.
Na jejím vytvoření měli hlavní účast sousedé
Karel Hanzlík a František Šťastný.
Spolková činnost byla rozmanitá. Stálicí jsou
každoroční Staročeské máje; snad neslavnější
se konaly v roce 1932, kdy početný krojovaný baráčnický průvod s kočáry defiloval před
lánským zámkem; tam ho pozdravil prezident
republiky T. G. Masaryk. Na pořádání Májů
baráčníci už od poválečného období spolupracovali s mládežnickými organizacemi, a třebaže
zájem ze strany mladých postupně ochaboval,
Staročeské máje se udržely až do současnosti
a v posledních letech zažívají díky spolupráci
s obecní kulturní komisí svou renesanci.
Co se týká společenského života, pořádali
baráčníci pro veřejnost tradiční plesy, bály a taneční zábavy (Cecilské zábavy, Anenské veselice, Josefské zábavy, čajové dýchánky, stolové večírky, vánoční nadílky s programem…). Jednou
z nejnavštívenějších akcí byla dne 21. července
1957 velká lidová slavnost v Kaštánce za bránou,
pořádaná u příležitosti 25. výročí založení místní lánské baráčnické obce.
Jistý čas měli lánští a vašírovští baráčníci svůj

divadelní odbor s vlastním jevištěm a značnou
část příjmů do spolkové pokladny tvořily právě
výnosy z ochotnických představení. Nadšeným
divadelníkem byl soused Václav Franěk.
Poměrně často se pořádaly vlastivědné zájezdy: do Staré Boleslavi, do Děčína, na Orlík, do
Náchoda, do Kolína, na Šumavu …
Velký důraz kladlo baráčnictvo od prvopočátku na svépomocnou podporu členstva: nemocných, vdov a sirotků. Nezanedbatelné částky
byly vypláceny jako pohřebné pozůstalým; za
tím účelem fungoval samostatný pohřební odbor v čele s berním, který měl na starosti pouze
tuto agendu. Peníze pocházely z pravidelných
členských příspěvků a z výnosů výdělečné činnosti. Při osobních výročích navštěvovali oslavence spolkoví gratulanti s drobnými dárky.
Lánští baráčníci nepřetržitě vyvíjejí spolkovou činnost ku prospěchu celé obce už 90 roků.
Už dlouho si stýskají na nedostatek chasy a s tím
související vysoký věkový průměr své členské
základny, ale díky svým nažehleným malebným
krojům jsou na veřejnosti nepřehlédnutelní. Řečeno slovy Václava Beneše Třebízského: „Nechť
zásluhou baráčníků zazáří náš kroj jako nádherná duha na letní obloze, jako jasná píseň v rozkvetlé přírodě – jako démant mezi křemeny“.
		
Všichni Lánští, co jste tady,
		
vidíme Vás, věřte, rádi,
		
seznámeni jste teď se vším všady,
		
rozšiřujte naše řady,
		
mladším kladem otazník –
		
chceš být taky baráčník?
Václav Vodvářka

Z historie

Zahájení nové
tenisové sezóny

Letošní rok je po dvou předchozích „covidových letech“ konečně normální. To znamená, že sauna v našem areálu probíhala
tradičně od října do dubna a na ni hned
navázal provoz tenisových kurtů. V současné době již probíhají soutěže družstev
(letos máme družstva dorostu a dospělých).
Velice se daří družstvu dospělých, kteří
v posledním květnovém víkendu porazili
LTC Rakovník 5:4 a jsou na prvním místě
tabulky.
Během běžného týdne se konají tréninky dětí a jeden z kurtů je neustále vyhrazen
pro „nečleny“, tedy pro ty, kteří si chtějí zahrát tenis, aniž by byli registrováni v tenisovém klubu. Rezervace se provádí on-line na
našich webových stránkách https://tenis.
lany.cz/.
Na našich webových stránkách také můžete najít informaci o turnaji Lány OPEN,
který se koná v sobotu 11. června, a to ve
dvouhře pro členy našeho tenisového klubu
a lánské občany. Všichni zájemci jsou zváni.
Přeji všem tenistům, ať se jim sezóna vydaří, a věřím, že všichni návštěvníci areálu
TK Lány budou spokojeni.
Petr Moravec, předseda TK

Bilance SK Lány

Ze soutěže I. B. třídy skupiny A - na poslední chvíli dotahujeme týmy na předních
příčkách. Výkony celého mužstva gradují.
Poslední prohra s SK Velké Přítočno jako by kluky našeho týmu nakopla. A tak
v následujících utkáních vypadaly výsledky
následovně: SK Lány - SK Slaný B (1:2), Sokol Jedomělice - SK Lány (1:3), SK Lány Baník Lubná (6:1),SK Lány - Sokol Hostouň
B (2:1). Do konce června letošního roku nás
čekají ještě tři zápasy a tímto na ně zveme
všechny fanoušky: TJ Baník Švermov - SK
Lány (sobota 4. 6. 2022 od 17:00), SK Lány AFK Loděnice (sobota 11. 6. 2022 od 17:00)
a SK Braškov - SK Lány (sobota 19. 6. 2022
od 14:00).
Po posledním zápase v sobotu 19. 6. 2022
bude v hospodě na domácím hřišti dokopná, na kterou vřele zveme všechny příznivce
lánského fotbalu.
Máme i dobré zprávy týkající se dětské
základny, která se může chlubit opravdu
velkým množstvím kvalitních a skvělých
mladých fotbalistů. Jen ať to vydrží a doplní
řady dospělých!
Matějka, SK Lány

inzerce

FOTO & VIDEO STUDIO SUNRISE
ateliér: Kladno, Stará 87,
tel. 774 992 005
e-mail: info@detskyfotoatelier.cz

www.fotovideostudio.cz
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Běhu Vítězství přálo slunečné počasí

Ze Sokola

V červnu se koná cvičení žen pouze v úterý – seniorky od 9 hodin, zdravotní cvičení
od 19 a kondiční od 20 hodin.
Na cvičení s Martinou se můžete těšit
zase od října. Po celé léto bude probíhat
cvičení seniorek od 9 hodin (kromě 5. 7.
a 12. 7.) a kondiční cvičení žen od 20 hodin
(kromě 5. 7).
Aerobic team při TJ Sokol Lány vás zve
na akademii uzavírající cvičební rok, která
se uskuteční v sokolovně 6. června od 18:00.
I v letošním roce jsme přihlásili náš oddíl
všestrannosti do soutěže s Penny „Hýbeme
se hezky česky“.
Hlasovat pro nás můžete denně od
2. do 29. června na stránkách https://www.
hybemesehezkycesky.cz/. Další hlas můžete přidat nahráním pohybových aktivit.
Odkaz a další informace zveřejníme na našich webových stránkách a na facebooku.
V loňském roce se žáci z našeho oddílu
zúčastnili natáčení reklamy, což byl pro ně
určitě zajímavý zážitek, a reklamu jste pak
mohli sledovat na televizních obrazovkách.

Jana Porcalová

Ukaž, co umí
tvůj pes

Základní kynologická organizace Lány pořádá dne 26. 6. 2022 od 14:00 hodin „Voříškiádu“.
Program proběhne na kynologickém
cvičišti u skládky Ekologie u Vašírovské
lísy (areál je vlevo u silnice na Křivoklát
a Rakovník).
Zapojte se do netradiční přehlídky nejhezčích Voříšků, ať už je váš pejsek čistokrevný aristokrat či správňácká pouliční
směska, nebo se zúčastněte kuriózní soutěže o nejšikovnějšího chlupáče, kde poslušnost nehraje žádnou roli.
Pobavit se mohou přijít děti i dospělí.
Není třeba se předem přihlašovat; vstupné
je dobrovolné. Potřebujete s sebou jen pejska a dobrou náladu. 
Tereza Jelínková

Pobočka Pošty
Partner
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

sportovní dění

14:00 - 18:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00
12:00 - 16:00

V neděli 8. května již od půl osmé procházeli hlavní bránou do parku malí i velcí závodníci, aby se
registrovali ve 48. ročníku tradičního Běhu zámeckým parkem.
Po dvouleté pauze se letos na startu sešlo méně
závodníků než v roce 2019, ale na atmosféře a organizaci závodu se to nijak neprojevilo. Ve startovní bráně, kterou věnovala VZP, se vystřídalo
postupně ve dvaceti pěti kategoriích 390 závodníků! Z nich 96 závodilo za Lány a 14 jich stanulo na stupních vítězů. Byli to M. Hamouzová,
K. Pinkavová, M. Jirásek, J. Novotný, A. Kostka,
A. Černá, O. Šírek, V. Seibertová, V. Kut, V. Hamouz, Š. Putíková, B. Albertová, Dan Mekhail
a P. Přibylová. Poháry v hlavních kategoriích putovaly do Prahy, Rakovníka a Kladna. První tři
vítězové v každé kategorii obdrželi diplom, věcnou cenu a ženy ještě květinu, v těch nejmladších kategoriích dostaly děti čokoládové medaile.
Nejstarším účastníkem byl běžec Pavel Broum
narozený v roce 1948, reprezentující Sokol Královské Vinohrady. V Běhu pro zdraví nejde o pořadí, ale o radost z pohybu, proto se vítěz losuje.
Tuto cenu si odvezla Adéla Bílková z Nového
Strašecí. Závod měl i mezinárodní účast – závodil Angličan, Slovák a několik Ukrajinců.

Díky širokému týmu organizátorů a pořadatelů (ze základní školy, ze Sokola a z obce), Správě
zámku Lány a panu Ladrovi můžeme závod hodnotit jako vydařený. K tomu určitě přispělo i pěkné počasí. Poděkování vyslovuje organizační štáb
také sponzorům.
Václava Nováková

Kategorie muži 70+. 

Foto: Jakub Joachim

Aerobic team Lány pod TJ Sokol Lány

Jarní sezóna plná závodů je u konce a my bychom
se s vámi rády podělily o naše úspěchy. V březnu
zahájila svoji závodní sezónu sólistka Adéla Klimešová, která nás perfektně reprezentovala a odvezla
si z Ostravy 1. místo.

V dubnu zahájily ve Staré Boleslavi svoji závodní sezónu ostatní týmy a sólistky; nejlépe se tam
umístily týmy: Poupátka (nejmladší), Karneval v Riu (nejstarší) a sólistky Agátka Grínerová
a Adéla Klimešová. Ve Středočeském poháru v Rakovníku uspěly dívky z týmu Poupátka, Boney M.
a Karneval v Riu, které si vybojovaly i postup do
krajského kola v Mladé Boleslavi. Z Chodova jsme
si odvezly celkem 4x zlato, 3x stříbro a 2x bronz.
Zde na svých prvních závodech vybojovaly Dámy
od Gatsbyho v podání Viktorky Jíchové a Kačenky Vacinové krásné 3. místo a největším překvapením na závěr byla výhra Cikánské tanečnice
v podání Natálky Gebouské.
Poslední květnový víkend se nesl ve znamení
finálového závodu Mia Festival na Vinohradech,
kde jsme vybojovaly 2x zlato, 1x stříbro a 1x bronz.
Největší radost jsme měly z našich nejmenších
Poupátek; jim a Karnevalu v Riu připadlo vítězství
na celorepublikovém finále. Každá parta holek je
něčím charakteristická. Nejmladší Poupátka vás
dostanou svou roztomilostí, Vítejte v Mexiku svou
radostí a barevností, Baronky svou elegancí, Bo-

ney M. svými úžasnými hereckými schopnostmi
a přesností, se kterou cvičí, a Karneval v Riu je ladný a srší profesionalitou. Všechny je můžete vidět
6.června 2022 od 18:00 hodin v lánské sokolovně
na Akademii ATL.
Jarní sezóna byla skvělá a už se těšíme na tu
podzimní. Všechna děvčata jsou úžasná a my jim
děkujeme za to, že je máme.

Výsledky:
Sólistky:
• 	 Mexičanka (Agátka) – 1. místo
Cikánská tanečnice (Natálka) – 1. místo
a 2x 2. místo
M. Jackson (Adéla) – 3x 1. místo a 1x 2. místo
Duo:
• 	 Dámy od Gatsbyho (Viktorka a Kačenka)
– 3. místo
Týmy:
•P
 oupátka – 3x 1. místo, 2x 2. místo
a jedno 3. místo
Vítejte v Mexiku! – jedno zlato, 3x 2. místo
a jednou bronz
Baronky – 1x 2. místo a 3x 3. místo
Boney M. – 2x 1. místo a 3x 2. místo
Karneval v Riu! – tento tým získával po celou
jarní sezónu samé zlato a vybojoval si
5x 1. místo

Za ATL Bára Ladrová a Adéla Klimešová
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