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Jak vylít
s vaničkou i dítě

Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů, zkráceně ONOOÚ (anglicky
GDPR, General Data Protection Regulation), plným názvem Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), je
nařízení Evropské unie; v jejím Úředním věstníku bylo vyhlášeno dne 27. 4.
2016. Děje se to v zájmu zajištění našich
základních práv a svobod.
Osobní údaje jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Nyní se o jejich
ochraně hovoří horem dolem. Obecní
zpravodaj nesmí nikomu srdečně poblahopřát k narozeninám, v kronice nesmí
být zveřejněno, kdo přišel na svět a kdo
nás opustil, na školním webu se nesmí
objevit fotografie z výuky, na nástěnku nelze vyvěsit jmenovité oficiální
výsledky veřejných maturitních zkoušek,
rodiče nesmějí mít možnost srovnání
prospěchu svého potomka s prospěchem
jeho spolužáků – prostě za osobní údaj
se považuje snad i to, že dotyčný vůbec
existuje.
Za této situace je neradno zadat
například seminární práci zabývající
se genealogií rodiny žáka, charakteristikou někoho z rodičů nebo vlastním
podrobným životopisem. Některé osobní
údaje jsou utajované natolik, až úplně
vypadnou z paměti a přestanou je ke své
škodě mít v povědomí i ti, kteří by je ve
svém vlastním zájmu důvěrně znát měli.
Narodila jsem se v sedmdesátých
letech v jistém městečku ve střední Evropě, jsem zaměstnána v nejmenované
firmě, mám neuvedený počet dětí a bydlím na blíže nespecifikované adrese.
Takhle nějak se pro jistotu představují
účastníci televizních soutěží, aby nikde
nenarazili.
Pak se divíme i ušima, když naše
osobní data (jestliže se to hodí) někde
vyšťourá a zkresleně interpretuje bulvár.
Václav Vodvářka, číslo bot neuvedeno

Tříkrálové zpívání na blátě
Dle kalendáře se 6. ledna přicházejí poklonit
Jezulátku tři králové. S nimi přichází i konec
Vánoc. Na Lánech jsme uspořádali na počest
slavných mudrců od Východu Tříkrálové zpívání, abychom se společně rozloučili s betlémem
a podpořili Tříkrálovou sbírku. A i když nám
počasí v neděli 9. ledna 2022 moc nepřálo, bylo
to velmi příjemné setkání a zakončení vánočních
svátků. I v době covidu se to podařilo, hurá!

Ještě v sobotu se počasí tvářilo, že Tříkrálové
zpívání bude na bílém koberci. V neděli bohužel přišla rychlá obleva. Naštěstí vás počasí neodradilo a přišli jste v hojném počtu mezi nás.
Děkujeme vám za příspěvky na společný stůl
i za finanční dary do Tříkrálové sbírky. Kasička
s penězi vybranými na Lánech byla otevřena
třetího lednového týdne na Městském úřadě
v Novém Strašecí a bylo v ní krásných 8731,Kč. V předchozích letech činil obsah lánské
kasičky: 4617,- Kč (2019), 6091,- Kč (2020),
2627,- Kč (2021, sbírka předčasně ukončena
kvůli uzavření OÚ z důvodu koronaviru).
Celkem se letos v Římskokatolické farnosti Nové Strašecí do kasiček vybralo 42 103,- Kč
(3592,- Kč a 5817,- Kč na Rudě; 7184,- Kč v novostrašeckém kostele; 16 779,- Kč vykoledovali
koledníci v Novém Strašecí). Výtěžek z on-line,
sms a QR plateb můžeme sledovat průběžně na
webu Tříkrálové sbírky ve výsledcích. Patříme do
oblasti: Arcidiecéze Pražská/ŘKF Nové Strašecí.
Jsme moc rádi, že naše pozvání na tříkrálovou akci přijala skvělá slánská folk-rocková

kapela BLUEBERRY F. Jedná se o uskupení
hudebníků, kteří hrají výhradně koledy a vánoční písně a vystupují společně pouze jediný
měsíc v roce. Lánské vystoupení tedy uzavíralo
Blueberry tour 2021. Kapela hraje v různých
obměnách své sestavy již bezmála čtvrt století.
Většinu jejích členů tvoří pedagogové. Nejstarším členem souboru je sir Karol, kterému byste
rozhodně nehádali jeho skutečný věk (81 let).
Baskytaristu a kapelníka Sváťu jste mohli potkat u nás na Lánech na Rockové Nakopanině
2019, kde hrál s kapelou Totální nasazení. Kdo
si v neděli nekoupil CD Slánské vánoční zpívání, doporučujeme to napravit. Je to šlapavější
verze koled a vánočních písní k velmi příjemnému poslechu.
Věříme, že jste si všichni společné setkání
pěkně užili a děti se vyřádily. Děkujeme partnerům akce. Děkujeme všem, kteří se na akci
podíleli.
Fotogalerii a video z Tříkrálového zpívání najdete na facebooku nebo na internetových stránkách obce Lány. Za dokumentaci děkujeme Lauře Klokočníkové www.fotovideostudio.cz.
Období Vánoc skončilo. Začíná čas masopustu. Je to doba zabíjaček, hodování a družné
zábavy. Masopust by měl být plný zábavy, tance a dobré nálady. S tím rozverným veselením
to není poslední dobou nijak slavné, tak vám
přejeme... ať vám nechybí zdraví, optimismus
a pohoda. Těšíme se na další setkávání.

Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Tří králové v betlémě na náměstí

Změna otevírací doby lánské pošty
Od 24. ledna do 11. února 2022 bude z provozních důvodů zkrácena otevírací doba
pošty Partner Lány následujícím způsobem:

•P
 ondělí, čtvrtek – 9:00 – 11:00 hodin
•Ú
 terý, středa – 15:00 – 17:00 hodin
•P
 átek –13:30 – 15:30 hodin
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Pozvánka
na zasedání

Zastupitelstvo obce Vás zve na veřejné
zasedání, které se bude konat v pondělí
21. února 2022 od 18:00 hodin v sále nad
hospodou Narpa. 
Redakce

Lánský rodák
vystavuje
v Kladně

Statutární město Kladno a Kladenský zámek Vás srdečně zve do galerie na výstavu
výtvarníka, pedagoga a lánského rodáka
Jana Dingy ‚‚Souznění“. Výstavu si můžete
prohlédnout v Galerii Kladenského zámku
v období 28. 1. - 20. 3. 2022. Sám autor Vás
zve na výstavu slovy: ‚‚Krása je na světě
proto, aby se jí člověk snažil přiblížit tím,
že k ní něco přidá. Vznikla, a tak žije dál.
Nevědomá květina mezi tisíci květy. Snažím se, aby moje obrazy byly pro diváka
neznámým zázrakem“. Martina Hořejší

Potraviny v ulici
Ke Hřbitovu

Po krátké pauze se dne 1. února 2022
znovu otevřel obchod se smíšeným zbožím v ulici Ke Hřbitovu. Nový provozovatel Václav Rataj zde nabízí sortiment
základních potravin, drogerie, lahůdek,
uzenin, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Otevírací doba bude pondělí - pátek
od 5:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 7:00
do 11:00 hodin.
JUDr. Ernest Kosár

Jak získat
Lánský zpravodaj

Lánský zpravodaj je doručován do všech
poštovních schránek Lán a Vašírova a následně je k dispozici na Obecním úřadu
ve vestibulu nebo v elektronické podobě na https://www.obec-lany.cz/cz/lansky-zpravodaj.
Redakce

Restaurace Narpa
a Lánské cukrářství
přijme od 1. března 2022
•
•
•
•
•

Vrchní číšníky
Obsluhující personál
Kuchaře
Pomocná síla do kuchyně
Brigádníky na léto
(prodej zmrzliny)
Životopis zasílejte na e-mail:
info@restaurace-narpa.cz.
Více informací
na tel. 774 801 301.

oÚ informuje

Poplatky za popelnici a psa plaťte
bankovním převodem
Poplatek za komunální odpad pro rok 2022 je
splatný nejpozději do 28. 2. 2022. Dovolujeme si
vás požádat o upřednostnění bezhotovostní platby
před platbou v hotovosti. Zejména apelujeme na
seniory, kteří jsou zvyklí platit poplatky za odpad
i za psa hotově, aby volili v co největší míře bezhotovostní úhradu poplatků (např. za pomoci rodinných příslušníků).
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 700,- Kč za
osobu. Pro občany nad 80 let věku činí poplatek
350,- Kč/osoba. Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet
obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1340 +
číslo popisné rodinného domu, za který platbu
hradíte.
Prosíme občany, kteří hradí poplatky za odpad
i za psa přes Poštu Partner, aby do poznámky uváděli své jméno a příjmení, popř. za koho jsou poplatky hrazeny. Jinak nemůže být platba správně

přiřazena. Na obecní úřad přineste doklad prokazující úhradu poplatku.
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 15. 2.
2022. I poplatek ze psů můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100,
variabilní symbol 1341 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte. Sazba poplatku pro rok 2022 činí za jednoho psa 200,- Kč, za
druhého a každého dalšího 300,- Kč, za psa, jehož
držitelem je osoba starší 65 let, 100,- Kč a za druhého a každého dalšího 150,- Kč.
Poplatníci, kteří mají nárok na osvobození
a úlevy podle článku č. 7, odst. 1-5 Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021, musí tuto skutečnost
doložit písemnou formou. Poplatky je možné
uhradit i platební kartou a hotově na Obecním
úřadu v Lánech (v termínu 14. 2.-28. 2. 2022).
Vydání známek na odvoz odpadu pro rok 2022
při bezhotovostní platbě je možné v úředních hodinách: v pondělí 8:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin a ve středu 08:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin.

Marie Jelínková

Co se děje na radnici
Zastupitelé se sešli v lednu na jedné poradě
a zabývali se následujícími záležitostmi:
• S mlouvou s VKM Kladno na provoz čistírny
odpadních vod ve Vašírově.
•P
 ožadavkem Okresního soudu v Rakovníku na
nominování soudního přísedícího za Lány na
období 2022-2026. K soudu bude nominována
opět Ing. Píšová, která k soudu docházela již
minulé volební období.
•N
 ávrhem prodeje pozemku v ulici Okružní (náprava právního vztahu).
•Ž
 ádostí o změnu územního plánu ve Vašírově
z důvodů požadavku majitele pozemku p. č.
341 pro využití části pozemku na plochu pro
rodinné bydlení. K požadavku si starosta obce
Karel Sklenička vyžádal stanovisko Ing. Arch.
Pokojové.
•Z
 výšením cen energií, které se dotkne i hospodaření obce. Na část dodávek (13 odběrných
míst) byla uzavřena smlouva s firmou Vemex
Energie a. s., která před ukončením smlouvy
v lednu 2022 navýšila zálohy. Obec proto využila možnosti vypovědět smlouvu pro nedodrže-

ní podmínek. Proběhlo poptávkové řízení a od
1. 2. 2022 je uzavřena nová smlouva na odběr
energií s firmou ČEZ ESCO a. s.
•Č
 lenové komisí obdrželi inventurní seznamy
a musí do poloviny měsíce února 2022 udělat
inventuru obecního majetku.
•P
 robíhá příprava převodu 11 RD v Lánech
ulici Pod Hřištěm a 9 RD v Lánech ulici Křivoklátská, které byly postaveny pomocí dotace
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci
„Programu podpory výstavby nájemních bytů
a technické infrastruktury v letech 2000 - 2003.
Nedílnou součástí „Rozhodnutí o účelovém
určení prostředků státního rozpočtu“ byly podmínky čerpání, kde obec se zavázala, že nepřevede po dobu 20 let od kolaudace stavby vlastnictví domu na jinou osobu a do uplynutí této
doby zajistí jeho užívání k nájemnímu bydlení.
Z důvodu, že dvacetiletá lhůta dobíhá v roce
2022 u cca 1/3 RD, byl pověřen JUDr. E. K.,
místostarosta obce, přípravou smluvních dokumentů nutných k převodu RD.

Martina Hořejší

Zabijačková veselice
Před Narpou v Lánech

26. 2. 2022 od 11:00 do 17:00 hodin
Zveme Vás na tradiční domácí zabijačku pod taktovkou řeznického mistra Josefa Hoška.
Můžete se těšit na zabijačkové pochoutky:
• zabijačková polévka – prdelačka, kroupová jelita, žemlové jaternice, ovar s křenem, tlačenka,
zabijačkový guláš, kynuté koláče a Honzovy buchty, škvarkové placky a domácí chléb.
Vše Vám rádi zabalíme s sebou.
Hezky česky Vám k tanci a k poslechu (od 14:00) zahraje kapela „Zase spolu“.
Srdečně Vás zve Restaurace Narpa a Lánské cukrářství, Masarykovo náměstí 317, Lány.
Tel. +420 774 801 301. www.restauracenarpa.cz. FB: restaurace narpa

  Společenské dění 
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Přípravy na Den s T. G. M.
v plném proudu
Srdečně Vás zveme do Muzea T. G. Masaryka
v Lánech na tradiční připomínkovou akci DEN
S T. G. M. 2022 u příležitosti 172. výročí narození T. G. Masaryka, která se uskuteční v neděli
6. března 2022.
Během celého dne od 10:00 hodin můžete v muzeu potkávat prvorepublikové četníky, legionáře
a dobově oděné dámy a setkáte se i s T. G. Masarykem. Ve 13:00 hodin se před muzeem uskuteční pietní akt u jezdecké sochy T. G. Masaryka,
kde vystoupí lánský smíšený pěvecký sbor Cho-

rus Laneum. Po pietním aktu bude v muzeu následovat zahájení nové výstavy s názvem ‚,Jezdíš
jako Širón. Závody na Masarykově okruhu v letech 1930 – 1949“.
Od 16:00 hodin se můžete těšit na tradiční
koncert.
Z důvodu nejisté pandemické situace se letos
neuskuteční ochutnávka oblíbených jídel T. G.
Masaryka.
Celý den se bude řídit aktuálními pravidly
pandemické situace.

Irena Smržová, Muzeum T. G. M.

Ples Lesní správy v lánské sokolovně

Lesní správa Lány Vás zve na 7. reprezentační ples Lesní správy Lány, který se koná v pátek 25.
února 2022 od 20:00 hodin v lánské sokolovně. K tanci a poslechu hrají kapely VIPIŠ a jako hosté
vystoupí soubor Markazíni. Prodej vstupenek bude zahájen 17. února 2022 v sekretariátu Lesní
správy Lány. Cena vstupenky je 300,- Kč a každá vstupenka je zároveň slosovatelným lístkem do
bohaté tomboly. Srdečně zvou pořadatelé.
Petra Šolcová

TJ Sokol Lány - Ondrášovky
rozdané seniorům a vypité

Před nedávnem jsme se zúčastnili soutěže „Vánoce s Ondrášovkou“, kterou pořádala Česká
obec sokolská. Podařilo se nám uspět a získat
1260 lahví Ondrášovek se sokolskou etiketou.
V soutěži jsme vyhráli s našim krátkým příběhem na téma „Jak je pro nás důležitý pitný režim“. Doba plná opatření a zákazů nám předání
minerálek trošku pozdržela, přesto se nám už

Kalendář akcí
rok 2022
25. 2.
		
9. 4.
		
		
30. 4.
27. 5.
28. 5.
29. 6.
16. 7.
23. 7.
29. 7.
12. 8.
2. 9.
17. 9.
		
27. 11.
4. 12.
prosinec

Ples Lesní správy Lány
od 20:00 hodin
Reprezentační ples Obce Lány
a Muzea T. G. Masaryka
v Lánech
Pálení čarodějnic
Bogrács gulyás
Májová veselice
Letní koncert Chorus Laneum
Letní kino
GULÁŠfest
Letní kino
Letní kino
Letní kino
Kulinářský jarmark
a Masarykova vatra
Rozsvícení vánočního stromku
Setkání se svatým Mikulášem
Lánské přástky

Vzpomínka
a poděkování

podařilo je distribuovat. Společně s Ivanou Píšovou a Dagmar Krátkou z Obecního úřadu Lány
jsme Ondrášovky donesly i do pečovatelského
domu v Lánech. Bylo to velmi milé setkání, kde
jsme společně se zdravou vodou předaly pár rad
a doporučení, jak správně dodržovat pitný režim
a pohlídat si, aby člověk nebyl dehydrovaný.

Ilona Víchová

Odešla náhle, nikdo to nečekal,
osud sám chtěl – proč jen to uspěchal?
Zapalme svíce, kdož jsme ji milovali,
na hezké chvíle, jež jsme s ní prožívali.
Na sklonku roku 2021 nás nečekaně opustila milovaná maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta Jitka Chomátová.
Rozloučili jsme se s ní při pietním aktu
v pátek 7. 1. 2022 v obřadní síni v Novém
Strašecí. Babička zůstane v našich srdcích
a vzpomínkách navždy. Těmito slovy chceme vyjádřit upřímné poděkování všem
za účast na rozloučení, květinové dary
a písemné projevy soustrasti.

Za všechny pozůstalé

vnučka Alena Hurdová

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala za gratulaci ke svým 92 narozeninám. Udělala mi
velkou radost. Těší mě, že starosta a zastupitelé naší obce na nás seniory nezapomínají.
Marie Štáfková, Lány
wwww
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ze školy

Co se dělo v měsíci lednu v MŠ
Domeček už
v novém roce
neotevře

V minulých číslech Zpravodaje jsme vás
informovali, že lánský Domeček, klub
pro rodiče a děti, pod vedením spolku
Naše Lány, končí svou činnost k 31. 12.
2021. V prosinci a v lednu proběhla jednání mezi TJ Sokol Lány a paní z Nového
Strašecí, která měla zájem převzít alespoň
částečný provoz Domečku. Přestože to
zpočátku vypadalo nadějně, jednání bohužel neskončila dohodou. Hlavním důvodem je skokové zdražení energií, které
zasáhlo také TJ Sokol Lány. Domeček
tedy zůstane zavřený. Život jde dál a my
budeme rádi vzpomínat na společně prožité chvíle.
Pokud to bude možné, rádi bychom
v březnu nebo v dubnu v sokolovně, i bez
zázemí Domečku, uspořádali tradiční Jarní burzu dětského oblečení, hraček a botiček. Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Vítání občánků

Narození každého miminka je neopakovatelnou událostí a zaslouží si patřičné oslavy.
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Lánech pořádá pravidelně
slavnostní obřady uvítání narozených občánků. Žádáme tímto rodiče, kteří mají
zájem po narození miminka zúčastnit se
slavnostního obřadu Vítání občánků, aby
se osobně dostavili na Obecní úřad a vyplnili přihlášku. Následně rodiče na jimi
uvedený kontakt obdrží pozvánku k účasti. Obřady pořádáme jednotlivě, pro každé
miminko zvlášť, a je tak možné, pozvat si
rodinu či přátele. K obřadu není potřeba
žádných dokladů. Vítání občánků je určeno dětem s trvalým pobytem v Lánech
a Vašírově. Pokud máte o přivítání Vašeho miminka zájem, prosím o vyplnění
přihlášky na Obecním úřadě. Přihlášku
můžete poslat i elektronicky. E-mail: dasakratka5@seznam.cz. V případě zájmu je
možné udělat Vítání miminka i ve vašem
domácím prostředí. První vítání občánků
na Obecním úřadu v Lánech je plánováno
na 23. dubna 2022.

Dagmar Krátká, předsedkyně SPOZ

Jubilejní svatby

Vážení manželé, pokud oslavíte v roce
2022 jubilejní svatbu a máte zájem o slavnostní obřad, prosím o zanechání zprávy a kontaktu na vás na Obecním úřadu
v Lánech, nebo se ozvěte přímo na můj
kontakt. E-mail: dasakratka5@seznam.cz,
mobil: 605 586 632.

Dagmar Krátká, předsedkyně SPOZ

3. 1. 2022 se v novém roce po vádyslálii u mladších dětí doporučíme
nočních prázdninách opět otevřela
rodičům navštívit logopedickou poMŠ. Děti byly plné dojmů a zážitků
radnu dříve.
z oslav Vánoc a silvestra a nadšené
Děti s povinnou školní docházkou
z vánočních dárků, které dostaly
pracují dle Metody dobrého startu.
doma.
MDS zahrnuje posilování jazyko9.1. Tříkrálové zpívání u betléma:
vých a komunikativních kompetencí
děti si v předvánočním čase ve škola pohybových cvičení.
do mateřské
ce zpívaly známé vánoční koledy.
Pro ověřování dosažených komškolky
Po Vánocích jsme se společně těšili
petencí používáme nástroj Isophi.
a připravovali na Tříkrálové zpívání
V letošním roce máme nakoupeny
u betléma u OÚ Lány, kde jsme se v neděli od- nástroje i pro mladší věkové skupiny.
poledne společně sešli. Děti se převlékly za malé
MŠ je rovněž zapojena do projektu Individukrále a doplnily tak kouzelnou atmosféru u vá- álně.cz. Rodičům byla nabídnuta aplikace POnočního stromečku na lánském náměstí. Spo- VIDLA, kde si rodiče ověří kompetence svých
lečně jsme si zazpívali a rozloučili se tak s bet- dětí a na základě toho posoudí, kterou oblast je
lémem. Akcí jsme podpořili Tříkrálovou sbírku třeba procvičovat.
Charity ČR.
Také v tomto školním roce jsme zapojeni do
10.1. Nadílka v MŠ: Jelikož měl Ježíšek jako projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekonkaždý rok hodně práce s nadílkou u dětí doma, čí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Děti mají sešity,
ve školce nám nadělovali Tři králové v pondělí do kterých postupně sbírají nálepky za splněné
po Tříkrálovém zpívání. U postaviček Kašpara, sportovní výkony. Děti si v rámci projektu vyMelichara a Baltazara ve vestibulu MŠ všechny zkouší různé pohybové dovednosti nastavené
třídy postupně objevily dopis od Tří králů, z kte- přiměřeně k jejich věku. Projekt je doplněn růzrého se děti dověděly, že je čekají dárky ve třídě. nými odměnami a doplňujícími aktivitami pro
Následovalo nadšené rozbalování a vyzkoušení děti. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi
všech nových hraček a pomůcek. Například děti základní pilíře.
ve třídě Sluníčka dostaly nový dřevěný obchod
V projektu Se Sokolem do života se děti učí
a dřevěné potraviny na prodej; dárek se velmi vnímat pohyb jako přirozenou součást svého žilíbí a je každý den využíván při hraní. Všichni vota, a to díky motivaci, při které je všemi aktiuž se těšíme na jaro, až si začneme chodit hrát vitami provázejí postavičky zvířátek. Metodika,
na zahradu MŠ, kam jsme díky sponzorským která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sopříspěvkům nejen do vánočních pokladniček kolského cvičení. Děti plní nejrůznější pohybové
dostali nadělenou venkovní kuchyňku na „vaře- aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé
ní“ s vodou, pískem a přírodninami.
netradiční činnosti. Pohyb je pro děti nesmírně
Zimní lesní dny se realizují ve všech třídách. důležitý a potřebný a hlavně je díky této pohádVždy čekáme na pořádnou sněhovou nadílku, kové formě a motivací velmi baví.
V některých třídách využíváme montessoaby zimní lesní den měl správnou atmosféru.
Tradičně se děti starají o krmítka pro ptactvo, ri pomůcky. To jsou pomůcky, se kterými děti
doplňují zásoby i samy vyrábějí směs pro zvířát- pracují samostatně a jejichž využívání vyžaduka. V předvánočním čase jsme navštívili s nadíl- je soustředění a přemýšlení. Pomáhají dětem
kou krmelce v zámeckém parku a během ledna rozvíjet se přirozeně ve všech oblastech. Tyto
jsme pak zjistili, že donesené mrkve a jablíčka pomůcky naučí děti například zacházet s předměty denní potřeby, rozvíjet jejich smysly, matezmizely, snad srnkám žijícím v parku chutnaly.
Využíváme občasného sněhového přídělu ke matické představy, jazyk, manuální zručnost, ale
hrám na sněhu, např. při stopování poznáváme také chuť do činnosti, kterou si mohou děti samy
stopy ve sněhu. Užíváme si hry ve sněhu: jak vybrat a vyzkoušet si při ní, co vlastně zvládnou.
Zařazování artefiletiky je také pro děti velmi
se správně koulovat, jak vytvořit „andílka“ na
sněhu, dbáme na bezpečnost na náledí, stavíme přínosné. Tato metoda vychází ze silné interakce
první sněhuláčky a další stavby, baví nás pokusy mezi učitelkou a skupinou dětí ve třídě. Je založena na vzájemném a společně sdíleném prožitse sněhem.
Naše mateřská škola je zapojena do meziná- ku dětí, následně pak dochází k rozvoji dětského
rodního programu Ekoškolka, který v ČR koor- myšlení a také se naskýtají různé úhly pohledu
dinuje vzdělávací centrum TEREZA. Tento pro- na danou věc. Jde vlastně o tvořivé a zážitkové
gram nám napomáhá zlepšovat prostředí v naší učení, které využívá dramatických, hudebních
škole i v jejím okolí, prohlubuje spolupráci mezi a tanečních projevů. Artefiletika poskytuje prostor k vyjádření osobní zkušenosti dítěte, a to je
dětmi, rodiči a zaměstnanci MŠ.
Dne 7. 2. 2022 v 17:00 hodin je pro rodiče jedinečná příležitost setkat se jejím prostřednicpředškolních dětí připraveno on-line setkání, tvím s individualitou dítěte.
Chtěli bychom, aby se děti naučily lépe vnímat
kde se rodiče dozvědí potřebné informace. Zároveň se mohou zeptat, co je zajímá, popřípadě své tělo. Jóga děti zklidní a naučí je pracovat se
svým tělem – mít ho rád! Aby bylo pro děti cvis čím chtějí poradit.
Na setkání budou přítomni zástupci Pedago- čení zábavné a abychom probudili jejich fantazii,
bude ho vždy provázet zajímavý pohádkový přígicko-psychologické poradny STEP Kladno.
V MŠ se věnujeme logopedické prevenci. běh. Učíme se správnému postoji, dýchání a reNavazujeme na spolupráci s log. poradnou laxaci, při kterých se naučíme vnímat své tělo,
– pracovní listy. Procvičujeme hlásky, jejichž uvědomovat si sebe sama a získat energii.

Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány
správnou výslovnost je třeba u dětí upevnit. Při

OKÉNKO

   společenské dění
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Lednové zprávy ze školy
• Leden byl měsíc „mrtvý“ na školní akce, poznamenaný karanténami a třídenním omezením druhostupňové výuky. Suneme se od
testování k testování, vládní nařízení nám
spíš podlamují kolena, než aby nám pomáhala. Přesto máme důvody k radosti.
• Podařilo se ukončit plavecký výcvik žáků 2.
a 3. ročníku, přičemž z 2 x 20 lekcí byla pouze
jedna zrušena.
• K drobným každodenním radostem, jako že za
okny sněží, že se na sebe usmějeme, že máme
v jídelně k obědu oblíbenou sýrovou omáčku,
nás hodně potěšila zpráva o úspěchu našich
žáků v okresním kole matematické soutěže
Pythagoriáda. Žák 5. ročníku Jakub Půček se
v kategorii pro 7. ročník umístil na 2. místě,
předstihl ho pouze jeden gymnazista. Žákyně 8.
ročníku Eliška Krátká se ve své kategorii umístila na 16. místě, přičemž na pozicích před ní je
13 gymnazistů a jenom 2 žáci ze základek.

my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
• No a věřím, že mnohé žáky potěšily i jejich
vlastní studijní výsledky za 1. pololetí a k nim
jeden den pololetních prázdnin. A ti zklamaní?
Nic není ztraceno, do léta máme ještě dost času
na nápravu.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

KAREL KESTNER fotograf lidské duše
K sedmému výročí odchodu Karla Kestnera uspořádalo Muzeum Stochov v letošním
roce 2022 vzpomínkovou výstavu „Karel
Kestner – PORTRÉTY SLAVNÝCH“. Zahájení výstavy proběhlo 11. ledna. Téměř
70 účastníků vernisáže přivítal starosta
města Roman Foršt, který současně poděkoval rodině K. Kestnera za zapůjčení
materiálů. O zajímavé vyprávění o životě
autora černobílých portrétů a jeho cestě
k fotografické dokonalosti se postaral emeritní ředitel rakovnického muzea František Povolný. Výstavu již navštívilo několik
významných osob. Například 27. ledna ji
poctila svojí návštěvou dcera Karlem Kestnerem často fotografovaného spisovatele
Františka Nepila, PhDr. Helena Mevaldová, která s povděkem kvitovala, že se na
naše úspěšné spoluobčany nezapomíná.
Zájemci mohou muzeum navštívit v otevírací době vždy v úterý od 9:00 do 13:00 a ve
čtvrtek od 13:00 do 17:00 a také v sobotu
od 9:00 do 13:00 hodin.  Anděla Pejšová

Pozvánky do Domu
kultury Stochov
Dům kultury ve Stochově vás zve v novém
roce na svůj pestrý program. Vstupenky je
možné zakoupit on-line na www.kulturastochov.cz nebo v pokladně DK. Tel. spojení
724 929 698, 312 651 355.

Žáci 5. B. v rámci přírodovědy vytvořili 3D model naší sluneční soustavy.

Sokol existuje již 160 let!
SOKOL má ve svém křestním listu datum 16.
února 1862. Toho dne vznikla první Pražská tělocvičná jednota, brzy přejmenovaná na jednotu
sokolskou, protože zakladatelům byli inspirací jihoslovanští bojovníci – sokolové. Bylo to v době,
kdy po pádu bachovského absolutismu došlo
k velkému uvolnění v politickém životě země
a následovalo oživení v hospodářském i kulturním dění. Vznikaly nové spolky a objevovaly se
požadavky na soustavnou tělesnou výchovu ve

smyslu antické kalokagáthie – tedy harmonie těla
a ducha. Upevněním zdraví jednotlivců se mělo
dojít ke zdatnosti celého národa. Propagátory
těchto idejí byli dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Oba se shodli na svých představách a myšlenkách v myslivně Na Králi u Svaté na Křivoklátsku. Následovaly diskuse o programu nového
spolku. Ten zahrnoval kromě cvičení i estetickou
a vlasteneckou výchovu a kulturně společenskou
činnost. Ještě v témže roce vznikaly další jednoty

ve městech i na venkově po celém území vlasti
i v zahraničí. K těm nejstarším patří Brno, Jaroměř, Jičín, Kolín, Kutná Hora nebo Příbram.
Sokol vytvářel také hmotné statky – sokolové
stavěli sokolovny (často financované ze sbírek
členů a příznivců), které se stávaly centrem společenského a kulturního dění.
Největší rozmach SOKOLA nastal během
první republiky. Sokol tehdy čítal téměř jeden
milion členů a do jeho činnosti byl zapojen
každý patnáctý občan. V té době byly vybudovány také dvě nejznámější sokolské stavby –
pražský Tyršův dům a strahovský stadion.
Sokol - obránce se projevoval vždy, když šlo
o obranu svobody a svébytnosti. Známá jsou
slova T. G. Masaryka, že „Bez Sokola nebylo by
legií, bez legií nebylo by republiky.“ Vždy, když
to vlast potřebovala, byli sokolové připraveni
hájit ji se zbraní v ruce, ať už to bylo po vzniku
republiky nebo po roce 1938.
Ani násilné přerušení činnosti po roce 1948
sokolské myšlenky nezničilo. Žily v myslích
a srdcích dříve narozených sokolů, kteří po roce
1989 Sokol obnovili, pomohli s navracením majetku jednotám a mohou snad být spokojeni, jak
cíle, myšlenky a dobré jméno Sokola šíří naše generace dál.  Václava Nováková, TJ Sokol Lány

• 13. února Taneční odpoledne s Pavlem
Bělouškem, tombola, od 14:00 hodin
• 14. února Sreamers – Travesti show, od
19:00 hodin
• 17. února 4TET - koncert, od 19:00 hodin
• 20. února Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo, akce pro děti od 16:00 hodin
• 26. února Masopust – začátek ve 14:00
hodin, průvod městem od 15:30 hodin,
představení Divadla M z Duchcova, masopustní trh, od 17:30 hodin ve foyeru
DK tancovačka
• 8. března Talk show Hanky Křížkové
a Ivy Hüttnerové od 19:00 hodin
• 15. března Komedie Šest v tom – agentura Snů, od 19:00 hodin
• 22. března Koncert Duo Aramis (Vítězslav Murka, Roman Rýdl) od 18:00 hodin
• 23. března Klubový pořad s režisérem
Janem Kačerem – Mistře, o čem se neví?
Začátek v 19:00 hodin.
• 25. března Koncert Jitky Vrbové a kapely Knezaplacení od 19:00 hodin
• 26. března Kaktusový květ – divadelní
společnost Háta, od 19:00 hodin
• 13. dubna Nejstarší řemeslo – divadelní
komedie, od 19:00 hodin
• 14. dubna Talk show Ivo Šmoldase, od
19:00 hodin
• 14. května Miliónový údržbář – divadelní společnost Harlekýn, od 19:00 hodin
Marie Benešová
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Rok 2021 u hasičů

Loňský rok se pro nás hasiče stal něčím výjimečným a jedinečným. Obec nám nechala zrekonstruovat
naši stařičkou zbrojnici a udělala z ní plnohodnotné, reprezentativní a důstojné sídlo pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce Lány. Během letních měsíců se ještě ladily poslední detaily stavby a pak nastala
doba, kdy jsme mohli do zbrojnice začít stěhovat. Budovu bylo zapotřebí dovybavit tak, aby co nejlépe
sloužila svému účelu a splňovala naše představy. Nová, zrekonstruovaná zbrojnice disponuje většími prostory, a tak logicky chyběly zejména skříně a police, do nichž by bylo možné uložit veškeré naše vybavení
tak, abychom jej mohli v co nejkratší době aktivovat a použít na možný zásah.

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice jsme naplánovali na lánské posvícení, které se tradičně
koná v prostorách okolo Židovského rybníka. Proto jsme také o posvícenskou neděli uspořádali Den
otevřených dveří a představili zázemí lánských hasičů široké veřejnosti. Zájem byl veliký a občané se
chtěli podívat, jak vypadá budova uvnitř.
S odstupem několika měsíců používání budovy
musím říct, že přesun do nových prostor nebyl
tak úplně jednoduchý. Ve staré hasičárně jsme i se
zalepenýma očima při nočním výjezdu věděli, kde
máme skříňku, kam sáhnout po vypínači na světlo, a díky tomu jsme byli schopni se rychle obléknout a připravit na zásah. V nových podmínkách
jsme si užili počáteční bloudění po místnostech,
kdy jsme hledali, kam jsme si co uložili, atd. To
všechno teď bylo nové. A když k tomu přičteme
i časté podzimní výpadky elektřiny a s nimi spojené nezbytné výjezdy jednotky, tak situace, které
jsme zažívali, nebyly úplně jednoduché.
Ale už jsme si zvykli, uložení věcí je v hlavách
zafixováno a automatika v oblékání a ve výjezdu
je tu zpět.
Samozřejmě zabydlení ještě úplně nejsme,
některé věci máme stále provizorně nastavené
a pracujeme na nich – např. vzduchová soustava je rozpracovaná, vybavení na vodu je dočasně
uložené a v kanceláři nemají své stálé místo šanony s dokumentací jednotky. Ale v rámci svého
volna na všem postupně pracujeme.

pro HZS, 4x činnosti související s Covid-19, 10x
technickou činnost pro obec Lány, 1x technickou
činnost pro obec Kačice.

Naší činností je záchrana osob,
majetku a zvířat
V roce 2021 jsme vyjížděli kromě požárů především k technickým zásahům. Odstraňovali jsme
zejména popadané stromy z komunikací po větrných smrštích, nejvíce jich bylo po orkánu Ignác.
Celkem jsme absolvovali 54 činností - 39 zásahů

Lánští hasiči disponují technikou: CAS 32
Tatra 148 (r. v. 1982), CAS 32 Tatra 815 (r. v.
1993), DA Mercedes (r. v. 2014), řetězové pily
STIHL, požární stříkačka a plovoucí a kalové
čerpadlo, odvětrávací zařízení Papin, dýchací
technika, nafukovací člun atd. Absolvovali jsme
opakovaně výcvik s technikou, výstrojí a výzbro-

Jednotka SDH Lány vyjížděla v roce 2021 celkem k 39 zásahům. V lánském katastru zasahovala jednotka 21x, v kačickém katastru 2x a mimo
katastr 16x. Průměrně na výjezd vyjíždí 4 členové a průměrná doba trvání zásahu je 38 minut.
Nejvytíženějším měsícem byl říjen (21 zásahů).
Jednotka pomohla uchránit majetek v hodnotě
4 000 000,- Kč.
Nejaktivnější hasič v roce 2021 byl Adam Picka, celkem vyjel 30x z 39 výjezdů.
Jednotka absolvovala v roce 2021 10x výcvik
s technikou, výstrojí a výzbrojí, 1x výcvik s lezeckou výbavou a 1x školení první pomoci.
Během roku jsme byli k dispozici 14x s technickou výpomocí pro obec Lány, 4x jsme likvidovali vosí hnízda, 2x jsme pomáhali zvládnout
sněhovou kalamitu, 2x jsme pomáhali upravovat
led, 4x jsme zapůjčili ionizátor ovzduší, 1x jsme
uklízeli komunikaci Vašírov u stavby ČOV, 1x
jsme poskytli technickou pomoc pro ČOV Vašírov, 1x jsme poskytli technickou výpomoc pro
obec Kačice a ve stejné obci jsme asistovali 1x
u obecní akce.

Lánští hasiči odstraňují popadané stromy do řádění větru ze silnice v okolí Lán.

spolkový život
jí a školení první pomoci. Udržujeme Židovský
rybník - hasičskou nádrž.
CAS 32 Tatra 148 vyjela k 1 zásahu, CAS 32
Tatra 815 vyjela k 27 zásahům, DA Mercedes vyjel k 11 zásahům, řetězové pily STIHL byly použity u 15 zásahů, požární stříkačka a plovoucí
a kalové čerpadlo byly použity u 2 zásahů a dýchací technika byla použita u 1 zásahu.
Zásahy: 13. 3. Technický zásah (Lány - směr
Píně), spadlý strom; 13. 3. Technický zásah (Lány
- směr Ploskov), spadlý strom; 5. 4. Technický zásah (Lány - směr Brejl), spadlý strom; 5. 4. Technický zásah (Lány - směr Brejl), spadlé 4 stromy
na komunikaci; 4. 5. Technický zásah (Ploskov),
spadlý strom přes komunikaci; 13. 5.-15. 5. Technický zásah (Lány), hrozí zatopení RD; 15. 5.
Technický zásah (Lány), vodní laguna na komunikaci; 16. 7. Požár (Vašírov), požár elektrického
vedení a pole; 10. 8. Planý poplach (Stochov),
plameny v okně; 1. 9. Požár (Lány), požár motocyklu a dřevěného přístavku; 21. 9. Taktické cvičení (N. Strašecí ČLUZ), požár uhelného sila; 6.
10. Požár (Lány), požár popelnice; 16. 10. Požár
(Lány–Píně), požár lesa; 20. 10. Technický zásah
(Lány), vytopený sklep; 21. 10. Technický zásah
(Alžběta směr Rakovník), odstranění 2 stromů
a větví přes komunikaci; 21. 10. Technický zásah
(Amálie), odstranění 2 stromů přes komunikaci,
21. 10. Technický zásah (Amálie, Myší díra), odstranění 2 stromů a větví přes komunikaci; 21.
10. Technický zásah (Brejl), větev na komunikaci; 21. 10. Monitoring - D6 (Řevničov - Velká
Dobrá - D6), kontrola průjezdnosti, odstranění
stromů; 21. 10. Technický zásah (Drnek), odstranění stromu; 21. 10. Technický zásah (Drnek,
směr Mšec), odstranění stromu; 21. 10. Technický zásah (Lány – Stochov), odstranění stromu;
21. 10. Technický zásah (Lány č. p. 354), strom
přes komunikaci; 21. 10. Technický zásah (Lány,
č. p. 357), strom na OA; 21. 10. Technický zásah
(Lány – Píně), odstranění 2 stromů přes komunikaci; 21. 10. Technický zásah (Lány, U Panenky
Marie), strom přes komunikaci; 21. 10. Technický zásah (Lány, u skládky), strom přes komunikaci; 21. 10. Technický zásah (Nové Dvory),
strom přes elektrické vedení; 21. 10. Technický
zásah (Ploskovská myslivna), odstranění 4 stromů přes komunikaci; 21.10. Technický zásah
(Ploskov), odstranění prasklého a zavěšeného
stromu přes komunikaci; 21. 10. Technický zásah
(Ploskov), strom přes komunikaci; 21. 10. Požár
(Studeněves), požár dřevníku u RD; 22. 10. Technický zásah (Kačice), odstranění padlého stromu
na cyklostezce; 23. 10. Planý poplach (Amálie–
Ruda), planý poplach nedovolené pálení; 29. 10.
Technický zásah (Lány), prasklá voda v pečovatelském domě; 9. 11. Požár (Lány), požár trafostanice; 15. 11. Požár (Stochov), požár bytovky,
dvě osoby uvnitř; 15. 11. Požár (Nové Strašecí),
požár dodávky; 30. 11. Planý poplach (Lány), nakloněný strom.
Protože loňský rok nám život ovlivňovala pandemie Covid-19, nemohli jste se s námi potkávat při tradičních akcích jako v minulých letech.
Výjimkou byl podzimní Lampiónový průvod 22.
října, kdy jsme pomáhali se zajištěním bezpečného průchodu vesnicí.
Petr Králíček

  Adresář firem a služeb 
Pošta Partner Lány
Gabriela Tučková
Křivoklátská 433, Lány
Tel.: 704 539 021
Bistro pod Branou
Domácí dobroty, výtečná káva a víno,
Únětické pivo, sobotní snídaně
Berounská 63, Lány
Tel. 608 709 509
www.facebook.com/bistropodbranou
Restaurace Narpa a Lánské cukrářství
Alena Kirpalová
Masarykovo nám. 317, Lány
Tel.: 774 801 301
Fb: Lánské cukrářství
Pension Slunečnice
Celoroční rekreační ubytování
Jana Malá
Pod Kopaninou 387, Lány
Tel.: 732 758 444
www.slunecnice.lany.cz
Tynky šití - Šití pro děti
Obchod s dětským oblečením, Zásilkovna
Kristýna Klusáková
Ke Hřbitovu 174, Lány
Tel.: 730 106 594
BOTY BAMBINI
Dětská certifikovaná obuv
Marta Gregorová
Trojanova 48, Rakovník
Tel.: 603 300 073
www.botybambini.cz
Školní a kancelářské potřeby
Lány – doprava zdarma
Petr Břeh
Polní 660, Lány
Tel.: 775 243 564
www.kancelarskepotrebyonline.cz
Ozvučení a osvětlení kulturních akcí,
instalace světelné a audio techniky
Jiří Švancar
U Lipky 429, Lány
Tel.: 724 134 341
e-mail: info@zvuceni-svancar.cz
http://zvuceni-svancar.cz
Servis výpočetní techniky, instalace
datových a bezdrátových sítí, instalace
a servis kamerových systémů
Jiří Švancar
U Lipky 429, Lány
Tel.: 724 134 341
e-mail: jiri.svancar@email.cz
Tomáš Sábel - T.S.SERVIS
Servis výpočetní techniky
Instalace a revize antén a satelitní techniky
Polní 295, Lány
Tel.: 602 241 106
www.ts.servis.sweb.cz
Prodej ekonomického
systému FAKT
Správa výpočetní techniky
ComputerCity s.r.o.
Pod Lesem 584, Lány
Tel.: 603 766 554
e-mail: computercity@computercity.cz
www.computercity.cz
Advokátní kancelář
Specializace – sepsání kupních, darovacích
a nájemních smluv aj.
JUDr. Lada Kosárová
T. G. Masaryka 292, Kladno
Tel.: 312 246 895
e-mail: akkladno@seznam.cz
Hypoteční poradce
Zdarma vyřízení hypotečního úvěru,
rychloúvěru, životního pojištění
Ing. Barbora Kosárová
Lány
Tel.: 725 117 598
e-mail: barbora.kosarova@bidli.cz
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Realitní kancelář – ECO-JURIS, spol. s r.o.
Kompletní realitní služby, právní služby
JUDr. Ernest Kosár
T. G. Masaryka 292, Kladno
Tel.: 602 254 280
e-mail: ecojuris@seznam.cz
Realitní kancelář Císař s.r.o.
Berounská 120, Lány
Tel.: 602 320 110
www.rkcisar.cz
Odborné poradenství v oblasti
hypoték, úvěrů a pojištění
Nejlepší podmínky od 18 bank a 15 pojišťoven
Iva Mišková
Tel.: 723 638 868
email: miskova.iva@gmail.com
ÚČETNICTVÍ & MZDY a DANĚ 
pro firmy i podnikatele
Ing. Iveta Prokšová
K Betynce 711, Lány
Tel.: 776 703 944
www.uctujsnami.com
Účetnictví - Ing. Lenka Dejmková
Zpracování účetnictví, daňové evidence, mezd,
daňových přiznání
U Lipky 429, Lány
Tel.: 602 369 629
email: dejmkova.l@seznam.cz
www.ucetnictvi-dejmkova.cz
Cestovní agentura Sunrise
Zájezdy, letenky, ubytování, wellness
Kancelář: U Floriána v centru Kladna
(Váňova 576)
předem po domluvě: Lány, Ječná 576
Tel.: 774 920 745
www.skvelelasty.cz
www.pobytycechy.cz
Foto a video studio Sunrise
Svatby, ateliér & exteriér, školy,
firemní & rodinné akce...
Digitalizace VHS & mini DV
Laura Klokočníková
Ateliér: Stará 87, Kladno
Tel.: 774 992 005
e-mail: info@detskyfotoatelier.cz
www.fotovideostudio.cz
www.svatebnivideo.cz
www.fotoskolky.cz
Inženýrská činnost, stavební dozor
Ing. Oldřich Novák
Příční 395, Lány
Tel.: 605 552 636
HOŘEJŠÍ interiéry
Nábytek na míru od návrhu po montáž
Kuchyně, obložkové dveře, schody,
obývací pokoje, šatny
Školní 393, Lány
Tel.: 312 522 480
e-mail: info@horejsi-interiery.cz
www.horejsi-interiery.cz
KROMAT – bagr, zemní práce,
doprava, kontejnery
Služby: zámkové dlažby, základy, dešťovky,
odpady, vodovody, kanalizace, elektropřípojky,
rovnání terénu, práce s hydraulickou rukou
Půjčujeme: suťové a velkoobjemové kontejnery,
vibrační pěch a vibrační desku s podložkou pro
zámkovou dlažbu.
Jakub Matějka, Ladislav Krob
Křivoklátská 226, Lány
Tel.: 724 369 132, 737 753 780
e-mail: kromat@email.cz
www.kromat.cz
Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempířství, mechanické práce
Václav Matějka
Křivoklátská 227, Lány
Mob.: 603 851 392
Tel.: 313 502 153
Petr Klimeš – Ruční čištění vozidel 
Kompletní čištění interiéru a exteriéru, příprava

vozidel na svatby aj., příprava vozidla před
prodejem. NONSTOP příjem objednávek
Čs. armády čp. 322, Lány
Tel.: 731 101 034
Stavební činnost, zednictví
Obklady, dlažby, štuky, betony
Rekonstrukce bytů a domů, výstavba
Bříza Lukáš
Vašírov 42, Lány
Tel.: 722 335 781
e-mail: brizalakas@seznam.cz
Stříhání psů
Kompletní kadeřnická úprava psů
- malá a střední plemena
Po dohodě možné i u vás doma.
Marie Prokopová
Školní 290, Lány
Tel.: 605 138 350
Beads_el
Bižuterie, šperky z minerálů,
na přání, drobné dárky
Lenka Červená
Fb, Instagram @beads_el
Tel.: 606 402 977
Kosmetické služby
Ryor, Age Defence, Pandhy´s
Martina Hořejší
Lesní 498, Lány
Tel.: 732 770 797
e-mail: martina.horejsi@lany.cz
www.kosmetika-horejsi.cz
Výživové poradenství
The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan
Stará 241, 272 01 Kladno,
tel: 737 855 623
Fcb: Sabina Slany
https://www.one2onediet.cz/
poradci/sabina-loduhova
JOBSTARS
personální agentura
Prokšová & Partners s.r.o.
K Betynce 711, Lány
Tel.: 776 703 944
www.jobstars.cz
Zahradnické práce
ŠVÁCHA – ZAHRADY s.r.o.
údržba zahrad, pokojové rostliny, sekání, kácení,
prořezávky, úklid sněhu, odvoz odpadu
e-mail: svacha.zahrady@volny.cz
Jiří Blín - JB Servis
Ostření nožů, nůžek, mlýnků na maso, bruslí,
kotoučových/řetězových/pásových a ručních pil.
Prodej řetězových pil, strun do sekaček, vrtáků
Jiří Blín
Ke Hřbitovu 181, Lány
Tel.: 731 939 216
e-mail: j.blin@tiscali.cz
Dětská skupina EMC v Lánech od 1 do 6 let
Cesta zpět z.s.
Lesní 199, Lány
Tel.: 605 259 929
www.anglictina-prakticky.cz
Angličtina - rodilí mluvčí
EMC 4U s.r.o.
Lesní 199, Lány
Tel.: 605 259 929
www.anglictina-prakticky.cz
Autoškola Veselý
Výuka a výcvik k získání ŘO sk. B, AM, A1, A2,
A, kondiční jízdy, vrácení ŘO, školení řidičů
referentů
U statku 195, Lány
Tel.: 777 017 699, 603 119 582
e-mail: info@autoskolavesely.cz
www.autoskolavesely.cz
Sportovní a outdoorové vybavení
Vybavení a příslušenství pro volný čas,
domácnosti, dílny a zahrady přímo z USA
www.nite-ize.cz
www.harrant.cz
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Latinské tance
pro ženy
V lánské sokolovně probíhají od 30. ledna
do 27. března 2022 taneční, do kterých nemusíte v obleku. Na latinu pouze pro ženy
zve Mgr. Monika Nozar Mihalíková, která
je organizátorkou kurzu. S lektorkou Terezou se latinské tance naučí i úplné začátečnice, mírně pokročilé tanečnice dostanou
příležitost se zdokonalit. Lekcí proběhne
celkem osm a budou se konat každou neděli od 18:00 do 18:55 hodin. V případě
zájmu kontaktujte organizátora na e-mail:
tanecnibezobleku@gmail.com nebo na tel.
724 717 316.
Martina Hořejší

Sokol nabízí pohyb
Stále nabízíme různé druhy aktivit pro děti,
mládež i dospělé - florbal, volejbal, stolní tenis, aerobik, všestrannost, kondiční i zdravotní cvičení. Věříme, že si může vybrat
opravdu každý zájemce. Rozpis jednotlivých
hodin najdete v rozvrhu na této stránce.
V únoru a březnu bude nedělní zdravotní
cvičení s Martinou posunuto na 19. hodinu, po kurzu Latina pro ženy.

Jana Porcalová

Obnovení cvičení
rodičů s dětmi
Podařilo se nám zajistit cvičitelku Pavlínu Kučerovou pro rodiče s dětmi. Hodiny budou každý čtvrtek od 15:30 hodin.
Cvičení je vhodné pro chodící děti cca od
2 let. Děti mohou být v doprovodu rodičů,
případně prarodičů. Těšíme se na vás.

Jana Porcalová

Sauna TK Lány
Saunování pro veřejnost nabízí každou
středu Tenisový klub Lány v prostorách
svého areálu v Lesní ulici. Sauna je finská
s možností ochlazení v bazénku se studenou vodou nebo na čerstvém vzduchu.
Ženy začínají od 17:00 hodin, muži od
18:30 hodin. Stávající obecně platná hygienická nařízení platí samozřejmě i pro
návštěvníky sauny.
Václava Nováková

sportovní dění

Jaký byl hokejový rok 2021?
Hokejový rok 2021 byl podobný jako v celé společnosti. Poznamenaný opatřeními proti koronaviru.
Pro náš oddíl to znamenalo jediné: jen sedět doma
se založenýma rukama a čekat, kdy a jestli se situace zlepší a my budeme moci konečně hrát hokej.
Bohužel, zlepšení epidemiologické situace
přišlo až s pozdním jarem. To už se nedalo hrát
skoro nikde, protože provozy zimních stadionů
byly ukončeny. Ale i když jsme si do puku neplácli, bylo nám umožněno uspořádat 22. května
alespoň sběr železného šrotu, kterým nám spoluobčané přispívají na zaplacení chodu oddílu.
Za to se patří všem těmto dárcům vyslovit velké
„DÍKY“. Protože letní měsíce byly z pohledu šíření nákazy dobré, rozhodli jsme se zahájit přípravu na novou sezónu.
Nebylo to snadné, neboť současně probíhala
rekonstrukce střechy na zimním stadionu ve Slaném i na Kladně. Zbyly tedy jen dvě plochy na
celé široké okolí. A jezdit na vzdálenější zimní
stadiony nám nedávalo smysl. I z tohoto důvodu

jsme absolvovali jen asi čtyři tréninky. Soutěž ve
Slaném s názvem AMHL čítala jen 4 mužstva již
před „uzávěrou“, proto jsme oslovili pořadatele
BNB Cupu v Rakovníku, zda by nebylo možné
hrát tam. Bohužel jsme byli pro plný stav mužstev odmítnuti. Nezbývalo než se soustředit na
slánskou soutěž, která se posunula mimo naši
konkurenceschopnost.
Nakonec se jako blesk z čistého nebe ozval pan
Broum z Rakovnického BNB Cupu s tím, že mu
na poslední chvíli vypadlo jedno mužstvo a jestli
nechceme nastoupit za dva dny k prvnímu utkání. Jak se říká v jednom českém filmu, „Nebyl čas
lámat si hlavu tím, kdo je kdo“, tudíž jsme na nabídku kývli a sestavili soupisku pro soutěž. Čekal
nás tedy boj na dvou frontách a dá se říct, že to
nemohly být boje rozdílnější. Doslova jako den
a noc. Zatímco ve Slaném se odehrála jen čtyři
utkání, která skončila vždy porážkou, v Rakovníku jsme odehráli 14 utkání s bilancí 11 výher
a dvou remíz.

Aleš Lomberský, předseda HC Lány

Pes a překážky patří k sobě
Už celý rok se vedou v Základní kynologické organizaci v Lánech (cvičiště u skládky) výcviky
Hoopers. Snad každý mladý pejskař si se psem
svých rodičů či prarodičů zkusil psí triky nebo
prolézat různé překážky. Tyto hrátky bavily
mladého psovoda a jistě i psa. V současnosti se
z dětských her a štěněcích hrátek stal sport. Hoopers nabízí spolupráci psa a psovoda při probíhání a obíhání překážek. Mladí psovodi si mohou
zkusit tuto zábavu na bezpečných překážkách,
dospělí se mohou vrátit do dětských let a psi si
užijí spolupráci se svým páníčkem.
Dne 5. března 2022 proběhne na cvičišti intenzivka Hoopers, která je vhodná i pro začátečníky;
na velikosti pejska nezáleží. Pokud máte hravé-

ho pejska jakékoliv rasy, trochu volného času
a spoustu odhodlání ke společné práci, přihlaste se na stránkách https://dog-games.dogres.cz/
trainings/128052. 
Tereza Jelínková

Rozvrh lánské sokolovny

INZERCE

Rainbow Kladno
Eva a František Pařízkovi
Dubská 966
Tel. 602 348 633
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Aktuální úřední hodiny
OÚ Lány
Pondělí 8 – 11 / 13 – 15 hod.
Středa 10 – 12 / 14 – 17 hod.
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

