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Poøád se nìco dìje

Ples obce a Muzea T. G. M. odstartoval plesovou sezónu

Tak jsem si přečetl, co je nyní nového,
a pak jsem nahlédl do análů, co se u nás
touhle zimní dobou odehrávalo kdysi.
Vidím, že pořád se něco děje a že snad
nikdy nebudeme se vším hotovi. Ani
s tím, o čem si v dané chvíli myslíme, že je
to uzavřená kapitola. A to je dobře.
Koncem první poloviny 19. stol. už nám
nestačila škola z r. 1800, a tak musela být
v lednu r. 1843 otevřena v Zámecké ulici
patrová školní budova nová, hned vedle
fary. Za ní dodatečně vyrostla v r. 1907
přízemní školní stavba, ale i to bylo
časem málo. V r. 1932 bylo nutno otevřít
moderní Obecnou školu Ch. G. Masarykové, a když ani to nedostačovalo, přibyla západně od ní propojená přístavba;
otvírala se mrazivého 12. 2. 1962. Narůstající počet dětí si pak v r. 1983 vynutil
otevření pavilonu na protější straně
Školní ulice. Vystaráno však nebylo.
Stoupají nároky na školní vybavení, jsou
tu nové sociální požadavky. Nezbývá než
hledat další prostory v historické budově
z r. 1932. V únorovém Zpravodaji čtu, že
cti opět dojde její suterén, ta místnost,
kde bývala mateřská školka, potom
učebna a nakonec dílny.
Musím obdivovat, jak velkoryse a s jakou perspektivou budovu školy Ch. G.
Masarykové před téměř devadesáti roky
projektovali. Vznikla jako vzorně vybavená pětitřídka s multifunkční tělocvičnou a s byty pro učitele a pro školníka,
posléze se z ní stala osmiletka, ta se
adaptovala na devítiletku, a byť musela
být časem doplněna o budovy v těsném
sousedství, je-li potřeba, pořád ještě
otvírá svou štědrou náruč.
Z první lánské školy z r. 1800 vznikla
fara, pak prosperující koloniál a nyní je
z ní Hokejová síň. Škola z r. 1907 fungovala jako vyhledávaný hotel „Hubertus“,
jako Kulturní dům a po jistý čas jako
mateřská škola; brzy na jejím místě má
být dům pro seniory. Není snadné vidět
za roh, ale přál bych si, aby všechno, co
nově vyrůstá na zelené louce, bylo stejně
nadčasové a využitelné do budoucna.
Václav Vodvářka, písmák

V sobotu, 19. ledna se v lánské sokolovně uskutečnil již 12. reprezentační ples obce Lány,
Vašírov a Muzea T. G. M. Celým večerem nás
i tentokrát provedl K-Band Josefa Husáka, jenž
dokázal zaplnit taneční parket hned po zahájení
plesu. Tradiční předtančení v podání kladenského klubu TK ADMIRA navnadilo nejeden taneční
pár a zlatým hřebem večera pak byl vášnivý
kankán, který přivezly dámy z rakovnického
Sokola. Po půlnočním překvapení přišlo na řadu

losování hlavních cen tomboly, ve které
nechyběla zvěřina, rodinný pobyt v aquaparku
v Čestlicích, kurz vaření a dalších 17 hodnotných
cen. Děkujeme všem, kteří se na letošním plese
podíleli, především sponzorům, Cateringu Na
Mlejnici, jenž zajistil precizní občerstvení, ale
i všem návštěvníkům a tanečním párům, díky
kterým byl letošní ples opět na vysoké úrovni.
Ing. Ivana Píšová

Investièní akce v roce 2019
Na posledním veřejném zasedání loňského roku,
17. prosince 2018, schválilo zastupitelstvo obce
rozpočet na rok 2019. Kromě plánované realizace
splaškové kanalizace a ČOV ve Vašírově tvoří
velmi významnou část rozpočtu i další investiční
akce. V měsíci lednu byla již vypsána dvě výběrová řízení. Jedná se o výstavbu nové komunikace,
která nahradí bývalou polní cestu a propojí ulici
U Lipky s nově vybudovanou lokalitou ulice Koněspřežní. Celkové náklady na tuto investici jsou
1,9 milionu Kč. Dále bylo vypsáno výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací na akci „Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v základní škole CH. G. Masarykové Lány“. Tato
akce je spolufinancována z výzvy č. 47 IROP
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.
Předpokládané náklady na ni jsou 3,8 milionu Kč
a její realizace proběhne v době letošních letních
prázdnin. V zimních měsících také probíhá
úprava prostor v suterénu historické budovy

základní školy. Bude zde vybudována nová učebna výtvarné výchovy. Tyto práce provádí firma
Dudášik Lány. Další plánovanou akcí je rekonstrukce komunikace ulice U Kasáren. V rámci
této akce bude provedena výměna asfaltového
povrchu včetně rekonstrukce křižovatky u č.p. 1
(Autoservis Václav Hamouz) a výměna popraskaných panelů v úvodní části panelové cesty
směrem k čističce odpadních vod Lány. Tato akce
bude realizována v letních měsících letošního
roku a její náklady jsou uvažovány ve výši 2,2
milionu Kč. Současně také probíhá zpracování
projektové dokumentace na opravu polní komunikace „Bílá cesta“. Jedná se o úsek od krajské
komunikace II/236 až k Rynholeckému dvoru.
Pracovníci obce provedli v této lokalitě údržbu
a prořezání zeleně včetně úklidu černých skládek.
Předpokládaný termín realizace je podzim 2019.
Karel Sklenička

Poplatky 2019
Poplatky za psa a komunální odpad zůstávají ve
stejné výši jako v předcházejícím roce. Poplatky
jsou splatné nejpozději do 15. března 2019.
Uhradit je můžete platební kartou či v hotovosti
na Obecním úřadě Lány nebo bezhotovostně
bankovním převodem na účet 622221/0100 +
variabilní symbol.
V případě poplatku za komunální odpad je VS
1340 + číslo popisné Vašeho domu, za který platbu hradíte. Poplatek za odvoz odpadu činí 600,Kč za osobu. Úlevy zůstávají v platnosti. V případě bezhotovostního převodu přineste s sebou na

OÚ doklad prokazující úhradu poplatku, aby
Vám byl vydán kupón pro vyvážení popelnice.
V případě poplatku za psa je VS 1341+ číslo
popisné Vašeho domu, za který platbu hradíte.
Poplatek za psa staršího tří měsíců činí 200,- Kč.
Za druhého a dalšího psa pak 300,- Kč. Za psa,
jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným příjmem, anebo poživatel sirotčího
důchodu, činí poplatek 100,- Kč a za druhého
a každého dalšího psa pak 150,- Kč.
Dana Hnízdilová

Pozvánka na ples Lesní správy
Veøejné zasedání
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 13.
února od 18:00 hodin v sále nad hospodou Narpa.

Lesní správa Lány Vás zve na 5. ples, který se koná 15. února 2019 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu hrají kapely Vipiš a Prague Queen.
Prodej vstupenek byl zahájen 1.února 2019 v sekretariátu Lesní správy.
Cena vstupenky je 300,- Kč a každá vstupenka je zároveň slosovatelným lístkem do bohaté tomboly.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Zastupitelé se sešli na první pracovní
poradě v letošním roce, která se kvůli
malování kanceláří na obecním úřadu uskutečnila v hasičské zbrojnici.
Prvním bodem, kterým se zastupitelé
zabývali, je připravovaný projekt
stavebních úprav hasičské zbrojnice
u Židovského rybníka. Starosta
informoval o možnostech částečného
financování z dotace MAS Svatováclavsko a z rozpočtu obce. Jedná se
o projekt na časové období 2019 –
2021. Zastupitelé se dohodli, že
vznikne poradní pracovní skupina,
která se bude projektem podrobně
zabývat. Jejími členy budou: starosta,
místostarosta, zastupitelé Petr
Králíček a Vlastimil Hořejší a Ing.
Oldřich Novák.
Zastupitelé se seznámili s přípravami
úprav v historické budově základní
školy – bude zde instalován schodolez a dále bude v suterénu zřízena
nová učebna výtvarné výchovy místo
kotelny a dílen. Ze současné kreslírny
nad jídelnou ZŠ vznikne kmenová
učebna, která bude vyhovovat
požadavkům zvyšující se kapacity
ZŠ.
Starosta informoval o vypsaném
výběrovém řízení na místo referenta
společné státní správy a samosprávy/
matrikářky místo paní Dany
Hnízdilové, která 30. června odchází
do důchodu.
Zastupitel Petr Králíček se stal předsedou komise pro sport a pro spolkovou činnost.
Zastupitel Vít Rybář se stal předsedou komise pro místní rozvoj, pro
veřejný pořádek a pro zeleň.
Pokračují jednání se soukromými
majiteli pozemků kvůli plánované
kanalizaci ve Vašírově.

Pøipravujeme souhrnný
kalendáø akcí na rok 2019
V březnovém čísle Zpravodaje zveřejníme Kalendář akcí na rok 2019. Přehled
akcí je nedílnou součástí každého čísla
obecních novin a zveřejníme jej i na
webových stránkách obce. Nabízíme
všem spolkům, organizacím i
jednotlivcům působícím v Lánech a ve
Vašírově, aby nám posílali seznam akcí,
které připravují na rok 2019. Termíny
akcí budou finalizovány na společné
schůzce spolků a zastupitelstva v únoru.
V případě, že ještě neznáte přesný
termín, uveďte měsíc, ve kterém se akce
uskuteční, a termín upřesníte později.
E-mail: zpravodaj@lany.cz. Příspěvky
posílejte do 25. února 2019!
Martina Hořejší

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Schùzka spolkù se zastupiteli
Letošní setkání spolků se zástupci obce Lány ve
věci čerpání dotace z rozpočtu obce Lány na rok
2019 se uskuteční v salonku Nad Narpou ve
středu 13. února po veřejném zasedání zastupitelstva obce, tj. cca od 19:00 hodin.

Na schůzce budou zástupci spolků seznámeni
s Výzvou k podání žádostí o dotace z rozpočtu
obce Lány pro rok 2019. Dále bude provedena
rekapitulace doloženého vyúčtování dotací za
loňský rok.
Martina Hořejší

Lánské silo bude jednou z útulen v Krkonoších
Od letošního jara ochrání návštěvníky Krkonoš
před nepřízní počasí šest nových útulen. Za jejich
vznikem stojí studenti pražské ČVUT, kteří je
sami navrhli a sestavili. Z celkových třiceti návrhů
vybrala komise složená z vyučujících a studentů
šest vítězných návrhů. Veřejnost si může nyní
hotové útulny prohlédnout a vyzkoušet na vlastní
kůži, až do jara stojí před budovou Fakulty
architektury v Dejvicích. Poté se přesunou do
Krkonoš. Ta lánská bude na Slunečné stráni
v Krkonošském národním parku. A jak to celé
vzniklo?
V loňském roce, na začátku prosince, jsem byl
telefonicky kontaktován studentkou fakulty
architektury z ČVUT N. Šikovou, která mě žádala
o spolupráci. Po několika telefonátech, e-mailové
korespondenci a osobním setkání u sila s dalšími
členy projektu jsem se dozvěděl, že pracují na
projektu Útulna. (Místo, kde se můžete schovat
před nepřízní počasí).
Jejich vize o zpracování projektu byla taková:
Přemýšleli jsme o minimálním a utilitárním řešení
a přišla nám zajímavá myšlenka tvaru válce.
Zvažovali jsme různé možnosti výroby a materiálů,
které by bylo možné použít při minimálním
množství prostředků. Jako nejvhodnější cesta se
proto jevila recyklace starých a dále nevyužitelných
materiálů nebo výrobků. Přišla nám důležitá také
možnost reprodukovatelnosti, aby se útulna mohla

zároveň stát určitým symbolem. Nakonec jsme se
rozhodli využít staré ocelové silo, které je možné
získat za cenu šrotu, a zasadit ho do nového
kontextu.
Silo se jim podařilo získat od lánského občana
pana Řády. A tehdy přišla ke slovu pomoc našeho
Sboru dobrovolných hasičů. Nejprve jsme museli
silo připravit k přepravě. To znamenalo odřezat
nosnou konstrukci od sila, a přemístit ho do
prostoru nakládky na nákladní vozidlo. To se nám
povedlo i za pomoci pana Řády s nakladačem.
Druhá část přípravy spočívala v odřezání částí,
kam bude vloženo okno do útulny, vyčištění sila
od zbytků krmiva uvnitř a příprava materiálu,
který bude použit na samotnou útulnu.
Setkání a samotné práce byly naplánované na
4. ledna. Jako hasiči máme svoje pravidla. Musíme vše ohlásit na příslušná místa a celé práce
pojmout jako Technickou pomoc a vše mít
v pořádku a kvůli bezpečnosti. Na místě jsme se
sešli ve čtyřech (Petr Králíček, Jakub Štross,
Tomáš Jirgl a Svatopluk Zika). Za pomoci motorové rozbrušovací pily, pily ocasky, rozbrušovací
pily, elektrocentrály a ručního nářadí se nám
podařilo splnit veškerá přání projektantů. Na
místě byl fotograf a kameraman, aby vše bylo
zdokumentované a k projektu byl i obrazový
materiál. Rádi jsme pomohli dobré věci!
Petr Králíček
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Tøíkrálové zpívání u betléma
V neděli 6. ledna 2019 jsme se setkali u lánského
betléma, kde děti s rodiči a s pomocí členů Chorus
Laneum a pana faráře Timoteje zazpívaly pásmo
koled. Během programu měli návštěvníci možnost se zahřát horkým čajem a pochutnat si na
výborné vánočce a cukroví donesenými na společný stůl.
Mezitím byla možnost přispět koledníkům do
oficiální zapečetěné pokladničky v rámci Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek putuje na Charitu ČR.
V Lánech se vybralo celkem 4.617,- Kč. Pan farář
pronesl několik úvodních slov k tříkrálové tradici
a na místě požehnal křídy, které si mohli všichni

Kalendáø akcí
15.2.

přítomní odnést, aby požehnali své domy nápisem K+M+B 2019 (Christus mansionem
benedicat – Kristus požehnej tomuto domu).
Setkání se velice vydařilo.
Římskokatolická farnost Nové Strašecí, Obec
Lány, Mateřská i Základní škola Lány a Muzeum
T. G. Masaryka v Lánech tímto moc děkují všem
vystupujícím, koledníkům i štědrým dárcům.
Budeme se těšit, že i v následujícím roce se při této
příležitosti znovu setkáme.
Petra Puławski,
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Pøednáška Vietnamem od severu k jihu
Milí přátelé cestování a dálek, zvu vás na vyprávění o zemi s pohádkovými přírodními scenériemi
a kulturním dědictvím obohaceným odkazy sousedních kultur Indie a Číny. Přijďte se dozvědět
něco o historii starobylého vietnamského císařství, francouzské Indočíny i vietnamsko-americké války. Navštivte se mnou šest míst patřících na
Seznam světového dědictví UNESCO. Zabloudíme v uličkách staré Hanoje či v Zakázaném městě
Hué ve středním Vietnamu? Zavítáme na farmu

na chov a zpracování perel v zátoce Halong, do
manufaktury na výrobu hedvábí v pohádkovém
městě lampiónů Hoi An i na tržnici v jihovietnamském Saigonu. Víte, co je phó bó, bia hó či capfé?
To, a mnoho dalšího se dozvíte v neděli 10. února
v 17:30 hodin na přednášce v Lánské klubovně
v budově I. stupně ZŠ Lány (zadní vchod z ulice
Ke Hřbitovu).
Těším se na Vás!
Lada Kosárová

Maškarní bál v papuèích

Hasièský ples

Hokejová síň Lány a Hokejový klub Lány vás zvou
na 7. Maškarní bál v papučích. Koná se 16. března
2019 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
Chystejte masky!
Těšit se můžete na bohatou tombolu, předtančení
i půlnoční překvapení.
K tanci a poslechu zahraje kapela ViPiš, občerstvení zajistí Catering Na Mlejnici Nové Strašecí.
Během večera opět vyhlásíme nejlepší masky
v kategoriích jednotlivec a skupinová maska.
Vstupenky za 150,- Kč budou v předprodeji
od 25. února 2019 na Obecním úřadu v Lánech.
Srdečně zvou pořadatelé.

Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány
Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná
v sobotu 30. března 2019 od 20:00 hodin v lánské
sokolovně. Předprodej vstupenek bude
nejpozději od poloviny března na Obecním úřadu
v Lánech.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Černý brejle. Připravena bude bohatá tombola. Občerstvení
zajištěno. Vstupné 150,- Kč. Společenský oděv
nutný!
Srdečně zvou členové spolku SDH T. G. M. Lány

Ples Lesní správy Lány, 20:00
hodin, sokolovna
19.2. Beseda Přírodní kosmetika
a drogerie, od 10:00 hodin v Domečku v sokolovně (Naše Lány)
Březen Výlet do Muzea Škoda auto –
zámek Mělník (Náš Vašírov)
Březen Zahájení 8. ročníku ve hře
pétanque
9.3.
Den s T. G. M. , Muzeum T. G. M.
v Lánech
12. 3. Valná hromada TJ Sokol Lány,
od 19 :00 hodin v sokolovně
16. 3. Maškarní bál v papučích, 20:00
hodin, sokolovna (HS Hošek)
26. 3. Beseda Jak správně obouvat děti
aneb Velká zodpovědnost za
malé nohy, od 10:00 hodin, v
Domečku (Naše Lány)
30. 3. Hasičský ples, od 20:00 hodin,
sokolovna (SDH TGM Lány)
31.3. Čtení pro celou rodinu, od 14:00
hodin, Muzeum T. G. M. (Naše
L á n y, Z Š L á n y, M Š L á n y,
Muzeum T.G.M.)
6. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko
2019 (Náš Vašírov)
6. 4. Herní odpoledne – Kdo si hraje,
nezlobí (Náš Vašírov)
10. 4. Jarní burza oblečení, botiček
a hraček, sokolovna od 9:00 do
12:00 hodin (Naše Lány)
13. 4. Výtvarná dílna pro veřejnost –
výroba čarodějnic ( obec Lány)
19. 4. Turnaj veteránů ve stolním
tenisu (TJ Sokol Lány)
26. 4. Zahradní slavnost Den země
(MŠ Lány)
27. 4. Festival (Ne)vinné Lány 2019
v Muzeu T. G. M.
30. 4. Pálení čarodějnic, modelářské
l e t i š t ě ( o b e c L á n y, S D H ,
Modeláři, Baráčníci)
30. 4. Pálení čarodějnic (Náš Vašírov)
1. 5. Prvomájová stopa na Kounovské
kamenné řady (Náš Vašírov)
8. 5. Běh vítězství, běžecké závody
v zámeckém parku (Sokol, ZŠ)
24. 5. Bogrács guláš
25. 5. Májová veselice (obec, SDH,
Baráčníci)
31.5. Oslava Mezinárodního dne
dětí,dopoledne ( MŠ Lány)
8. 6. Župní závody předškoláků, dopoledne za sokolovnou (běh,
hod, skok, hry)
15. 6. Lánský den plný her, dětské
hřiště 13:00 - 18:00 hodin
( N a š e L á n y, S D H L á n y,
Baráčníci, Modeláři, Obec
Lány)

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Únor 2019 | Strana 4

Zápis dìtí do Mateøské školy
Lány pro rok 2019/2020
se koná 6. – 7. května 2019. S sebou
musí rodiče vzít rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Ordinace praktického lékaøe
Po dobu dovolené MUDr. Jakuba Volfa
se pacienti mohou s akutním ošetřením
obracet do 15. února 2019 na MUDr.
Kostkovou (ordinace bez objednávání),
na adrese: ul. Zahradní 549, Řevničov
(mezi budovou COOP a fotbalovým
h ř i š t ě m ) . Te l e f o n i c k é s p o j e n í :
774 291 103. Ordinační hodiny:
pondělí 7:00 – 12:00, úterý 13:00 –
18:00, středa 7:00 – 11:00, čtvrtek 7:00
– 12:00, pátek 8 :00– 10:00.
Objednávání do ordinace MUDr. Volfa
bude možné opět od pátku 15. února
2019, v obvyklém čase, tj. od 7:30 do
9:30 hodin na telefonním čísle:
736 771 812.
Zdravotní sestra bude v ordinaci MUDr.
Volfa přítomna také ve středu 30. 1., 6. 2.
a 13.2. od 8:00 do 10:00 hodin, kdy je
možné vyřídit administrativní věci,
výpisy, převazy a injekce.

HLEDÁM
dlouhodobý pronájem
většího rodinného domu na Lánech.
Kontaktní telefony 720 421 734,
607 780 505.

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

Králíček Petr tel. 777 887 677

Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell – typu Araukana. Stáří 14
až 19 týdnů, cena 159,- Kč až 205,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
2. března 2019
Lány – u rybníka – v 10:45 hodin
Při prodeji slepiček provádíme výkup
králičích kožek. Cena dle poptávky.
Další informace: Po – Pá 9:00 – 16:00 hodin
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Co se dělo v měsíci lednu v MŠ:
V novém roce se MŠ otevřela pro děti ve čtvrtek
3. ledna 2019.
Děti plné zážitků a dojmů z vánočních svátků
nepřetržitě vyprávěly, co dostaly od Ježíška, na
které pohádky se dívaly apod. Ve všech třídách
jsme se věnovali tématu Tři králové a také jsme se
byli rozloučit s betlémem na náměstí.
7.1. proběhl výukový program s názvem Kosí rok
v Čabárně na Kladně, kterého se zúčastnilo 28
dětí ze tříd Sovičky a Zajíčci. Povídaly si a zahrály
si na kosí rodinky, co se děje v hnízdě i mimo něj
během kroku – ptačí námluvy, stavba hnízda,
kladení vajec, péče o vylíhnutá mláďata, krmení,
cvičení létání…
Dětem se výukový program moc líbil, budou si
pamatovat, že samička je hnědá a sameček černý
se žlutým zobákem. V MŠ se pak děti zaměřily na
zimní období a kosí páry prezentovaly ve výtvarných pracích.

30.1. děti ze třídy Sluníčka zavítají do Čabárny na
výukový program: Čarodějův učeň.
V průběhu ledna jsme uskutečnili zimní lesní dny.
Děti ze třídy Berušky pozorovaly zasněženou
jablůňku na školní zahradě, děti ze třídy Kytičky
vyrazily do zámeckého parku k naší lípě, kterou si
tam děti zasadily u příležitosti kulatého výročí
založení mateřské školy. V období zimy nastaly
změny i u mraveniště v blízkém lese, kam chodí
děti ze tříd Sovičky a Zajíčci. Mravenci spí a les
pod sněhovou peřinou také. Děti ze třídy Sluníčka
vyrazily k obecnímu rybníku a pozorovaly zamrzlou hladinu a zimní přírodu okolo rybníka.
Předškoláci se již těší na tradiční plavecký kurz
v Tuchlovicích, kde je čeká deset lekcí plavání.
Děti si s vodou i hrají a seznamují se s nácvikem
technik při plavání.
Zveme všechny rodiče, které zajímá téma „Školní zralost“, na besedu 14. února od 15:30 hodin.
Ihned po zahájení proběhne ukázka práce s dětmi
při Metodě dobrého startu pro předškoláky. Poté
bude následovat beseda s ředitelkou PP poradny
Step Mgr. Pekárkovou.
V dalším pololetí nás čeká spousta aktivit:
divadla, výukové programy a výlety i vycházky do
okolí Lán. Už se s dětmi na vše nové velmi těšíme!
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány
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ZE ŠKOLY
vysvědčení a v pátek 1. 2. si užili jednoho dne
pololetních prázdnin.
V posledním lednovém týdnu byl ukončen povinný plavecký výcvik našich druháků a třeťáků. Děti
od září absolvovaly v plavecké škole Plaváček
v Tuchlovicích dvacet výukových lekcí.

Zprávy ze školy
9. 1. – V páté lekci projektu věnovanému finanční
gramotnosti se žáci 8. třídy zajímali o historii naší
měny a prozkoumali všechny naše mince a bankovky.
17. 1. – Ve škole se konalo 33. zasedání školské
rady. Záznam z jednání je k nahlédnutí na webu.
21. 1. – Členové Klubu mladého diváka zhlédli
v Městském divadle v Kladně divadelní fantasy
z pera Terryho Pratchetta „Muži ve zbrani“
v provedení Divadla Aqualung.

Žáci skvěle reprezentují naši školu. V okresním
kole Dějepisné olympiády obhájil Petr Erben 4.
místo a postupuje dále do krajského kola. I další
dva žáci se umístili v první polovině téže výsledkové listiny, Lukáš Kotzina na 25. místě a Miroslav
Drs na 31. místě. Úspěšná byla i Aneta Bednářová, která v okresním kole Soutěže v německém
jazyce získala 5. místo.

24. 1. – Pedagogové rozhodli o klasifikaci chování
a prospěchu žáků za 1. pololetí školního roku.

Škola obdržela zprávu z MŠMT o schválení
projektové žádosti o podporu z Operačního
programu Věda, vývoj a vzdělávání. Rozpočet
projektu je 1 052 996,- Kč. Projekt bude realizován od února 2019 do ledna 2021. Prostředky
investujeme do osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, do vybavení a aktivit rozvíjejících ICT, do extrakurikulárních a rozvojových
aktivit (doučování žáků, čtenářský a badatelský
klub, projektové dny).

31. 1. – Žáci si domů odnesli svá pololetní

Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

22. 1. – S vedením školy se sešli zástupci žák. rady.
24. 1. – Žáci 6. třídy navštívili pražské Planetárium, kde zhlédli pořad „Kde začíná vesmír“.

Domeèek oslavil 12. narozeniny
V sobotu 26. ledna 2019 na Maškarní merendě
oslavil Domeček společně s téměř dvěma stovkami
návštěvníků své 12. narozeniny.
Klub pro rodiče a děti – Domeček v 1. patře lánské
sokolovny slouží široké veřejnosti už dvanáct let.
Najdete zde prostornou hernu pro děti, ale i další
aktivity. Některé zvládáme dobrovolnicky a jiné
jsou závislé na dotacích.
Na správné narozeninové oslavě bývá dort a ten
náš obrovský dort pro všechny děti vyrobila
babička Jana Malá, které tímto děkujeme. Do
sokolovny přišlo 123 dětských a 21 dospěláckých
pohádkových bytostí. Úkol poroty, vybrat během
několika desítek minut nejpovedenější masky, je
velmi těžký. A pokud máte zájem si to příští rok
zkusit být v porotě, dejte nám o sobě vědět,
budeme rádi! A jak to letos dopadlo?
V dětské kategorii se umístily:
1. Mouční červi (Adéla a Jakub Píšovi
a Emily Dlouhá, Lány), 2. Poklad
a Pirát (Vašek a Alena Holešovi,
Pchery), 3. Zahradnice (Nikola
Ježková, Dřetovice), 4. Pipi Punčochatá (Natálie Popová, Kladno),
5. Minecraft (Ondřej Schritter,
Lány), 6. Čertice (Anna Drastilová,
Lány). Za dospěláky: 1. Anubis –
Egyptský bůh mumifikace a Kleopatra (Sára a Hesham Hassanovi,
Kamenné Žehrovice), 2. Vojanda
(Simona Svobodová, Lány), 3.
Černý, zelený a ovocný čaj (Markéta,
Anežka, David Vlkovi ze Stochova),
4. Chobotnice (Kateřina, Petr
a Adam Šnoblovi, Žilina). Novinkou

letošní akce bylo vyhlášení zvláštní ceny poroty za
Rodinnou masku a tuto cenu si odnesli Beruška
a Ferda Mravenec s malou Beruškou (Ema a Jan
Kuchyňkovi a Bára Hofmanová, Nové Strašecí).
Hlavní ceny věnoval Aquapalace Resort Praha –
Aquapark Průhonice – Čestlice a Cestovní
agentura & foto/video studio Sunrise. O program
se skvěle postaral tým Diskotačení. Za koláče
děkujeme Lánskému cukrářství a další moučníky
připravily lánské maminky a babičky. A nešlo by
to ani bez dalších partnerů akce, kterými jsou TJ
Sokol Lány, lánští baráčníci a mnoho dobrovolníků. Výtěžek z této akce bude použit na
provoz Domečku. Děkujeme všem partnerům,
dobrovolníkům i návštěvníkům akce.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si
z programu nevyberete, můžete si jen
hrát v prostorné herně. Najdete nás
v lánské sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh. Háčkování, tkaní nebo uzlíkování náramků.
Dílna je vhodná i pro starší děti.
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(13.2., 27.2. a 13.3.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I. – III.
Dále z programu
· Beseda Přírodní kosmetika a drogerie se uskuteční v úterý 19. února od
10:00 hodin. S Janou Kotzinovou si
budeme povídat: jak se zorientovat
v současné nabídce EKO produktů,
co funguje a čemu je dobré se
vyhnout. Přijďte sdílet své vlastní
zkušenosti ...
· Beseda Jak správně obouvat děti
aneb Velká zodpovědnost za malé
nohy se uskuteční v úterý 26. března
od 10:00 hodin. S Martou Gregorovou, BOTY BAMBINI probereme:
kdy kupovat první botičky, správná
velikost a šířka obuvi, nepromokavá
membrána, co je bosé obouvání ...
· Čtení pro celou rodinu aneb Pomáháme knihovně a tradiční Burza knih
se uskuteční v neděli 31. března od
14:00 hodin v Muzeu T. G. Masaryka
v Lánech. Výtěžek z letošní benefice
bude věnovaný lánské obecní knihovně. Knihy do burzy můžete
věnovat nebo naopak si knihy přijďte
vybrat. Zachovalé knihy, které chcete
do burzy věnovat, můžete nosit do
lánského muzea v týdnu před akcí.
Podrobné informace najdete v
březnovém Zpravodaji.
· Burza jarního a letního dětského
oblečení, hraček a botiček se uskuteční ve středu 10. dubna od 9:00 do
12:00 hodin v sokolovně. Návoz: 7.
dubna od 18:00 do 19:00 hodin a 8.
dubna od 15: do 16:00 hodin. Výdej:
11. dubna od 8:00 do 9:00 hodin. Podrobné informace získáte u Andrey
Klimešové na telefonu 604 894 402
nebo na e-mailu:
andrejkaklimesova@seznam.cz.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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ADRESÁØ FIREM A SLUŽEB
Lékárna U sv. Antonína
Zdravotnické potřeby rozvoz zdarma. Léky,
které nemáme skladem, objednáme do druhého
dne. Nově v nabídce kosmetika RYOR
a poradenství.
Ke Hřbitovu 174, Lány
otevírací doba: pondělí 10 – 17, úterý 7:30 – 17,
středa + čtvrtek 7:30 – 16, pátek 7:30 – 12
Tel.: 313 513 970
e-mail: lekarna.lany@seznam.cz
Lánské cukrářství, Alena Kirpalová
Berounská 63, Lány
Tel.: 774 801 301
Fb: Lánské cukrářství
Únor, březen otevřeno pátek – neděle od
13 – 18 hod.
Od 20.3. otevřeno středa – neděle 12 – 18 hod.
Hospoda Narpa – sál nad Narpou
Svatby, oslavy narozenin, školení a jiné akce.
Nádherné prostředí, rodinná atmosféra.
Masarykovo nám. 317, Lány
Tel.: 603 325 836
www.narpa.cz
Restaurace Vašírovský Dvůr
Ideální místo pro oslavy,
svatby či firemní akce – kapacita cca 120 míst.
Vaření nás baví, přijďte nás vyzkoušet.
Vašírov 1
Tel.: 773 192 435
Pošta Partner
Křivoklátská 433, Lány
pondělí + středa 7:30 – 18:00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek 7:30 – 13:00 hodin
Tel.: 797 727 326, 723 432 368
Cestovní agentura Martina Burgerová
Letenky po celém světě, zájezdy, ubytování
a ostatní služby cestovního ruchu
K Rybníku 440, Lány
Hotline: 775 090 875
e-mail: letenky@burgerova.com
www.burgerova.com
Foto a video studio Sunrise
Laura Klokočníková
Svatební, ateliérové i exteriérové foto
Tel.: 774 992 005
www.svatebnivideo.cz
www.detskyfotoatelier.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

Prodej a opravy výpočetní techniky a údržba PC
sítí. Prodej účetnictví FAKT. Montáže tepelných
čerpadel
CompCity s.r.o.
Pod Lesem 584, Lány
Tel.:603 766 554
www.compcity.cz

Kosmetické služby
Ryor, Pandhy´s
Martina Hořejší
Lesní 498, Lány
Tel.: 732 770 797
e-mail: martina.horejsi@lany.cz
www.kosmetika-horejsi.cz

Elektroinstalace
Luboš Hlavsa
Vašírov 20
Tel.: 725 772 043
e-mail: lubos.hlavsa@seznam.cz
www.elektrowork.cz

Kosmetika Petra Hošková
Kosmetické služby, masáže, manikúra, pedikúra
Zámecká 6, Lány
Tel.: 737 373 937
e-mail: petra.hoskova@gmail.com
Zahájení provozovny v Lánech od května 2019.
Permanentní make-up a tetování
Jana Zachariášová
Studio: nám. Sítná 3127, Kladno (dům
Kultury)
Tel.: 775 024 421
e-mail: 1zachariasova@seznam.cz
www.permanentnimakeup.net
Dřevovýroba Rynholec
Prodej štípaného palivového dřeva,
palubek, trámů a fošen, sušení dřeva
Kamil Dlouhý
Tel.: 602 231 314
www.drevorynholec.cz
Petr Klimeš – Ruční čištění vozidel
Kompletní čištění interiéru a exteriéru, příprava
vozidel na svatby aj., příprava vozidla před
prodejem
Čs. armády čp. 322, Lány
NONSTOP příjem objednávek
Tel.: 731 101 034
Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempířství, mechanické práce
Václav Matějka
Křivoklátská 227, Lány
Mob.: 603 851 392
Tel.: 313 502 153

Cestovní agentura Sunrise
Zájezdy, letenky, ubytování ČR, Wellness …
Kladno, Floriánská (po domluvě na Lánech)
Tel.: 774 920 745
www.skvelelasty.cz

Dětská skupina Lány
pro děti od 1 roku do 6 let.
Individuální přístup s angličtinou
www.anglictina-prakticky.cz/detska-skupina/
Lesní 199, Lány
Cesta zpět z.s., Lány
Tel.: 605 259 929

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

Stanislava Mariašová, MBA
Angličtina s rodilými mluvčími
Lesní 199, Lány
www.anglictina-prakticky.cz
Tel: 605 259 929

Ing. Tomáš Kocourek – Kabelguru
Výroba a prodej kabelů pro hifi a high-end audio
Výroba a prodej hifi příslušenství
K Betynce 731, Lány
Tel.: 732 555 020
www.kabelguru.cz
Integy Group s.r.o.
Poradenství v oblasti vývoje informačních
systémů
www.integygroup.cz
Vítek Rybář
Poradenství, tvorba souborů a šablon
MS Office, grafické programy (Word,Excel,
Gimp,Photoshop,Pinnacle studio)
Jana Porcalová
Tel: 605 435 882
e-mail: j.porcalova@centrum.cz
Servis výpočetní techniky, instalace datových
a bezdrátových sítí, instalace a servis
kamerových systémů
Jiří Švancar
Lány, U Lipky 429
e-mail: jiri.svancar@email.cz
Ozvučení a osvětlení kulturních akcí, instalace
světelné a audio techniky
Jiří Švancar
U Lipky 429, Lány
e-mail: info@zvuceni-svancar.cz
http://zvuceni-svancar.cz
Školní a kancelářské potřeby
Lány – doprava zdarma
Petr Břeh
Polní 660, Lány
Tel.: 775 243 564
www.kancelarskepotrebyonline.cz
Ing. Pavlína Fejtková
Zpracování žádostí v programu Nová zelená
úsporám, průkazy energetické náročnosti,
energetické studie a poradenství, projekční
činnost
Koněspřežní 694, Lány
Tel.: 732 477 928
e-mail: fejtkova@encp.cz
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ADRESÁØ FIREM A SLUŽEB
RAINBOW KLADNO
Eva a František Pařízkovi
Kladno, Dubská 966
Tel.: 602 348 633
Odborný servis a prodej jízdních kol
André Vebr
U Špýcharu 370, Lány
Tel.: 608 958 203
e-mail: andvebr@gmail.com
Pension Slunečnice
Celoroční rekreační ubytování
Jana Malá
Pod Kopaninou 387, Lány
Tel.: 732 758 444
www.slunecnice.lany.cz

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
BOTY BAMBINI
Dětská certifikovaná obuv
Marta Gregorová
Rakovník, Trojanova 48
Tel.: 603 300 073
www.botybambini.cz

Truhlářství Korywood
Zakázková výroba schodů, kuchyní a nábytku
Tel.: 777 158 163 Jan Jirkovský
Tel.: 777 158 164 Ivo Rybář
www.korywood.cz
PRÉMIOVÉ LIKÉRY A DESTILÁTY
„BARTIDA“, ŠIROKÝ VÝBĚR RUMŮ
A PROSECCO
Petr Dzurec
Jakub Jablonský
Tel.: 257 220 044
e-mail: objednavky@bartida.eu
www.bartida.cz

Euromedia Group, a.s.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
nabízí možnost finanèní podpory pro drobné podnikatele pùsobící v obcích
Stochov, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Lány, Kaèice z Programu rozvoje venkova.
Minimální náklady (celkové způsobilé výdaje projektu): 50 000,- Kč; výše podpory: až 45 %.
Podporu lze získat na:
Nákup vybavení a zařízení pro založení nebo rozvoj podnikání (např. vybavení a zařízení dílen,
přívěsné vozíky, dopravní prostředky, výrobní linky, lisy, stroje apod.)
· Stavební úpravy prostor pro založení nebo rozvoj podnikání (pro výrobu, skladování, pěstování,
prodej, poskytování služeb, řemesla atd.).
· Dotaci nelze poskytnout pouze na nákup spotřebního materiálu a zboží určeného k dalšímu prodeji.
O podporu mohou požádat:
· Fyzické osoby podnikající; právnické osoby; zemědělští podnikatelé (na rozvoj nezemědělských
činností).
Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností v následujících
oblastech:
· Velkoobchod a maloobchod.
· Poskytování ostatních osobních služeb.
· Stavebnictví (s výjimkou skupiny developerská činnost) – zahrnuje dlaždičské práce, instalatérské
práce, čištění fasád, klempířské práce a další dle nace.cz.
· Oprava a údržba motorových vozidel (s výjimkou oblasti Maloobchod s pohonnými hmotami ve
specializovaných prodejnách).
· Ubytování, stravování a pohostinství.
· Informační a komunikační činnosti (s výjimkou oddílů 60 a 61).
· Profesní, vědecké a technické činnosti (s výjimkou oddílu 70).
· Činnosti cestovnívh kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby.
· Činnosti související se stavbou a úpravou krajiny (s výjimkou skupiny 81.1).
· Administrativní a kancelářské činnosti.
· Pořádání konferencí a hospodářství výstav.
· Balící činnosti.
· Ostatní vzdělávání.
· Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (v návaznosti na cestovní ruch).
· Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a především pro domácnost.
Žádosti o dotaci lze podávat od 11. února 2019 do 31. března 2019 – veškeré informace a detaily
naleznete na: http://www.svatovaclavsko.cz/cz/program-rozvoje-venkova-prv. S dotazy nás
neváhejte kdykoliv kontaktovat.
·

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., Jaroslava Šípka 486, Stochov
(osobní konzultace v kanceláři po předchozí domluvě)
Ing. Luboš Fleischmann, tel.: 603 489 888, e-mail: info@massvatovaclavsko.cz
Část administrativních výdajů kanceláře MAS je hrazena z projektu s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001779
s názvem Způsobilé výdaje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. 2015-2023. Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu.

přijme šikovné a pracovité lidi na

BRIGÁDU
(formou DPP) do třísměnného provozu
(možná domluva). Místo výkonu práce
– sklad v Novém Strašecí
(pod vlakovým nádražím, směr
Rakovník). Mzda je 110,-Kč/hod.
a nástup je možný ihned.

V případě zájmu volejte
na tel. číslo: 731 451 399.
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Únor v sokolovnì
· V únoru proběhnou v Domečku tři

narozeninové oslavy dětí.
· Kromě 2. a 16. února patří každá
sobota a neděle stolním tenistům.
· V pátek 15. února odpadne trénink
stolních tenistů, protože v sokolovně
pořádá svůj ples Lesní správa. V ten
den se výjimečně lekce rytmické
gymnastiky pro děti konat nebude.
· 21. února dopoledne sokolovnu
využije základní a mateřská škola ke
vzdělávací akci pro děti.

Valná hromada TJ Sokol

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Nabídka nových pohybových aktivit v Sokole
Nabídka nových pohybových aktivit v TJ
Jsme velmi rádi, že se nám přihlásily dvě nové
občanky s nabídkou, že by rády vedly u nás v Sokole aktivity, které mají samy rády a věnovaly se
jim na předešlých působištích. Časové možnosti
v naší sokolovně jsou velmi omezené, ale řešení se
našlo.
Kamila Kanderová sama aktivně hrála florbal,
sama si provedla nábor a zájemců o tuto kolektivní hru se našlo opravdu hodně. Byli proto
rozděleni do dvou skupin. Od začátku ledna
trénují vždy v úterý od 17:30 do 19:00 hodin.

Paní Lucie Kulatá má zkušenosti s rytmickou
výchovou školkových dětí. Dobrovolně a ráda by
vedla tuto činnost i v Lánech. Propagaci jsme
zajistili prostřednictvím mateřské školy, snad se
tato informace dostala ke všem rodičům tří až
šestiletých dětí. V kroužku si budou děti hrát,
zpívat a tančit, možná dojde i na divadlo. Hodiny
budou probíhat v sokolovně vždy v pátek od 16:00
do 17 :00 hodin a první lekce se koná již 8. února.
Václava Nováková

Členové lánského Sokola, zapište si do
svých časových plánů, že v úterý 12.
března se od 19 hodin koná – tentokrát
ve sklípku sokolovny – valná hromada
TJ. Letos je mimořádná tím, že se při ní
bude volit nový výbor TJ a kontrolní
komise. Zhodnotíme také uplynulý rok,
který byl po stránce finanční i organizační velmi náročný. Připomínali jsme si
také 100 od založení lánského Sokola.
Na valnou hromadu zveme nejen členy
TJ,ale i naše příznivce výboru TJ.

Elektromateriál zdarma
Po provedené elektroinstalaci nám zbyla
v sokolovně spousta funkčních svítidel,
žárovek, krytů aj.
Je nám líto všechno odvést do sběrného
dvora. Kdo by měl zájem si něco vybrat,
ať kontaktuje starostku Sokola V. Novákovou (tel. 313 502 105) a může se přijít
podívat, co ZDARMA nabízíme.

Hokejová sezóna v bìhu
Obě mužstva dospělých nastupují ve
stejné soutěži s názvem AMHL Slaný.
Není to soutěž organizovaná hokejovým
svazem, ale svou kvalitu má. Neboť hráči
ze zrušeného meziokresního přeboru
zvýšili úroveň této „ligy“. Zvláštní náboj
pak mají vzájemná utkání lánských
mužstev, avšak v rámci férového chování. Úspěšnější z našich mužstev je první
mužstvo, které zúročuje zkušenosti
hráčů z minulých sezón v meziokresním
přeboru. Druhé mužstvo má úspěchů o
poznání méně, což jej nutí se zlepšovat.

Fotografie ze zápasu HC Lány A - HC Blue Středokluky odehraného 27.1.2019, výsledek 9:4.

Inzerujte v Lánském
zpravodaji
Máte-li zájem o inzerci v Lánském zpravodaji, stačí poslat e-mail nebo doručit
objednávku a podklady na OÚ. Uveďte
požadovaný rozměr, přesné znění inzerátu
nebo grafické zpracování a fakturační údaje.
Ceník inzerce:
rozměr
1/32 (např. 56 x 29 mm)
1/16 (např. 62 x 52 mm)
1/8 (např. 92 x 70 mm)
1/4 (např. 92 x 141 mm)
1/2 (např. (129 x 201 mm)
1/1 (192 x 270 mm)

cena
220 Kč
440 Kč
880 Kč
2000 Kč
3500 Kč
6000 Kč

šířka inzerátů 56, 62, 92, 129, 192 mm,
výška dle požadované plochy
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