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Bílá zima
Svatý Hilarius – vyndej saně, schovej vůz
(14. 1.). Na svatého Polykarpa plná sněhu
každá škarpa (26. 1.). Únor bílý – pole
sílí. To je ta ladovská zima, o které zpívá
pan Jaromír Nohavica, že když za okny
je, srdce jímá bílá nostalgie. Lyžníci, vlekaři a romantikové si libují, ale mnohý
našinec v polohách pod pět set metrů po
nohavicovsku kleje: „To mokré svinstvo
padá mi za límec […] večer to odhážu,
namažu záda, ráno se vzbudím – zas už
k***a padá.“ Ať si to ti vlekaři vezmou,
přenechám jim to jen za odvoz.
Proházím, prohrabu, prometu.
Z chodníku je to brnkačka. Vlastně bych
to ani dělat nemusel, žádnou takovou
pracovní povinnost už nemám. Možná
právě proto mně dělá dobře u srdce
a cítím se ušlechtilý, že mohu coby uvědomělý občan učinit něco dobrovolně
pro své bližní.
Zádrhel je s výjezdem z vrat. K jeho
prohazování mě žádné nařízení nenutí,
jenže když se na to vykašlu, nedostaneme se pak na ulici. Kdyby se to tam
navršilo a pak to zamrzlo, bude nám
auto následujících pár dnů na dvě věci.
Kdykoli napadne sníh, už časně ráno
osvobodím dvůr a výjezd do takové šíře,
že by se tam mohl pohodlně otočit i kamion s návěsem. My máme při šíbování
rádi volný prostor. V půl šesté si u kafe
za oknem libuji, jak jsem všechno zvládl.
Na jak dlouho?
Ještěže (Naneštěstí) ta ladovská zima
nepřichází každoročně. Kupříkladu loni
jsem si nehrábl ani jednou. Tím víc mě
to letos okouzluje i deptá.
P. S. Nostalgicky hovoříme o bílých
zimách. Jak kdy. „Roku 1796 bylo v lednu
tak teplo, že čeládka chodila bosa a na
lánskou pouť v den Jména Ježíš (druhá
neděle po Třech králích) lidé přicházeli
neobuti – a přišlo jich k přijímání 3 595.
Mrazy se dostavily až v březnu a byly tak
tuhé, že ve třech dnech se udělal led tlustý
půl lokte (cca 30 cm). Přes celý duben
bylo vytrvale chladno a noční mrazy se
protáhly až do měsíce máje.“
No a „roku 1929 udeřily neobyčejně
silné mrazy, dne 11. února naměřeno
- 30o C.“
Vždycky nějak bylo.


Václav Vodvářka, lánský písmák

Plánovaná rekonstrukce sběrného dvora
V září minulého roku obec Lány získala od
Ministerstva životního prostředí dotaci z Operačního programu Životního prostředí na akci
„Sběrný dvůr Lány“. Cílem rekonstrukce sběrného dvora je zpevnit povrchy, zakoupit vlastní kontejnery na bioodpad a na objemný odpad (dosud je máme v pronájmu), vybudovat
kryté místo na elektroodpad, pořídit váhy aj.
Po vyhlášení výběrového řízení na podzim loňského roku byly elektronickou formou doručeny celkem tři nabídky. Zakázka byla rozdělena
na část A) Vybudování nového sběrného dvora a na část B) Dovybavení sběrného dvora.
Hodnotící kritéria byla: 80 % nabídková cena
v Kč bez DPH a z 20 % termín plnění (realizace).
Po vyhodnocení všech došlých nabídek hodnotící komise doporučila přiřadit zakázku v části
A) i v části B) dodavateli Druhá severočeská stavební společnost spol. s r. o.
Tato firma v daném termínu splnila veškeré požadavky obce Lány (zadavatele) uvedené
v zadávacích podmínkách a následně v termínu doručila vysvětlení všech nejasností, ke
kterým byla hodnotící komisí vyzvána. Nabídka splnila podmínky účasti zadávacího řízení
a zároveň byla pro obec Lány ekonomicky nejvýhodnější.

Celková nabídková cena pro část A) Vybudování nového sběrného dvora je 2.131.529,49
Kč bez DPH s termínem realizace 3 měsíce od
podpisu smlouvy a celková nabídková cena pro
část B) Dovybavení sběrného dvora je 763.000
Kč bez DPH s termínem dodání 90 dnů od podpisu smlouvy.
Na mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva obce Lány, které se konalo v pondělí 25.
ledna 2021, zastupitelé výsledek výběrového řízení na tuto akci schválili.
Zastupitelé obce pověřili starostu obce Karla
Skleničku k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení. Zároveň jej pověřili, aby jednal se
stavební firmou o zahájení stavebních a přípravných pracích v brzkém termínu, aby byla využita
stávající zimní přestávka, po kterou není sběrný
dvůr vytížen.
Věřím, že v březnovém čísle Lánského zpravodaje vám budeme moci přinést informace
o termínech prací na nové podobě sběrného
dvora a také sdělení, jaká omezení provozu
sběrného dvora nás během tříměsíční realizace
čekají. Budeme se snažit, aby omezení provozu
sběrného dvora byla co nejkratší. Závisí to však
i na dobrém počasí, které může ovlivnit dodržení stavebních a technologických postupů.

Ing. Ivana Píšová

Tříkrálová sbírka 2021 překvapila

I přes to, že příprava sbírky musela být „denně“
korigována protiepidemickými opatřeními - vyšla
z toho dobře. Tři králové se „smrskli“ na jednoho – příkladně v Lišanech. Jinde byla pokladnička
umístěna na OÚ – třeba v Rudě a také na Lánech,
kde se musela sbírka předčasně ukončit kvůli karanténě celého úřadu. V Novém Strašecí byla kasička na faře a v kostele – denně otevřeném.
A to ještě nemohu tušit, kolik dárců využilo
DAROVÁNÍ ONLINE, nebude jich jistě málo.
Těch, kteří při darování použili PSČ Nového
Strašecí nebo okolních obcí, je jistě také mnoho.
Všem moc děkujeme a ze zpětného příspěvku do
Charity Nové Strašecí se budeme snažit co nejvíce pomoci potřebným. Více na www.farnostnovestraseci.cz. Víte-li o někom, kdo pomoc potřebuje – ozvěte se nám: 739 031 391. Děkujeme.
Vybralo se: Lišany 6.477,-, Ruda 3.304,-, Lány
2.627,- a Nové Strašecí 31.699,-. Celkem v ho-

tovosti 44.107,-Kč. Jistě celkové dary s online
darováním předstihnou roky minulé. Všechny
peníze byly vloženy přes ČS na účet Charity ČR.
Pro porovnání: v „normálním“ lednu roku 2020
bylo vybráno 48.764,- a v roce 2019 29.653,- Kč.
Moc děkujeme za vaši štědrost, přejeme požehnání do roku 2021, klid a pohodu do vašich
rodin a také velkou dávku tolerantnosti a porozumění do příštích dnů.
Julie Adltová, za Charitu Nové Strašecí
Tříkrálová sbírka pokračuje dál ON-LINE na
www.trikralovasbirka.cz. Zapojit se můžete do
30. dubna 2021. Pokud při on-line darování uvedete PSČ, zůstane příspěvek v naší lokalitě, tj.
Charita Nové Strašecí. Děkujeme, že myslíte na
druhé. Opatrujte se.

Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Inzerce v březnovém Zpravodaji zdarma
Zveřejníme adresář všech lánských a vašírovských podnikatelů. Uzávěrka pro posílání inzerce je 25. února 2021.
Nabízíme Vám možnost inzerovat v březnovém Lánském zpravodaji zdarma. Podmínkou je
bydliště v Lánech nebo ve Vašírově. Podnikatelé

budou současně uvedeni na webu obce. Pokud
máte o inzerci zájem, zašlete své kontaktní údaje
(ve formátu – název, adresa, tel. spojení, odkaz
na www-stránky) na e-mail: zpravodaj@lany.cz.
Maximální velikost inzerce je 150 znaků bez mezer.
Redakce
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Veřejné zasedání

Zastupitelé 25. ledna 2021 projednali
a schválili:
• rozpočtovou změnu č. 1/2021;
• výsledek výběrového řízení na
akci: „Sběrný dvůr Lány“;
• výzvu k podání žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Lány na rok 2021.
Zastupitelé uložili starostovi obce:
• uzavřít smlouvu s firmou Druhá
severočeská stavební společnost
spol. s r.o., IČ: 44223242, se sídlem
Perštejn 300, 431 63 Perštejn.

Ing. Radka Štíbrová

Jubilejní svatby

Vážení manželé, pokud oslavíte v novém
roce 2021 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
kontaktní e-mail: dasakratka5@seznam.cz,
mobil: 605 586 632

Dagmar Krátká, předsedkyně SPOZ

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. Zažitou místní tradici však na podzim
loňského roku přerušila nepříznivá epidemiologická situace. Protože se domnívám,
že jsme schopni dodržet přísná hygienická
opatření a aktuální povolené počty osob
ke shromažďování, chceme v jarních měsících slavnostní obřady obnovit.
Vítání vždy pořádáme jednotlivě, pro
každé miminko zvlášť a je tak možné pozvat si rodinu či nejbližší přátele.
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 nebo mě kontaktovali a dohodneme se na dalším postupu.
Následně rodiče na jimi uvedený kontakt obdrží pozvánku k účasti. K obřadu
není potřeba žádných dokladů. Vítání občánků je určeno dětem s trvalým pobytem
v Lánech a ve Vašírově.
Případné dotazy zodpovíme na e-mailové adrese: dasakratka5@seznam.cz

Dagmar Krátká, předsedkyně SPOZ

Sběrný dvůr
V únoru je sběrný dvůr otevřen pouze
v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin s možností uložení objemného odpadu, elektroodpadu, kovů, jedlých tuků, textilu atd.,
ale bez možnosti uložení bioodpadu

Ing. Ivana Píšová

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Poplatky za svoz odpadu a za psy 2021
Poplatek za komunální odpad a za psy pro rok
2021 je splatný v hotovosti od 8. února do 22. února 2021. Dovolujeme si vás požádat o upřednostnění bezhotovostní platby před platbou v hotovosti.
Pokud budete mít platby uhrazené bezhotovostně, ušetříte zejména sobě a pracovnicím
obecního úřadu čas a budete rychleji odbaveni.
Otevírací doba obecního úřadu je z nařízení vlády ČR stále omezena, a chceme proto minimalizovat vytváření front na obecním úřadu.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 600,- Kč za osobu.
Úlevy zůstaly beze změn. Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit bezhotovostním převodem
na účet obce č. 622221/0100, uveďte variabilní
symbol 1340 + číslo popisné rodinného domu,

za který platbu hradíte. Na obecní úřad přineste
doklad prokazující úhradu poplatku, aby Vám
mohl být ihned vydán kupón pro vyvážení popelnice.
Poplatek za psy můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100,
uveďte variabilní symbol 1341 + číslo popisné
rodinného domu, za který platbu hradíte. Poplatek činí - 200,- Kč za jednoho psa; 300,- Kč za
druhého psa a každého dalšího; 100,- Kč za psa,
jehož držitelem je osoba starší 65 let; 150,- Kč za
druhého a dalšího psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let.
Aktuální úřední hodiny obecního úřadu jsou:
pondělí 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin a ve
středu 10:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hodin.

Martina Hořejší

Spolky mohou požádat o dotaci
z rozpočtu obce Lány na rok 2021
V návaznosti na dokument Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem obce Lány na daný kalendářní rok, schválený usnesením č.: 1/2021/5 ze
dne 25. ledna 2021, oznamujeme, že je možné
podat žádost o finanční dotaci z rozpočtu obce
Lány na rok 2021. Cílem poskytnutí finanční dotace je podpora činnosti žadatelů nebo podpora
konkrétní akce.
Žádosti je možné podávat od 1. 3. 2021 do
30. 4. 2020 na předepsaném formuláři buď osobně do podatelny Obecního úřadu Lány, nebo
zaslat poštou na adresu Obecního úřadu Lány.
Zastupitelé se letos na dohodli na pozdějším

datu pro podávání žádostí o dotaci. Důvodem
je současná situace, která neumožňuje pořádání
společenských a sportovních akcí, tréninků ani
jiných volnočasových aktivit, a z toho plyne složitější plánování konkrétních termínů akcí pro
nejbližší měsíce.
Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem obce
Lány na daný kalendářní rok, formulář žádosti
a formulář k vyúčtování dotace jsou k dispozici
na webových stránkách obce Lány https://www.
obec-lany.cz/cz/podpora-neziskovych-aktivit
nebo v kanceláři Obecního úřadu Lány.

JUDr. Ernest Kosár

Jednota rozšiřuje otevírací dobu
Jednota SD Rakovník v Berounské ulici od 1. února letošního roku rozšiřuje otevírací hodiny.
Nově bude otevřeno pondělí - pátek od 6:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 7:00 do 12:00 hodin.
V neděli bude zavřeno.
Iva Šebková

Lánská útulna stojí na Slunečné stráni
Vánice nebo liják už návštěvníky Krkonoš tolik nezaskočí,
skrýš najdou v nových útulnách, které navrhli a sami také
vyrobili studenti ČVUT v Praze. Ze třiceti návrhů dospělo
k úspěšné realizaci šest projektů. Jedním z nich je i Silo, které
má svůj původ v Lánech.
Od roku 2019 jsme sledovali
osud starého ocelového sila,
které student Jakub Kochman získal od lánské
rodiny T. Řády. V rámci společného projektu
Správy Krkonošského národního parku a ČVUT
v Praze student použil vyřazené silo a postavil
z něj přístřešek, kde si mohou turisté odpočinout
nebo se schovat před nepříznivým počasím.
Autorovi projektu se líbila myšlenka recyklace
starých a dále nevyužitelných materiálů. Útulny musí navíc obstát v náročných klimatických
podmínkách a jejich konstrukce by měly fungo-

vat na principu stavebnice, aby
je mohli v Krkonoších používat opakovaně. Jediným omezením zadání byla maximální
velikost 16 m² zastavěné plochy a cena, která neměla překročit 60 tisíc korun za jednu
útulnu.
Všechny útulny – Komen
(U Bílého Labe), Atüln (rozcestí cest Klínovka), Oko (křižovatka U Rýchorského kříže), Jenga (rozcestí
v sedle pod Dvoračkami), Stan (soutok řeky
Mumlavy s Lubošskou bystřinou v Harrachově)
a Silo (křížení cest na Slunečné stráni u Svobody nad Úpou) již stojí v Krkonošském národním
parku a poskytují přístřešek turistům. Jsme rádi,
že i Lány mají v Krkonoších svou ocelovou stopu.
Více informací o útulnách můžete najít na
webových stránkách utulnautulna.cekuj.net.

Martina Hořejší

společenské dění 
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Lánské cukrářství mění svou adresu
Před dvěma lety jsme pro vás otevřeli v Berounské ulici Lánské cukrářství. Byli jsme přesvědčeni,
že si cukrárna své zákazníky získá. Od samého
začátku nám bylo dáváno najevo, jak moc jste
rádi, že tu v Lánech působíme, za což jsme velmi vděčni.
Pro větší pohodlí v cukrárně
jsme zakoupili nové vybavení,
vzniklo nové logo Lánského
cukrářství a celý tým lidí dbal
o vaši spokojenost. Pak na jaře
loňského roku přišla pandemie, která nás ale nezastavila.
Naopak, vaření obědů během
pracovního týdne a cukrářský provoz přes víkend nám
ukázaly novou cestu. Netrvalo
dlouho a napadla nás myšlenka oba tyto provozy
spojit s osvědčenou a zaběhnutou lánskou ikonou. A to se právě děje.
Díky Mgr. Jiřímu Ladrovi jsme našli společnou cestu – a tou je spojení Narpy a Lánského
cukrářství v jedinou společnou gastronomickou
provozovnu. Právě teď probíhají úpravy vnitřních
prostor Narpy a stěhování cukrárny z Berounské
ulice dolů na náves. Společně dbáme na zachování kvality piva, ale i na jakost a chuť cukrovinek.
Chceme po celý den i ve večerních hodinách nabízet kuchařské speciality, o jejichž přípravu se bude
starat šéfkuchař Martin Havel.
Předpokládaný termín otevření restaurace Narpa a Lánského cukrářství je závislý na aktuálních
nařízeních vlády ČR, my bychom rádi otevřeli
v měsíci březnu/dubnu 2021. Pro více informací
sledujte facebookové stránky Lánského cukrářství.
Připravujeme pro vás restauraci zaměřenou na
českou kuchyň a na zvěřinu, osvědčené sladkosti Lánského cukrářství, domácí pochutiny k pivu
a vínu, plzeňské tankové pivo, obědové menu, sezónní jídelní lístek a letní grilování. Pro podávání
poledního bronche a pro pořádání oslav, večírků
a svateb bude sloužit sál nad Narpou.
Chceme vám představit tým, který bude starat o to, aby vše šlapalo jako hodinky a aby vám
chutnalo:

Alena Kirpalová – majitelka společnosti a cukrářka – nositelka mnoha prestižních ocenění z tuzemských i mezinárodních cukrářských soutěží.
Je mistryní cukrářkou ČR, vicemistryní ČR, certifikovanou komisařkou pro
obor cukrář a členkou představenstva Asociace kuchařů
a cukrářů za Prahu a Středočeský kraj.
Martin Havel – bude šéfkuchařem, má pro dobrou gastronomii všechny předpoklady,
a nejen pro ni. Věnuje se hlavně
poctivé domácí kuchyni. Zkušenosti sbíral také v zahraničí.
Zlatým hřebem jeho kuchyně
jsou zvěřinové speciality, o kterých přednáší na
Kulinářské akademii Asociace kuchařů a cukrářů
ČR, jež pracuje pod záštitou Evropské unie.

Za panem
Ottou Landrem

Se zármutkem jsme zaznamenali zprávu
o úmrtí pana Otty Landra, který se svými aktivitami zapsal do historie lánského
sportu. Ztratili jsme jednoho z dlouholetých obětavých členů Sokola. Členem byl
od roku 1993, ale již dlouho předtím stál
u zrodu oddílu stolního tenisu a až do
pozdního věku byl jeho aktivním hráčem.
Ještě při padesátém výročí založení oddílu stolního tenisu v roce 2016 si dokonce
i zahrál. Velkého pomocníka v něm ztratil
i tenisový klub, protože pan Landr dlouhá
léta poctivě zajišťoval rezervace na kurty
a prodej vstupenek nečlenům klubu. Bude
Václava Nováková
nám všem chybět. 

Poděkování
za gratulaci

Andrea Klimešová – je nepostradatelnou osobou Lánského cukrářství. Byla od samého počátku u zrodu cukrárny a po celou dobu je velkou
oporou celého týmu. Věříme, že je tím správným
člověkem pro pořádání akcí a doladění vašich požadavků. Má naši plnou důvěru.

Děkuji našemu starostovi Karlovi Skleničkovi a všem zastupitelům za milé přání
k narozeninám. Velmi mě potěšilo.

Radoš Křenek, Lány

Mgr. Jiří Ladra – bude nadále dbát na kvalitu piva
čepovaného v restauraci.

Nemile nás překvapila a zaskočila zpráva
v Lánském zpravodaji, že odchází z postu zdravotní sestry v lánské ordinaci paní
Květa Šindelářová. „Naše sestřička“ vždy
usměvavá a chápající, profesně zdatná, vždy
připravená pomoci a znalá problémů svých
pacientů a jejich rodin. Sestřička, jakou
známe z četných filmů jako nepřehlédnutelnou pomocnici lékaře, takovou, jaká se zrodí po dlouhých letech soužití s lidmi v obci.
Nejsme nikým pověřeni vyjádřit svůj
dík paní Šindelářové prostřednictvím Lánského zpravodaje. Přesto tak činíme, aby
věděla, že v nás zanechala vděčné pacienty,
kteří budou vzpomínat na její dlouholeté
působení a její péči o naše zdraví a pohoManželé Šváchovi, Vašírov
du.

Žijeme na krásném místě a chceme poskytovat
i našim návštěvníkům kvalitní služby. Těšíme se
tedy brzo na vaši návštěvu.
Alena Kirpalová
Pro nově otevřenou provozovnu
NARPA a Lánského cukrářství
hledáme od března 2021 na HPP:
číšníky, výčepní, obsluhu
cukrárny, kuchaře,
cukráře, pomocné síly
a brigádníky na sezónu.
Pro více informací volejte na telefon
774 801 301.

Stromeček jsme měli nazdobený od začátku prosince. Děkujeme
rodičům a dětem, kteří na něj zavěsili své ozdoby. Ježíšek do školky
4.12. Mikuláš do MŠ nemohl dotaké zavítal, po návratu z vánočních
razit osobně, ale pro děti nadílka
prázdnin na každou třídu čekala
doručena přesto byla. V balíčku od
nadílka a děti se mohly potěšit ve
Mikuláše, čerta a anděla čekala na
třídách novými hračkami.
děti nejen spousta dobrot, ale i malé
Děti ze třídy Kytičky pod stročerné překvapení v pytlíčku.
do mateřské
mečkem našly novou stavebnici
8.12. Cesta za zlatou hvězdičškolky
– velké barevné kostky na stavbu
kou - vánoční vycházka s hledádětmi oblíbených domečků. Holčičním hvězdiček a plněním úkolů.
Na konci cesty čekalo i překvapení, proběhlo ve ky se mohly těšit z nových doplňků pro panenky,
všech třídách. Tato zábavná i poučná cesta kolem všechny zaujala stáj pro koníky.
V lednu proběhla ve třídách vánoční nadílka.
Zámeckého potoka byla nabídnuta i široké veřejZpívali jsme koledy, rozbalili dárečky. Na Tři krále
nosti.
Vánoční atmosféra v MŠ bohužel nemohla být jsme si vyprávěli o tradicích a zvycích, připomněli
prožívána s rodiči na tradičních vánočních besíd- jsme si jména králů, zpívali píseň Tři králové, ktekách, ale přesto si děti užily vánoční slavnostní rou jsme doprovázeli na dětské hudební nástroje.
V měsíci lednu nás také potěšila sněhová nadíldopoledne plné soutěží, vánočních zvyků i koled
ka, a tak proběhly lesní zimní dny a vycházka ke
a cukroví.
Co se dělo v měsíci
prosinci a lednu v MŠ:

OKÉNKO

Poděkování

krmelci. Děti ze třídy Kytičky vyrazily ke včelínu
v zámeckém parku. Všude bylo bílo a v úlu bylo
ticho. Včeličky byly schované v teple, aby jim nezmrzla křidélka.
Konečně napadl sníh, a tak třídy Sovičky a Zajíčci navštívily rybník u hřiště, kde si v rámci
„Zimního dne“ povídaly o skupenství vody, o sněhu a ledu, o bezpečném pohybu a pobytu na ledových plochách. Pozorujeme, poznáváme a krmíme ptactvo. V zámeckém parku sledujeme stopy
ve sněhu a pobytová znamení veverek a srnek.Nezapomínáme ani na krmítka pro ptáky a pravidelně tvoříme dobroty na zavěšení na stromy školní
zahrady. Docházíme i v rámci vycházek do krmelců v zámeckém parku a blízkých lánských lesích.
Užíváme si sněhové nadílky při pobytech venku na maximum. Třída Kytičky vyrazila bobovat
na Kopaninu. I na zahradě máme malý kopeček,
tak ho sjíždíme na lopatách. Nebo moc rádi děláme andělíčky ve sněhu. Snad nám ještě dlouho
vydrží.
Miluše Vaněčková
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Kynologové v Lánech
nabízí nově výcvik
Agility a Hoopers
Naše organizace se rozrostla o výcviky
Agility a Hoopers. Agility i Hoopers jsou
psí sporty, kde pes za pomoci psovoda
překonává překážky v určitém pořadí.
Rozdíl mezi těmito sporty je veliký, ač se
to na první pohled nezdá.
V Agility vede psovod svého pejska po
celém parkuru, kdežto v Hoopers musí
psovod vést svého psa z vymezeného
prostoru. Rozdíl je také v překážkách.
Hoopers jsou pouze obíhací či probíhací
překážky, tudíž je
vhodný i pro starší
či hendikepované
psy. V Agility jsou
překážky skokové,
probíhací a zonové, a ačkoliv jsou
pravidla i pro hendikepované psy, je tento sport spíše pro
psí sportovce. Oba sporty jsou vhodné
i pro děti.
V zimních měsících probíhají výcviky
těchto sportů v sobotu a v neděli v odpoledních hodinách. V jedné hodině je omezená kapacita psů a je nutné se na tento
sport předem přihlásit na https://dog-games.dogres.cz/.
Pokud byste potřebovali doplnit či
upřesnit nějaké informace ohledně těchto
sportů nebo výcviků, neváhejte se na mne
obrátit. 
Tereza Jelínková,
výcvikářka agility a hoopers ZKO Lány

Nové přilby
pro lánské hasiče

NAŠE SPOLKY

Rok 2020 u hasičů
Letošní rok je pro každého z nás svým způsobem
náročný. Covid 19 nás trápí všechny. Jarní vlna,
podzimní vlna, zimní vlna, prakticky tu je pořád. Jako hasiči pomáháme obci, jak jen to jde.
Naše činnost se zaměřila na dezinfekci veřejných
prostor. Naučili jsme si míchat dezinfekce podle
návodu ze Státního ústavu jaderné, chemické
a biologické ochrany. Sháněli jsme složky přímo
od výrobců, protože v obchodech byl všeho nedostatek. Letní měsíce nám poskytly čas si odpočinout. Na podzim jsme rozšířili naše možnosti
o dezinfekci vnitřních prostor ionizujícím přístrojem. Někteří z nás si prodělali nemoc s lehčím
či těžším průběhem. Víme tedy, s čím bojujeme.
Ale naše práce je primárně záchranná. Jezdíme na požáry 11x, k dopravním nehodám 1x,
nevyhnuli jsme se planým poplachům 4x, technické zásahy 18x (čerpat vodu ze zatopených
míst, likvidovat obtížný hmyz, na popadané
stromy atd. Jeden takový zásah se nám stal málem osudným. V únoru, při bouři Sabina, byla
jednotka na výjezdu. Za nepřehlednou zatáčkou
ležel spadlý strom přes komunikaci a jen díky
umění řidiče a štěstí se nikomu nic nestalo. Odneslo to jen naše výjezdové vozidlo, které jsme
opravili sami. Strávili jsme několik týdnů v hasičárně do nočních hodin, ale povedlo se. V uplynulém roce jsme měli 129 činností - 34 zásahů
pro HZS, 81x činnost Covid 19 a 14x technickou
činnost pro obec.
Na začátku roku 2020 jsme byli požádáni zástupci sousední obce Kačice, zda jim můžeme
poskytnout požární ochranu. Se souhlasem Hasičského záchranného sboru ČR byla podepsána
smlouva na dobu neurčitou.
V letních měsících začala rekonstrukce hasičské zbrojnice. Financována je díky dotaci
MAS Svatováclavsko a obci Lány, našeho zřizo-

Po požáru truhlárny v Novém Strašecí
vatele. Původní zbrojnice, budova z 50. let, byla
postavena jako dočasná ubytovna pro dělníky,
bez pevných základů, které se již rozpadají. Od
léta tedy ještě bojujeme s minimem prostoru.
Veškeré vybavení máme uložené po skladech
v obci.
V současné době disponujeme technikou:
CAS 32 Tatra, CAS 32 Tatra 815, DA Mercedes,
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 výzbrojí a školení první pomoci. Udržujeme Židovský rybník, hasičskou nádrž.
Hasičský ples v březnu se bohužel uskutečnit
nemohl, ale měli jsme štěstí a zářijová akce Masarykova vatra T.G.M. proběhla bez omezení.
V srpnu nás opustil František Pošta, který
oživil letitou slávu lánských hasičů a nastartoval
v mladých chuť k novému rozkvětu. Právě on
obnovil tradici hasičských Masarykových vater.
Inicioval obnovu památníčku nazvaného Ploskovská Panenka Maria.

Petr Králíček, velitel jednotky

Lánští dobrovolní hasiči v závěru roku
2020 získali 12 kusů nových zásahových
víceúčelových přileb Dräger.
Tyto přilby vystřídaly u poloviny výjezdové jednotky nejstarší zásahové
helmice, které již nebyly způsobilé k používání při zásahu. Velkým přínosem
u nových přileb je možnost upevnění dýchací techniky na přilbu, která na starých
přilbách nedržela. Lépe sedí, a jsou tedy
pohodlnější. Barva přileb, oproti původním, splňuje platné předpisy.
Chtěli bychom tímto poděkovat Obci
Lány a Nadaci Agrofert za financování. Nadace přispěla částkou 40.000,- Kč
a zbylých 92.560,- Kč uhradila Obec Lány
z rozpočtu na požární ochranu JSDH.

Petr Králíček, velitel jednotky
Nové přilby

Hasiči při zásahu u požáru truhlárny
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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

