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Zima a jaro

Podle meteorologického kalendáře
skončila 1. března zima a začalo meteorologické jaro, které potrvá 3 měsíce do
31. května. Takto si to určili meteorologové, aby měli jasně stanovené období
pro zpracování klimatických dat. Na to
astronomické jaro si budeme muset ještě
3 týdny počkat, protože začátek jara –
jarní rovnodennost, je letos 20. března,
kdy v 10 hodin a 38 minut vstoupí
Slunce do znamení Berana. Já bych
se však rád vrátil do letošní zimy. Po
dlouhých letech napadl sníh i u nás na
Lánech, nakrátko i zamrzl rybník tak,
aby se na něm dalo několik dní bruslit.
Bohužel to zimní počasí nevydrželo
trochu déle, abychom si všichni, hlavně
naše děti a vnoučata, mohli užít zimních
radovánek. Co však vydrželo i nadále, je
chování některých lidí, kteří schováni za
anonymními nicky (nebo česky „přezdívkami“) svých facebooků okamžitě
začali kritizovat, že se neuklízí sníh,
nesypou se chodníky, jak je všechno
špatně. Škoda, že se nepřišli některý den
ráno v 5 hodin podívat, co pracovníci
údržby obce dělají, možná by se divili.
Naštěstí je těchto nespokojenců malá
část. Velká většina našich spoluobčanů si
chodníky před svými rodinnými domy
uklidila i přesto, že to již není jejich
povinnost, a tím obci velmi pomohli. Za
to jim patří velké poděkování. Dnes začala platit (úvodník píšu 1.března) další
zpřísněná protikoronavirová opatření. Je
to velmi deprimující a mnoho lidí je již
z toho všeho velmi unavených. Věřím, že
to však všichni pochopí, opatření se budou dodržovat, abychom si to astronomické jaro mohli užít v alespoň trochu
lepších podmínkách. Přeji všem hodně
zdraví. 
Karel Sklenička

Kontejnery na bioodpad
Velkoobjemové kontejnery na rostlinný bioodpad ze zahrádek budou v obci Lány a Vašírov
k dispozici od pátku 9. dubna do neděle 11. dubna na obvyklých stanovištích: na parkovišti
u rybníka, v Lesní ulici u čp. 125, na parkovišti
u ulice K Betynce, u hřbitova a ve Vašírově Na
Ohrádce. Kontejnery budou v sobotu vyprázdněny. Prosíme všechny občany, aby bioodpad do
kontejnerů vkládali volně, bez pytlů a jiných obalů. Děkujeme.
Ivana Píšová

Čeká nás sčítání lidu
Letos se budou sčítat obyvatelé České republiky elektronicky přes web nebo prostřednictvím
mobilní aplikace. Papírové formuláře pak dostanou jen ti, kteří nevyplní údaje elektronicky.
V letošním sčítání lidu budou lidé vyplňovat
zhruba o polovinu údajů méně než před deseti lety. Statistikové využijí data z registrů.
On-line sčítání začne 27. března a potrvá do
9. dubna. Papírové formuláře bude možné vyplňovat od 17. dubna do 11. května.

Formulář bude možné vyplnit na webu či v mobilní aplikaci Sčítání21, kterou si bude možné
stáhnout. Statistikové přepokládají průměrnou
dobu vyplnění cca 15 minut. Lidé se do formuláře přihlásí číslem občanského průkazu či
pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku. Zadávat pak budou údaje o bydlišti, o sobě a případně o dalších členech domácnosti. Většina kolonek má
nabídku, takže z ní stačí vybrat.
Lidé budou odpovídat na to, zda bydlí v rodinném, bytovém, či rekreačním domě nebo na
ubytovně. Zadají, zda je bydlení vlastní, družstevní, či nájemní. Vypíšou plochu bytu. Uvést
je potřeba počet místností, patro či způsob vytápění. V další části se vyplní údaje o členech
domácnosti. Lidé budou odpovídat na to, kde

bydleli rok před sčítáním či po narození. Z nabídky pak vyberou vzdělání, mateřštinu či zaměstnání. Uvedou také, kam chodí či jezdí do
práce, jak často, čím a jak dlouho. Zadání národnosti a náboženské víry je dobrovolné.
Jeden člen domácnosti může vypsat i údaje
týkající se ostatních. Může jim ale také poslat
odkaz, aby data doplnili sami. Rozepsaný formulář bude možné uložit a později ho dokončit. Bude ale nutné zadat heslo, které si musí
občan vytvořit. Bez něj nebude možné ve vyplňování pokračovat a muselo by se začít znovu.
V případě, že odešlete špatně vyplněný formulář, můžete založit nový. Když přijde formulář
dvakrát, bude se považovat ten druhý za opravný. Pomoc s vyplňováním poskytne chatbot
i živý operátor na chatu. Telefonicky zodpoví
případné dotazy pracovníci kontaktního centra od 12. 3. 2021+ 420 840 30 40 50, podrobnější informace naleznete na www.scitani.cz.
První výsledky by měly být známy na přelomu letošního a příštího roku. Rychlost zveřejnění bude záviset na tom, kolik osob využije
elektronické formy sčítání. Aplikace jsou otestované a vícenásobně zabezpečené proti útokům. Data budou šifrovaná a uložená v Česku.
Martina Hořejší
Zdroj: Česká tisková kancelář

Pro lékárnu hledáme nového provozovatele

Pražská lékárnická společnost provozující v Lánech lékárnu-výdejnu v ulici Ke Hřbitovu
oznámila, že ukončí provoz výdejny k datu 23. března 2021. Obec Lány oslovila provozovatele okolních lékáren, dosud však není o provozování lékárnických služeb v naší obci žádný
zájemce. 
JUDr. Ernest Kosár

Oslavy výročí T. G. M.
Vážení přátelé Muzea T. G. Masaryka v Lánech, již od roku 2003, kdy bylo lánské muzeum slavnostně otevřeno, pro Vás každý rok
připravujeme u příležitosti výročí narození
prvního československého prezidenta tradiční
akci s názvem Den s TGM. V tento den probíhají pietní akty, vernisáž výstavy s masarykovskou tematikou či ochutnávka oblíbených
jídel T. G. Masaryka. Expozice muzea každoročně ožívá dobovými ukázkami a tradičně se
koná také koncert.
Současná situace bohužel těmto akcím a setkávání nepřeje. Proto jsme se rozhodli oslavit
171. výročí narození T. G. Masaryka alespoň
virtuálním způsobem.
Připravili jsme pro Vás:
Videorecepty oblíbených jídel T. G. Masaryka.
Ve spolupráci s firmou Catering Na Mlejnici
jsme natočili šikovné videorecepty oblíbených

jídel T. G. M. podle kterých si můžete uvařit
i doma. Autentický záznam koncertu „Vzpomínky na T. G. M. věnovaný památce T. G. M.,
můžete sledovat na níže uvedených odkazech.
Uslyšíte na housle Moniku Růžkovou a na harfu Hedviku Mousa Bacha.
Výstava „T. G. Masaryk objektivem Karla
Čapka“. Výstava, která bude prezentována také
online je sestavena z černobílých fotografií,
které pořídil Karel Čapek během svých hovorů
s prvním československým prezidentem T. G.
Masarykem. Výstava vznikla v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše v roce 2020
u příležitosti 130 let od narození Karla Čapka
a 170 let od narození TGM.
Všechny tyto příspěvky bude možné sledovat postupně od 7. března na těchto odkazech:
www.muzeumtgm.cz; www.youtube.com: název kanálu Muzeum T. G. M. Rakovník; https://
www.facebook.com/muzeumtgmrakovnik.

Magdalena Mikesková Elznicová
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Sběrný dvůr

V průběhu jarních měsíců bude probíhat
rekonstrukce stávajícího sběrného dvora
u hřbitova. Od 1. dubna do 30. 6. 2021
bude dočasné stanoviště kontejnerů na
bioodpad, objemný odpad a elektroodpad
zřízeno v areálu bývalého hotelu Classic
na parkovišti, za Muzeem sportovních
vozů. Vjíždět se bude z ulice Školní vedle bytového domu čp. 252/254. Otevírací
doba bude stejná jako dosud (st 15-18, so
9-12 hodin). Doufáme, že dobu rekonstrukce negativně neovlivní koronavirová
situace a karantény stavebních pracovníků. 
Ivana Píšová

Očkování proti
onemocnění Covid-19
V lánské ordinaci se mohou registrovat senioři nad 70 let, kteří mají zájem
o očkování proti onemocnění Covid-19.
Registraci lze provést na telefonním čísle
314 004 000.  MUDr. Kristýna Jiříčková

Svoz komunálního
odpadu
Od čtvrtka 4. března 2021 Vám bude vyvezena popelnice s komunálním odpadem
pouze za předpokladu, že na ní budete mít
vylepenou novou známku na rok 2021. red
Inzerce

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell
- typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů,
cena 185 -229,- Kč/ks.

Prodej: 21. 3. 2021

Lány - u rybníka - 10:45 hodin
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Společenské dění

Co se dělo v měsíci únoru v MŠ

OKÉNKO
do mateřské
školky

Předškolačky ze třídy Soviček
si užily s ostatními dětmi
karneval připravený v MŠ
Naplánované oblíbené a již tradiční výukové
programy v Čabárně byly zrušeny. Výukový
program - Hmyzí domácnost - měl být uskutečněn třídou Berušky, výukového programu
- Rostliny v přírodě - se měly účastnit děti ze
třídy Sovičky a Zajíčci, výukový program - Jak
roste strom - byl naplánován pro třídu Sluníčka.
17. 2. proběhl v jednotlivých třídách Karneval v MŠ s dopoledním programem. Při slavnostní svačině nechyběl masopustní koblížek.
Již celý týden dopředu děti z mateřské školy
žily karnevalovými přípravami. Společně jsme
si vyzdobili třídy, vytvářeli krásné dekorace
a vzniklo plno obrázků šašků, vytvořených různými technikami.
Ve třídě Sluníčka karnevalem provázely
myšky Šedinka a Bělinka. Všechny děti přišly
v krásných maskách, účast byla vskutku velká.
Nechyběl tanec a bohaté pohoštění u slavnostní tabule. Létaly i rychlé špunty. Na řadu
přišly i různé hry a soutěže. Děti si karneval náležitě užily a dlouho si o zážitcích ještě vyprávěly.

Zápis do mateřské školy Lány
Ředitelství vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy
Lány na školní rok 2021/2022 ve dnech 4. 5. –5. 5.
2021 od 10:00 do 16:00 hodin. Zápis probíhá ve
třídě Sovičky v přízemí mateřské školy. Vezměte
s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jed-

Zprávy ze školy
Od ledna do školy docházejí pouze
žáci 1. a 2. ročníku, fungují dvě oddělení školní družiny. Školní jídelna vyváří pro děti a zaměstnance mateřské
školy, důchodce v obci, zaměstnance
školy, žáky na prezenční výuce a pro
cca 25 % žáků 3. – 9. ročníku, kteří se i nadále
vzdělávají distanční formou.
Žáci 4. B třídy jednotlivě oslovili dopisem
hejtmany všech čtrnácti krajů ČR s žádostmi
o informace o jejich reginech. Do školy nyní
přicházejí odpovědní zásilky plné pozvánek
k návštěvám zajímavých míst a hezkých informačních materiálů, se kterými budou žáci ve
výuce dále pracovat.

Ve třídě Kytičky se sešla spousta superhrdinů,
princezen, dva piráti, ale také jednorožec, myslivec nebo zelený čaj Pickwick. Maskované děti
uvítala veselá výzdoba a paní učitelky „včelky“.
Čekala nás slavnostní svačina a veselé soutěže,
nakonec si domů děti odnesly klaunský kornoutek s překvapením, nafouknutý balonek
a hezké zážitky.
Celá školka se rozzářila dětmi i paními učitelkami v maskách a věřte, bylo veselo!
Návštěva ZUŠ v Novém Strašecí pro všechny
naše předškoláky je přesunuta na blíže neurčený termín, dle vývoje situace v ČR.
Beseda + ukázková hodina předškoláků
„Školní zralost“ je přesunuta na jiný termín, dle
vývoje situace v ČR.
I přes určitá omezení si s dětmi díky sněhové
nadílce zimu náležitě užíváme. Chodíme bobovat na blízkou „Kopaninu“, hrajeme si ve sněhu, staráme se nadále o zvířátka a radujeme se
z tradiční zimy!
Miluše Vaněčková

ředitelka MŠ Lány

noho z rodičů. Dle vývoje situace v ČR může nastat změna spočívající v tom, že zápis do MŠ bude
moci být proveden pouze elektronickou formou.
Kdyby to nastalo, budeme rodiče včas informovat. 
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány

Zápis do 1. třídy ZŠ Lány

Učitelé, rodiče a žáci 3. – 9. ročníku se v únoru
zapojili do dotazníkového šetření na téma „Distanční výuka“.
Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové vyhlašuje „Jarní sběr papíru“. Termín: 29.
března – 1. dubna 2021. Přijímáme pouze noviny, časopisy, letáky, ne karton! Papír ponechejte
za hlavní budovou školy u garáží. Děkujeme.

Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ Lány

Zápis do 1. třídy Základní školy Charlotty
Garrigue Masarykové v Lánech pro školní
rok 2021/2022 bude organizován bez osobní
přítomnosti dětí ve škole – korespondenčním způsobem nebo osobní návštěvou rodičů. Zapisovány budou děti, které se narodily
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Termín zápisu: pátek 9. dubna 2021
v době od 12 do 18 hodin, sobota 10. dubna od 9 do 12 hodin v hlavní budově základní školy.
Více informací: https://skola.lany.cz, vývěska v MŠ Lány.

Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ Lány

Adresář firem a služeb 
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Pošta Partner Lány
Gabriela Tučková
Křivoklátská 433, Lány
Tel.: 704 539 021

Grafické práce
Monika Přerostová
Tel.: 605 163 750
e-mail: fistule@email.cz

Účetnictví, mzdy a daně
pro firmy i podnikatele
Ing. Iveta Prokšová, K Betynce 711, Lány
Tel.: 776 703 944
www.uctujsnami.com

Pension Slunečnice
Celoroční rekreační ubytování
Jana Malá
Pod Kopaninou 387, Lány
Tel.: 732 758 444
www.slunecnice.lany.cz

Odborně způsobilá osoba v BOZP
a PO audity ISO 9001, 14001, 45001
Ing. Martina Kánská
Tel.: 724 311 548
e-mail: kanska@centrum.cz
Školní a kancelářské potřeby
Lány – doprava zdarma
Petr Břeh, Polní 660, Lány
Tel.: 775 243 564
www.kancelarskepotrebyonline.cz
CESTOVNÍ AGENTURA SUNRISE
Váňova (Floriánská) 576, Kladno
Tel.: 774 920 745, 312 249 300
e-mail: casunrise@casunrise.cz
www.skvelelasty.cz, www.pobytycechy.cz
www.casunrise.cz, www.superprazdniny.cz
https://www.facebook.com/Cestovni
AgenturaSunrise
FOTO & VIDEO STUDIO SUNRISE
Stará 87, Kladno
Tel.: 774 992 005
e-mail : info@detskyfotoatelier.cz
www.detskyfotoatelier.cz,
www.fotovideostudio.cz
www.svatebnivideo.cz, www.fotoskolky.cz
https://www.facebook.com/ateliersunrise
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
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
Správa, investice do nemovitostí,
nákup, prodej, pronájem
Development - po celé ČR
Váš osobní průvodce světem realit
Lucie Mekhail
Tel.: 704 486 716
Hypoteční poradce
Zdarma vyřízení hypotečního úvěru,
rychloúvěru, životního pojištění
Ing. Barbora Kosárová, Lány
Tel.: 725 117 598
e-mail: barbora.kosarova@bidli.cz

Home reko
Rekonstrukce, výstavba, renovace, veškerá
stavební činnost na klíč včetně elektrifikace
a instalatérských prací
Jan Otradovec,
Za Humny, Lány
Tel.: 606 167 019
https://www.facebook.com/
janotradovecstavebnispolecnost/
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
SH COMMERCE
Outdoor - www.harrant.cz
Praha 6, Bělohorská 64
Hračky - www.harrant-junior.cz
Nové Strašecí, ČSL Armády 8
Nejen pro cestovatele - www.nite-ize.cz
Tel.: 606 131 156
Pneuservis, autoskla,
autodiagnostika, autoklempířství,
mechanické práce
Václav Matějka. Křivoklátská 227, Lány
Tel.: 313 502 153, 603 851 392
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
Kosmetika Petra Hošková
Kosmetika, masáže, pedikúra,
manikúra, CND Shellac
Zámecká 6, Lány
Tel.: 737 373 937
e-mail: petra.hoskova@gmail.com
www.kosmetika-petra.cz
Autoškola Veselý
Výuka a výcvik k získání ŘO sk. B, AM, A1, A2,
A, kondiční jízdy, vrácení ŘO,
školení řidičů referentů
Lány, U Statku 195
Tel.: 777 017 699, 603 119 582
e-mail: info@autoskolavesely.cz
www.autoskolavesely.cz

Fotovoltaické elektrárny
a systémy pro novostavby
s dotací NZÚ, pro rodinné domy i firmy
Lukáš Fejtek
Koněspřežní 694, Lány
Tel.: 739 823 472
e-mail: fejtek.l@seznam.cz

KROMAT
zemní práce - minibagr, doprava
- kontejnery
Jakub Matějka, Ladislav Krob
Křivoklátská 226, Lány
Tel.: 724 369 132, 737 753 780
e-mail: kromat@email.cz
www.kromat.cz

Zpracování žádostí
v programu Nová zelená úsporám
Průkazy energetické náročnosti (PENB),
energetické studie a poradenství
Ing. Pavlína Fejtková - energetický specialista
Koněspřežní 694, Lány
Tel.: 732 477 928
e-mail: fejtkova@encp.cz

Ozvučení a osvětlení kulturních
akcí, instalace světelné
a audio techniky
Jiří Švancar, Lány
U Lipky 429
Tel.: 724 134 341
http://zvuceni-svancar.cz
e-mail: info@zvuceni-svancar.cz

Servis výpočetní techniky
Instalace datových a bezdrátových sítí,
instalace a servis kamerových systémů
Jiří Švancar
Lány, U Lipky 429
Tel.: 724 134 341
e-mail: jiri.svancar@email.cz
Prodej a opravy výpočetní techniky,
údržba PC sítí
Prodej účetnictví FAKT®
Montáže tepelných čerpadel
CompCity s.r.o., Lány, Pod Lesem 584
Tel.: 603 766 554
www.compcity.cz
Tomáš Sábel - T. S. SERVIS
Prodej a servis výpočetní techniky
Instalace televizní a satelitní techniky
Polní 295, Lány
Tel.: 602 241 106
ts.servis.sweb.cz
RAINBOW KLADNO
Prodej a servis
Eva a František Pařízkovi
Tel.: 603 160 860, 602 348 633
Velikonoční kraslice, Velikonoční
pomlázky, Figurky z kukuřičného
šustí, Výroba a prodej
Zusková Jaroslava, Školní 398, Lány
Tel.: 607 474 943
e-mail: jarkazezulka@seznam.cz
HELLO ENGLISH
doučování AJ pro ZŠ a SŠ,
příprava k maturitě
Bc. Miroslava Slaninová, Sadová 518, Lány
Tel.: 607 139 430
e-mail: mira.slaninova@gmail.com
BOTY BAMBINI
Dětská certifikovaná obuv
Marta Gregorová
Rakovník, Trojanova 48
Tel.: 603 300 073
www.botybambini.cz
Albatros moving s.r.o.
Kompletní stěhovací služby
a doprava v rámci ČR a celé Evropy
Stanislav Slezák
Tel.: 800 321 147, 605 230 049
www.albatrosmoving.cz
Výuka a trénink Nordic Walking
Pro jednotlivce i skupinky, dárkové poukazy
Jan Seibert
Tel.: 605 296 742
e-mail: jan.seibert@seznam.cz
www.koucink-nordicwalking.cz
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
Petr Klimeš - Ruční čištění vozidel
Kompletní čištění interiéru a exteriéru,
příprava vozidel na svatby aj., příprava
vozidla před prodejem.
Čs. armády čp. 322, Lány
Tel.: 731 101 034
Bistro pod branou
Berounská 63, Lány
https://www.facebook.com/bistropodbranou
Restaurace Narpa
& Lánské cukrářství
Masarykovo náměstí 317, Lány
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Schválená dotace
Můj klub 2021
Skoro celý rok už zažíváme situaci, která
většině z nás obrátila život na ruby a omezila nám i možnost společného setkávání
a sportování v lánské sokolovně. Určitě nejsem jediná, komu se po tom zasteskne, zejména když míjím naši opuštěnou budovu.
Přestože to zvenčí vypadá, že se nic neděje, snažíme se, abychom v okamžiku,
kdy to bude možné, vás mohli přivítat
zpátky a třeba vás i překvapit, co se nám
po dobu uzavření sokolovny podařilo zařídit, opravit nebo vyměnit. Protože možnosti pro zajištění příjmů našeho spolku
jsou omezené, snažíme se získat dotace,
které nám s uhrazením nákladů, nezbytných pro naše fungování, pomohou.
Velkou radost nám proto udělala v polovině února zpráva, že stejně jako v loňském roce jsme i letos získali dotaci „Můj
klub“, která je určená pro sportování žáků
od 3 let do 23 let. Z této dotace můžeme
hradit sportovní vybavení, oblečení na
závody, letní soustředění, startovné na
závodech a turnajích, cestovné, případně
i odměny trenérům, kteří žákům věnují
svůj volný čas. V roce 2020 jsme stejnou
dotaci využili například pro rekonstrukci
sprch v suterénu sokolovny. Sprchy jsou
již hotové a budou je moci využívat zejména účastníci turnajů stolního tenisu
a další zájemci. Letos uvažujeme o pořízení robota pro stolní tenis, který by
byl výrazným pomocníkem při tréninků
dětí. Oddílu florbalu bychom z dotace
mohli uhradit trénink ve sportovní hale
na Stochově, aby si naši borci vyzkoušeli
hru na profesionálním florbalovém hřišti
včetně mantinelů.
Jana Porcalová

Na které společenské akce
se můžeme letos těšit?
Snad tedy nezůstane jen u toho těšení. Všichni si
uvědomujeme současnou situaci. Jsme vytrénovaní, že to, co platí jeden týden, může být další týden
zase úplně jinak. Pokud to bude jen trochu možné, velmi rádi navážeme na akce předchozí. Jejich
program pečlivě připravujeme, i když nevíme, zda
je budeme moci uskutečnit. Prosíme, buďte obezřetní a ke svému okolí ohleduplní, ať se té potvory
co nejdříve zbavíme a můžeme se zase setkávat.
Březen i duben vypadají bohužel beznadějně,
a tak začnu optimisticky květnem. Na sobotu 29.
května připravujeme Májovou veselici. Zahájení
sousedského odpoledne s doprovodným programem začne v 15:00 hodin na návsi před Narpou.
Akci zakončíme večerní zábavou s lánskou rodačkou a skvělou muzikálovou zpěvačkou Violou
Richterovou.
V červnu bychom rádi zahájili letní sezónu
lánského letňáku, areál najdete v Lesní ulici. Těšit se můžete na větší plátno. Dosavadních 3 x 6
m nahradí plátno o velikosti 4 x 9,4 m. Promítat
chceme úspěšný film loňského podzimu „Šarlatán“. Další výběr filmů nebude snadný, protože
filmové novinky zkrátka nejsou. Termíny bude-

me teprve ladit s Muzeem T. G. Masaryka, které
plánuje do stejného prostoru přesunout divadelní představení. Kromě letního kina se o prázdninách těšíme také na GULÁŠfest 2021 a k této
akci patří, kromě doprovodného programu, také
večerní zábava s lánskou kapelou ViPiš. Guláše
začnou soutěžící vařit v sobotu 24. července ve
13:00 hodin. V příštím Zpravodaji najdete propozice soutěže. Zapojit se může opravdu kdokoli.
Po letních prázdninách, v sobotu 11. září budeme od 11:00 hodin pořádat na návsi Kulinářský
jarmark, který je spojený s tradiční vzpomínkovou
akcí zvanou Masarykova vatra. I tady vás chceme
nalákat na vystoupení kapely V Pantoflích.
Další podzimní a zimní akce: v sobotu 16. října Dýňořezání (okolo obecního úřadu), v neděli
28. listopadu Rozsvícení vánočního stromu (před
obecním úřadem), 5. prosince Setkání se sv. Mikulášem (před Narpou), 11. prosince Lánské
přástky (v sokolovně).
Na všech akcích Obce Lány se podílejí další
místní spolky a organizace, kterým tímto moc
děkujeme za spolupráci! Těšíme se na vás.
Jana Drastilová
Komise společenského života v obci

Desátý ročník Lánské koule pétanque
Je to k nevíře. Letos zahájíme již desátý ročník
soutěže pétanque. Doufejme, že už budeme mít
za sebou všechna omezení a užijeme si hru bez
hrozby dalších zákazů a příkazů. Nelze vyloučit,
že se začátek soutěže bude oproti loňskému roku
posunut. Přihlásit se mohou zájemci, dvojice od
patnácti do sta let, mužského či ženského pohlaví. Výzva platí nejen pro ty, kteří již hráli v předchozích letech, ale i pro nové zájemce. Zkrácená
pravidla hry jsou na tabuli u pétanqueového hři-

Vandalismus tolerovat nebudeme!
Vnitřní prostory pro rekreační sportování jsou
vzhledem k aktuální situaci stále uzavřeny a my
jsme rádi, že můžeme nabídnout široké veřejnosti náš sportovní areál za sokolovnou. Stejně
jako o sokolovnu, tak i o areál se stará správce.
Část svého volného času věnuje údržbě sokolovny. Členové naší tělocvičné jednoty Sokol
dobrovolně pomáhají při brigádách a v průběhu roku tak přikládají ruku k dílu, aby byl sportovní areál v dobrém stavu. V minulém roce
jsme vyměnili vybavení basketbalového hřiště,
letos plánujeme instalovat nové ochranné sítě
a fotbalové branky.
Těší mne, když vidím, že areál slouží ke sportovním účelům a případným plánovaným kul-

Společenské dění

turním akcím. Poslední dobou se však často
stává, že tomu tak není. Dochází k vandalismu
a je záměrně poškozováno vybavení areálu.
Vzhledem k opakovaným výtržnostem a nemalé finanční náročnosti oprav jsme přistoupili ke
konkrétním krokům, kterými se snažíme tomuto
nešvaru zabránit. Areál se mimo provozní dobu
bude zamykat. V případě porušování provozního řádu bude kontaktována Městská policie.
Děkuji všem, kteří sportovní areál za sokolovnou využívají ke sportovním činnostem.
Většinu z vás, o kterých se zmiňuji v nadpise,
znám. Nejspíš tohle čtou jen vaši rodiče. A to je
dobře.
Martin Zelenka
starosta TJ Sokol Lány

ště. Hlásit se mohou jen dvojice. Každý si svého
parťáka musí sehnat sám. Uzávěrka přihlášek je
26. 3. 2021, na e-mailu: polasekol@seznam.cz
nebo tel. 608 410 832. Rozlosování do skupin na
hřišti se uskuteční 2. 4. 2021 v 17:00 hodin přímo na hřišti pétanque. K operativnímu domlouvání zápasů je nezbytné ke svému jménu sdělit
i telefonní číslo a e-mailovou adresu. Startovné
je 150,- Kč na osobu, tedy 300,- Kč na dvojici.

Oldřich Polášek

Již brzy pro vás otevřeme

Malá ochutnávka toho na co se můžete těšit:
• výborná káva light roast coffee
• filtrované i nefiltrované pivo
z unětického pivovaru
• vína od českých vinařů
• čerstvé celozrnné pečivo
• čokolády a pralinky české firmy janek
a spoustu dalšího...
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BEROUNSKÁ 63, LÁNY
(bývalá Fontána)

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

