LÁNSKÝ

ZPRAVODAJ

Informaèní list Obecního úøadu Lány

zdarma | www.obec-lany.cz | è. 3 – Bøezen 2020

Úvodník
Pandemie parádní paniky
Je přelom února a března 2020. Pamětníků dob nedostatku, kdy bylo nezbytné se
včas prozíravě předzásobovat, mezi
námi mnoho není. Přesto se právě nyní
pořádají runy na obchody. Nehrozí žádný konflikt ani živelní pohroma; šíří se
onemocnění řečené koronavirus, jakási
obdoba nesmírně těžké a devastující
chřipky. Je to zlé samo o sobě, má to horečnatý průběh, obtížně se to léčí a nezná
to hranic. Už je to i u nás, svět je malý.
A jako by už toho nebylo dost, vyvolává to
souběžnou vlnu horečky panikářské.
Z lékáren a ze zdravotnických prodejen
zmizely vitamínové přípravky, léky proti
virózám a předražené ústní roušky. Budiž, prevence a hygiena nejsou rozhodně
na škodu.
Ony se však pořádají útoky i na běžné
trvanlivé potraviny. Ve velkém se skupuje
mouka, těstoviny, rýže, olej a konzervy.
Regály v supermarketech zejí prázdnotou. Bude-li mi nařízena karanténa,
musím mít přece doma nějaké zásoby,
když nebudu smět vytáhnout paty z bytu,
říká si leckdo. Co když zavřou obchody?
Co když se zastaví přísun zboží? Co když
odříznou naši ves od zbytku světa? Není
vyloučeno ani přídělové zásobování à la
válečná ekonomika. Hrůza! Radši toho
nakoupím víc, než aby se pak nedostávalo. Co je doma, to se počítá.
Nechci věci zlehčovat, situace je skutečně vážná a opatrnost a hygiena nade vše.
Jenomže. Choroboplodné zárodky se
nejrychleji šíří tam, kde se sejde hodně
lidí. Tedy i v přeplněných prodejnách.
Lze se tam nakazit lecčím, ani nemusí být
ve vzduchu žádný koronavirus. V těch
frontách můžeme chytnout právě tuto
nejaktuálnější nemoc, zcela jistě však tu
na nás číhá „docela obyčejná“ chřipka,
angína, kašel, rýma, banální virózy
a podobné neřesti. Kdo se jimi nenakazí,
toho tam při útoku na regály pobijou
a pošlapou. Kdo nepodlehne koronaviru,
podlehne s ním spojené hysterii.
Svatý Václave, chraň nás před koronavirem a před panikou. Nedej zahynouti
nám ni budoucím.
Václav Vodvářka

Spolky mohou požádat o dotaci z rozpoètu obce Lány
na rok 2020
V návaznosti na dokument Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního řízení vyhlášeného
zastupitelstvem obce Lány na daný kalendářní
rok, schválený usnesením č.: 1/2020 ze dne 2. 3.
2020, oznamujeme, že je možné podat žádost o finanční dotaci z rozpočtu obce Lány na rok 2020.
Cílem poskytnutí finanční dotace je podpora
činnosti žadatelů nebo podpora konkrétní akce.
Žádosti je možné podávat od 3. 3. 2020 do
4. 4. 2020 na předepsaném formuláři buď osobně
do podatelny Obecního úřadu Lány, nebo zaslat
poštou na adresu Obecního úřadu Lány.

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
h t t p s : / / w w w. o b e c - l a n y. c z / c z / p o d p o r a neziskovych-aktivit nebo v kanceláři Obecního
úřadu Lány.
Karel Sklenička

Z veøejného zasedání 2. bøezna
Dne 2. března 2020 proběhlo v salonku nad
hospodou Narpa veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· rozpočtovou změnu č.1/2020
· výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Lány na rok 2020
· výsledek výběrového řízení na akci „Čistička
odpadních vod a splašková kanalizace
Vašírov“
· řád veřejného pohřebiště obce Lány
· Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. IZ-12-6001952/001 na pozemku
parc. č. 792/5 v kastrálním území Lány se společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8, zastoupené na
základě písemně udělené plné moci společností Uniservis Hašek, s.r.o., se sídlem Na
Píska 19, 273 01 Žilina, IČ: 257 19 980
· účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní školy Lány sestavenou k
rozvahovému dni 31. 12. 2019 v celkovém
zisku 129.374,50,- Kč
· převedení zisku hospodaření Základní školy
Lány z roku 2019 v celkové výši 129.374,50,Kč do rezervního fondu ZŠ Lány
· účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Lány sestavenou k rozvahovému dni

31. 12. 2019 v celkovém zisku 77.362,39,- Kč
· převedení zisku hospodaření Mateřské školy

Lány z roku 2019 v celkové výši 77.362,39,- Kč
do rezervního fondu ve výši 15.472,48,- Kč
a do fondu odměn ve výši 61.889,91,- Kč
· přijetí věcného daru pro MŠ Lány ve výši
9 842,- Kč od Spolku rodičů a přátel Mateřské
školy Lány
· Zastupitelstvo obce uložilo starostovi Karlu
Skleničkovi uzavřít smlouvu na akci „ČOV
a splašková kanalizace Vašírov“ pro část A
s firmou Energie – stavební a báňská a.s., se
sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno,
IČ: 451 46 802
· Zastupitelstvo obce uložilo starostovi Karlu
Skleničkovi uzavřít smlouvu na akci „ČOV
a splašková kanalizace Vašírov“ pro část B
s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,
se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim,
IČ: 150 53 695.
· Zastupitelstvo obce uložilo starostovi Karlu
Skleničkovi podepsat Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. IZ-126001952/001 na pozemku parc. č. 792/5 v k.ú.
Lány.
Ing. Radka Štíbrová

FOTO

Pøerušení dodávky elektøiny
Společnost ČEZ Distribuce plánuje přerušování dodávky elektřiny v celé obci Lány
11. března, 13. března a 16. března 2020 z
důvodu revizí jednotlivých trafostanic.
Přerušení do-dávky elektřiny je plánováno

pouze v nezbytně nutném rozsahu a po
etapách. Seznam domů a ulic, kterých se
odstávka týká, najdete:
h t t p : / / w w w. c e z d i s t r i b u c e . c z / c s / p r o zakazniky/odstavky.html.
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Zahradní odpad nedávejte
do popelnice
Pokud se chcete vyhnout problémům se
svozovou firmou, která vyváží komunální odpad z naší obce, nedávejte do své
popelnice žádný zahradní odpad! Popelnice vám nebude vyvezena. Zahradní
odpad bez rozdílu patří na kompost nebo
do sběrného dvora.
Od začátku března je pro všechny občany Lán a Vašírova opět otevřený sběrný
dvůr (u statku) dvakrát v týdnu, a to ve
středu od 15:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
Do sběrného dvora můžete vozit bioodpad, objemný odpad, elektroodpad,
textil, použité jedlé oleje a tuky z domácností (v uzavřených PET lahvích)
a železný šrot. Na drobný kovový odpad
je ve sběrném dvoře vyhrazen nový
kontejner vhodný především na nápojové plechovky, konzervy a další drobné
kovové předměty. Nevhazujte prosím
obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. Děkujeme.
Připomínáme, že pneumatiky a stavební
ani demoliční odpad do sběrného dvora
nepatří!
Více informací o tom, který odpad můžete ukládat ve sběrném dvoře, najdete na
webových stránkách obce www.obeclany.cz/kam-s-odpadem.
Ivana Píšová

Uklízíš? Uklízím. Uklízejme!
I letos se Lány zapojí do akce "Ukliďme
Česko" (www.uklidmecesko.cz), která
patří k celosvětové iniciativě „Clean up
the World!“ (Ukliďme svět). Jejím cílem
je odstranění nepořádku z míst v obci a
v bezprostředním okolí, jejichž úklid není z kapacitních důvodů možné zajišťovat pracovníky obce. Rád bych proto
vyzval jak spolky, tak jednotlivce, kteří
mají zájem se v sobotu 4. dubna 2020 do
úklidu zapojit, nechť mě kontaktují na
adrese vit.rybar@gmail.com, abychom
dojednali detaily. Obecní úřad podpoří
tuto akci poskytnutím igelitových pytlů
a zajištěním odvozu sesbíraných odpadků.
Vítek Rybář, předseda Komise pro
územní rozvoj, veřejný pořádek a zeleň

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Èekají nás další uzavírky silnice II/606
Od pondělí 3. března až do podzimu bude po
etapách opravována další část páteřní krajské
komunikace, takzvaná „Karlovarka“ (silnice
II/606) protínající obce Velká Dobrá, Doksy,
Kamenné Žehrovice, Tuchlovice a Nové Strašecí
na Rakovnicku. Řidiči musí počítat s najetými kilometry navíc, lidé v obcích s určitým nepohodlím.
Nejdříve budou zcela uzavřeny mosty na sil.
II/606 v obci Kamenné Žehrovice u vjezdu
k Turyňskému rybníku a u prodejny Coop a dále
mezi obcí Velká Dobrá a Doksy. Dále budou opravovány dva úseky silnice ve středu Kamenných
Žehrovic.
Následovat bude rekonstrukce okružní křižovatky Stochov – Slovanka a úseku mezi Slovankou
a Vašírovem v termínu 30. března – 21. června
2020.
Dalším úsekem, kde bude od 13. července do
podzimu uzavírka, je obec Tuchlovice, kde bude
rovněž opravována komunikace a provoz bude
střídavě veden jedním jízdním pruhem a řízen
světelnou signalizací.
Termíny uzavírek a rekonstrukce jsou pouze

Vodné a stoèné v roce 2020
Představenstvo vlastnické společnosti Vodárny
Kladno – Mělník, a.s. oznamuje, že v roce 2020
dojde k úpravě cen vodného a stočného.
Cena v Kč/m3 pro období 1. 1. 2020 – 30. 4. 2020
bude následující:
Vodné 60,15 Kč (včetně DHP 15 %), stočné
44,85 Kč (včetně DHP 15 %), celkem 105,- Kč
(včetně DHP 15 %).
Cena v Kč/m3 pro období 1. 5. 2020 – 1. 12. 2020
bude následující:
Vodné 60,34 Kč (včetně DHP 15 %), stočné
44,66 Kč (včetně DHP 15 %), celkem 105,- Kč
(včetně DHP 15 %).
Středočeské vodárny, a.s.

orientační a budou stanoveny v rámci vydávaných povolení pro jednotlivé etapy.
Objížďky budou vyznačeny přes sousední obce,
ovšem jedná se o silnice nižších tříd s trasami přes
zastavěná území obcí. Převedením tras linkové
osobní dopravy (BUS) se tedy předpokládají
komplikace z hlediska kapacity a výkonnosti
těchto tras. Vzhledem k souvisejícím opatřením i
k následným opatřením při rekonstrukci dalších
úseků silnice považujeme za rozumné se zbylým
úsekům silnice i bezprostředně přilehlým
územím v maximální míře zcela vyhnout a využít
zejména kapacitně vyhovující D6 nebo jiné
vhodné, zejména pak od oblasti vzdálenější trasy.
Linky osobní autobusové dopravy budou v této
souvislosti výrazně upraveny se sníženou obslužností území obcí, změnami v umístění aut.
zastávek i odjezdovými časy. Dopravní opatření
bude zveřejněno na stránkách dotčených obcí,
stránkách dopravců i Integrované dopravy
Středočeského kraje.
Zdroj: Odbor dopravy a služeb magistrátu města
Kladna

Kontejnery na bioodpad
ze zahrádek budou v dubnu
Velkoobjemové kontejnery na rostlinný bioodpad
ze zahrádek budou v obci Lány a Vašírov k dispozici od pátku 3. dubna do neděle 5. dubna na
obvyklých stanovištích: na parkovišti u rybníka,
v Lesní ulici u čp. 125, 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

Schùzka spolkù se zastupiteli 2020
Schůzka zástupců zájmových spolků a sportovních organizací se konala 2. března po veřejném
zasedání zastupitelstva obce v salonku nad
hospodou Narpa. Zúčastnilo se jí 15 zástupců
z řad spolků. Každý ze zástupců řekl něco o činnosti svého spolku v loňském roce a dále nastínil
výhled činnosti na letošní rok. K dispozici byl
souhrnný kalendář akcí na letošní rok, kam
s termíny akcí přispěla většina spolků a další
zástupci spolků dodání termínů přislíbili. Poté
proběhla volná diskuse, kde se probíraly
problémy jednotlivých spolků. Kronikářka
V. Nováková apelovala na zástupce, aby jí posílali

informace o činnosti, aby o nich mohla udělat
zápis v lánské kronice.
Spolky byly upozorněny, že pokud chtějí v letošním roce požádat o finanční příspěvek na svou
činnost, mohou své žádosti odevzdávat od 3.
března do 4. dubna 2020 na obecní úřad na předepsaném formuláři, který je, stejně jako pravidla
pro poskytování dotací, k dispozici na webových
stránkách obce Lány nebo přímo na obecním
úřadu.
Martina Hořejší
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Spisovatelka Zuzana Pospíšilová pøijede do Lán
Březen je měsícem knihy a i my si tento malý knižní
svátek připomeneme tradiční akcí Čtení pro celou
rodinu a burzou knih. Naše pozvání přijala
oblíbená dětská autorka Zuzana Pospíšilová a
přijede poslední březnovou neděli, 29.3.,
besedovat a podepisovat knihy do historické
budovy Základní školy v Lánech.
V prostorách lánské školy nabídneme také
výtvarnou dílnu, vystoupení dětí z Mateřské školy
v Lánech a budete si moci prohlédnout výstavu
výtvarných prací dětí z lánské školy i ze školky.
Děti totiž od Vánoc malují obrázky do výtvarné
soutěže. Nejlepší práce z každé třídy získají
ocenění během nedělního odpoledne. Děti kreslí
na motivy knih Zuzany Pospíšilové a Karla Čapka
(druhého autora si vybraly starší školní děti).
Rádi vás zveme i do literární kavárny na dobrou
kávu nebo čaj a na domácí koláče z lánského
cukrářství a na chlebíčky.
Ve škole bude možnost zakoupit si některé knihy
z tvorby Z. Pospíšilové, pokud je ještě doma
nemáte, a autorka vám je ráda podepíše.
Martina Hořejší, Naše Lány, z.s.

Burza knih 29. bøezna ve škole
V březnu pořádáme burzu knih (jakou součást
akce Čtení pro celou rodinu), a to v historické
budově Základní školy v Lánech, poslední březnovou neděli (29. 3.)od 14:00 do 17:00 hodin. I vy
můžete knihu/y do burzy věnovat nebo si přijít
nějaké knihy koupit. Třeba i vaše knihovna praská
ve švech a nechcete publikace vyhazovat.
Udělejte dobrý skutek a darujte je do burzy knih!
Od pondělí 23. března do pátku 27. března
můžete knihy nosit na Obecní úřad v Lánech

(vždy během otevírací doby). Uvítáme zejména
knihy s datem vydání po roce 2000, encyklopedie
a publikace pro děti. Knihy si prohlédnou knihovnice obecní a školní knihovny a dále budou
nabídnuty k prodeji za symbolický poplatek.
Výtěžek z burzy knih bude věnován Základní
škole v Lánech.
Těšíme se na vás v neděli 29. března od 14:00 do
17:00 hodin v Základní škole v Lánech.
Martina Hořejší, Naše Lány, z.s.

Hasièský ples
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány
Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná
v sobotu 28. března od 20:00 hodin v lánské
sokolovně. Předprodej vstupenek začal
4. března na OÚ Lány.
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

Výstava vìnovaná T. G. M.
Srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka v Lánech na výstavu nazvanou TGM to nikdy nebude
mít lehké připravenou Ústavem pro studium
totalitních režimů.
Autoři k výstavě dodávají: „Byla doba, kdy prezidentem naší země byl mimořádně vzdělaný člověk.
Stanul v jejím čele přesto, že neváhal bořit národní
mýty a stereotypy, bojovat proti pověrám, předsudkům a nesnášenlivosti. Společnosti nastavoval
kritické zrcadlo; byl přesvědčen, že každý národ
musí obhájit své právo na existenci tím, co umí

a dokáže. Přísné nároky kladl na každého jednotlivce. Odmítal malost a zápecnictví. Také proto
kupříkladu na českou otázku nahlížel v kontextu
mezinárodního dění a činil ji nedílnou součástí
evropského vývoje. Byl českým vlastencem, a přitom Evropanem. Prezidentskému úřadu vtiskl
neobyčejnou vážnost a důstojnost, ze které těží jeho
následovníci dodnes.“
Výstava bude v našem muzeu k vidění do 26. 4.
2020.
Irena Smržovvá, Muzeum T. G. M.

Kalendáø akcí bøezen/duben
Přinášíme vám akce na celý letošní rok,
které plánují organizace a spolky v Lánech a Vašírově na rok 2020. Kromě
pravidelného sloupku na str. 3, najdete
souhrnný soupis na straně 7. Termíny
akcí a časy konání nám sdělili organizátoři. Je možné, že v průběhu roku dojde
u některých naplánovaných akcí k drobným změnám, o kterých budou veřejnost informovat již sami pořadatelé.
Souhrnný seznam všech akcí na rok
2020 můžete najít i na www.obeclany.cz.
16. 3. Valná hromada TJ Sokol Lány
od 18:30 hodin v sokolovně
21. 3. Valná hromada Naše Lány
28.3. Hasičský ples, lánská sokolovna
od 20:00 hodin
29. 3. Čtení pro celou rodinu, burza
knih od 14:00 do 17:00 hodin
v ZŠ Lány (Naše Lány, ZŠ a MŠ
Lány)
30. 3. – 4. 3. Sběr starého papíru v ZŠ
Lány
31.3. Beseda – Jak správně obouvat
děti v Domečku od 10 hod (Naše
Lány)
Březen Zahájení 9. ročníku ve hře
pétanque
Duben Jarní úklid dětského hřiště u Židovského rybníka v Lánech (Naše
Lány)
Duben Jarní úklid venkovního hřiště
(Sokol)
1. 4.
Burza jarního a letního dětského
oblečení, v sokolovně (Naše Lány)
4. 4.
Ukliďme Česko – úklid veřejných
prostranství (Obec Lány, spolky)
4. 4.
Kdo si hraje, nezlobí (Náš Vašírov)
5. 4.
Pr o d e j n í Ve l i k o n o č n í v ý s t a v a
v Muzeu T. G. M., 9:00 – 16:00 hodin
5. 4.
Jarní protažení – prezentace cvičení
pro ženy (Sokol)
8. 4.
Beseda – Závislost na vztazích
(rodič versus dítě), od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
10. 4. Turnaj veteránů – Memoriál J. Skály
– ve stolním tenise (Sokol)
17. 4. Večerní prohlídka nové expozice
Hokejové síně, 18:00 – 21:00 hodin
18. 4. Otevírání lánského mola (Modeláři)
18. 4. Kreativní dílna – Tvoření čarodějnic,
14:00 – 17:00 hodin v klubovně pod
ZŠ (Obec Lány)
25. 4. Lánská jarní sobota, modelářské
letiště, soutěž (Modeláři)
25. 4. Májová stopa do Roztok u Prahy
(Náš Vašírov)
25. 4. (Ne)vinné Lány, 5. ročník v Muzeu
T. G. M., od 11:0 do 19:00 hodin
30. 4. Pálení čarodějnic na modelářském
letišti (Obec Lány, SDH, Modeláři,
Baráčníci)
30. 4. Pálení čarodějnic (Náš Vašírov)
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GULÁŠfest 2020 a letòák
Také máte rádi akce, které jsou především o jídle? Tak si zapište do kalendářů
datum sobota 25. července 2020. Vyzýváme tímto všechny zájemce z řad
amatérských kuchařů (týmy, dvojice či
jednotlivce) k účasti v soutěži o nejlepší
specialitu GULÁŠfestu 2020. Neváhejte,
pojďte zkusit štěstí, pochlubte se svým
kouskem a užijte si bezva den. Soutěžíme
o sud piva a třeba k němu ještě něco
přibude. Celé odpoledne bude hrát
kapela Tri Duby a večer se můžeme těšit
na vystoupení skupiny ViPiŠ. Odpolednem nás bude provázet šéfkuchař
Zdeněk Jánský a jistě nás čekají i nějaké
dobroty z jeho kuchyně.
Loňských přeborů se zúčastnil maximální počet soutěžících, tj. 10 týmů.
Porota hodnotila chuť, vůni, měkkost
masa a konzistenci gulášků. Hodnocení
proběhlo ve dvou kolech, protože posoudit deset vzorků nebylo vůbec snadné.
Vítězem ročníku GULÁŠfest 2019 se stal
tým Mlsouni – Veronika Balogová
a Michal Balog. V letošním ročníku
budou Mlsouni členy poroty. Dovolím si
ještě zopakovat rady poroty: pozor na
množství cibule, guláš po ní může být
sladký. Opatrně se solí. Nešetřit česnekem a majoránkou.
Zájemci, přihlaste se na e-mailu:
gulasfest@lany.cz do 11. července
2020. Dotazy zodpovíme tamtéž.
Soutěžit může opravdu kdokoli. Vyzvěte
svého souseda, dejte v rámci spolku
dohromady tým, který třeba vyzve další
spolek ...
Zkrácené propozice: Start soutěže je ve
13:00 hodin; s vařením se končí v 17:00
hodin. Úkolem soutěžících je uvařit
přímo na náměstí před očima diváků
hovězí guláš a odevzdat vzorek pro
porotu. Zbylý zhotovený guláš bude
servírován veřejnosti. Pořadatel zajistí
zastřešené pracovní místo se stolem
a základní suroviny na přípravu guláše
(hovězí maso, cibuli a pitnou vodu).
Vařič či jiný zdroj tepla, hrnec, kuchyňské náčiní, koření a další ingredience do
guláše si přinesou soutěžící vlastní.
Vařič doporučujeme plynový. Maximální počet pracovních míst je deset.
Málem bych zapomněla. V předvečer
GULÁŠfestu, tj. v pátek 24. července
2020, se bude promítat lánské letní kino.
Těšíme se na vás!
Jana Drastilová,
Komise pro společenský život v obci

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co se dělo v měsíci únoru v MŠ:
V pondělí 3. 2. byla pro naše předškoláky zahájena již tradiční plavecká výuka v Tuchlovicích.
Jezdíme každé pondělí a čeká nás celkem 9 lekcí.
Děti jsou rozděleny do 4 skupin a věnují se jim
zkušení instruktoři. Cílem plavecké výuky je
seznámit děti s vodou, odstranit u některých dětí
strach z vody. Děti se hravou formou naučí orientovat se ve vodě, dýchat do vody, učí se ponořit
hlavu a též se seznamují se základy technicky
správných pohybů ve vodě. Pro plavecký výcvik je
využívána spousta pomůcek a hraček do vody.
Ve středu 12. 2. navštívily děti ze třídy Soviček
a Sluníček obyvatele DPS v Lánech a nabídly jim
možnost společných aktivit. Děti zazpívaly a zarecitovaly básně a písně, které se naučily v MŠ.
Pak společnými silami vyrobily zápich ve tvaru
ptáčka. Setkání se povedlo, hodinka utekla jako
voda. Těšíme se na další spolupráci. Cestou do
MŠ jsme se zastavili i v místní knihovně, děti si
vyzkoušely, jak to tam chodí, prohlédly si dětskou
nabídku publikací a vybrané knížky si zapůjčily.
Možná v nich najdeme další inspiraci pro společné tvoření v Domě s pečovatelskou službou.
Ve čtvrtek 27. 2. proběhla návštěva našich předškoláků v ZUŠ Nové Strašecí. Děti byly seznámeny s jednotlivými obory, které škola nabízí.
Každoročně si mohou zkusit dramatickou činnost, taneční improvizaci, hru na bicí a společně
vytvoří kolektivní výtvarné dílo, které si přivezou
na výzdobu MŠ. V minulém čísle jsme slíbili, že
prozradíme, na jaké téma děti tvořily. Zadání znělo: nakreslete karavanu velbloudů v poušti. Téma
bylo neobvyklé, ale děti zvládly kresby zvířat
velmi dobře. Společné práce si můžete prohléd-

nou na webových stránkách mateřské školy.
Lektoři mohou objevit v dětech skrytý talent.
Děti z naší MŠ mají v zimě starost i o volně žijící
zvířátka – pravidelně doplňujeme krmítka na
oknech tříd, třídy Sluníčka a Sovičky vyrobily závěsy s dobrotami pro ptactvo na stromy na školní
zahradě a vyrážíme i na vycházky ke krmelci.
Přípravy na Čtení pro celou rodinu 2020
Děti z naší mateřské školy seznamujeme už od
začátku školního roku s knihami Zuzany Pospíšilové. Od ledna vznikají výtvarné práce inspirované jednotlivými čtenými texty z knih této autorky.
Práce budou zařazeny do tradiční výtvarné
soutěže vyhlášené u příležitosti Čtení pro celou
rodinu 2020. Letos se tato akce bude odehrávat
v prostorách Základní školy Ch. G. Masarykové.
Tímto zveme všechny děti i rodiče na neděli
29. března do lánské základní školy. Kromě
tvoření výtvarných děl se také pilně připravujeme
na ta-neční vystoupení, které předvedou třídy
Berušky a Kytičky během odpoledního programu
Čtení.
Miluše Vaněčková

Tábor u koní ve Vašírovì
Sportovní stáj Lány – Vašírov, z.s. pořádá za podpory Místní akční skupiny Svatováclavsko, z. s.
v rámci operačního programu „Zaměstnanost”
tradiční prázdninový týden u koní.
Program pro děti je od pondělí do pátku vždy od
8:00 do 16:00 hodin. Máme připravené tři turnusy: I. turnus: 20. 7. – 24. 7. 2020, II. turnus: 3. 8. –
7. 8. 2020 , III. turnus: 17. 8. – 21. 8. 2020.
Příměstský tábor je vhodný pro děti od 6 let, pro
úplné začátečníky i pro pokročilé děti s trvalým
b y d l i š t ě m v Tu c h l o v i c í c h , v L á n e c h ,
v Kamenných Žehrovicích, v Kačici a ve
Stochově. Dotace se vztahuje na úhradu
programu Prázdninového týdne, účastník si bude
hradit jen náklady na stravu.

Program tábora: péče o koně (čištění, ošetřování,
sedlání, uždění), výuka jízdy na koni (teoretická
výuka), péče o zvířátka na statku (králíci, morčata, kozy, prasátka), kolektivní hry, soutěže a celotýdenní hra. V případě deštivého počasí bude
připraven náhradní program v klubovně a jízda
na koních bude probíhat v hale.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat a dozvědět se více informací na mob. 725 773 027 nebo
e–mailu: AndreaMetelkova@seznam.cz.
Andrea Metelková,
Sportovní stáj Lány-Vašírov
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ZE ŠKOLY
strava“, „Vyvážená strava“ a „Rizika nevhodného
stravování“.
12. 2. – Ve škole se konal den otevřených dveří pro
rodiče našich žáků. Do výuky přišlo nahlédnout
46 návštěvníků, odpoledních konzultací s pedagogy využilo 27 rodičů.

Zprávy ze školy
4. 2. – Lektor Střediska volného času, vzdělávání
a výchovy Labyrint z Kladna přijel v letošním roce
podruhé za žáky 4. ročníku, aby se společně
věnovali teorii dopravní výchovy.
4. 2. – Klub mladého diváka navštívil 3. divadelní
představení, tentokrát žáci zhlédli hru J. Hubače
„Modrý pavilón“.
5. 2. – Žáci 8. ročníku vyjeli na exkurzi do České
národní banky v Praze, kde se zabývali historií
a vývojem české měny, ochrannými prvky našich
bankovek a neopomněli si potěžkat zlatou cihlu.
11. 2. – Pro žáky 2.-9. ročníku jsme zajistili program „Nestlé pro zdraví dětí“, který je součástí
světového globálního programu „Nestlé for
Healthier Kids“, jehož cílem je motivovat rodiny a
především pak žáky základních škol ke zdravému
životnímu stylu, správným stravovacím návykům
a podpořit zájem o pohybové aktivity. Naši žáci se
zabývali tématy – „Ovoce a zelenina“, „Pestrá

14. 2. – Konal se odpolední masopustní karneval
ve školní družině plný tance a soutěží.
27. 2. – S vedením školy se setkali zástupci
žákovské rady.
Další pěkná umístění našich žáků v soutěžích na
okresní úrovni: žák 9. třídy V. Přibyl – 11. místo
v Soutěži v anglickém jazyce; 5. místo v soutěži
družstev „English traveling“ – žáci 9. ročníku A.
A. Sokolová, J. Běloušek, K. Cingálek.
Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové
Lány ve spolupráci se žákovskou radou vyhlašuje
„Jarní sběr papíru“. Termín: 30. března – 3.
dubna 2020. POZOR!!! – přijímáme pouze
noviny, časopisy, letáky, ne karton! Za hlavní
budovou školy u garáží odevzdávejte papír v době
od 7:15 do 7:45. Pokud vám nevyhovuje stanovený čas, můžete na stejném místě váš sběr viditelně
označený jménem žáka a třídou v určené dny
a v jakémkoli čase volně ponechat.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Zápis do 1. tøídy
Základní školy Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech pro školní rok 2020/2021
proběhne v pátek 3. dubna 2020 v době od 15 do 18 hodin v budově 1. stupně základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,
a i rodiče s dětmi, které měly odklad školní docházky. S sebou vezměte rodný list dítěte
a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Více informací – tel.: 313 502 051, e-mail: skola@zs.lany.cz

Bylinkový workshop
Srdečně Vás zveme na workshop s Jiřinou Kopřivovou,bylinkářkou a lektorkou aromaterapie na
téma Jak doma používat bylinky, divoké rostliny
a armaterapii v úterý 21. dubna od 13:00 do
17:00 hodin.
Dozvíte se, jak používat éterické oleje a květinové
vody. Jak a proč sbírat divoké rostliny, bylinky a
květiny a jak je používat. Co pěstovat za okny a jak
zpracovat bylinky pro uchování na zimu. Jak
používat přírodní zdroje pro krásu, zdraví i v
kuchyni. Co jsou to vykuřovadla a jak jich využívat
pro pohodu a zdraví. To, co potřebujeme, roste
kolem nás. Přijďte se inspirovat. Součástí
workshopu je voňavé tvoření z bylin a éterických
olejů.
Na akci je nutné se předem přihlásit, a to osobně
v Domečku a současně uhradit cenu za workshop
230,- Kč. Přihlásit se můžete do 31. března 2020.
Workshop se bude konat v případě přihlášení
minimálně 3 zájemců. Počet míst je omezen na
7 zájemců.
Jana Drastilová

Èarodìjnická výzdoba
– výroba èarodìjnic
Obec Lány pořádá kreativní dílnu pro rodiče
s dětmi a všechny, kteří se budou chtít přidat.
Sejdeme se v sobotu 18. dubna 2020 od 14:00 do
17:00 hodin na zahradě I. stupně základní školy
u vchodu do klubovny pro mládež a v případě
nepříznivého počasí budeme v teple v klubovně.
Přijďte si vyrobit vlastní čarodějnici na výzdobu
svého příbytku nebo zahrady. Věříme, že to
kolemjdoucím, a především dětem ze školky na
vycházkách, udělá radost.
S sebou si vezměte staré oblečení a boty pro čarodějnici (vhodnější jsou menší/dětské velikosti).
Výplňový a spojovací materiál máme pro vás přichystaný, stejně jako další pracovní pomůcky.
Nějaké oblečení pro čarodějnici se také najde,
pokud byste doma vůbec nic nenašli. Přineste si
prosím z domova vlastní hrneček na nápoje.
Domácí dobroty na společný stůl vítáme. Přijďte
mezi nás.
Jana Drastilová,
Komise pro společenský život v obci

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Najdete
nás v lánské sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh – ruční
práce
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(18. 3., 15. 4.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I.- III.
Dále z programu
· Ve středu 11.3. bude Domeček celý
den zavřený kvůli odstávce elektrické energie.
· Beseda Jak správně obouvat děti
aneb Velká zodpovědnost za malé
nohy se uskuteční v úterý 31. března
od 10:00 hodin. S Martou
Gregorovou, Boty Bambini
Rakovník, si budeme povídat o tom,
kdy kupovat první botičky, jak vybrat
správnou velikost a šířku obuvi
(nožičky přeměříme).
· Beseda Závislost ve vztazích, rodič
versus dítě se uskuteční ve středu
8. dubna od 10:000 hodin s Mgr.
Zuzanou Hanákovou. Varovné signály chování, které vedou k závislostnímu vztahu. Jak zpracovávat své
strachy, pocity křivdy, viny ...
· Beseda Předcházení konfliktům
v rodině aneb Kdo tu vládne? se uskuteční ve středu 6. května od 10:00
hodin s Mgr. Zuzanou Hanákovou.
3v1 (rodič/dítě/ dospělý) tři složky,
které každý nosíme a ovlivňují průběh konfliktu. Co dělat před/při/a po
konfliktu ...
· Burza Jarního a letního dětského
oblečení, hraček a botiček se uskuteční ve středu 1. dubna od 9:00 do
12:00 hodin v sokolovně. Návoz věcí:
neděle 29. března od 18:00 do 19:00
hodin a v pondělí 30. března od 15:00
do 16:00 hodin. Výdej neprodaných
věcí a peněz bude ve čtvrtek 2. dubna
od 8:00 do 9:00 hodin. Podrobné
informace získáte u Andrey
Klimešové na emailu
andrejkaklimesova@seznam.cz
nebo na telefonu 604 894 402.
Rozdáváme úplně nová čísla.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.
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Devátý roèník Lánské koule
pétanque je pøed námi
Již devátý ročník soutěže pétanque je
před námi a snad bude stejně úspěšný
jako ty předchozí. Přihlásit se do této
soutěže mohou zájemci spárovaní do
dvojic, ve věku od patnácti do sta let,
mužského či ženského pohlaví i smíšené. Výzva platí nejen pro ty, kteří již hráli
v předchozích letech, ale i pro nové
účastníky. Nehraje roli skutečnost, že
dosud neměli koule na pétanque v ruce.
Kdo chce poznávat své sousedy, pobavit
se, zažít trochu vzrušení při hře, je vítán.
Hráči předchozích ročníků jsou již obeznámeni s organizací a pravidly soutěže.
Noví zájemci se nemusí obávat, že
neznají pravidla, své budoucí soupeře a
organizaci soutěže.
Vše potřebné se dozvědí na první informativní schůzce, kde si rovněž budou
moci, za předpokladu příznivého počasí, vyzkoušet hody a seznámit se s velmi
jednoduchými pravidly.
Tato pravidla ve zjednodušené formě
mohou již nyní prostudovat na tabuli
České asociace pétanque klubů (ČAPEK) u pétanqueového hřiště v areálu
sokolovny za hospodou Narpa. Po
uzávěrce přihlášek se rozhodne, zda se
bude tak jako v předchozích letech
soutěžit dvoukolově. Hlásit se mohou
jen dvojice. Každý si svého parťáka musí
sehnat sám. K operativnímu domlouvání zápasů je nezbytné ke svému jménu
sdělit i telefonní číslo, popřípadě
e–mailovou adresu. E-mailová adresa
umožňuje snazší komunikaci při organizování soutěže. Tyto údaje pak všichni
účastníci s předstihem obdrží e-mailem.
Ti, kteří hráli již v předchozích letech,
mohou nahlásit jen změnu tel. čísla nebo
e-mailové adresy. Zájemci, DVOJICE,
se mohou přihlásit u Oldřicha Poláška
na tel. č. 608 410 832 nebo na e-mail:
polasekol@seznam.cz nejpozději do
úterý 24. 3. 2020! Na společném setkání v pátek 27. 3. 2020 v 17:00 hodin,
přímo na hřišti pétanque, si rozlosujeme
jednotlivé hrací skupiny. Zde si také
budou moci všichni vyzkoušet hody,
popř. vyslechnout rady a doporučení.
Účast na schůzce není nezbytná. Ukončení prvního kola se stanoví do konce
měsíce června. Startovné činí 75,- Kč za
osobu, tedy 150,- Kč za dvojici. V částce
jsou zahrnuty náklady na provoz a údržbu hřiště a souvisejících prostor.
Pokračování článku na str. 8

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Rekapitulace èinnosti hasièù v loòském roce
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lány
(dále jen JSDHO Lány) vyjížděla v roce 2019
celkem ke 30 zásahům. V lánském katastru
zasahovala jednotka 14x a mimo katastr 16x.
Průměrně na výjezd vyjíždí 4 hasiči a průměrná
doba trvání zásahu je 1 hodina a 26 min.
Nejvytíženějším měsícem byl červenec
(7 zásahů). Jednotka pomohla uchránit majetek
v hodnotě 5.300.000,- Kč.
Lánští hasiči disponují technikou CAS 32 Tatra
148 (15 zásahů), CAS 32 Tatra 815 (23 zásahů),
OA VW Transportér (6 zásahů), řetězové pily
STIHL (4 zásahů), rozbrušovací pila Partner
(1 zásah), požární stříkačka a plovoucí a kalové
čerpadlo (5 zásahů), elektrocentrála Honda
(1 zásah), dýchací technika (4 zásahy).
Zásahy: 4. 1. Technická pomoc (Lány),
spolupráce s ČVUT, 15. 1. Technická pomoc
(Lány), vyproštění uvízlého vozidla, 4. 3.
Technický zásah (Tuchlovice), odstranění
spadlého stromu na D6, 9. 3. Planý poplach
(Slovanka), spadlý strom odklizen před
příjezdem, 12. 3. Požár (Lány), požár osobního
vozidla, 14. 4. Požár (Lány-Píně), požár
hrabanky, 29. 5. Technický zásah (Lány), spadlý
strom na komunikaci směr Křivoklát, 13. 6. Planý
poplach (Lány), neohlášené pálení v drůbežárně,
17. 6. Požár (Lány), kouř z osobního automobilu,
24. 6. Taktické cvičení (N. Strašecí), požár
základní školy, 27. 6. Požár (Běleč), požár lesa,
1. 7. Požár (Rynholec), požár rašeliniště, 2. 7.
Požár (Tuchlovice), požár sklepa, 4. 7. Požár
(Lány), hořící strom u domu, 4. 7. Požár
(Rynholec), požár rašeliniště, 5. 7. Požár
(Stochov), požár trávy u D6, 24. 7. Požár (LányKarlice), požár trávy, 25. 4. Požár (Tuchlovice),
požár obilí, 9. 8. ZOČ – Asistence (Amálie),
asistence při žních – velké riziko požáru, 12. 8.
ZOČ – technická pomoc (Lány), likvidace
obtížného hmyzu, 21. 8. Technický zásah (Lány),
likvidace obtížného hmyzu, 1. 9. Technický zásah
(Lány), spadlý strom přes komunikaci, 3. 9. Požár
(Tuchlovice), požár rodinného domu, 9. 9.
Technický zásah (Rakovník), strom přes
komunikaci, 20. 9. Planý poplach (Lány), požár
křoví – nahlášené pálení, 4. 12. Požár (Smečno),
požár skládky, 5. 12. Požár (Rynholec), požár
kotelny v RD, 13. 12. Požár (Lány), požár
dřevníku, 22. 12. požár (Tuchlovice), požár
zahradního domku, 31. 12. Požár (Stochov),
požár sazí v komíně. Nejaktivnější hasič
z jednotky Adam Picka, vyjel 19x z celkových 30
výjezdů.
Jednotka absolvovala výcvik ve vyprošťování při
dopravní nehodě (1x). Výcvik na vodě, záchrana
tonoucích, práce s raftem na divoké vodě (3x).
Výcvik s technikou, výstrojí a výzbrojí (15x).
Výcvik s lezeckou výbavou (1x). Zajišťovala
technickou výpomoc pro obec (10x). Absolvovala
školení první pomoci (1x). Třikrát likvidovala
vosí hnízdo, 7x jsme zalévali fotbalové hřiště. 2x

technická pomoc – dovoz vody do napajedla pro
zvěř. Tradičně jsme se věnovali údržbě a opravám
hasičské zbrojnice, hasičské techniky, výstroje
a výzbroje. Také jsme provedli ve spolupráci s občany Lány vytrhání vodních rostlin z Židovského
rybníka.
S lánskými dobrovolnými hasiči jste se mohli
potkat na valných hromadách a na hasičských
plesech v okolních obcích. Pořádali jsme Hasičský
ples v lánské sokolovně, Letní zábavu pod širým
nebem u zbrojnice, Masarykovu vatru. Pomáhali
jsme během Pálení čarodějnic, Staročeských
májů, Lánského dne plného her, Masarykovy vatry
a lampionového průvodu.
Během loňského roku jsme byli nuceni obměnit
výjezdovou techniku. VW Transport již dosluhoval a náklady na údržbu začaly být finančně
náročné. Proto jsme pořídili jiné vozidlo, Mercedes Vito, který není úplně nový, ale rozhodně je
v lepším technickém stavu. Na konci roku 2019
došlo k vyřazení a odprodeji vozidla VW Transport. Vozidlo Mercedes dostalo hasičské barvy
a bylo upraveno, aby mohlo sloužit a zasahovat
dle potřeb hasičů.
V letošním roce bychom rádi využili dotaci, která
se nám naskytla. Jedná se o rekonstrukci hasičské
zbrojnice. Původní objekt byl postaven jako
dočasná ubytovna pro dělníky při stavbě přehrady Klíčava. Postupem času se z budovy stala
hasičská zbrojnice. Objekt byl několikrát přistavován a upravován. Zub času se na něm už
podepsal a naše sebevětší snaha ho udržet
v provozuschopném stavu začíná být nedostačující. Rovněž zázemí zbrojnice neodpovídá potřebám hasičských jednotek, které by budovy
hasičských zbrojnic měly splňovat. Pokud se
podaří rekonstrukci úspěšně realizovat, budou
mít členové jednotky odpovídající zázemí – šatny,
sociální zařízení, technickou místnost, dílnu,
školicí místnost a společenskou místnost.
I během rekonstrukce zbrojnice budou hasiči
schopni výjezdu. Podmínky budou značně
ztížené, ale věřím, že si s tím nějak poradíme
a budeme schopni pomáhat.
Určitě jste zaznamenali v únoru zvýšený výskyt
mimořádných událostí, jako byl orkán Sabine,
velký požár na Kladně v panelovém domě, požár
vrakoviště, atd. Hasiči byli viděni na každé ulici,
ve zprávách, v novinách …. Pomáhají všude, kde
je potřeba. Proto bych i tímto na vás apeloval
a připomněl důležité věci, jako telefonní číslo
112, dodržování záchranářských uliček na
komunikacích, akce „Potřebujeme projet –
3 metry k životu – průjezdnost v městských
(obecních) zástavbách“.
Děkujeme
Petr Králíček,
velitel jednotky SDH Lány,
mob. 777 88 76 77
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KALENDÁØ AKCÍ V LÁNECH A VAŠÍROVÌ V ROCE 2020
Květen
6. 5.
8. 5.
16. 5.
17. 5.
21. 5.
22. 5.
22. 5.
23. 5.
23. 5.
23. 5.
31. 5.
Červen
Červen
Červen
1. 6.
6. 6.

10. 6.
11. 6.
13. 6.
13. 6.
14. 6.
20. 6.
26. 6.
26. 6.
Červenec
Červenec
1. – 3. 7.
7. – 10. 7.
11. 7.
13. – 17. 7.
13. – 17. 7.
18. 7.
20. – 27. 7.
20. – 24. 7.
24. 7.
25. 7.
20.–24.7.
27. – 31. 7.
27. – 31. 7.
Srpen
1. – 2. 8.
3. – 7. 8
3. – 7. 8.

Beseda - Zdravé osamostatňování, aneb jak nevytvářet mama hotel, od
10:00 hodin v Domečku (Naše Lány)
Běh vítězství zámeckým parkem (Sokol, ZŠ, Obec Lány)
Lánské aerovleky, model. letiště, polétání velkých modelů (Modeláři)
Turnaj v nohejbale, hřiště za sokolovnou (Náš Vašírov, Obec Lány)
Slavnost k výročí 45 let otevření stávající MŠ Lány, sokolovna od 15:00
hodin
Bogrács guláš před Narpou (Společně pro Lány a Vašírov)
Letní kino a hlídání Krále na náměstí (Obec Lány)
Turnaj veteránů 35-69 let (Tenisový klub)
Májová veselice, náměstí od 15:00 hodin (Obec Lány,SDH, Baráčníci)
Skotské veselí (Náš Vašírov)
Paintball – military mise (Náš Vašírov)

Tělovýchovná akademie (Sokol)
Zájezd (Zahrádkáři)
MDD – zábavné dopoledne na zahradě MŠ
Lánský den plný her, 13:00 - 18:00 hodin na dětském hřišti, na
Židovském rybníku (Naše Lány, Obec Lány, SDH, Modeláři,
Baráčníci)
Beseda – Jak zvládat emoce svoje a svého dítěte I., od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
Školní akademie (ZŠ Lány)
Župní závody předškoláků v lehké atletice, dopoledne na hřišti za
sokolovnou (Sokol)
Vašírovský úsměvný volejbal (Náš Vašírov)
Turnaj Lány Open ve dvouhře (Tenisový klub)
Lánská smeč – Memoriál J. Zelenkové – turnaj sm. družstev ve volejbale
(Sokol)
Letní koncert , od 18:00 hodin v lánské sokolovně (Chorus Laneum)
Letní kino ve Vašírově (Obec Lány, Náš Vašírov)

Cyklovýlet (Náš Vašírov)
Hello Kitty – pohádkové tři dny, pro děti 3-6 let (EMC, Cesta zpět)
Mad Scientist – pokusný týden, pro děti 7-15 let (EMC, Cesta zpět)
Lánské letní polétání, modelářské letiště (Modeláři)
Nemo – sportovní a kreativní týden , pro děti 3-6 let (EMC, Cesta zpět)
London bridge is falling down – dobrodružný týden, pro děti 7-15 let
(EMC, Cesta zpět)
Turnaj veteránů nad 60 let (Tenisový klub)
Tlapková patrola – kreativní týden , pro děti 3-6 let (EMC, Cesta zpět)
Crazy band – kreativní a hudební týden , pro děti 7-15 let (EMC, Cesta
zpět)
Letní kino na Lánech (Obec Lány)
GULÁŠfest, od 13:00 hodin před Narpou (Obec Lány)
Prázdninový týden u koní (Sportovní stáj Lány – Vašírov)
All about us – kreativní a dobrodružný týden, pro děti 7-15 let (EMC,
Cesta zpět)
Příměstský tábor v Domečku Jumanji – vítejte v džungli (Naše Lány)

Turnaj v tenise – dospělí (Tenisový klub)
Pepa pig – zábavný týden, pro děti 3-6 let (EMC, Cesta zpět)
Five days in Australia – dobrodružný týden, pro děti 7-15 let (EMC,
Cesta zpět)
3. – 7. 8.
Prázdninový týden u koní (Sportovní stáj Lány-Vašírov)
3. – 7. 8.
Příměstský tábor v Domečku – NERFky – zachraňte svět (Naše Lány)
10. – 15. 8. Máša a medvěd – badatelský týden, pro děti 3-6 let (EMC, Cesta zpět)
10. – 14. 8. Titanic – dobrodružntýden, pro děti 7-15 let (EMC, Cesta zpět)
15. 8.
Lánské výškoměry 2020, soutěž větroňů s elektromotorem (Modeláři)
17.-21.8.
Prázdninový týden u koní (Sportovní stáj Lány-Vašírov)
17. – 21. 8. Snoopy – zábavný týden, pro děti 3-6 let ((EMC, Cesta zpět)
21. – 23. 8. Lánské chroustování 2020, modelářské letiště, létání s modely
(Modeláři)
22. 8.
Turnaj babytenis (Tenisový klub)
28. 8.
Letní kino na Lánech (Obec Lány)

29. 8.
Srpen
Září
Září
Září
1. 9.
5. 9.
5. 9.
5. – 6. 9.
8. 9.
12. 9.
12. 9.
12. 9.
12. 9.
13. 9.
27. 9.
Říjen
Říjen
Říjen
2. 10.
3. 10.
13. 10 .
17. 10.
17. 10.
23. 10.
31. 10.
Listopad
Listopad
Listopad
10. 11.
14. 11.
14. 11.
22. 11.
24. 11.
28. 11.

Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
5. 12.
8. 12.
12. 12.
12. 12.
19. 12.
23. 12.
26. 12.
30. 12.
31. 12.

Loučení s prázdninami (Náš Vašírov)
Generální úklid sokolovny (Sokol)

Zahájení pravidelných tréninků a cvičení (Sokol)
Veřejný trénink a den otevřených dveří (Sportovní stáj Lány-Vašírov)
Probuď se, školo! areál ZŠ , odpoledne (ZŠ)
Lánská louže + Soutěž o Pohár modelů hasičských lodí, Židovských
rybník (Modeláři)
Lánská podzimní sobota, Lánské noční poletování, modelářské letiště,
soutěž (Modeláři)
Turnaj v tenise – dorost (Tenisový klub)
Beseda – Jak zvládat emoce svoje a svého dítěte II., od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
Cyklosprint do vrchu, v Berounské ulici od 14:00 od 16:00 hodin
Kulinářský jarmark, od 11:00 hodin na náměstí (Obec Lány)
Masarykova vatra, od 19:00 hodin na sokolském cvičišti (Obec Lány,
SDH, Muzeum TGM, Chorus Laneum)
Turnaj Babytenis (Tenisový klub)
Posvícenský turnaj v tenise – čtyřhra (Tenisový klub)
Vašírovský nohejbalový kop (Náš Vašírov)

Burza podzimního a zimního dětského oblečení, hraček a botiček
v sokolovně (Naše Lány)
Regionální turnaj mládeže ve stolním tenise (Sokol)
Drakiáda, modelářské letiště od 16:00 hodin (MŠ Lány, Modeláři)
Posvícenská zábava, sokolovna (Sokol)
Beseda – Sourozenecké vztahy a rozdíl mezi klukem a holčičkou, od
10:00 hodin v Domečku (Naše Lány)
Dýňořezání, od 14:00 hodin na náměstí (Obec Lány, Naše Lány)
Večer na rejdě, Židovský rybník, plavby osvícených lodí (Modeláři)
Lampionový průvod (Naše Lány, SDH, Obec Lány, MěP)
Zavírání lánského mola , Židovský rybník (Modeláři)

Divadelní představení, sokolovna
Uzavírání lánského nebe, modelářské letiště (Modeláři)
Beseda – Vedení dětí k samostatnosti a odpovědnosti, od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
Úklid veřejných prostor (Náš Vašírov)
Kdo si hraje, nezlobí (Náš Vašírov)
Tradiční prodejní adventní výstava v Muzeu T. G. M. , 9-16 hodin
Beseda – Jak zvládat strachy a úzkosti, v 10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí (Obec Lány, Chorus Laneum,
ZŠ)

Vánoční cvičení pro ženy s Míšou Kholovou, sokolovna (Sokol)
Setkání se sv. Mikulášem (Obec Lány, Narpa)
Vánoční tělovýchovná akademie v sokolovně (Sokol)
Mikulášská herna v Domečku (Naše Lány)
Česko zpívá koledy
Valná hromada SDH T. G. M. Lány
Dětský vánoční jarmark (ZŠ)
Mikulášská nadílka (Náš Vašírov)
Beseda – Závislostní chování dorostu na technologiích a PC hrách, od
10:00 hodin v Domečku (Naše Lány)
Lánské přástky v sokolovně (Obec Lány, TJ Sokol, Baráčníci)
Lóra – 11. ročník karetní hry (Křivoklátská restaurace)
Vánoční buchec – turnaj ve volejbale sm. družstev ve volejbale (Sokol)
Vánoční koncert , od 18:00 hodin v lánské sokolovně (Chorus Laneum)
Vánoční turnaj dvoučlenných družstev ve stolním tenise (Sokol)
Klobouk dolů + divadlo (Divadlo Lány, Obec Lány)
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise pro veřejnost, dopoledne
v sokolovně (Sokol)
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Valná hromada Sokola
TJ Sokol zve své členy i příznivce na
valnou hromadu, která se bude konat
v pondělí 16. března od 18:30 hodin v sokolovně. Vyslechneme zprávy o činnosti
a hospodaření za rok 2019. Poradíme se,
na které akce se zaměříme letos a jak
získat finanční prostředky potřebné na
údržbu majetku.

Cvièení v sokolovnì
V sobotu 21. března od 14 do 15 hodin
máte další příležitost vyzkoušet si s Martinou cvičení Spirals. Členky TJ Sokol
Lány mají cvičení zdarma, ostatní 50,Kč nebo hodina z permanentky.
Od 8. do 18. března odpadají čtvrteční
i nedělní cvičení s Martinou.
Na nedělní odpoledne 5. dubna připravujeme jarní protažení s cvičitelkami
naší TJ. V jednotlivých blocích si můžete
zacvičit s Helenou, s Janou, s Martinou
a s Vendulou. Začínáme ve 14:00 hodin.
Vstupné je na celou akci dobrovolné.

Kácení lip za sokolovnou
TJ Sokol Lány požádala p. Tomáška,
který je odborným konzultantem obce
Lány v péči o vzrostlé stromy na katastru
obce, o stanovisko na poslední čtyři
vzrostlé lípy na víceúčelovém hřišti za
sokolovnou. Pan Tomášek po důkladné
revizi stromů konstatoval, že tři z celkového počtu stromů mají bohužel hnilobu
ve větvích u kmene a je zde značné riziko
jejich nečekaného zřícení. Rovněž nelze
vyloučit napadení kmene stromů a z toho vyplývá i vysoká pravděpodobnost
špatné stability stromů v případě zhoršených povětrnostních podmínek. Doporučil nám jejich pokácení v době
vegetačního klidu. Výbor TJ Sokol Lány
doporučení p. Tomáška vzal na vědomí
a odsouhlasil pokácení lip během letošního roku. Následně budou vysazeny
stromy nové.

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Setkání èeských sportovcù
Ve středu 19. února 2020 přivítala lánská
Hokejová síň celou řadu hokejistů, ale také
sportovců, kteří v minulosti úspěšně reprezentovali ČSSR. Nově jsme též uvítali členy
Armádního sportovního centra Dukla v čele
s jeho ředitelem plk. Ing.
Jaroslavem Priščákem, Ph.
D., kterému se líbily všechny prostory Hokejové síně a
na příští setkání přislíbil
zajistit účast oštěpařů Barbory Špotákové a Jana
Železného. Oba tito sportovci projevili velký zájem
o instalaci svých sportovních trofejí ve vitrínách
hned vedle paní Dany Zátopkové. Jan Klapáč také
přislíbil účast své vnučky
Ester Ledecké, která se po
ukončení letošní sportovní
sezóny přijede podívat na
svou nově připravovanou
expozici.
Při zahájení akce si vzal
slovo předseda Českého
klubu olympioniků Oldřich
Svojanovský a poděkoval za
všechny sportovce, kterým
je ctí, že mohou mít v lánské
Hokejové síni svou vitrínu,
protože je to jediné místo,
které spojuje nejen lední
hokej, ale také ostatní sporty a významné sportovce.
Tímto bychom rádi pozvali
všechny lánské a vašírovské

občany k večerní prohlídce nové expozice
Hokejové síně, která se bude konat v pátek
17. dubna od 18 do 21 hodin. Vstupné
dobrovolné.
Josef Hošek, Hokejová síň Lány

Devátý roèník Lánské koule pétanque je pøed námi
Pokračování článku ze strany 6.
Hrací koule si hráči mohou stejně jako v předchozích letech vyzvedávat v hospodě Narpa u obsluhy. Tam budou na nástěnce tabulky všech skupin
podle rozlosování a tabulka rezervací hřiště.
Zájemci si dopíší do prázdné kolonky den a čas
zápasu a tím si zablokují hřiště. Do výsledkové
tabulky jednotlivých skupin si po zápase hráči
zapíší výsledek utkání. Do horního řádku si
zapisuje dvojice jedničku (v případě výhry) nebo
nulu (v případě prohry). Spodní řádek je určen

pro zápis skóre. Výsledkové tabulky budou
rovněž zveřejňovány ve vitríně před sokolovnou.
Za příznivého počasí se může začít hrát hned po
27. 3. 2020. Případné změny vyplývající z nepředvídatelných okolností budou přihlášeným
účastníkům sděleny mailem, popřípadě vyvěšeny
u výsledkových tabulek v Narpě.
Přihlaste se, přijďte povzbuzovat a pobavit se,
těšíme se na Vás. Tato výzva platí i pro všechny
nově přistěhovalé starší patnácti let.
Oldřich Polášek
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
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