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Úvodník

Z veøejného zasedání

Léto, prázdniny, dovolená…

Dne 11. května 2020 proběhlo v sále lánské
sokolovny veřejné zasedání zastupitelstva obce
Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· účetní závěrku včetně výsledku hospodaření
za rok 2019
· rozpočtovou změnu č. 2/2020
· výsledek výběrového řízení „Výkon technického dozoru investora na akci ČOV a splašková
kanalizace Vašírov“
· rozdělení dotací z rozpočtu obce na činnost
společenských, sportovních a zájmových
organizací
· vyhlášení výsledku výběrového řízení na akci
„Nástavba a stavební úpravy hasičské
zbrojnice”
· prominutí nájmu ve výši 11 000,- Kč pro rok
2020 za podnikatelské prostory na adrese
Masarykovo náměstí č.p. 317, Lány –
Hospoda Narpa

Začal měsíc červen, léto je v plném
proudu, konec školního roku se blíží,
všichni se těšíme na plánovanou
dovolenou. Tak takový scénář byl běžný
v minulých letech. Všichni jsme byli
zvyklí, že to tak je dáno, a vůbec jsme si
jinou variantu prožití letních
prázdninových měsíců nepřipouštěli.
Letos však bude všechno jinak.
Důvodem toho je pandemie koronaviru,
která se přehnala celým světem a v
mnoha zemích stále ještě nedosáhla
svého vrcholu. Jediné, co víme jistě, je,
že začal červen. O ostatním se dá
pochybovat. Konec školního roku se sice
blíží, ale vyučování ve 2. pololetí vlastně
po 11. březnu pořádně ještě znovu
prezenčně nezačalo. Na dovolenou se
sice všichni těšíme, ale vůbec v tuto
chvíli nikdo pořádně neví, kam a za
jakých podmínek bude možno cestovat.
Nabízí se otázka: „Je to dobře, nebo
špatně?“ Já myslím, že na všem špatném
se najde vždy něco dobrého. Sice letos
nepojedeme na dovolenou k moři (nebo
někdo možná ano, ale ve velmi
omezeném režimu), ale krásně je přece i
u nás doma. Určitě zjistíme, že v naší
republice je mnoho zajímavých míst,
která je dobré poznat. A nakonec, bez
toho moře to bezpochyby jeden rok
vydržíme. Navíc ještě podpoříme
turistický ruch v naší zemi. A to přece
není tak úplně málo. Jestli je možné něco
pozitivního najít na pandemii
koronaviru, tedy snad jedině to, že jsme
všichni důkladně přehodnotili priority
našeho života. A to zase není tak úplně
špatně. Věřím, že to letošní léto všichni
prožijeme ve zdraví, v klidu a v pohodě se
svými nejbližšími.
Karel Sklenička

Pozvánka na veøejné zasedání
Zastupitelstvo obce Vás zve na veřejné
zasedání, které se bude konat v pondělí
22. června 2020 od 18:00 hodin. Místo
konání bude ještě upřesněno.

·
·

·

·

·

finanční podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
ve výši 10 000,- Kč
prodloužení data splatnosti návratné půjčky
pro MAS SVATOVÁCLAVSKO se splatností
do 30. 11. 2020
žádost ředitelky Mateřské školy Lány o udělení
souhlasu s obnovením provozu Mateřské
školy Lány ke dni 25. 5. 2020
Zastupitelstvo obce Lány bere na vědomí
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
po dobu trvání nouzového stavu v ČR.
Zastupitelstvo obce Lány uložilo starostovi
uzavřít smlouvu s firmou MEDIUM project
EU s.r.o., Riegrova 431, 533 51 Pardubice –
Rosice, IČO: 28778847, která bude vykonávat
technický dozor investora v akci ČOV
a splašková kanalizace Vašírov .
Ing. Radka Štíbrová

Dotace spolkùm v roce 2020
V letošním roce bylo schvalování dotací pro
místní spolky, poskytovaných obcí Lány,
poznamenáno finančním dopadem pandemie
COVID-19 na obecní rozpočet. Již počátkem
dubna bylo zřejmé, že příjmy obce se propadly
o 600 000,- Kč a že snížený příliv financí do obecní
pokladny lze očekávat i v následujících měsících.
Proto zastupitelé na veřejném zasedání dne 11. 5.
2020 rozhodli, že všem spolkům bude poskytnutá
dotace snížena. Vycházeli též z předpokladu, že
spolky musely svou aktivitu v souvislosti
s vládními opatřeními utlumit a řadu akcí
plánovaných do poloviny letošního kalendářního
roku vůbec nemohly uskutečnit. Z rozpočtu obce
bude na spolkovou činnost rozděleno 541 000,Kč (oproti částce 776 000,- Kč v loňském roce).
Obecní zastupitelstvo schválilo pro jednotlivé
spolky konkrétně tyto částky: TJ Sokol Lány,
pobočný spolek – 150 000,- Kč; Chorus Laneum,
z. s. – 24 000,- Kč; Spolek na podporu Muzea T. G.
M. v Lánech, z. s. – 7 000,- Kč; Naše Lány, z. s. –
30 000,- Kč; Náš Vašírov, z. s. – 8 000,- Kč; spolek

Mládež sobě – 7 000,- Kč; Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků Lány-Vašírov, p. s. – 3 000,Kč; Sportovní stáj Lány-Vašírov, z. s. – 10 000,Kč; Modelářský klub Lány a okolí, p. s. – 24 000,Kč; Fiat Multipla kub ČR, z. s. – 2 000,- Kč;
základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Lány – 4 000,- Kč; Český svaz včelařů, o. s.,
základní organizace Lány, p. s. – 10 000,- Kč;
Hokejová síň – Hošek, z. s. – 15 000,- Kč; Hokejový klub Lány, z. s. – 100 000,- Kč; Tenisový klub
Lány, z. s. – 20 000,- Kč; Sportovní klub Lány, z. s.
– 100 000,- Kč; Sbor dobrovolných hasičů Lány,
p. s. – 70 000,- Kč; Svaz diabetiků Nové Strašecí –
4 000,- Kč; Svaz zdravotně postižených Rakovník
– 4 000,- Kč; AVES, o.p.s. pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů a ekologickou
výchovu – 4 000,- Kč.
Po zpracování a uzavření dílčích smluv o dotacích
budu tyto informace zveřejněny na stránkách
obce.
Martina Hořejší

FOTO

Úpravy vstupu na nový høbitov
V poslední době se na obecní úřad obrátilo
několik občanů s žádostí o zpřístupnění druhého
vchodu na lánský hřbitov. Zastupitelstvo obce
Lány proto rozhodlo o stavebních úpravách vchodu na nový hřbitov. Jedná se o částečné posunutí
vchodových vrat, položení zámkové dlažby do
vchodu a výstavbu ochranné zdi ke kontejneru na
hřbitovní odpad. Celý vstup bude proveden jako

bezbariérový. Tyto stavební práce provede lánská
stavební firma pana Dudášika. Dále bude na
novém hřbitově osazen nový zdroj vody. Po
dokončení těchto úprav bude vchod na nový
hřbitov odemyká ve stejném režimu jako vchod
stávající .
Karel Sklenička
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Kalendáø akcí v èervnu/záøí
15. 6. Valná hromada TJ Sokol Lány,
od 18:30 hodin v sokolovně
24. 7. Letní kino Lány (Obec Lány)
28. 8. Letní kino Lány (Obec Lány)
1. 9. Probuď se, školo! Od 15:00 hodin
v areálu ZŠ Lány
12. 9. Kulinářský jarmark, Masarykova
vatra (Obec Lány, Muzeum
TGM, SDH TGM Lány)
12. 9. Sprint do vrchu
26. 9. Festival vína (Ne)vinné Lány
2020 od 11:00 do 19:00 hodin
v Muzeu T. G. M. v Lánech

Oèkování psù
MVDr. Šlégr bude provádět očkování
psů proti vzteklině v Lánech před obecním úřadem dne 17. června 2020 od
13:00 hodin do 16:00 hodin a ve Vašírově u kapličky od 16:00 hodin do 16:30
hodin. Případní zájemci o čipy pro psy se
prosím nahlaste předem do 15. června
2020 na Obecní úřad Lány telefonicky
313 502 041 nebo emailem: info@obeclany.cz.

Lékárna Lány
Lékárna Lány se od 1. června 2020 vrátila zpět ke své původní otevírací době:
pondělí 10:00–17:00; úterý 7:30–17:00;
středa; čtvrtek 7:30–16:00; pátek 7:30–
12:00; polední pauza pondělí až čtvrtek
12:00–12:30. Telefonické spojení:
313 513 970.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Akce bìhem letních prázdnin
Během jarních měsíců musela být, nejen u nás,
zrušena řada krásných akcí. I když se nastavená
vládní opatření uvolňují, pořádání akcí to nijak
zvlášť nenahrává. Pravidla (splnění definovaných
podmínek), za jejichž dodržování pořadatel
odpovídá, jsou stále přísná. Pokud se v nich ještě
někdo po těch neustálých změnách vyzná.
Nechceme vám kazit dojem z pěkné akce tím, že
vás budeme nutit udržovat rozestupy a nasazovat
si roušky. A proto jsme se rozhodli letos nepořádat GULÁŠfest 2020. Ačkoli už se přihlásilo
několik týmů, byly domluvené kapely, pozváni
profesionální kuchaři, objednány stánky s občerstvením a dokončeny všechny přípravy. Je nám to
líto. Snad to bude poslední akce, kterou letos
rušíme.
Co si ale troufneme ohlídat, je pořádání Letního
kina. Letošní letňák se uskuteční v areálu lesního
hřiště, kde je prostor dost veliký, abychom dodrželi i případné rozestupy, bude-li nařízení platit.
Sledujte prosím obecní internetové stránky,
facebook, zaregistrujte si Mobisys nebo
poslouchejte obecní rozhlas. Zpravodaj přes

prázdniny nevychází a aktuální informace zveřejníme těmito cestami. Termín pro letní kino
zůstává na 24. července a 28. srpna 2020.
Bohužel teď neumíme slíbit konkrétní film, tedy
pokud pokukujeme po novinkách letošního jara.
Tyto filmy měly pozastavenou premiéru a teprve
v následujících týdnech se rozhodne, jestli budou
uvolněny pro letní kina.
Další akci, kterou připravujeme dál, je Kulinářský
jarmark, jenž je spojený s tradiční Masarykovou
vatrou a se závodem kol do vrchu v Berounské
ulici. Akce by se měla konat v sobotu 12. září.
Můžete se těšit na stánkový prodej, zabijačkové
pochoutky, hudbu po celý den s večerní zábavou,
skákací hrad, poníky, dílny, šermíře a další.
Pokud by se během léta situace zlepšila natolik, že
budeme schopni dodržet vládou nastavená
pravidla, jsme připraveni zorganizovat alespoň
večerní zábavu. Přejeme vám krásné prožití léta.
Opatrujte se. Děkujeme za vaši přízeň!
Jana Drastilová,
komise společenského života v obci

Sbìr textilu

Nebezpeèný odpad

Firma Dimatex obnovila svoz textilu z kontejneru
umístěného ve sběrném dvoře v Lánech. Oblečení
tak můžete zabalené v taškách nebo jiných
obalech vkládat do označeného kontejneru.

Jarní svoz nebezpečného odpadu, který se měl
konat v měsíci květnu, se nemohl uskutečnit
a nebude ani vyhlašován náhradní termín.

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ

Udržujte své pozemky

Vyhodnocení výtvarné soutìže

Dovolte mi po roce Vás opět požádat
o zlikvidování škodlivých organismů
včetně plevelů na vašich pozemcích.
Plevel šířící se od sousedů není ani slyšet
ani cítit, přesto je otravný, zvláště pokud
je vaše zahrádka místo, kterému věnujete pravidelně svůj čas. Přestože je tato
prosba směrována na všechny naše
spoluobčany, vím, že drtivá většina tuto
výzvu nepotřebuje k tomu, aby se o své
pozemky řádně starala. Děkuji a přeji
krásné léto
Vítek Rybář
Výňatek z vyhlášky obce:
Vlastníci a uživatelé pozemků mají
zákonnou povinnost na nich udržovat
čistotu a pořádek takovým způsobem, aby
nenarušovaly vzhled obce. Stejně tak
mají povinnost omezovat výskyt a šíření
škodlivých organismů včetně plevelů tak,
aby nevznikla škoda jiným osobám, nebo
aby nedošlo k poškození životního prostředí. Uvedené zákonné povinnosti
vyplývají z: § 47b zákona č. 200/1990
Sb., § 66d odst. 1, písm. b) zákona
č.128/2000 Sb., § 3 odst. 1 písm.a)
zákona č.326/2004 Sb.

V prosinci loňského roku spolek Naše Lány
vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti z Mateřské a
Základní školy v Lánech. Soutěž měla děti
upozornit a nalákat na akci spojenou s knihami –
Čtení pro celou rodinu, plánovanou na březen
letošního roku. Děti měly nakreslit obrázek nebo
vytvořit předmět inspirovaný dílem české autorky
Zuzany Pospíšilové a českého autora, dramatika
a novináře Karla Čapka.
V důsledku celosvětové pandemie COVID-19 se
Čtení pro celou rodinu uskutečnit nemohlo, ale
děti se soutěže zúčastnily a své kresby a díla
odevzdaly ve stanoveném termínu. Ještě před
začátkem karantény stihla naše dvacetičlenná
odborná porota práce vystavené v obřadní síni
Obecního úřadu v Lánech prohlédnout. Úkol
měla nelehký, musela vybrat z každé třídy tři
nejhezčí. A tak vám přinášíme výsledky:
V mateřské škole ve třídě Soviček vybrala porota
obrázky Michala Hoďáka, Evičky Hořejší a Zuzanky Šidíkové. Ve třídě Kytiček se líbily obrázky
Nikoly Pulawski, Jakuba Píšy a Olívie Albertové.
Ve třídě Sluníček vybrala porota práci Tomáše
Křemena, Kryštofa Repiského a Christophera
Mariaše. Třída Zajíčků a Berušek představila
kolektivní práci.
V základní škole v 1. třídě děti vytvořily kolektivní
práci, ve 2.A. se porotě líbila práce Sofie

Melenové, Vanessy Červené a Dominika Racha.
Ve třídě 2.B. získá ocenění Rosalie Pulawski, Jiří
Vacek a Mikuláš Spal. Ve 3.A. porota ocenila práci
Báry Baumannové, Lucie Putíkové a Kristýny
Dědkové. Ve 3.B., ve 4.A. a ve 4.B., v 5.A. i v 5.B.
odevzdaly děti kolektivní práce. V 6. třídě se
porotě líbila společná práce Viléma Hamouze
a Jiřího Samuela, Elišky Krátké a Nely
Bergmannové a samostatná práce Daniela
Mekheila. V 7. třídě nejvíce hlasů nasbírala práce
Josefíny Šnajdrové, Anety Hendrichové
a společná práce Jakuba Sekreta s Andrejem
Jartimem. V 8. třídě vytvořily děti nádherné
nadživotní postavy mloků – skupinové ocenění
získají Natálie Burgerová, Rozálie Čadková,
Dominik Kos, Tereza Hamerníková, Terezie
Frolíková, Kateřina Lipská, Adam Roubík,
Dominik Šíma, Jakub Klein. A nakonec devítka,
zde porota vybrala práce Amelie Sokolové,
Vojtěcha Vengrina a společné dílo Anny
Ulmanové a Heleny Dvořákové.
Děti od nás obdrží diplomy a ceny prostřednictvím ZŠ a MŠ. Výstava prací z výtvarné soutěže
a plánovaná beseda se Zuzanou Pospíšilovou se
odkládají na rok 2021. Věříme, že nám okolnosti
budou více nakloněny.
Martina Hořejší,
Naše Lány z.s.
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ZE ŠKOLKY / ZE ŠKOLY
Co se dìlo v Mateøské škole Lány
Zápis do školky na školní rok 2020/2021 proběhl
elektronickou cestou. Letos byl jiný tím, že se vše
řešilo hlavně bezkontaktně. Otevřen byl nově
i takzvaný elektronický předzápis od 20. do 30.
dubna. Osobně se do školky v termínu 5. a 6.
května dostavila jen část zájemců a řízení
probíhalo za platných hygienických opatření.
Celkem jsme přijali do dnešního dne 32 žádostí o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V tomto
roce se opět podaří vyhovět všem zájemcům s
trvalým pobytem na Lánech.
Kromě zápisu jsme se intenzivně věnovali
přípravě na znovuotevření MŠ. Vytvořili jsme si
podmínky a nastavili hygienická opatření tak,
abychom co nejlépe zvládli odlišný režim
provozu. Školka byla uzavřena do 24. května
z důvodu celostátní epidemie koronaviru
COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.
Uvítání dětí proběhlo v pondělí 25. května za
předem stanovených hygienických pravidel.

Jsme rádi, že se ve školce po dlouhé odmlce ozval
zase dětský smích a štěbetání. Děti si hrají, tvoří
a vzdělávají se ve třech skupinách. Skupiny se
navzájem nepotkávají, nedochází v této době ke
spojování skupin až do odvolání. S dětmi jsme
probrali upravená pravidla a nechali jsme je
převážně objevit zákoutí tříd a hračky, které na ně
trpělivě čekaly. Počasí ze začátku bohužel nepřálo
tomu, abychom většinu času trávili venku. O to
více jsme se ale těšili, až déšť ustane a pustí nás na
školkovou zahradu.
Veškeré akce do konce školního roku jsou
zrušené. Rozloučení s předškoláky, tzv. Poslední
školkování, budeme řešit operativně dle možností. Budeme také znovu zjišťovat zájem o prázdninový provoz. Veškeré informace ohledně
vracení poplatků budou rodičům sděleny později
(vyšetření zraku Vizus, nevyčerpané hodiny
plaveckého výcviku, škola v přírodě, Zumbík).
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ

rodiče od učitelů písemné hodnocení vzdělávání
žáků za období 1. 2. – 15. 5. namísto konzultací
o prospěchu v rámci neuskutečněných čtvrtletních třídních schůzek.

Zprávy ze školy
Jásám, škola opět ožila! V obou budovách se od
25. května denně vzdělává 74 žáků 1. stupně
v osmi školních skupinách. Na výuce dětí se podílí
pět učitelek, tři vychovatelky a jedna asistentka.
Tři učitelky anglického jazyka vstupují do tříd ve
škole ze svých domovů prostřednictvím interaktivní tabule, kamery, mikrofonu a prostředí
Microsoft Teams. Odpolední aktivity pro 16
mladších žáků zajišťují tři asistentky a jedna
vychovatelka. 49 žáků využilo možnosti stravování ve školní jídelně, kde na prostřídání jednotlivých skupin byla využita celá výdejní doba.
U vzdělávání na dálku zůstalo nadále 95 žáků 1. –
5. ročníku. On-line výuka pokračuje také pro 81
žáků 6.–9. ročníku.
19 z 25 žáků 9. ročníku využilo od 11. května
nabídnuté možnosti každodenní odpolední výuky
českého jazyka a matematiky ve škole v souvislosti s blížícím se termínem jednotné přijímací
zkoušky, který je stanoven na 8. června.
Od 8. do 30. června jsme pro žáky 6. – 9. ročníku
připravili vzdělávací aktivity ve škole. Zaměříme
se na hlavní výukové předměty. Žáci 6. a 7.
ročníku budou do školy docházet 2 dny v týdnu,
žáci 8. a 9. ročníku 3 dny v týdnu. Přes omezení
hygienickými opatřeními jsme schopni tento
model zvládnout a do aktivit jsou připraveni se
zapojit všichni druhostupňoví učitelé. Zda se
nabídka zrealizuje nebo zda budeme pokračovat
v on-line výuce, záleží na rozhodnutí rodičů žáků.
V týdnu 25. – 29. května obdrželi žáci i jejich

V pondělí 22. 6. 2020 v 16.00 a v 17.00 se bude
v budově 2. stupně konat schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
V červnu se také uskuteční 36. zasedání Školské
rady.
Škola se vypořádala se všemi finančními závazky.
Rodiče žáků obdrželi vratky za neuskutečněný
pobyt ve škole v přírodě, vratky za školní družinu,
keramický kroužek a také vratky stravného u odcházejících žáků 9. ročníku.
Aktuálně probíhá průzkum zájmu o docházku do
školní družiny ve školním roce 2020/2021, v červnu proběhne průzkum zájmu o účast na škole
v přírodě na jaře 2021.
V úterý 1. 9. 2020 plánujeme tradiční zahájení
školního roku a v odpoledních hodinách uspřádáme ve škole odpolední akci Probuď se, školo!
Začínat budeme v 15:00.
Těším se z toho, že je možné pomalu se vracet
k normálu, a věřím, že je to správně.
Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ

Letní provoz Domeèku
Herna Domečku bude mít letní prázdniny od
26. června a opět se otevře první týden v září.
V průběhu prázdnin budou v Domečku
příměstské tábory, bude probíhat úklid
a především budeme opravovat dřevěnou
podlahu u nás v prvním patře. Přejeme vám
krásné léto. Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.

Gratulace k životnímu jubileu
Dne 6. června 2020 oslaví 95. narozeniny pan Antonín Bechyně, sportovec
tělem i duší. Dne 24. července oslaví 90.
narozeniny jeho manželka paní
Květoslava Bechyňová. Vše nejlepší
oběma jubilantům přeje celá rodina,
přátelé a kamarádi.

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Najdete nás v lánské sokolovně.
Vybíráme z programu
· Ženský kruh s ručními pracemi se
koná každé úterý od 15:00 hodin.
· Výtvarné dopoledne pro děti s rodiči
nabízíme vždy ve čtvrtek od 10:00
hodin .
· Beseda Jak zvládat emoce svoje
i svého dítěte se uskuteční ve středu
10. června od 10:00 hodin. Co nám
emoce říkají. Proč občas reagujeme
tak, jak nechceme. Žádné emoce
versus extrémní emoce ...
· Maňáskové divadlo se uskuteční ve
středu 17. června od 10:00 hodin.
· Poradenství
Poradenství je možné využít osobně,
e-mailem, po skypu nebo on-line přes
ZOOM. Poradenství můžete využívat
i během prázdnin. Neváhejte kontaktovat naše konzultanty.
Rodinné poradenství – Mgr. Zuzana
Hanáková, 602 285 259 nebo hanakova.
zuzana@email.cz
Právní poradenství pro rodiny – Mgr.
Kristýna Spalová, kristyna.spalova
@email.cz
Laktační poradenství – Věra Lintymerová, 777 587 952 nebo laktacniporadce
@centrum.cz
Personální a mzdové poradenství –
Magdalena Žižková, DiS, magdaf
@centrum.cz
Základní sociální a formulářové
poradenství – Simona Piskláková,
sdruzeni@lany.cz.
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Ze Sokola
TJ Sokol zve své členy i příznivce na
valnou hromadu, která se bude konat
v pondělí 15. června od 18:30 hodin
v sokolovně. Potřebujeme projednat
zprávy o činnosti, plán práce a schválit
účetní uzávěrku.
Koncem června zahájíme opravu kanalizace na východní straně sokolovny.
Bourací a přípravné práce provedeme
brigádně sami, odbornou část realizuje
firma Stavební podnik z Rakovníka.
Vyzýváme návštěvníky sportoviště, aby
dbali na bezpečnost při vstupu na areál.
Po neplánované přestávce začalo 19.
května cvičení i v sokolovně. Výbor TJ
stanovil pravidla, za kterých je možné
v lánské sokolovně trénovat, včetně
zpřísněných hygienických opatření.
Každé úterý je od 9:00 do 10:00 hodin
cvičení pro seniorky (cvičitelka V. Nováková) a ve stejný den je od 20:00 do 21:00
hodin kondiční cvičení pro ženy (cvičitelka J. Porcalová, M. Buřičová). Ve
čtvrtek je od 18:00 do 19:00 kondiční
cvičení a fitness jóga pod vedením M.
Moravcové, za příznivého počasí probíhá cvičení venku, jinak v sokolovně.
Čtvrteční hodiny budou do 25. června.
K pravidelným tréninkům se vrátili
stolní tenisté a volejbalisté. Cvičení pro
školní děti 1.–5. třída pro malý zájem
dětí nebylo zahájeno. Oddíl aerobiku se
sešel za sokolovnou poprvé v úterý 26.
května a bude trénovat 1x týdně choreografie ke svým závodním skladbám.
Zájemci budou mít možnost cvičit i během prázdnin. Jako každoročně, i letos
nabídneme každé úterý od 9:00 hodin
cvičení pro seniorky, od 20:00 hodin pak
kondiční cvičení pro mladší ženy.
Pracovníci kontrolně správního odboru
Středočeského kraje provedli 28. května
kontrolu čerpání a využití dotace kraje
v roce 2018 na rekonstrukci elektroinstalace. Jednalo se o částku 500 000,Kč. Kontrola to byla opravdu důkladná.
Kromě několika administrativních pochybení shledala komise čerpání dotace
jako bezchybné.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ A SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Rybáøský øád Židovského rybníka v Lánech
Prvního května začala rybářská sezóna na
Židovském rybníku. Mohou zde chytat ryby pouze
děti do 15 let za podmínky, že se budou řídit
rybářským řádem. Ten je vyvěšen v rybářské
vitrínce umístěné na hasičské zbrojnici. Rádi
bychom, aby si jej děti (třeba za pomoci rodičů)
připomněly. Nově budou od 1.5.2021 k rybolovu na
Židovském rybníku nutné i povolenky.
Na Židovském rybníku v Lánech mohou rybařit
pouze děti do 15 let s platnou povolenkou Obce
Lány. Žádná další povolení, zkoušky ani registrace
v klubech nejsou třeba. Židovský rybník je požární
nádrž a nepatří mezi revíry rybářského svazu.
Povolenky budou v roce 2020 fungovat v testovacím režimu, více informací naleznete ve vývěsce na
hasičské zbrojnici.
Povolenky může kontrolovat správce rybaření,
příslušníci Městské policie Nové Strašecí a členové Sboru dobrovolných hasičů Lány. Bude-li
tatáž osoba dvakrát po sobě přistižena při porušení rybářského řádu, může jí být povolenka
odejmuta.
Lov je povolen od 1. 5. do 31. 10., a to od 06:00 do
22:00 hodin. Povinnou výbavou je podběrák,
peán, metr, tužka. Denně si lze ponechat jednu
vyjmenovanou rybu (kapr min. 40 cm, amur
min. 45 cm, lín min. 20 cm, štika min. 50 cm),

ostatních ryb si lze ponechat i více, ale jen do
celkové hmotnosti 3 kg.
Chytání ryb je povolené pouze od značek, tj. od
bílých tyčí s tabulkami směrem ke hrázi (od
hasičské zbojnice přes rybník k prvnímu stromu
u parkoviště). Západním směrem od tabulek
k dětskému hřišti je hájené pásmo.
Při lovu je povoleno použití jedné udice, na které
jsou nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky,
nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Udice musí sestávat z prutu, navijáku,
vlasce, háčku a případně být opatřena dalšími
doplňky. Je zakázáno používání nadstandardního
vybavení (echoloty, sonary, zavážecí lodičky atd.).
Při vytahování ryby na břeh je rybář povinen
zacházet s rybou šetrně. Nesmí ji tahat po břehu,
a pokud je to třeba, musí použít podběrák, který
patří k povinné výbavě. S rybami, které vracíme
zpět do vody, zacházíme zvláště opatrně. Rybu,
kterou si hodláme odnést od vody, uchováme
živou ve vezírku tak, aby měla alespoň minimální
možnost pohybu (vezírek s obručemi), a aby
nebyla na mělčině vystavena na slunci.
Na svém lovném místě dodržujeme pořádek,
odpadky dáváme do popelnic, případně do
odpadkových košů nebo si je odneseme pryč.
Petr Králíček

Doupné stromy

Pozvánka do Muzea T.G. M.

V rámci projektu vyhledávání a evidence doupných stromů a hnízd za rok 2018 a 2019 v lesích
spravovaných Lesní správou Lány mimo Lánskou oboru bylo zaevidováno a označeno modrými trojúhelníky na kmenu stromu 340 doupných
stromů a celkem v nich nalezeno 569 dutin, to je
průměr 1,67 dutiny na strom.
Dle velikostí vletového otvoru a zjištěnou přítomností byly evidovány následující druhy ptactva:
puštík obecný, datel černý, žluva šedá, holub
doupňák, ořešník kropenatý, strakapoud malý,
strakapoud prostřední.
Evidované doupné stromy jsou vyjmuty z těžebních zásahů a zůstávají v lesních porostech až do
jejich přirozeného rozpadu.
V Lánské oboře není nutné doupné stromy
evidovat, protože díky převaze listnatých porostů
(přes 85 %), jejich vysokému stáří a způsobu
lesnického hospodaření je hnízdní nabídka pro
ptactvo obrovská.
Ing. Miloš Balák, ředitel LS Lány

Milí návštěvníci, srdečně vás zveme do Muzea T.
G. Masaryka v Lánech, které se po delší odmlce
otevřelo 12. 5. 2020. Přichystali jsme pro vás
novou výstavu Život a doba spisovatele Karla
Čapka. Návštěvníci se v časové i tematické
posloupnosti seznámí s osobností Karla Čapka v
mnoha rovinách – nejen v těch často citovaných,
ale i v dalších, méně oficiálních, a to jednoduchou
a přitažlivou formou. Vedle připomenutí autorova
dramatického a prozaického díla známého a
překládaného ve světě (R.U.R., Bílá nemoc, Válka
s mloky…) je tu zpracována i Čapkova činnost
novinářská, jeho občanské postoje, přátelské a
milostné vztahy, záliby… Součástí výstavy je i
stejnojmenný krátký umělecký filmový dokument
(20 min). Scénář výstavy vytvořil Památník Karla
Čapka, grafické řešení Pavel Bosák. Výstava
potrvá v našem muzeu do 13. 9. 2020.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Irena Smržová
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