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Před námi stojí
takový svět, jaký
chceme vidět
Jak byl svět ještě impozantní, / když jsem
byl malý! / Člověku sahala tráva / až
k nosu. / Vážení čtenáři, / to bývala ještě
tráva! / Židle byly vyšší, / ulice širší, /
hrom byl hlučnější, / nebe vyšší, / stromy
byly větší a zelenější, / učitelé chytřejší! /
A i ta čtvrtka másla / byla čtyřikrát těžší /
než dnes! / Nikdo to nepopře, milí lidé – /
to ještě byly časy!
(Erich Kästner: Malá epištola)
Dokud je to pohled malého kluka, je to
v naprostém pořádku. Někomu tohle
nazírání světa zůstává i v dospělosti. Přesvědčení, že profesoři mívali větší hlavy.
O tom se E. Kästner zmiňuje v „Emilovi
a v detektivech“. A dodává, že většinou
to ani nebývá pravda. Že lidé, kteří to
tvrdí, prostě patří k odrůdě, která nechce
být spokojená, protože jinak má všechny
důvody ke spokojenosti.
Železo bylo železnější a kilová litinová krejčovská žehlička vážila podstatně
víc než kilo prachového peří do jedné
prošívané přikrývky. Čtvrtka másla, ta
kdysi byla čtyřikrát těžší než dneska… No
nevím. Máslo kolem huby mazat neumím,
a třebaže se můj pradědeček živil krejčovinou, jeho cihličku jsem nikdy nepotěžkával. Zato jsem coby sedmnáctiletý tahal
půlmetrákové pytle cementu a nevnímal
jsem to jako nějakou tíhu, zatímco dneska
mi i půl kýble téhož materiálu připadá
k neunesení.
Na obranu těch lidí, kteří tvrdí, že dříve
bylo všechno nějak solidnější, však musím
uzavřít své povídání příhodou ze života.
V matematice odjakživa platilo, že čtyři
jsou víc než dva a osm je víc než čtyři.
Dá se to demonstrovat polopaticky na
prstech. A přece tomu tak už není. Zašel
jsem si jednou se známým do vinárny a on si objednal čtvrtku červeného,
Takové nemístné troškaření! Poručil jsem
si osminku, aby ten skrblík viděl, že na
to mám. Představte si, že jemu přinesli té
frankovky dvakrát tolik než mně.
Ani žáčci, kterým sahá tráva až k nosu,
si už nemyslí, jak jsem chytrý a jak mám
velkou hlavu.
Václav Vodvářka

Co se děje na radnici
• Práce na výstavbě čističky odpadních vod ve
Vašírově jsou cca 14 dní zpožděny oproti plánovanému harmonogramu. Důvodem skluzu
byla karanténa části zaměstnanců dodavatelské firmy v průběhu března. Termín pro opravu místních komunikací uvnitř Vašírova je
srpen 2021.
• Rekonstrukce hasičské zbrojnice probíhá dle
harmonogramu prací. V březnu byly namontovány vchodové dveře a vrata v zadní garáži.
Jsou hotové hrubé omítky podlahy. Nyní probíhá montáž topení, dělají se sanitární obklady
sádrokartonové stropy v garážích. Dodavatelská firma Domistav CZ a.s. bude pokračovat
na zateplení objektu.
• Byla provedena úprava pracovního dvora pod
fotbalovým hřištěm. Byly zde položeny panely ze sběrného dvora, příjezd k pozemku byl
vyštěrkován recyklátem. Tyto práce provedla
firma Klika Dvořák Kladno. Firma Dudašík

provedla výměnu oplocení celého prostoru.
Do areálu budou ještě umístěny 2 plechové
garáže (na posypovou sůl a mobilní požární
nádrž).
•
Obec nechala opravit památník rudoarmějcům, zvaný Paraplíčko na kraji lesa u Šubrta
a oplocení okolo něj.
•
Firma Erimp provedla výměnu veřejného
osvětlení v ulici Za Školou a Berounské. Byla
zde instalována LED svítidla, která mají nižší
provozní náklady, téměř bezúdržbový provoz
dlouhou životnost.
•
Po jednání s odborem dopravy Magistrátu
města Kladna bude v jarních měsících na silnici č. 116 u Lesní správy doplněno svislé dopravní značení upozorňující na zvýšený pohyb
chodců a také zvýrazněné značení na komunikaci.

Karel Sklenička

Lékarna Lány v ulici Ke Hřbitovu skončila

Pražská lékárnická společnost provozující v Lánech lékárnu-výdejnu v ulici Ke Hřbitovu ukončila provoz výdejny k datu 31. března 2021. Obec Lány oslovila provozovatele okolních lékáren, dosud není
žádný zájemce o provozování lékárnických služeb v Lánech. 
red

Dotace pro spolky na rok 2021
Žádosti spolků o finanční podporu na činnost
v letošním roce je možné podávat do 30. 4. 2021.
Obec Lány podpoří organizace a spolky v jejich
činnosti, údržbě jejich majetku a věříme, že brzy

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, za Muzeem sportovních vozů. Vjíždět
se bude z ulice Školní vedle bytového domu
čp. 252/254. Otevírací doba bude stejná jako dosud (středa 15-18, sobota 9-12 hodin). Doufáme,
že dobu rekonstrukce negativně neovlivní koronavirová situace a karantény stavebních pracovníků.
Ivana Píšová

již také v pořádání tradičních společenských
a sportovních akcí a dalších volnočasových aktivit.

red

Pozvánka na veřejné
zasedání
Zastupitelstvo obce Vás zve na veřejné
zasedání, které se bude konat v pondělí
12. dubna 2021 od 18:00 hodin v lánské sokolovně. Na programu veřejného zasedání
bude schválení účetní závěrky a hospodářského výsledu obce Lány za rok 2020, účetní závěrky Mateřské školy a Základní školy
Lány za rok 2020.
red

Kontejnery na bioodpad ze zahrádek
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
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Rybářský řád
Židovského rybníka
v Lánech
Od 1. května mohou děti lovit v lánském
Židovském rybníku. Svůj úlovek mohou
malí rybáři vytáhnout z rybníku, pokud
budou dodržovat pravidla rybářského řádu
a budou nově vlastnit platnou povolenku.
• 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 vydává obecní úřad v úředních hodinách. 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.
•L
 ov je povolen od 1.5. do 31.10., a to
od 06:00 do 22:00 hodin. Povinná
výbava: 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 hmotnosti 3 kg.
•C
 hytání ryb je povolené pouze od
značek, tj. od bílých tyčí s cedulí směrem ke hrázi (od hasičské zbojnice
přes rybník k prvnímu stromu u parkoviště). Západním směrem od tabulek
k dětskému hřišti je hájené pásmo.
•P
 ři 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.).
•P
 ři 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.
•N
 a svém lovném místě dodržujeme
pořádek, odpadky dáváme do popelnic, případně do odpadkových košů,
nebo si je odneseme s sebou pryč.
• Rybářský řád je také vyvěšen v rybářské
vitrínce umístěné na hasičské zbrojnici.

Petr Králíček

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Stezky pro děti, Velikonoční výzva
a co bude dál …
Na přelomu února a března nám vládní opatření zakázala se pohybovat mimo katastr naší
obce. Lány mají štěstí. Pro pěší procházky je
náš katastr stále dost veliký, a kdo chtěl, oblíbenou cestičku si v okolí našel a jistě objevil i ty
méně známé a nerozbahněné.
A protože se uzavřely také školky a školy, připravili jsme s kolegy z Komise společenského
života v blízkosti obce tři stezky pro děti. Tyto
trasy opatřené zastaveními s rozmanitými úkoly budou dostupné do 28. dubna 2021, a pokud
přinesete své odpovědi na předkládané otázky
na obecní úřad (vždy v pondělí nebo ve středu
od 13:00 do 17:00 hodin), obdrží tam děti za své
snažení drobnou odměnu.
Začátek Pohádkové stezky I. hledejte na konci ulice U Kasáren (u křížku pod kaštanem).
Začátek Pohádkové stezky II. hledejte v místě
zvaném Paraplíčko (Pomník vojákům Rudé
armády) u Šubrta, na červené turistické stezce směr Pánovka. Výchozí bod Stezky skřítků
rarášků objevíte tam, kde začíná cesta zvaná
Šámalka, směr Amerika. Připravili jsme i kombinovanou Hádankovou stezku pro děti a Stezku filmové hlášky pro rodiče nebo větší děti.
Trasa je shodná, výchozí místo je na křižovatce
lesních cest na Americe, kde končí Skřítková
stezka.
Jelikož se letos pravděpodobně opět nebude
konat hromadný úklid obce, našeho okolí a lesa,
připojili jsme výzvu k samosběru odpadků při
individuální procházce. Pytlomaty (tj. místa u vstupu do lesa, kde si můžete vzít pytel na
odpadky) kvůli tomu zřizovat nebudeme. Kdo
by rád uklidil místo někde v okolí a nemá doma
pevnou igelitku nebo pytel, kontaktujte prosím
Ivanu Píšovou 604 144 884 a domluvíte si s ní
případně i předání odpadu k likvidaci.
Další aktivitou do těchto chmurných dní byla
Velikonoční výzva k ozdobení Velikonočního
stromu před obecním úřadem. Stromy jsou

nakonec ozdobené tři. Tato tradice se už zavádí po celých Čechách. Některé obce se zapojují
do soutěže o nejhezčí strom Vajíčkovník nebo
vyhlašují vlastní soutěže. Máme radost a děkujeme, že jste přišli krášlit i bez soutěžení.
A co bude dál… těžko říct. Bohužel, asi je
nám všem jasné, že Pálení čarodějnic na konci dubna bude nejspíš probíhat v komorním
domácím obsazení, stejně jako loni. Pokud se
tomu tak skutečně stane, užijte si čarodějnice
alespoň na vlastní zahradě s opečeným buřtem
nebo jinou, třeba grilovanou dobrotou. Zkrátka
v rámci možností se mějte krásně!
Na závěr bych ráda poděkovala svým kolegům a pomocníkům za jejich snahu, nápady
a pomoc. Jsou to Ernest Kosár, František Elznic, Ivana Píšová, Lucie Smolíková, Martina
Hořejší, Monika Přerostová, Petra Schritterová,
Šárka Steinbrecher, Václav Vodvářka a všechny
dobré duše z obecního úřadu. Díky!

Jana Drastilová

Otevření lánského zámeckého parku

Od pátku 2. dubna se otevře zámecký park v Lánech. Veřejnosti bude přístupný v běžnou otevírací
dobu, tedy ve středu a ve čtvrtek mezi 14:00 a 18:00 hodinou a o víkendu a ve svátky od 10:00 do
18:00 hodin.
red

Výzva GULÁŠfest 2021
Akci připravujeme
na sobotu 24. července 2021. Týmy,
hlaste se. Podrobnosti najdete pod
QR kódem, případně na internetových stránkách
obce v kalendáři
akcí. Pokud nebude možné realizovat GULÁŠfest, uspořádáme
v tomto termínu alespoň večerní zábavu. Pokud nebude možné uskutečnit ani zábavu, budeme doma pít na žal.

Jana Drastilová

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: 25. 4. a 23. 5. 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 
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Přípravy na novou sezónu
Hokejová síň chystá svou expozici na novou sezónu každý rok. Není tomu jinak ani v letošním
roce.
Díky manželkám hokejového mistra světa
Augustina Bubníka a dlouholetého doktora československé reprezentace Otto Trefného získala
Hokejová síň velké množství vzácných exponátů
z dob jejich činnosti u reprezentace.
Dále jsme doplnili vitrínu reprezentačního
oblečení, expozici jednoho z nejlepších československých tenistů Jana Kodeše, dresy a spoustu
dalších hokejových artefaktů. Do oddělení brankářů jsme k hokejové brance umístili poslední
dochované hrablo na sníh, které se používalo na
lánském kluzišti a bylo věnováno bývalým trenérem Františkem Kunou.
A i když nikdo z nás stále neví, kdy budeme
moci pro veřejnost otevřít, už dnes se těšíme, až
vám představíme všechny nové exponáty.
Těšíme se na vás.

Josef Hošek, Hokejová síň

Kalendář akcí
na rok 2021

Do květnového čísla Lánského zpravodaje bychom rádi připravili obvyklý Kalendář akcí na rok 2021.
Termín shromažďování akcí jsme
oproti minulému roku odložili s ohledem
na současnou složitou situaci, která neumožňuje spolkům ani obci s jistotou plánovat akce, na které jsme zvyklí. Přesto
vám chceme prostor pro zveřejnění akcí
poskytnout. Proto nabízíme všem spolkům a zájmovým organizacím, aby nám
termíny plánovaných akcí posílaly na
e-mail: zpravodaj@lany.cz.
Redakce

Něco k zamyšlení
Josef Hošek s dresem hokejisty
Plekance ve svém muzeu.

Rozhovor – Bistro Pod Branou
Zdá se, že se v Lánech v oblasti gastronomie
blýská na lepší časy. Po změně působiště Lánského cukrářství začal v Berounské ulici čp. 63
čilý stavební ruch. Zvědaví kolemjdoucí, kteří
nakukovali v průběhu února a března okny
dovnitř, tam mohli zahlédnout nové majitele.
Chceme vám je představit a spolu s nimi i nové
Bistro Pod Branou. Manželé David a Lucie
Zoubkovi, kteří již několik let bydlí v Lesní
ulici, se během února s láskou a obrovským
nadšením pustili do nového projektu. Dali si
za cíl vytvořit místo, kde bude všem krásně
a příjemně.

Na co se mohou zákazníci ve vašem bistru těšit?
Určitě na nový vzhled podniku, ten dosavadní
působil již poněkud zastarale a zasloužil si nový
kabát. Sami jsme zvědavi, jak bude prostor působit na naše hosty, pro které se snažíme vytvořit
jednoduchý útulný design, jenž je nám osobně
blízký.
Jaká bude hlavní nabídka vašeho bistra?
Určitě sázíme na špičkovou praženou kávu
Lightroast coffee a na kvalitní moravská vína od
vinařů blízkých našemu srdci a chuti; například
z vinařství Pavla Bindera, který produkuje BIO
vína, a také na luxusní růžová vína z vinařství
Jiřího Horta. Milovníci pivečka se mohou těšit na poctivé a kvalitní pivo z Únětického pivovaru. K tomu budeme předkládat i něco na
zub: obložené chleby, bagely, sendviče a také pár

sladkých dobrot. Část svého sortimentu bude
bistro nabízet k prodeji v rámci „obchůdku“ –
např. víno, zrnkovou kávu, poctivé čokolády od
Janka, bio koření, sirupy a v sezóně i točenou
zmrzlinu.

Kdo vám pomáhal s realizací celého projektu?
Během rekonstrukce jsme se neobešli bez pomoci poctivých řemeslníků – zedníka, instalatéra i elektrikáře, ale jinak jsme se řídili hlavně
svým vkusem a citem a řadu věcí jsme si udělali
v provozovně sami. Pyšní jsme na naše logo znázorňující Lánskou bránu, které vytvořil Jiří Stupka, profesionál ve svém oboru.
Potkali jsme vás už v září na Kulinářském jarmarku na lánské návsi v bistru U Zuba. Vím, že máte
s gastronomií dlouhodobé předchozí zkušenosti
a také že vedete i další provozovny. Budeme vás
v bistru potkávat osobně, nebo budete mít nějaké
zaměstnance?
Zkušenosti v oboru máme již několikaleté,
protože provozujeme dvě vesnické hospůdky
v blízkém okolí. V lánském bistru zatím budeme
obsluhovat sami, ale pokud bude potřeba, rádi
vezmeme do party i šikovné brigádníky.
Kdy plánujete bistro otevřít a jaká bude otevírací
doba?
Otevřeme 10. dubna, přesně dva měsíce od podpisu nájemní smlouvy. Tak nám držte palce, ať
to všechno stihneme a můžeme dělat radost lidem, kteří nás v dubnu navštíví. Otevírací doba
bude nejprve zkušební, středa - pátek 9:00 19:00 hodin, sobota - neděle 11:00 - 19:00 hodin,
v pondělí a v úterý zavřeno. Postupně ji budeme
upravovat, aby vyhovovala jak našim zákazníkům, tak naší rodině. Sledujte nás na Facebooku,
na Instagramu nebo čtěte informace na dveřích
bistra. Srdečně vás zveme k návštěvě.
Držím palce, přeji hodně spokojených návštěvníků.

Martina Hořejší

Nepatřím k těm, kteří se musí vyjadřovat
k různým věcem a problémům a ani se
nechci tímto nějak zviditelňovat. Přesto
mě něco zaujalo, a tak bych se o to chtěl
podělit s ostatními.
Je známo, že naše společnost je hodně
rozdělena a demokracii si každý vysvětluje po svém. Nedávno jsem zaslechl rozhovor dvou dětí, odhaduji tak žáků třetí
třídy. Překvapilo mě, že už v tomhle věku
mají svůj vyhraněný názor.
Věta „Ten Babiš stejně nahovuje seniorům“ mě opravdu zarazila. Nevím, jak
k tomu děti došly, i když asi tuším, kde
to slyšely. Myslím si, že by se dětem mělo
spíše vysvětlovat, že i jejich rodiče budou
jednou senioři a ony samotné také. Lepší
by bylo, kdyby se jim připomínalo, že na
vesnici děti zdraví ty starší.
Byly doby, kdy si senioři stěžovali ve
škole, že je děti nezdraví. Bohužel, Lány
už nejsou ta vesnice, kterou si ti starší pamatují. A srovnávat minulost se současností asi nejde. 
Lubor Zelenka

Vzpomínka

Dne 24. března 2021 by se dožil sta let
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček - pan Jaroslav Blín. Zručný truhlář
zaměstnaný na Dole Čs. Armády, s pilinami ve vlasech a s nezbytnou rádiovkou,
jak si ho všichni pamatujeme. S láskou na
něho vzpomínáme.

Dcery Jarka a Jana s rodinami
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Společenské dění

Co se dělo v měsíci březnu v MŠ:
Domeček je s ohledem na aktuální opatření
vlády pro veřejnost stále uzavřený. Jakmile
budeme moci otevřít, prodloužíme platnost permanentek. Jógu pro děti vypořádáme podle aktuální situace. Ovšem my teď
máme velikou radost, o kterou se s vámi
chceme podělit: i v roce 2021 vám můžeme
nabídnout bezplatné poradenství a besedy.
Besedy vám prozatím nabízíme on-line prostřednictvím bezplatné aplikace
ZOOM. Link na připojení se k besedě nebude veřejný na FB ani na našem webu.
Bude Vám poslán na vyžádání do e-mailu
nejpozději týden před akcí. Jedná se o bezpečnostní opatření, aby se do skupiny nedostal žádný narušitel. Připojit se můžete
z mobilu, z tabletu, přes PC.
• On-line besedy 7. 4. a 28. 4. Rodinný život v karanténě I. a II. - Srdečně Vás zveme
na besedu s Mgr. Zuzanou Hanákovou ...
„korona čas“… Dnešní doba a to, jak žijeme,
nám vnáší do našich rodinných životů řadu
nových situací a otázek, na které společně
budeme hledat odpovědi. Jak si udržet psychickou pohodu. Jak si ohlídat své hranice.
Jak pracovat se strachem, úzkostí nebo vztekem. Rituály a kotvy v denním koloběhu. Co
nám korona nabízí za příležitosti ke změně?
• On-line beseda 19. 5. Předcházení
konfliktům v rodině s Mgr. Zuzanou Hanákovou ... Kdo tu vládne – rodič/dítě/dospělý? Čeká vás výprava do vnitřního světa
každého z nás, kde se ukrývá naše vnitřní
dítě, rodič (obvykle kritický) a dospělý.
Všechny tyto tři části mají velký vliv na to,
jak se sebou a s druhými zacházíme v konfliktních situacích. Řekneme si, co dělat,
abychom tyto vnitřní bytosti ovládali my,
a ne ony nás, a jak zacházet s konfliktem
v rodině. Jak vzniká konflikt – kde se bere,
co mu předchází.
Jana Drastilová

Zápis do MŠ 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 jednoho z rodičů. Dle vývoje situace v ČR může
nastat změna zápisu do mateřské školy
pouze elektronickou formou.

Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány

a zkuste vytvořit závěsnou dekoraci
Z důvodu zhoršující se situace v celé
z vyfouklého vajíčka. Hotové derepublice se od 1. 3. 2021 mateřská
korace můžete nosit do připravené
škola uzavřela. Dětem v posledním
krabice před vchodem do Mateřské
ročníku MŠ připravují třídní učiškoly a vyměnit je za připravenou
telky distanční výuku a předáváme
drobnou odměnu!
ji off-line. Třídní učitelky vrácené
úkoly distanční výuky pečlivě vySkočte si!
hodnocují. Probíhá i telefonická
do mateřské
Naše MŠ je zapojena do projektu SE
zpětná vazba. Pro děti je připravena
školky
SOKOLEM DO ŽIVOTA. Zapojte
motivační zpětná vazba od vodníka
se i doma! Skočte si!
Toníka a jeho kamarádů. Nyní na
Soutěžíme ve skoku z místa do dálky. Soutěží
děti čekají hrnečky, které se jim určitě budou líbit.
Svojí pílí je holčičky a kluci vyzdobí obrázky, jež jednotlivci i celá rodina. Skočte si doma, na zazískají za splnění rozličných úkolů a za zapojení hradě nebo jinde.
Změřte délku skoku – kategorie: 1) dítě a 2)
do běžných aktivit v průběhu dní. Společně si pak
výsledky dětského snažení prohlédneme ve vesti- rodina, součet skoků všech členů domácnosti.
Tento rekord bude uveřejněn pro zajímavost: vybulu budovy po znovuotevření školky.
Naplánované akce, které měly proběhnout hodnotíme rodiny dle počtu členů v domácnosv březnu, jsou zatím odloženy nebo zrušeny. Více ti. Vaše úspěchy pošlete na email: bararovna@
gmail.com. Vyhodnocení proběhne po znovuinformací je na webových stránkách školy.
Například jako náhradu za taneční dopoledne otevření školky. Trénujte!
Na případné společné akci budeme závodit
vedoucí kroužku Petra Birnbaumová připravila
videa s velikonočním nádechem a děti si určitě o další rekord dětí a rodičů ve skoku z místa do
s radostí zatančí ve dvou blocích i v domácím dálky. Společně tak obohatíme školní kroniku
rekordů.
prostředí.
Dne 25. 3. se uskutečnila on–line schůzka se
zákonnými zástupci žáků ohledně zápisu do prv- Kresli, maluj sluníčko
ní třídy. Rodiče měli možnost se dozvědět všech- Formát, technika, provedení záleží čistě na vás.
ny podrobnosti k zápisu do ZŠ a položit otázky Svá výtvarná díla přineste do školky (zazvoňte,
k tomuto tématu. Níže připojujeme výzvy pro rádi Vám otevřeme) nebo do třídy po znovuoterodiče a děti. Děkujeme za spolupráci a budeme vření školky.
Těšíme se, jak školku vaše výkresy rozzáří! Výse těšit, jak alespoň v rámci možností nouzového
tvarné práce mohou přinést i děti, které nechodí
stavu prožijeme příjemně jarní svátky.
do mateřské školy.
Přeji pevné zdraví všem spoluobčanům a brzVelikonoční výzva s vajíčky
Jak přispět k velikonoční výzdobě naší Mateř- ké navrácení života do obyčejných kolejí.
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány
ské školy? Využijte současný čas trávený doma 

OKÉNKO

Poradenství v Domečku
Poradenství je bezplatné. Díky dotaci Rodina
2021 MPSV jsou 3 hodiny poradenství hrazeny
z tohoto dotačního programu. V této době, kdy
není možné čerpat poradenství osobně, se domluvíte individuálně s konzultatem, jak bude
poradenství probíhat (telefon, email, skype,
zoom atd.).
•R
 odinné poradenství poskytuje Mgr. Zuzana
Hanáková. Kontakt: 602 285 259 nebo
hanakova.zuzana@email.cz
•P
 rávní poradenství pro rodiny (Civilní právo
tj. občanské a obchodní právo) poskytuje
Mgr. Kristýna Spalová. Kontakt: kristyna.
spalova@email.cz
•P
 rávní poradenství pro rodiny
(Rodinné a občanské právo, domácí násilí,
exekuce, insolvence) poskytuje Simona

Vypušťák Corradiniová. Kontakt:
corradiniova@akcv.cz

•P
 ersonální a mzdové poradenství
poskytuje Magdalena Žižková, DiS.
Kontakt: magdaf@centrum.cz
•Z
 ákladní sociální a formulářové poradenství
poskytuje Simona Piskláková. Kontakt:
simona.pisklakova@seznam.cz
• S enior poradenství poskytuje
Simona Piskláková. Kontakt:
simona.pisklakova@seznam.cz
•L
 aktační poradenství poskytuje Věra
Lintymerová. Kontakt: 777 587 952 (pro
SMS), laktacniporadce@centrum.cz. Laktační
poradenství v tomto roce dotace bohužel
nepodporuje, službu uhradíte přímo laktační
Jana Drastilová
poradkyni. 
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Aktuální úřední hodiny
OÚ Lány
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