LÁNSKÝ

ZPRAVODAJ

Informaèní list Obecního úøadu Lány

zdarma | www.obec-lany.cz | è. 4 – Duben 2020

Úvodník
Vážení spoluobčané,
ještě před měsícem, kdy jsme připravovali březnový Zpravodaj, jsme vůbec
netušili, že dubnové číslo vyjde ve velmi
zkrácené podobě. Důvodem je, že na
základě vyhlášení nouzového stavu v celé České republice se život v naší obci
velmi změnil a v některých odvětvích
úplně zastavil. Když jsme se počátkem
roku 2020 dozvěděli o koronaviru v daleké Číně, velmi málo jsme si připouštěli,
že něco takového by mohlo být i u nás.
Dnešní svět je však tak propojený
a cestování tak rychlé, že tato epidemie
velmi rychle pronikla do celého světa.
Často z médií slyšíme, že jsme ve válce.
Bohužel náš nepřítel je pouhým okem
neviditelný, a proto se musíme za pochodu učit novým věcem, na které jsme
doposud v běžném životě nebyli zvyklí.
Bohužel také musíme průběžně rušit
všechny plánované kulturní, sportovní
a společenské akce, které byly nedílnou
součástí našeho života. Věřím, že pokud
budeme všichni co nejvíce dodržovat
všechna hygienická opatření a nařízení
vlády ČR, náš život se začne postupně
vracet do normálních kolejí. Chtěl bych
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří
nám pomáhají se zajišťováním chodu
naší obce. Děkuji také prodavačkám,
paní pošmistrové, pečovatelské službě,
zaměstnancům školní jídelny
a pracovníkům obecního úřadu, že udržují v chodu tolik potřebné služby pro
naše občany. Poděkování patří i našim
dobrovolným hasičům za pravidelnou
dezinfekci veřejných prostor. Zároveň
vyzývám a prosím všechny naše spoluobčany, aby byli k sobě ohleduplní.
Jenom tak jsme schopni tuto nelehkou
dobu co nejrychleji překonat. Přeji všem
hodně zdraví.
Karel Sklenička

Aktuální užiteèné informace
V souvislosti se situací, která nastala spolu se
šířením nemoci COVID-19, byla i v Lánech
přijata opatření, která mají pomoci zamezit šíření
viru. Prosíme vás, abyste důsledně dodržovali
hygienická opatření a aktuální nařízení vlády ČR.
S ohledem na nouzový stav je obecní úřad otevřen
pouze v pondělí od 9:00 do 12:00 a ve středu
od 14:00 do 17:00 hodin. V případě neodkladné
záležitosti si můžete sjednat schůzku na tel.
313 502 041, 732 187 803 nebo na e-mailu:
info@obec-lany.cz. Upřednostňujte elektronickou a telefonickou komunikaci.
Školní jídelna vaří pro důchodce v nezměněném
režimu a nabízí osamělým důchodcům možnost
objednání obědů po dobu mimořádných
opatření. Bližší informace na tel. 313 502 046.
Donáška obědů pro seniory v rámci pečovatelské
služby zůstává nezměněna.

Èistièka odpadních vod Vašírov
Výstavba čistírny odpadních vod a splaškové
kanalizace ve Vašírově je hlavní investiční akcí
roku 2020. Přípravy na její realizaci pokračují
v nezměněném tempu. Dne 2. dubna 2020 byly
podepsány smlouvy o dílo. Stavební práce
a výstavbu kanalizace bude provádět firma
Energie – stavební a báňská a.s. Kladno.
Dodávku technologie ČOV zajišťuje firma Vodní
zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim. Dále bylo také

Textilní roušky ve třech velikostech pro
dospělé a nově i pro děti jsou k dispozici
na obecním úřadu a v lékárně. Rovněž si
na obecním úřadu můžete vyžádat filtr
Spunbond, který slouží jako vyšší stupeň ochrany textilních roušek (vhodný
do typu s kapsou). Na obecním úřadu
můžete dostat dezinfekci na ruce (uvítáme, pokud si pro ni přijdete s vlastní
lahvičkou s rozprašovačem).
Jana Drastilová

vypsáno výběrové řízení na zajištění technického
dozoru stavby. Předpokládaný termín zahájení je
červen 2020. Současně také probíhají přípravy na
rekonstrukci vodovodního řadu, kterou zajišťuje
firma VKM a.s. Kladno. Znovu upozorňujeme
občany Vašírova, aby si nechali vypracovat
projektovou dokumentaci kanalizační přípojky
na vlastním pozemku.
Karel Sklenička

FOTO

Nové jízdní øády a uzavírka silnice v Novém Strašecí
Od 1. dubna do 15. května trvá úplná uzavírka
silnice v Novém Strašecí – průtah městem. Jedná
se o další etapu opravy silnice Velká Dobrá-Nové
Strašecí. Jednosměrná objížďka s objízdnou
trasou pro vozidla do 3,5t směrem na Rynholec je
vedena ze silnice č. II/606 ulicemi Okružní, Al.
Jiráska, 1. máje s odbočením vpravo do ul.
Křivoklátská, dále ulicí Na Ladě směr Pecínov
s napojením vlevo na silnici č. III/2373 směr
Rynholec.

Web obce v novém
Ochranné pomùcky

Senioři, pokud nejste schopni si obstarat potraviny, léky nebo hygienické prostředky prostřednictvím svých příbuzných nebo známých, obraťte se
na obecní úřad, viz. výše uvedené tel. spojení.
V obci provádíme díky pomoci členů SDH
T. G. M. Lány dezinfekci autobusových zastávek a
veřejných míst – vstup na poštu, na obecní úřad,
do lékárny, do všech obchodů, do školní jídelny,
všechna kontejnerová místa, lavičky v obci, vchod
na hřbitov.
Díky ochotě a nadšení více než čtyř desítek
dobrovolníků se podařilo ušít textilní roušky pro
základní potřebu seniorů a dalších občanů,
zajistit vlastní výrobu dezinfekce na ruce,
připravit filtry do roušek a vše distribuovat do
domácností v Lánech a ve Vašírově.
Karel Sklenička

V polovině března byly spuštěny
zcela nové stránky obce, na
kterých se intenzivně pracovalo
od počátku letošního roku. Web
obce lze nyní snadno prohlížet na
mobilních zařízeních a je
zpracován v souladu s pravidly
přístupnosti, což vyžaduje nový
zákon z loňského roku. Kromě
nového vzhledu byl zásadně
přepracován, zpřehledněn a
doplněn textový a grafický obsah
stránek www.obec-lany.cz.
Martina Hořejší

Dále je uzavřen úsek silnice mezi Slovankou a
odbočkou na Vašírov, objízdná trasa vede přes
Lány.
S uzavírkami souvisí i nové jízdní řády a změna
autobusové zastávky na Slovance, po dobu
rekonstrukce je zrušena zastávka u hotelu
Slovanka. Aktuální informace jsou k dispozici na
autobusových zastávkách a na webu obce.
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Kalendáø akcí
Je velkou ironií osudu, že jsme vám
v březnovém čísle Lánského zpravodaje
přinesli kalendář plánovaných akcí v Lánech a ve Vašírově na celý letošní rok.
Neuběhl ani měsíc a vše je jinak. Vinou
pandemie coronavidu COVID-19 musel
ustat veškerý společenský i sportovní
život nejen v naší obci, ale i v celé
republice. Bohužel v tuto chvíli nevíme,
které z plánovaných akcí pro rok 2020 se
budou moci uskutečnit. Doufám, že
v květnovém čísle lánského Zpravodaje
budeme moci napsat více informací.
Martina Hořejší

Služby v Lánech
Přinášíme vám přehled dočasné otevírací doby
firem a služeb v obci Lány. Je možné, že otevírací
doby nebo přestávky v otevírací době budou
v průběhu dubna a května provozovateli změněny.
Pošta Partner Lány, Křivoklátská 433
Pondělí: 7:30–9:30
Úterý - Středa:13:00–15:00
Čtvrtek: 7:30–9:30
Pátek: 13:00–15:00
Lékárna U sv. Antonína, Ke Hřbitovu 174
Pondělí: 10:00–14.00, 14:30–17.00
Úterý: 7:30–10:00, 10:30–14:00, 14:30–17:00
Středa: 7:30–10:00, 10:30–14:00, 14:30–16:00
Čtvrtek: 7:30–10:00, 10:30–14:00, 14:30–16:00

Sbìrný dvùr je uzavøen

Okénko do mateøské školy

Občanům doporučujeme k uložení biodpadu a objemného odpadu skládku
Ekologie s.r.o., která sídlí 1,3 km západně od naší obce. Otevírací doba skládky
je od pondělí do pátku v čase od 7:00 do
15:00 a v sobotu od 7:00 do 12:30 hodin.
Společnost Ekologie upozorňuje, že do
areálu firmy je možné vstoupit pouze
s rouškou.
Ivana Píšová

Co se dělo v měsíci březnu v MŠ:
5. 3. navštívilo MŠ Scénické divadlo s programem „Mořský svět“, které organizuje
Planetárium Praha. Děti viděly pohádkový film, v
němž se dozvěděly plno nových poznatků z
podmořského světa. A jak to v pohádkách bývá,
vše skončilo dobře. Rybičkám se podařilo
zachránit svůj podmořský útes od nebezpečí,
které číhá všude. Snad i lidem se toto podaří.
Další akce už se neuskutečnily, a další novinky ze
života v mateřské škole nemám. Třídy ztichly
a dětský smích a zpěv se nyní ozývá v rodinách.
Přeji vám, abyste si chvíle s dětmi užili v co
nejlepším duchu. Nám všem přeji, abychom byli
svědomití, silní a vše zvládli. Celý svět prožívá
těžké chvíle.
Dne 16. 3. 2020 jsme oznámili uzavření Mateřské
školy Lány na dobu neurčitou. Důvodem uzav-

Roušky pro Lány a Vašírov
Pro velký nedostatek roušek nebo jiných
ochranných prostředků v počátku pandemie jsme se rozhodli zajistit alespoň
základní zásobu pro své rodiny, sousedy
a známé. Díky velké solidaritě, ochotě
a víře, že to má smysl, se podařilo ušít cca
1 300 textilních roušek pro dospělé.
K tomu jsme dokázaly ušít dalších 700
jednorázových roušek. Ušily je ochotné
a šikovné dobrovolnice v Lánech a ve
Vašírově ve svém volném čase, řada
z nich po návratu z civilního zaměstnání.
Všem patří díky, i těm, kteří šijí
samostatně pro svou potřebu nebo pro
své blízké. Společně to zvládneme.
Martina Hořejší

Podìkování
Dovolte mi, abych poděkoval Poště
partner, obchodu Minimarket, Jednotě
a Lékárně za to, že udržely v provozu
svoje služby v období nevídané krize.
Přítomnost a existence těchto služeb
navozuje aspoň částečně pocit normálního světa.
Marian Slanina s rodinou

Pátek: 7:30–10:00, 10:30–12:00
Lékárna během dne uzavírá po dobu dvou
technických přestávek, kdy je prováděna
dezinfekce prostor, přejímá se zboží a personál
má čas na oddech.
Jednota, SD Rakovník, Berounská 68, Lány
Pondělí - Pátek : 6:00–15:00
Sobota: 7:00–11:00
Neděle: ZAVŘENO
Jednota bude vždy uzavřena během polední
přestávky od 11:00 do 11:30 hodin.
Mini Market, Zámecká 141
Pondělí–neděle: 7:30–17:00

ření byla aktuální epidemiologická situace a nařízení vlády o uzavření škol.
Úplata za předškolní vzdělávání bude částečně
vrácena dle počtu dní uzavření MŠ. Kdo z rodičů
bude potřebovat vystavit „Žádost o ošetřovné při
péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského
zařízení“, může volat na tel. číslo 602 210 410,
nebo si může stáhnout a vyplnit formulář na webových stránkách MŠ Lány, kde je předvyplněn.
Formulář přepošlete na e-mailovou adresu:
mila.van@seznam.cz. Obratem vám bude
elektronicky podepsán a zaslán zpět.
Děkuji touto cestou všem, kteří se zapojili v obci
Lány do stříhání, šití roušek. Na webových
stránkách MŠ naleznete odkazy, kde najít
inspiraci na tvoření či hravé učení s dětmi
předškolního věku.
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ

Základní škola
Děti po skončení jarních prázdnin do školních
lavic nezasedly, důvodem byla aktuální epidemiologická situace a nařízení vlády o uzavření škol.
Výuka pro žáky ZŠ probíhá on-line. Žáci druhého
stupně pracují v Microsoft Teams podle upravených rozvrhů. Na 1. stupni pokračuje výuka
v nastaveném režimu, přičemž některé třídy
zahajují také komunikaci v Microsoft Teams.
Vážení rodiče, plně si uvědomujeme, jak velké
nároky jsou na Vás v tomto nelehkém období
kladeny. Nejen, že musíte zajistit hlídání dětí, ale

ve svém volném čase budete suplovat nás, učitele,
a to hlavně u nejmladších žáků. Neváhejte se na
nás prosím v případě nesnází obrátit. Povzbuzujte děti v jejich školní práci, nešetřete pochvalou za každý jejich samostatný krok vpřed,
podpořte ty starší v komunikaci s učiteli.
Věřím, že to společně zvládneme, a přijde doba,
kdy si nakonec řekneme, že jsme se mnohému
přiučili.
Zůstaňte všichni ve zdraví.
Iveta Vrabcová a kolektiv pedagogů

Školní sbìr papíru se ruší
V prvním dubnovém týdnu se měl konat sběr
starého papíru. Sběrová soutěž se ruší. Pokud
ale máte doma nachystaný sběr, můžete ho

ponechat v areálu školy před garážemi.
POZOR!!! – pouze noviny, knihy, časopisy,
letáky, ne karton!
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

