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Úvodník

Parkovištì u základní školy

Èarodìjnice

V měsíci dubnu 2020 bylo vybudováno nové
parkoviště na pozemku základní školy v Lánech.
Jedná se o prostor, který přiléhá ke Školní ulici
naproti mateřské škole. Kapacita tohoto parkoviště je 7 parkovacích míst. Výstavbu provedla
firma Klika & Dvořák Kladno.
Vybudování tohoto parkoviště je další etapou
plánovaných úprav kampusu základní školy.

Temnota od posledního dubnového
večera do rozbřesku 1. května bývala
vnímána jako infernální vstup do měsíce
máje. V těchto hodinách prý bývají síly
zla nejmocnější. Čarodějnice se slétají
na košťatech k sabatům, kde konzultují
s démony, jak lidem co nejúčinněji škodit. Keltové se jim snažili čelit hranicemi
zapalovanými na všech kopcích.
Křesťanství těmto obyčejům nepřálo, ale
tradice ohňů přetrvávala, a tak byly mlčky trpěny. Zvyk se udržel i po r. 1948. Byla to ryze klukovská záležitost, dospělí se
v tom neangažovali. Největší problém
nebyl vatru postavit, ale uhlídat ji až do
30. dubna do večera. Rynholáci se snažili
nám ji zapálit předčasně. Kdyby se jim to
povedlo, byla by to pro Lánské strašlivá
potupa, proto bylo věcí cti hranici střežit
a nedopustit její zhanobení.
V r. 1963 byl shora učiněn pokus uspořádat 30. dubna večer Celoškolní akademii,
aby se všichni museli zúčastnit téhle
oficiální akce a nemohli k nepolitickému
ohni. Čarodějnice proběhly stejně, jen
jsme zapálili oheň o dvě hodiny později.
A samotná akademie dopadla fiaskem;
zúčastnit jsme se jí museli, ale měli jsme
s sebou všední oblečení, a jakmile někomu jeho vystoupení skončilo, hned se
převlékl a i s rodiči odkvačil do skály. Na
závěr akce byla sokolovna skoro prázdná. Nikdy už se to neopakovalo.
Od r. 1990 bývají čarodějnice velká společensky organizovaná a podporovaná
událost, i s průvodem. Realizují ji kulturní komise, hasiči a letečtí modeláři.
Bývá vyhlašována soutěž v černokněžnické výzdobě oken či předzahrádek. Čí
divoženka bude nejšerednější, a tedy
nejkrásnější?
Letos se nám to zhatilo. Čarodějnice se
nepálily. Divukrásné divoženky musely
mít nasazené roušky jako my všichni
a nesmělo jich být moc pohromadě. Žádná ideologie, nýbrž zásah vyšší moci.
Věřme, že vzdor porušení tradice nad
námi díky zodpovědnosti nás všech
nebudou mít černá magie ani covid
žádnou moc.
Václav Vodvářka

O dalších úpravách, které jsou plánovány na letní
měsíce, rozhodne zastupitelstvo obce v červnu
2020 podle toho, jak se bude vyvíjet finanční
situace v oblasti příjmů do rozpočtu obce. Věřím,
že toto nové parkoviště alespoň částečně zlepší
dopravní situace v části Školní ulice.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Lány se sejde k veřejnému
zasedání v pondělí 11. května 2020 od 18:00
hodin v sále lánské sokolovny čp. 217. Na
programu budou tyto body:
· schválení účetní závěrky za rok 2019
· rozpočtová změna č. 2/2020
· schválení výsledku výběrového řízení –

·

·

technického dozoru čističky odpadních vod ve
Vašírově
schválení dotací z rozpočtu obce pro sportovní
organizace a spolky
vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci
hasičské zbrojnice v Lánech.

Obecní knihovna otevøe 13. kvìtna
Lánská knihovna zahájí provoz ve středu
13. května s omezenou výpůjční dobou a s novými
bezpečnostními pravidly. Otevírací doba knihovny
bude dočasně zkrácena od 13:00 do 16:00 hodin.
V knihovně bude nově instalována průhledná
bezpečnostní přepážka.
Dovolujeme si vás tímto dopředu informovat
o opatřeních, která budou v knihovně nově platit:
· před vstupem do knihovny bude nutné
vydezinfikovat si ruce připravenou dezinfekcí
· do knihovny bude možné vstoupit pouze
jednotlivě
· vstup bude možný pouze s rouškou,
respirátorem nebo jiným dostatečným
zakrytím dýchacích cest

pobyt v knihovně je omezen na nezbytně
nutnou dobu výběru nových knih (max. 10
minut); knihy vám může vybrat paní
knihovnice
· knihy, které budou čtenáři vracet, se
po odečtení z jejich čtenářských účtů odloží
do karantény a nebude je možné ve stejný den
zapůjčit jinému čtenáři.
Děkujeme vám, že budete při návštěvě obecní
knihovny nová pravidla respektovat. Věříme, že
tento stav je jen přechodný a vše se brzo vrátí do
normálních kolejí. Na vaši návštěvu se těší
knihovnice paní Macháčová.
Karel Sklenička

Sbìr železného šrotu

Pošta Lány otevøena

V sobotu 23. května 2020 od 9:00 hodin uspořádá
Hokejový klub v Lánech a Vašírově pravidelný
sběr železného šrotu. Prosíme občany, kteří by
chtěli nepotřebným železem přispět, aby jej
připravili před své domy až v den sběru, nebo
pokud bude třeba, rádi pomůžeme šrot vynést.
V případě zájmu o vynesení nás mohou občané
kontaktovat na telefonním čísle 731 189 216.
Předem děkujeme všem občanům, kteří klubu
přispějí.
Aleš Lomberský

Od 4. května 2020 jsou obnoveny otevírací
hodiny pro veřejnost provozovny Pošty Partner
na Lánech v plném rozsahu.
Poštu můžete navštívit v pondělí a ve čtvrtek
od 7:30 do 11:00 hodin, dále v úterý a ve středu
od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek od 13:00
do 16:00 hodin.
Stanislava Karvaiová,
Česká pošta s.p.

·

FOTO
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Dezinfekce
Stále pro vás a pro vaše rodiny máme
dezinfekci na ruce. Dezinfekci si můžete
vyzvednout na Obecním úřadu
v Lánech.
Potřebujeme však, abyste prázdné
lahvičky s rozprašovači nevyhazovali,
ale vraceli je zpět, aby bylo možné
dezinfekci opakovaně nalít.
Rovněž uvítáme, pokud ve své domácnosti máte prázdné lahvičky s rozprašovačem, kdybyste je přinesli na obecní
úřad (pro tento účel je zde box).

Lánské roušky
V minulém Zpravodaji jsme se s vámi
podělily o počty ušitých textilních roušek, které ochotné ženy, maminky a babičky, ušily na počátku vyhlášeného
nouzového stavu. K tomuto kroku jsme
se rozhodly, protože jednorázové roušky
a respirátory nebylo možné zakoupit
a vláda vydala nařízení bez nich nevycházet.
K dnešnímu dni nám naše soukromá
statistika říká, že jsme zdarma poskytly
1650 textilních roušek a 1300 jednorázových roušek lánským a vašírovským
občanům.
Velmi nás těší, když v obci potkáváme
vzory roušek, které vznikly v našich
improvizovaných domácích dílnách.
Látky na šití roušek a vázací materiál
z velké části zakoupila obec Lány a další
množství látek, tkalounů či gumiček
darovala řada lánských a vašírovských
občanů. Vše jsme využily, zároveň jsme
roušky poskytly do kladenské a
motolské nemocnice, do firmy Ryor v
Kyšicích nebo do hotelu Thermal v
Karlových Varech.
Děkujeme za všechny nabídky pomoci.
Jana Drastilová
a Martina Hořejší

Svoz textilu z kontejnerù v obci
Firma Dimatex z důvodů zastavení velké
části odbytu, zvýšeného rizika při sběru
a zvýšených nákladů na hygienu a přeplnění skladové kapacity společnosti byla
nucena přerušit do 17. května 2020 svoz
textilu z kontejneru umístěného ve sběrném dvoře v Lánech.
Prosíme občany, aby si vytříděný textil
zatím ponechali doma. Věříme, že
jakmile se stabilizuje situace ohledně
COVID-19, bude mož-né svoz textilu
znovu obnovit .

Co se dìje na radnici
·

·

·

·

·

·

·
·

Zastupitelé se během pandemie coronaviru
sešli na poradě poprvé prostřednictvím
videokonference. V domácích podmínkách se
v pondělí 20. dubna jedenáct zastupitelů
propojilo díky aplikaci Zoom.
Byly podepsány smlouvy s dodavateli: Energie
– stavební a báňská a.s. a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim na splaškovou
kanalizaci a čističku odpadních vod ve
Vašírově a dále smlouva s technickým dozorem investora firmou Medium project EU s. r.
o. Pardubice. Staveniště bude předáno
1. června 2020.
V průběhu dubna provedla firma Klika
a Dvořák s.r.o. rekonstrukci chodníku v horní
části Berounské ulice.
Firma Strabag a.s. provedla 4. května opravu
polní Bílé cesty, kde se po zimních měsících na
několika místech vytvořily výtluky.
Přípravy rekonstrukce hasičské zbrojnice
u Židovského rybníka byly pozastaveny. Na
rekonstrukci je podána žádost o dotaci k MAS
Svatováclavsko ve výši 3 mil. Kč.
Zastupitelé se zabývali žádostí Modelářského
klubu, jenž chce oplotit pozemek p.č. 323, na
který má řádnou nájemní smlouvu, a dále
navrhli oplotit i pozemek p.č. 499 o velikosti
34 m2 ve vlastnictví obce. Na obou pozemcích
se nachází parkoviště využívané v případě
konání veřejných akcí na modelářském letišti.
Modeláři opakovaně upozorňují na skutečnost, že oba pozemky jsou často místem
shromažďování nežádoucích osob (mimo čas
oficiálních akcí MK Lány) a také se odtud
musejí uklízet hromadící se odpadky.
Audit obce byl odložen na 2. června 2020.
Z důvodů nouzového stavu v souvislosti
s nebezpečím šíření coronaviru bylo odloženo
veřejné projednávání změny č. 1 územního
plánu obce. Náhradním termínem je 27.

·

·

·

·

·

·

květen 2020. V případě nutnosti může být projednávání vedeno formou videokonference.
Zastupitelé se dohodli na termínu veřejného
zasedání v pondělí 11. května. Schůze se bude
konat v sokolovně od 18:00 hodin. Přístup veřejnosti bude možný dle aktuálně povoleného
počtu osob.
Starosta informoval o jednáních s ředitelkou
Mateřské školy v Lánech M. Vaněčkovou
a s dětským lékařem MUDr. P. Cibulkou
o možnostech otevření mateřské školy. Ředitelka informovala, že v průběhu března
a dubna v mateřské škole proběhla většina
údržbových, malířských prací, které byly
plánovány na letní měsíce letošního roku.
Z tohoto důvodu bude možné nabídnout
docházku dětem i v letních měsících. Ředitelka
učiní poptávku u rodičů dětí navštěvujících
předškolní zařízení a zjistí zájem a potřebnost.
Karel Pleiner sdělil zastupitelům, že Lánský
sbor Chorus Laneum informoval, že obdržel
dotaci na dopravu na mezinárodní soutěž na
Maltě v závěru letošního roku.
Martina Hořejší informovala o pokračování
šití textilních roušek pro občany Lán a Vašírova. Roušky budou od května bezplatně
k dispozici v lánské lékarně, na obecním úřadu
již jen na vyžádání.
Zastupitelé projednali návrh D. Krátké na
zřízení druhého vstupu na hřbitov v části
nového hřbitova. Bude nutné udělat úpravy ve
hřbitovní zdi, upravit stání na kontejner na
odpad a zřídit odběrné místo na odběr vody pro
zalévání. Realizace je plánována na druhou
polovinu května.
Zastupitelé se zabývali podanými grantovými
žádostmi spolků. S ohledem na očekávaný
propad obecních příjmů budou příspěvky na
rok 2020 výrazně zkráceny.
Martina Hořejší

Podìkování za pomoc
Chceme touto cestou poděkovat za výrobu textilních a jednorázových roušek během měsíce března a dubna 2020 paní Ludmile Hruškové, Jitce
Hruškové, Petře Lipské, Miroslavě Vlkové, Blance Skleničkové, Jiřině Skleničkové, Lence Skleničkové, Petře Hoškové, Ivaně Píšové, Petře
Schritterové, Pavle Válové, Lucii Smolíkové,
Marii Lagové, Martě Gregorové, Pavlíně Švigárové, Ludmile Benové, Petře Malíkové, Janě Malé,
Dagmar Krátké, Martině Hořejší, Janě Drastilové, Janě Šidíkové, Kataríně Mosconokyové, Evě
Kostkové, Janě Slavíkové, Anně Čechové,
Jaroslavě Titzové, Miluši Vaněčkové, Barboře
Rovné, Lence Pavlíkové, Aleně Hurdové, Šárce
Kostkové, Evě Jarošové, Ivě Suchopárkové, Haně
Řádové, Martině Blínové, Karlovi Pleinerovi a
Jaroslavu Kučerovi.
Některé pomocnice stříhaly materiál, jiné šily
roušky, další vázaly, žehlily a balily ochranné

pomůcky. Většina tak činila ve svém volném čase,
mnohdy po návratu ze svého civilního zaměstnání nebo po skončení výuky svých dětí dobrovolně
a s optimismem, že pracují pro dobrou věc.
Za pomoc se sháněním a dodávkou nedostatkových surovin pro výrobu dezinfekce děkujeme
také Haně M. , Šárce S. a Katce V.
Za výrobu nedostatkové dezinfekce v počátcích
pandemie děkujeme firmě DREXX a J.
Drastilovi.
Za roznášku dezinfekce a filtrů děkujeme Šárce a
Sandře Steinbrecher, Janě Drastilové, Martině
Hořejší a Hasičům Lány.
Obdrželi jsme také řadu nabídek na sousedskou
pomoc, na finanční příspěvky, nabídky pomoci
s úklidem či s roznášku. Většinu jsme nevyužili,
ale velmi nás potěšila ochota a zájem veřejnosti
pomoci druhým v takto složité době.
Karel Sklenička a zastupitelstvo obce Lány
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Zlatá svatba

školní docházky bylo přijato 32 žáků, z toho
rodiče pěti žáků požádali o odklad školní docházky o jeden rok. Pro příští školní rok bude otevřena
jedna první třída.
Výuka žáků probíhá nadále v on-line režimu.

Zprávy ze školy
V dubnu proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok
2020/2021, a to pouze formálně, bez motivační
části pro děti. Rodiče volili převážně elektronickou formu zápisu (datová schránka, e-mail
s elektronickým podpisem), někteří využili
nabídnutý rezervační systém k výběru termínu
osobního jednání ve škole. K plnění povinné

OKÉNKO do mateøské školy

Připravujeme se na květnový návrat žáků 1. – 5.
ročníku do školy, čekáme na metodická doporučení MŠMT. Spolu se zřizovatelem zajišťujeme
ochranné pomůcky pro zaměstnance školy
a desinfekci.
Ve školní jídelně a v učebně 1. třídy byly vybudovány stropní podhledy včetně nového osvětlení.
Mgr. Iveta Vrabcová

Čekáme na další vývoj onemocnění Covid 19
a nastavení podmínek, které budou stěžejní pro
znovuotevření mateřské školy.
V dubnu také probíhal elektronický předzápis
dětí na školní rok 2020/2021.

Mateřská škola byla po celý měsíc duben pro děti
uzavřena. Okénko do mateřské školy je tím také
zavřené. Prozradím jen, že jsme se všichni společně ve škole snažili připravit třídy a suterén na
příchod řemeslníků, kteří měli přijít do školy až
v létě. Nyní proběhlo malování ve třídě Berušky
a Sovičky. Malovalo se i v přilehlých místnostech.
Plánujeme položení dlaždic v suterénu školy
a dokončení velkého úklidu. V celé mateřské škole
probíhá dezinfekce prostor a hraček. Veškeré práce probíhají za přísných podmínek stanovených
vládou.

Veškeré akce do konce školního roku jsou
zrušené. Více informací najdete na webových
stránkách mateřské školy.
Poděkování patří zaměstnancům mateřské školy
i rodičům, kteří šijí či stříhají roušky pro spoluobčany. Snažíme se o výrobu dalších doplňků pro
hry dětí, šijeme loutky, malujeme kulisy, připravujeme školní zahradu.
Děkujeme touto cestou obci Lány za vybudování
parkoviště u mateřské a základní školy. Určitě
přispěje k větší bezpečnosti a přehlednosti ve
Školní ulici.
Miluše Vaněčková

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Festival vína (Ne)vinné Lány pøesunut na podzim!
Jelikož se 5. ročník festivalu vína (Ne)vinné Lány
nemůže ze známých důvodů uskutečnit v původním termínu, rozhodli jsme o jeho přesunutí na
sobotu 26. září 2020 od 11:00 do 19:00 hodin.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i pro
nový termín, v on-line předprodeji zbývá necelých

sto kusů.
Pokud vám termín nevyhovuje, je možné on-line
zakoupené vstupenky vracet do 15. června 2020,
postup je detailně popsán na stránkách
Ticketportal.
Emil Buřič & Zbyněk Gregor, pořadatelé

Pétanque

Kalendáø akcí kvìten/èerven

Devátý ročník Lánské koule zahájíme v pondělí
11. května, tedy v den, kdy bude již otevřená
zahrádka hospody Narpa. Je dohodnuto, že nám
personál hospody vyjde vstříc jako každý rok a
na požádání nám vydá hrací koule, které po
odehrání opět k okénku vrátíme. Výsledky
utkání se bohužel nemohou zapisovat obvyklým
způsobem, ale hráči je nahlásí telefonicky mně
na tel. 608 410 832. Hrací skupiny, tak jak byly
rozlosovány, obdrželi všichni hráči e-mailem a
jsou zveřejněny ve skříňce před sokolovnou.
Zdravím všechny a těším se na setkání při hře .
Oldřich Polášek

V důsledku událostí ovlivněných pande-mií
coronaviru COVID-19 se stále nemohou konat
veřejné akce, na kterých se shromáždí větší počet
osob. S ohle-dem na tento zákaz se nebudou ani
v průběhu května konat žádné společen-ské a
sportovní akce pořádané obcí Lány a zdejšími
spolky. Nad uspořádáním červnových akcí zatím
visí otazník, vše bude záviset na aktuální situaci.
Potvr-zené je zrušení Lánského dne plného her
spolkem Naše Lány, Mezinárodního dne dětí v
MŠ Lány a Školní akademie pořádané ZŠ Lány,
Letního kina v Lánech a ve Vašírově v měsíci
květnu v červnu.

25. dubna 2020 si po padesáti letech
připomněli svůj slib Jiřina a Oldřich
Rychtrovi.
Srdečně gratulují a za vše děkují dcera
Jitka, syn Olda s manželkou Lenkou
a vnoučata Nikola, Tomáš, Veronika
a Sára.

Domeček zůstává uzavřen, sledujeme
aktuální nařízení vlády a znovuotevření,
které plánujeme na úterý 26. května,
oznámíme na našich webových
stránkách a facebooku.
· Beseda zdravé osamostatňování dětí,
aneb Jak nevytvářet "mama hotel" s
M g r. Z u z a n o u H a n á k o v o u s e
uskuteční ve čtvrtek 28. května od
10:00 do 12:00 hodin v Domečku.
· Beseda Jak správně obouvat děti,
aneb Velká zodpovědnost za malé
nohy s Martou Gregorovou BOTY
BAMBINI se uskuteční v úterý 2.
června od 10:00 do 12:00 hodin v
Domečku. Možnost objednávky
dětských botiček na místě.
· Beseda Jak zvládat emoce svoje i svého
dítěte s Mgr. Zuzanou Hanákovou se
uskuteční ve středu 10. června od
10:00 do 12:00 hodin v Domečku.
V případě nepříznivé epidemiologické
situace se besedy 28. května a 10. června
uskuteční ON-LINE prostřednictvím
aplikace Join ZOOM Meeting
(dostupné na PC, tabletu i mobilu).
Máte-li o besedy zájem, doporučujeme
vám se mimořádně přihlásit emailem na
adresu sdruzeni@lany.cz a my vás
budeme informovat v týdnu před
konáním besedy, zda se potkáme
osobně nebo ve virtuálním světě.
Nově vám nabízíme rodinné poradenství on-line ve spolupráci s konzultantkou Mgr. Zuzanou Hanákovou.
Přinášíme vám její osobní pozvánku:
Milé maminky, milé ženy, protože se
stále nemůžeme potkávat při konzultacích v Domečku, chceme Vám nabídnout alternativu: Pokud cítíte, že
potřebujete sdílet, podpořit a
vyslechnout, pokud chcete na dálku na
chvíli pocítit, že tu nejste jen vy pro
druhé, ale že je tu někdo i pro vás, potom
neváhejte, napište a volejte. Otevřela
jsem brány online setkání přes skype a
funguje to dobře. Stačí napsat
a domluvíme si čas setkání. Mějte se
dobře na těle i na duši.
Kontakt: Mob. 602 285 259, e-mail:
hanakova.zuzana@email.cz ;
https://www.facebook.com/zuzana.ha
nakova.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Stromy kolem nás

Nové ptaèí budky

Všechno jednou skončí…Tak naráz ukončil svůj stoletý život topol
ve Vašírově následkem silného větru po únorové bouři. Nedalo mi to a šla
jsem si udělat snímek torza, kdysi majestátního topolu, který byl němým
svědkem změn přírody a prostředí kolem nás. Stál na hrázi rybníka, kolem
něj vedla pěšina přes rozkvetlé louky, směřující k hlavní karlovarské silnici.
Na rybníce se odehrávaly naše závody na neckách, v zimě jsme na zamrzlé
hladině zkoušeli první krůčky na bruslích.
Vašírovští rodáci vědí, o čem je řeč, a ti nově přistěhovalí by měli znát kus
historie jejich nového domova. Časy se mění, hodně se změnila krajina
kolem nás.
Zastavme se někdy na místech, kde se nám vrátí vzpomínky, abychom je
mohli předat našim potomkům.
Alena Hlavsová

Od roku 2016 Lesní správa Lány vyvěsila ve spolupráci s Rakovnickým
ornitologickým spolkem Fénix 200 kusů nových ptačích budek – sýkorníků
– na svém lesním majetku, zejména pak v místech hojně navštěvovaných
veřejností podél přístupových cest k Pánovce a k Demonstrační obůrce.
Obsazenost budek živočichy dosáhla 76 %. Ptačí druhy obsadily 68 %
z celkového počtu budek a blanokřídlý hmyz 6 %. Předpokládaný počet
vyvedených mláďat představuje odhadem za každý rok 500 až 1000
jedinců. V době hnízdění zkonzumují ptáci až 200 kg hmyzu. V průběhu
měsíce března 2020 bylo vyvěšeno dalších 100 kusů ptačích budek v oblasti
přechodu ulice Lesní a Šámalovy cesty, nad fotbalovým hřištěm, podél
tenisových kurtů až k budově Lesní správy Lány, v Kaštánce kolem objektu
bývalého vodojemu a od Šubrta směrem k Pánově louce.
Výše uvedená činnost je jednou z mnoha aktivit Lesní správy Lány
směřující k naplnění třech základních pilířů lesnictví – hospodářského,
ekologického a společenského.
Ing. Miloš Balák, ředitel LS Lány

Maškarní bál pobavil a pomohl
V sobotu 29. února se konal VIII. ročník tradičního Maškarního bálu
v papučích. Dlužíme vám fotografii vítězných masek a malou rekapitulaci.
Bohužel s odstupem času můžeme konstatovat, že to byla poslední
společenská akce, která se v naší obci na dlouhou dobu pořádala. A také, že
jsme si tento večer chtěli skutečně pořádně užít. Lánská sokolovna byla
téměř zaplněna, všichni se dobře bavili a o nápadité masky opět nebyla
nouze. Jako každý rok, i letos jsme výtěžkem z akce chtěli podpořit dobrou
věc. Ne náhodou jsme velmi rádi přispěli lánské mamince, Petře Černé,
která bojuje s velmi závažným dlouhodobým onemocněním – mozečkovou
cerebelární ataxií. Na její konto veřejné sbírky, pod záštitou Nadačního
fondu pomoci – znesnáze21, jsme poslali částku 4.978,- Kč, aby bylo líp!
Což je i heslo této veřejné sbírky.
Všem moc děkujeme za účast na letošním ročníku maškarního bálu i za
energii, kterou jste dodali, a vězte, že bude líp!
Ivana Píšová za Hokejovou síň a Aleš Lomberský za HC Lány

NÁZORY, KOMENTÁØE
Podìkování do školní jídelny
Ráda bych touto cestou poděkovala zaměstnancům školní jídelny za
možnost dočasného stravování. A také děkuji panu starostovi za vyjednání.
Po návratu z jarních prázdnin jsem místo obvyklého pracovního a rodinného kolotoče začala šít s ostatními dobrovolnicemi roušky a shánět další
materiál, který se okamžitě stal doslova podpultovým zbožím. A tak jsem
velmi ráda využila nabídku, že si mohu v naší školní jídelně objednat obědy
pro rodinu, abych měla více času na svou novou činnost (rozuměj: abych
ušila víc roušek). Stejnou nabídku dostaly v začátku i ostatní ženy.
Dříve jsem jídlo ze školní jídelny měla možnost ochutnat, když jsem
nemocným dětem vyzvedávala obědy, nebo jako člen Stravovací komise.
Z toho si člověk moc obrázek neudělá. Za dva týdny našeho nouzového
stravování si na jídlo nemohu stěžovat. Bylo chutné, bylo ho dost a přisolila
jsem si jen jednou brambory. Ale potvrdilo se mi, že máme doma mlsné děti.

Anička v 1. třídě je mlsná nejvíc, Matěj v 5. třídě je jako vždycky uprostřed
a Kuba v 9. třídě už skoro mlsný není. Automaticky nikdo z nich nejí
polévku, i když se šklebí na druhé jídlo. Takže už se nedivím, že přijdou
domů a mají hlad, ačkoli jsou zrovna po školním obědě. A asi to nic
nezmění, třebaže jim to opakuji pořád dokola. Takže dobrá zpráva, je to
normální proces a vyrostou z toho! Jako dítě jsem nebyla jiná a školní
jídelna bylo sprosté slovo. Ruku na srdce, kdo jste to měl jinak? Nechci
hodnotit velikost porcí ani suroviny. Věřím, že v rámci všech nařízení a
pravomocí svěřených školním jídelnám dělá ta naše jídelna pro naše děti to
nejlepší.
Rozhodně nechci rozdmýchávat diskusi na toto téma. Jsem vděčný strávník
a měla jsem potřebu k poděkování napsat svou kladnou zkušenost.
Jana Drastilová, spokojený strávník

Informační list vydává Obecní úřad Lány. Náklad 880 ks. Občasník. Místo vydání: Lány.
Obecní úřad Lány, IČ 00243981, Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány. Telefon: 313 502 041, e-mail: info@obec-lany.cz.
Redakce: Martina Hořejší (732 770 797), Jana Drastilová, Karel Pleiner, PaedDr. Václav Vodvářka, PhDr. Václava
Nováková, Ilona Víchová. Grafická úprava a sazba: Mgr. Eva Hložková. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.
Články mohou být redakčně kráceny.
Datum vydání: 7. 5. 2020. Tisk: CAN 21 s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 10833
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: zpravodaj@lany.cz. Uzávěrka příštího čísla: 25. 5. 2020

Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

