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Veøejné zasedání
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Dne 14. prosince 2020 proběhlo v lánské soko· odměny členům finančního a kontrolního
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dějnicemi Lány i Vašírov. Kdo do 5. května 2021 to loňské.
Jana Drastilová
pošle na e-mail jana.drastilova@lany.cz obrázek

Komise společenského života

Z veřejného zasedání

Májové počasí

Poplatky za svoz odpadu a poplatky za psy 2021

Možná se zadaří
FOTO

Inzerce v bøeznovém Zpravodaji zdarma
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Kalendář akcí

Společenské dění

Vítání občánků

Děkujeme všem za poslání termínů plánovaných akcí na letošní rok. Všichni víme,
že nám epidemiologové stále nedovolují
konání akcí sportovních ani společenských,
na které jsme byli řadu let zvyklí. Řada tradičních akcí třeba Běh vítězství v zámeckém
parku se opět nebude konat (ve své 47leté
historii již potřetí), ale organizátoři věří ve
zdravější rok 2022. A výčet odložených akcí
by mohl dále pokračovat. Přesto přinášíme
náhled některých připravovaných akcí na
letošní rok a věříme, že některé se uskuteční. Sledujte však termín konání u pořadatelů
nebo na obecních webových stránkách.

Po dlouhé přestávce přivítal místní Sbor pro občanské záležitosti v sobotu 12. dubna 2021 do života 9 nejmenších občánků Lán a Vašírova. Děti
byly vítány jednotlivě v kruhu svých nejbližších
za dodržení všech pandemických opatření. Jedním z nových občánků byla i Sára Štanderová
(na snímku) se svými rodiči. Vážení rodiče,
dovoluji si Vás pozvat k slavnostnímu obřadu
Vítání občánků, který se uskuteční v sobotu 26.
června 2021. Pokud máte o přivítání Vašeho
miminka zájem, prosím o vyplnění přihlášky na
Obecním úřadě. Přihlášku mohu poslat i elektronicky. E-mail: dasakratka5@seznam.cz
Dagmar Krátká, Sbor pro občanské záležitosti

• 15. 5. Lánské aerovleky, polétání velkých
modelů letadel elektro i spalovacích,
modelářské letiště (MK Lány)
• 28.5. Bogrács guláš na náměstí
(Společně pro Lány a Vašírov)
• 29.5. Májová veselice na náměstí
(Obec Lány, SDH, Baráčníci)
• 5.6. Lánský den plný her na dětském hřišti
a v okolí Židovského rybníka
(Naše Lány, Obec Lány, SDH, MK,
Baráčníci)
• červen Letní kino (Obec Lány)
• 17., 18. 7. Lánské letní polétání,
modelářské letiště (MK Lány)
• 24., 25.7. Lánský pokec - létání s modely
všech typů, řízenými modeláři všech
věkových kategorií, včetně nočního
poletování
• 24.7. Gulášfest na náměstí (Obec Lány)
• 26.-30.7. Příměstský tábor v Domečku
(Naše Lány)
• červenec Letní kino (Obec Lány)
• 2.-6. 8. Příměstský tábor v Domečku
(Naše Lány)
• srpen Letní kino (Obec Lány)
• 15. 8. Lánské výškoměry - Soutěž větroňů
poháněných elektromotorem RCEV,
modelářské letiště (MK Lány)
• 20., 21., 22. 8. Lánské noční poletování k výročí založení našeho klubu,
modelářské letiště (MK Lány)
• 11.9. Kulinářský jarmark na náměstí
(Obec Lány)
• 11.9. Masarykova vatra na sokolském cvičišti (Obec Lány, SDH, Muzeum TGM)
• 11. 9. Lánský podzimní historik - soutěž
dle pravidel SAM 95, modelářské letiště
(MK Lány)
• 18. 9. Lánská louže, Soutěž o Pohár
modelů hasičských lodí - soutěž
v přesnosti a rychlosti vedení lodí, soutěž
hasičských lodí, Židovský rybník
v Lánech (MK Lány)
Redakce

Poděkování

Na hřbitově řádí lupič

Chtěla bych upozornit občany na osobu, která si pravděpodobně renovuje svoji zahrádku
květinami, jež dáváme na hroby svým blízkým.
Stalo se mi totiž během tří týdnů již třikrát, že
byla květina odnesena. Je dost smutné, že může
něco získaného tak špatným činem dělat doma
někomu potěšení. 
Helena Hamouzová

Dita Husník Procházková
a Milan Štandera se svou dcerou

Srdečně děkuji panu starostovi Karlu Skleničkovi a Sboru pro občanské záležitosti obce Lány, zastoupeného Dagmar Krátkou, za milé blahopřání k 70. narozeninám. Velice mě potěšilo.
Pavla Lustigová

Čarodějnická výzdoba

Ráda bych tímto poděkovala předškolákům
a paním učitelkám z mateřské školky a také žákům, paním učitelkám a panu školníkovi z naší
školy za úžasnou čarodějnickou výzdobu Školní
ulice a lípy na náměstí. Nebylo jim vůbec za těžko své okolí zkrášlit čarodějnickou výzdobou.

Děkujeme také všem, kdo jste připojili k naší
výzvě a na přelomu dubna a května jste ubytovali tyto milé pohádkové bytosti. Kompletní
fotogalerii zveřejníme na internetových stránkách obce.
Jana Drastilová, Komise společenského života

Výzva GULÁŠfest 2021

Dovolím si zopakovat výzvu k přihlašování týmů do soutěže GULÁŠfest
2021. První odvážní soutěžící si již na sobotu 24. července 2021 v kalendáři políčko zarezervovali a program akce je také připravený. Nenechte
se tedy přemlouvat, pojďte do toho! Bez soutěžících by to nešlo! Jedlíci
už se pak najdou. Zde! Vyzýváme všechny zájemce z řad amatérských
kuchařů (týmy, dvojice či jednotlivce) k účasti v soutěži o nejlepší specialitu GULÁŠfestu 2021. Věříme, že situace nám dovolí klání ve vaření
guláše uskutečnit.
Jana Drastilová, Komise společenského života

V Domečku už netrpělivě vyhlížíme
slibované rozvolnění
Prozatím vám nabízíme besedy a poradenství on-line. Klienti Domečku dostanou přihlašovací
údaje k besedě prostřednictvím svého emailu. Nejste-li odběratelem našich newsletterů, napište si
o přihlašovací údaje na adresu sdruzeni@lany.cz.
Ve středu 19. května Vás zveme na besedu
s Mgr. Zuzanou Hanákovou … Předcházení
konfliktům v rodině: Kdo tu vládne – rodič x
dítě x dospělý? Čeká vás výprava do vnitřního
světa každého z nás, kde se ukrývá naše vnitřní
dítě, rodič (obvykle kritický) a dospělý. Všechny tyto tři složky osobnosti 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?
Další pozvání je na 16. června na besedu
s Mgr. Zuzanou Hanákovou … Citová závislost v rodinně: Osobní příběh o prošlapané

cestě od závislosti k ne-závislosti. 10 varovných signálů, které říkají, že rodiče podporují
nezdravý vztah. Závislost na matce. Jak zpracovat své strachy, pocity křivdy, viny případně roli
oběti. Vychovávejme děti s rozumem i citem
a nesnažme se o dokonalost.
Poslední pozvánka je na 23. června na besedu s DiS. Romanou Horovou … Pravidelné
stravování u společného stolu: Zdravá výživa
je důležitá sama o sobě, ale skutečná výživa je
nejen strava, má i svůj další rozměr. Společný
stůl a společné jídlo rodinu propojují. Tvoření
živého prostoru k setkání rodiny či přátel, místo
ke sdílení i k učení. Rituály ve společné stravě.
Mikrobiom. Proč platí „Jak k jídlu, tak dílu“?

Jana Drastilová, Spolek Naše Lány

  Společenské dění 
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Zprávy ze školy
• 2. 3. - Divadlo v Dlouhé zprostředkovalo dětem
4. B on-line představení pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.
• 17. 3. - Blahopřejeme Antonínu Jirkovskému,
který se z 2. místa v okresním kole Zeměpisné
olympiády probojoval do kola krajského a obsadil tam 27. příčku.
• 19. 3. - Mezinárodní matematické soutěže Klokan se on-line účastnili žáci 3. - 9. třídy (výsledky žáků v jednotlivých kategoriích jsou na
našem webu v sekci Soutěže).
• 24. 3. - Divadlo v Dlouhé zprostředkovalo dětem z 1. třídy online pohádku na motivy knihy
Arnolda Lobela „Kvak a Žbluňk jsou kamarádi“.
• 29. 3. - Žáky on-line navštívili herci ze souboru „Listování“ a poskytli všem úžasný zážitek
v podobě scénického čtení. První stupeň si
užíval epizodu z knihy „Bertík a čmuchadlo“
spisovatelky Petry Soukupové. Druhý stupeň
měl na programu „Život k sežrání“ od Mikaela
Olliviera. Náklady na představení byly uhrazeny z prostředků SRPDŠ.
• 30. 3. – Družstvo žáků A. Jirkovský, Š. Ježek,
J. Samuel obsadilo 6. místo v soutěži English
Pub Quiz.
• 9. a 10. 4. – Ve škole se konal zápis do 1. třídy
pro školní rok 2021/2022, a to pouze formálně, bez motivační části pro děti. Rodiče volili
buď korespondenční formu zápisu (doporučená zásilka, datová schránka), 24 rodičů využilo
nabídnutý rezervační systém k výběru termínu
osobního jednání ve škole. K plnění povinné
školní docházky bylo přijato 42 žáků, z toho
rodiče sedmi žáků požádali o odklad školní do-

Dubnové
policejní okénko
my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
cházky o jeden rok. Pro příští školní rok budou
otevřeny dvě první třídy.
• 12. 4. – Na rotační výuku se vrátili žáci 1. stupně.
• 16. 4. - Žáci 5. ročníku a vybraní žáci 6. ročníku
se zapojili do matematické soutěže Pangea.
• 15. 4. – Na on-line třídních schůzkách učitelé
hodnotili prospěch žáků za 3. čtvrtletí školního
roku.
• 19. – 21. 4. – Ve škole probíhalo šetření České
školní inspekce zaměřené na distanční výuku.
Kladné hodnocení čtyřiadvaceti on-line hospitovaných vyučovacích hodin, systému výuky,
100% účasti žáků na distanční výuce a způsobů
vzájemné komunikace škola-učitel–žák–rodič
dodalo pedagogům sílu a motivaci do další
práce.
• 22. 4. – Žáky 5. A on-line navštívil záchranář
pan Luděk Šacher. Seznámil je se svým povoláním a žáci si při té příležitosti připomněli i základy první pomoci.
• V přízemí budovy 1. stupně v prostorách školní družiny byly instalovány stropní podhledy
včetně nového osvětlení.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

•
29x policisté provedli kontrolu dodržování nařízení vlády – nošení roušek,
konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Všechny kontroly byly bez
závad.
• Při rutinní kontrole obce se zaměřením
na dodržováním nařízení vlády bylo
zjištěno odstavené vozidlo splňující
podmínky vraku. Byly podniknuty kroky k jeho odstranění.
• Policisté zasahovali 11. 4. u konfliktní
situace v Polní ulici. Vše bylo vyřešeno
domluvou přítomných aktérů, kteří se
shodli, že nechtějí podávat úřední oznámení.
• Policisté 18. 4. vyjeli prověřit oznámení, týkající se motocyklisty jezdícího za
zámeckým parkem. Hlídka prověřila
celou oblast, ale motocyklistu již nenalezla.
• Policisté kontrolovali záznamy z kamerového systému 18. 4. z důvodů nalezení
pachatele, který urazil závoru ve Školní
ulici u mateřské a základní školy.
• 23. 4. policisté provedli kontrolu lokality Kadlice z důvodů ohlášeného výskytu motocyklistů a shromažďování osob
v amatérském přístřešku. Nikdo na místě nebyl přítomen.
Zdroj: Městská policie Nové Strašecí

Testování dětí ve školách, PCR nebo antigenní testy?
Po diskuzi na veřejném zasedání 12. dubna jsem
začala hledat informace ohledně PCR testování
ve školách, které je povolenou alternativou k zavedenému antigennímu testování. PCR testování probíhá 1x týdně a hradit jej musí zřizovatel
zařízení ze svého rozpočtu nebo rodiče. Oproti
tomu antigenní testování je plně hrazeno státem
a probíhá 2x týdně.
Proti antigenním testům bych neměla vcelku žádné námitky, pokud by ovšem stát do škol
neposlal testy prokazatelně nevalné kvality. Dle
mého názoru 2x týdně kvalitní antigenní test
nebo 1x týdně PCR test vychází při odhalování
nemocných velmi podobně.
Jako PCR testy pro školy se nabízejí nejčastěji
tamponkové sady (ze zkumavky se do pusy vysype malá tyčinka, chvíli se v ústech nechá a následně se vyplivne zpět do zkumavky). Vše se
označí a laboratoř si testy odveze na pracoviště
k vyhodnocení. Do rána jsou výsledky u rodičů
i u vedení školy. Podle dosavadních zkušeností
s PCR testy pro děti rodičů IZS z doby nouzového stavu je tato tamponková metoda hodnocena
nejlépe. Kloktací testy nebo testy ze slin nejsou
pro mladší děti vhodné. Cena jednoho PCR testu se pohybuje okolo 160,- Kč za dítě a výsledky
se zpracovávají metodou poolování (vyšetří se
více vzorků současně).
Po celé republice probíhají různé projekty, kdy
PCR testy hradí zřizovatelé, rodiče, Středočeský

kraj pro speciální školy nebo např. ČEZ v rámci
projektu Lékaři pomáhají Česku. Jistě jste něco
z toho zaznamenali v médiích a nevyznělo to
nijak jednoznačně. Tady bych ráda apelovala,
abyste nevěřili všemu, co je v novinách nebo na
internetu uveřejněno. Velmi často jsou to neúplné informace!
Mluvila jsem s vedeními několika škol, kde
probíhalo PCR testování, ale současně tam používali i antigenní testy. Tento double systém
testování však nenaplňuje naše očekávání, že při
používání PCR testů se uleví dětem, rodičům,
ale především mateřince a škole, takže se zde
mohou všichni plně věnovat výchovně vzdělávacím povinnostem.
Věřte, že co člověk to názor. Každý si mimořádná opatření vykládá po svém. Nicméně já se
po 14 dnech sdílení zkušeností s ostatními zainteresovanými ztotožňuji s výkladem, že testy
se při rotační výuce mají provádět jen v pondělí
ráno ve škole a k PCR testu už není potřeba další
antigenní test. A to i s tím rizikem, že děti spolu
stráví jeden den, aniž bychom věděli, jak na tom
kdo z dětí po zdravotní stránce je. To už následně řeší místním šetřením Krajská hygienická stanice. Předpokládám, že (stejně jako v zimě) karanténou nejbližších v lavici, u stolu atd. Páteční
odběry nejsou při rotační výuce možné, protože
výsledky jsou starší 48 hodin. Tím je vyloučen
i případný samoodběr doma.

Celý článek je založen na mém úsudku získaném po konzultaci s mnoha osobami pohybujícími se v této oblasti. Na dotaz poslaný
16. 4. 2021 na MŠMT nikdo neodpověděl, abychom věděli, zda je můj úsudek správný. S tímto
pohledem na věc seznámím vedení lánské mateřinky i základní školy a následně všechny zastupitele, abychom se domluvili na dalším postupu.
I kdybychom se všichni shodli, že PCR testování splňuje naši vizi, budeme se muset poprat
ještě s otázkou financování. Jakmile se do školky
vrátí všechny děti, předpokládám, že se zde přestane testovat úplně.
Otázka je, kdy to nastane. Pravděpodobně ale
už brzy nastoupí do škol žáci 2. stupně základní
školy. A můžeme se zatím jen dohadovat, jestli
bude rotační výuka zachována, nebo zda bude
zrušena. Jsou to celkem snadné počty. Předškoláků je na Lánech 43. Školu navštěvuje celkem
240 žáků.
Cena jednoho testu činí 160,- Kč. Určitě se
shodneme, že toto není dlouhodobě možné financovat z rozpočtu obce. Tuto odpovědnost
na sebe nechce vzít plošně ani Středočeský kraj.
Jak to tedy řešit? Ráda bych věřila, že se blýská
na lepší testovací časy, když ministr zdravotnictví uvedl, že v červnu by již část škol mohla
provádět místo antigenních testů PCR testy, na
které plynule přejdou všechna zařízení.

Jana Drastilová
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Sběr železného šrotu

Hokejový klub Lány pořádá v sobotu
22. 5. 2021 od 9:00 do 12:00 hodin v Lánech a ve Vašírově tradiční sběr železného
šrotu. Prosíme občany, aby sběr připravili
před své domy až v sobotu ráno.
V případě potřeby rádi pomůžeme
s jeho vynošením. Kontaktovat nás můžete
na telefonním čísle 731 189 216. Moc děkujeme.
Aleš Lomberský, HC Lány

Hrábě a koště
na dětském hřišti

Po několika letech vracíme na dětské hřiště u rybníka paprskové hrábě a koště.
Koště slouží k zametání kamínků z oválu.
Hrábě jsou určeny k přemísťování kamínků z trávníku zpět do dopadové plochy.
Po otevření hřiště jsme tuto samozřejmou
údržbu pravidelně prováděli my všichni,
maminky ze spolku Naše Lány a rodiče
a prarodiče holčiček a kluků, kteří sem
tehdy v našem doprovodu přicházeli. Teď
už máme děti odrostlé a hrát si sem s nimi
nechodíme. Proto bych ráda poprosila rodiče, navštěvující se svými potomky parčík u rybníka, o občasný dobrý skutek.
Čtvrthodinku na vyhrabávání kamínků
může v rámci návštěvy hřiště bez říkání
obětovat každý z doprovázejících dospěláků. Hřišti i dětem to prospěje. Techničtí
pracovníci obce (nechci ty obětavé chlapy
nijak protežovat) to už vedle pravidelného
servisu a údržby ostatních veřejných prostranství zkrátka nestihnou. Ráda bych také
požádala rodiče, kteří na hřiště chodí: Nebojte se vynadat velkým dětem, které tam
provádějí lumpárny (přelézají plot, házejí
kamínky atd.). Nebuďte lhostejní. Děkujeme.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány
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: 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

Co se dělo v měsíci dubnu v MŠ:
Pro děti v posledním ročníku a děti
rodičů pracujících v IZS se mateřská
škola otevřela 12. dubna 2021. Provoz zajištěn dle nastavených pravidel MZ ČR a MSMT. V brzké době
se těšíme na příchod i ostatních dětí.
Po znovuotevření MŠ měly děti
připraveno překvapení. Čekala na
do mateřské
ně pohádka „O pejskovi a kočičce,
školky
jak pekli dort“. V každé skupině
bylo divadelní představení odlišné.
Už jen tím, kdo přišel divadelní představení dětem zahrát, zda herec, či loutka.
V první skupině herci zapojili do pohádky
Autorka
i děti. Pomáhaly míchat těsto, přidávaly dobroty,
Adélka
společně si s herci zatancovaly. Druhý den si přiPíšová
nesly děti z domova svoje maňásky a vymýšlely
pohádku o zdravé a nezdravé stravě.
zvířata v záchranné stanici na Čabárně nebo
Pro děti ze druhé skupiny ve třídě Kytičky si
v ZOOparku Zájezd.
paní učitelky připravily krátké divadelní před- • 2 6. 4. – 5. 5. – Zápis do MŠ.
stavení, které bylo pojato interaktivní formou. • 3 0. 4. – Čarodějnický rej – provozován dětmi
Všechny přítomné děti se rády zapojily do pove třech skupinách v budově nebo na zahradě
hádkového příběhu. Jelikož upečený dort snědl
MŠ.
zlý pes, pejsek s kočičkou poprosili děti, aby jim
Pro děti, které momentálně do mateřské škonový dort nakreslily. Všechny kreslené dorty se ly nedochází, byla připravená spousta aktivit na
moc povedly, jen se do nich zakousnout.
doma: cvičení se Sokolem, zumba pro všechny.
Po znovuotevření MŠ jsme se věnovali i témaTaké úspěšná a dětmi navštěvovaná „Ulička“
tům Zvířata a jejich mláďata a Den Země.
u školky na vás čeká a láká k mnohým aktivitám.
Děti ze třídy Sluníčka zhlédly divadlo, ve kte- Je zde připraven materiál ke stavění, pexeso, tarém kočičku a pejska hrály paní učitelky. Velice bule na kreslení a vzkazovník.
se jim líbilo, zasmály se a také se do divadelního
Z přírodnin můžete postavit sluníčko a zapojit
představení zapojily. Radily pejskovi, jak si obléct se tak do naší Sluníčkové výzvy.
zástěru a co všechno patří do dortu. Nakonec se
Na webových stránkách MŠ se mohli rodiče
s nimi pejsek a kočička podělili o opravdický inspirovat k různým aktivitám s dětmi v domádort. Jako dárek děti nakreslily pejskovi a kočič- cím prostředí.
ce obrázek.
Aktualita je nazvaná „Aby se děti nenudily“.
• 9 . –10. 4. – Zápis do 1. třídy ZŠ.
Nyní zde naleznete i zajímavou inspiraci na jarní
• 2 6. – 30. 4. – Pro MŠ byl vyhlášen Sběr papíru. procházku.
Sběrné místo fungovalo na zahradě mateřské
V době velikonočních svátků byl pro širší veškoly pod pergolou. Všichni sběrem podpořili řejnost otevřený vestibul MŠ. Věříme, že mnohé
potěšil. Děkujeme všem rodičům, dětem, rodinným příslušníkům, kteří se na výzdobě podíleli.
Nyní připravujeme výzdobu vestibulu a Školní
ulice k oslavě „čarodějnic“.
Další možnost nahlédnout do vyzdobeného
vestibulu a přijít se tam s dětmi podívat byla od
26. 4 do 5. 5. 2020.
Bylo možno zde zapisovat i nadále své výkony
ve skoku do dálky v rámci výzvy „Skoč si“ z projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA. Nebo šlo
využít vzkazovníku na plotě u MŠ a nakreslit či
napsat do něj pozdravení.
Již se všichni moc těšíme, až se školkou ponese
smích všech „našich“ dětí ze všech tříd a v plné
síle!
Brzy ahoj, Berušky, Kytičky, Sovičky a Zajíčkové! Pozdrav i dětem ze třídy Sluníčka, kde nám
již většina předškoláků do MŠ dochází.
Miluše Vaněčková, ředitelka školky
Paní učitelky H. Řádová a B. Rovná.
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