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Občasník obecního úřadu pro občany Lán a Vašírova

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 21.11.2005
ZO schvaluje:
•
•
•
•
•
•

rozpočtovou změnu č.2/2005 ke 30.9.2005
odkup pozemků pod novými komunikacemi za cenu 10,-Kč/m²
názvy nových ulic „Sadová“ a „Ke Studánce“
rozpočtové provizórium do doby schválení rozpočtu pro rok 2006
odměny zastupitelů za 2.pololetí 2005
zařadit akci rekonstrukce dětského hřiště do rozpočtu 2006

ZO ukládá:
•
•

předsedům kontrolního a finančního výboru předložit kontrolní zprávy k auditu
inventarizačním komisím provést inventury majetku obce

Obecní úřad informuje …
Známky na svoz TKO na rok 2006 budou v prodeji na OÚ od začátku února 2006. Přesné
datum zahájení prodeje bude zveřejněno v průběhu měsíce ledna 2006.
Finanční úřad oznamuje …
S platností od 1.1.2006 dochází k přesunu působnosti Finančního úřadu v Rakovníku pro
občany Lán a Vašírova do územní působnosti Finančního úřadu Kladno.
Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
Ceny vodného a stočného od 1.1.2006
- vodné 30,35 Kč
- stočné 23,31 Kč
- Celkem 53,66 Kč
Ceny jsou uvedeny vč.DPH

Základní škola v Lánech zve …
Žáci Základní školy v Lánech Vás co nejsrdečněji zvou na „Vánoční zpívání“. První
vystoupení se uskuteční 10.12. od 15.00 hodin v Muzeu TGM. Druhé zpívání bude 16.12. od
16.30 hodin ve stodole u Obecního úřadu v Lánech.
Těší se na Vás žáci ZŠ

Adventní koncert

Prezident republiky pan Václav Klaus společně s paní Lívií Klausovou pořádají v pořadí již 2.
adventní koncert v kostele Jména Ježíš v Lánech dne 17.12. od 14.30 hodin. Na programu
bude Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v podání Dětské opery Praha.
Vstup volný-zájemci jsou srdečně zváni.

Městská policie, Dukelská 550, 271 01 Nové Strašecí, tel.:
602 395 312
Dne 5. října 2005 nabyla právní moci veřejnoprávní smlouva mezi městem Novém Strašecí a
obcí Lány, podle které plní novostrašecká Městská policie svoje povinnosti a úkoly i na území
obce Lány. Hlavním důvodem tohoto opatření je zajištění místních záležitostí veřejného
pořádku v Lánech. Strážníci přitom plní tyto úkoly: přispívají k ochraně bezpečnosti osob a
majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, přispívají k bezpečnost a
plynulosti silničního provozu, odhalují přestupky a jiné správní delikty a upozorňují fyzické a
právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření
k nápravě. Městskou policii řídí starosta.
K tomu, aby strážníci mohli svoje úkoly plnit, dávají jim zákony určité pravomoci. Strážníci
tedy mohou od osob požadovat vysvětlení nebo předložení potřebných dokladů a vyzvat
osoby, kdy a kam se mají dostavit k sepsání zápisu o podaném vysvětlení. Dále jsou strážníci
oprávněni požadovat prokázání totožnosti, předvádět osoby, odebrat zbraň nebo věc, otevřít
byt a vstoupit do něj, zastavovat vozidla, zakázat vstup na určená místa, použít technický
prostředek k zabránění odjezdu vozidla (botičku), nařídit nucený odtah vozidla a vstupovat do
živnostenských provozoven. Při využití těchto oprávnění musí strážníci postupovat podle
zákona a dbát, aby jejich zákrok byl důvodný, oprávněný, zákonný a přiměřený a jsou povinni
poučit vhodným způsobem osoby o jejich právech. Strážníci jsou dále oprávněni používat
donucovací prostředky, psa a zbraň obdobně jako policisté. Tato oprávnění se však vždy
využívají až jako poslední možnost.
Mezi lidmi nejméně populárním oprávněním je jistě ukládání pokut v blokovém řízení.
Strážníci mohou tyto pokuty ukládat v rozsahu stanoveném zákonem, jedná se např. o pokuty
za přestupky, jejichž projednání je v působnosti obce, za některé přestupky proti bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu, za neoprávněný prodej alkoholu a tabákových výrobků (např.
osobám mladším 18 let) a další. Dojde-li ke spáchání přestupku za nějž nemohou strážníci
uložit blokovou pokutu, musí tento přestupek stanoveným způsobem zpracovat a oznámit
příslušnému orgánu. Na rozdíl od Policie ČR nešetří MěP trestné činy. Vznikne-li důvodné
podezření, že ke spáchání takového činu došlo, zajistí strážníci místo této události včetně
možných stop a svědků a přivolají policisty.
Strážníkem se může stát osoba starší 21 let, která má občanství ČR, je spolehlivá a bezúhonná
a fyzicky a duševně způsobilá. Po ukončení výcviku a vyškolení absolvuje každý strážník
zkoušku před zkušební komisí Ministerstva vnitra a každé 3 roky tuto zkoušku opakuje.
V současné době bude zahájeno výběrové řízení na nové strážníky, bylo by více než vhodné,
kdyby alespoň jeden strážník pocházel z vaší obce.
Více informací Vám poskytne samotný zákon č. 553/1991 Sb.o obecní policii, kde jsou
uvedeny i další podrobnosti o výše uvedených skutečnostech.
V měsíci říjnu strážníci MěP v podstatě zjišťovali situaci, jaká ve Vaší obci existuje.
K tomuto účelu byla prováděna některá opatření, která jste již určitě zaregistrovali. Jedná se
zejména o hlídkovou službu v Lánech, která má zajistit přítomnost uniformované složky ve
Vaší obci a eliminovat či omezit některé nežádoucí jevy. Dále bylo provedeno opatření
k zajištění veřejného pořádku v pátek 21. října, kdy byli ve Vaší obci přítomni všichni
strážníci. Efekt tohoto opatření byl jednoznačný a zřejmý, obvyklá porušování veřejného

pořádku návštěvníky diskotéky byla zcela vyloučena.
Další opatření budou strážníci provádět v nejbližší době. Bude zopakována již uvedená
páteční akce a dále se strážníci zaměří na nesprávné parkování a veřejný pořádek, který je
porušován neplněním povinností uvedených v obecně závazných vyhláškách Vaší obce.
Upozorňujeme touto cestou Vás, řidiče, na přestupky, kterých se v Lánech nejčastěji
dopouštíte: stání a zastavení na chodníku, stání a zastavení vlevo ve směru jízdy,
nerespektování zákazů vjezdu (zejména nákladních vozidel) a stání před vjezdy. V první fázi
budou řidiči, kteří pravidla silničního provozu porušují, na zjištěné nedostatky pouze
upozorněni. Ti kteří upozornění dbát nebudou, budou následně sankcionováni. Tento postup
bude uplatněn i u vlastníků různých skládek, záborů veřejných prostranství, odložených vraků
vozidel, prostě všude tam, kde jsou porušovány platné vyhlášky Vaší obce.
Strážníci Městské policie jsou Vám k dispozici 24 hodin denně na telefonním čísle 602 395
312, služebnu MěP najdete v Novém Strašecí v Dukelské ulici č.p. 550 (tzv. „okresák“ nebo
také „početka“). Sem se můžete obracet nejen s Vašimi oznámeními, návrhy a podněty, ale i
se stížnostmi. Nevolejte pevnou linku uvedenou v telefonním seznamu, ani linku 156.
Martin Novák,vrchní strážník, MěP v Novém Strašecí

OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U ŽIDOVSKÉHO
RYBNÍKA, LÁNY
Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás informovali o projektu obnovy dětského hřiště v Lánech. Mnozí z Vás jistě
znají stávající stav dětského hřiště („dále jen hřiště“) u Židovského rybníka v Lánech. To je
v současné době vybaveno letitou klouzačkou, zarostlým pískovištěm a zrezivělou
houpačkou. Tyto prvky jsou nebezpečné, nehezké a nevyhovující. Druhá část hřiště bývala
využívána k výuce dopravní výchovy dětí, ale nyní jsou asfaltové cesty narušené kořeny
stromů. Pro budoucnost se nabízejí pouze dvě řešení, a sice hřiště zrekonstruovat, nebo zrušit.
Rozhodli jsme se aktivně pomoci našemu Obecnímu úřadu s projektem i samotnou realizací
celkové obnovy dětského hřiště tak, aby lánské a vašírovské děti našly chybějící prostředí pro
své hry.
S ohledem na současný stav a původní dispozici hřiště, s přihlédnutím k rozloze pozemku a
po opakovaných diskuzích s lánskými maminkami, panem Jaromírem Doležalem a paní
Martinou Moravcovou a obecním zastupitelstvem byl vytvořen podrobný projekt obnovy
dětského hřiště. Jednali jsme s několika renomovanými dodavateli herních prvků pro dětská
hřiště. Absolvovali jsme návštěvy několika obcí ve Středočeském kraji, abychom si vytvořili
reálnou představu o vhodnosti jednotlivých prvků a vyslechli si zkušenosti místních obecních
úřadů s budováním i následným provozem moderních dětských hřišť. Snahou bylo poučit se
z chyb při podobných realizacích a vyhovět potřebám dětí i rodičů. Aby bylo možné
zrealizovat tento projekt a vybudovat nové hřiště pro děti, poskytne Obecní úřad Lány
zmiňovaný pozemek, část finančních prostředků a další součinnost.
Detailní informace o projektu obnovy dětského hřiště naleznete na webových stránkách
www.lany.cz pod odkazem občanského sdružení. Je pravděpodobné, že projekt obnovy
budeme během realizace upravovat.
Rozpočet rekonstrukce hřiště se pohybuje kolem jednoho milionu korun a je naprosto zřejmé,
že bez finanční podpory naší obce, místních občanů, firem z blízkého okolí, štědrých
sponzorů a případných dotací není možné projekt rychle a úspěšně zrealizovat. S vědomím
náročnosti celé akce začneme s realizací hřiště na jaře roku 2006 a v závislosti na dostupných
finančních prostředcích uskutečníme rekonstrukci po etapách. Jakákoliv finanční částka,
nabídka spolupráce nás posune o krok blíže k cíli.

Rádi bychom Vám dále touto cestou představili nově založené občanské sdružení „NAŠE
LÁNY“, které vzniklo z iniciativy rodičů dětí, které si nemají kde hrát. Jsme zde, abychom se
podíleli na projektu obnovy a jemu podobných projektech. Chcete-li naše úsilí podpořit jako
členové neziskového sdružení „Naše Lány“, kontaktujte nás na mailové adrese
sdruzeni@lany.cz. Více informací o sdružení naleznete na webových stránkách www.lany.cz
pod odkazem občanského sdružení.
O průběhu přípravných prací na projektu obnovy hřiště a činnosti našeho sdružení Vás
budeme průběžně informovat.
S přátelským pozdravem
NAŠE LÁNY, občanské sdružení + lánské maminky

Z Moskvy přivezly zlato!
V polovině listopadu proběhlo v Moskvě Mistrovství světa juniorů, Světový pohár kadetů a
Mistrovství Evropy seniorů v aerobiku. Česká republika opět potvrdila, že patří mezi nejužší
světovou špičku. Aerobik má silnou a kvalitní základnu také v Kladně. Moskevské klání
potvrdilo, že zástupkyně Sportklubu ČASPV Kladno a Aerobic Dancers Kladno patří mezi
světovou elitu. Zlaté medaile a titul mistryň světa po zásluze získaly svěřenkyně Lenky
Karasové z Aerobic Dancers, konkrétně družstvo juniorek ve fitness aerobiku, jejichž
vystoupení patřilo mezi nejzdařilejší v celém programu. Mistryním světa 2005 ve fitness
aerobic junior, ve složení Magda a Gábina Husákovy ( ZŠ Lány a Gymnázium Nové
Strašecí), Zlatka Hrudková, Andrea Kinzlová, Týna Zetková, Tereza Černohubá, Zuzana
Šedivá, Simona Havlíková, Jolana Haismanová , s trenérkou Lenkou Karasovou a Jindřiškou
Proškovou – BLAHOPŘEJEME!

Modelářský klub Lány …
Ve spolupráci Obecního úřadu a členů modelářského klubu pod vedením p. Vladana Picky
byla provedena úprava skládky „Ve Skále“ s jejím částečným zatravněním.
Tato soukromá zatravněná plocha i s přilehlým okolím od cesty do „skály“ slouží kroužku
mladých modelářů jako modelářské letiště. Prosíme tímto občany Lán a přilehlého okolí, aby
tuto plochu neznečišťovali odpadem a nejezdili po této ploše s auty a motorkami. Tato úprava
byla pro naše členy a jejich rodinné příslušníky cenově a fyzicky dosti náročná.
V současné době si tuto zatravněnou plochu pletou s terénní dráhou mladí i starší motorkáři
s pionýry, čtyřkolkami a dalšími napodobeninami motorek. Jména prozatím záměrně nebudu
uvádět, i když je zčásti známe. Upravte si svoji plochu, alespoň uvidíte, kolik práce, času a
peněz tyto úpravy obnášejí. Ničit je vždy jednoduché.
Důrazně proto touto cestou připomínám, že výše uvedený pozemek je soukromý a není určen
ke zničení!!!!!!
Dále bych chtěl upozornit spoluobčany, aby svůj domovní odpad vyváželi na
EKOSKLÁDKU (tak jak to dělají ostatní rozumní lidé). Vámi vyvážený odpad nepatří na naši
zatravněnou plochu ani do vysoké trávy okolo. Skla a dalšího odpadu je v této vysoké trávě
dost. Myslím si, že čistota i okolí naší obce je věcí všech lánských občanů.
Možná si do těchto míst chodí hrát i Vaše děti nebo vnoučata.
Vladan PICKA, Lány 413
Životní jubileum v listopadu oslavili …
Jaroslava Králíčková
Marie Běloušková

Eva Beránková
Silva Koukolová
Václav Fencl
Vlasta Sláničková
Běluše Kudrnová
Dagmar Pechová
Milada Tkadlecová
V prosinci blahopřejeme …
Jindřiška Gregorová
František Krob
Radoslava Humrová
Anna Samuelová
Zdeněk Markup
Ondrej Knap
Věra Grotschlová
Marie Dlouhá
Václav Vodvářka
Vilém Hamouz
Karel Jirgl
Vladimír Hlíša
Marie Křídlová
Daniela Loskotová
Jaroslava Řádová
Miroslav Hasík
Jana Pínová
František Procházka
Anna Marková
Jan Merunka
Pavel Slánička
Jaroslav Němec
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás všechny touto cestou pozdravit a popřát Vám krásné prožití vánočních svátků.
Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce, které mají své kouzlo naplňující radostí a
štěstím srdce malých dětí i nás dospělých.
Věřím, že každý z nás si v nadcházejících dnech najde čas, aby vyhodnotil uplynulý rok a
zamyslel se nad tím, co se mu podařilo nebo co se nepodařilo a proč.
Příští rok bude posledním pracovním rokem tohoto zastupitelstva a chci Vám všem sdělit, že
se budeme všichni maximálně snažit, aby i tento rok byl rokem pracovně úspěšným.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem ještě jednou popřál hezké vánoční svátky,
mnoho štěstí a radosti, kterou prožijete v kruhu svých nejbližších u vánočního stromku. Do
nového roku 2006 pak přeji každému pevné zdraví a hodně osobních úspěchů.
Ing. Jan Loskot
V tomto čísle Lánského zpravodaje uveřejňujeme odpověď paní Jiřiny Šímové na dopis pana
Zdeňka Štěpánka z Vašírova, se kterým je v dlouholetém sousedském sporu.
Zároveň upozorňujeme, že tímto způsobem nebudeme řešit problémy mezi sousedy a
takovéto příspěvky v Lánském zpravodaji nebudeme nadále uveřejňovat.

Chceme, aby Lánský zpravodaj sloužil k informovanosti obyvatel o problémech, které se
týkají všech, a ne řešit sousedské spory tímto způsobem.

