Lánský zpravodaj
Občasník obecního úřadu pro občany Lán a Vašírova 8-10/2006
Za vydání zodpovídá: Jiřina Věrnochová
Tel.OÚ Lány: 313 502 079
E-mail: lany@iol.cz
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lány konaného dne 25.9.2006
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
•

•

Na základě souhlasného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje
čj.107093/2006/KUSK ze dne 4.8.2006 změnu č.1 Územního plánu obce Lány
Rozpočtovou změnu č.2/2006 ke dni 30.9.2006

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
•

Zprávu starosty obce o činnosti zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce u k l á d á :
•

Předat jeden výtisk změny ÚP č.1 obce Lány MěÚ Nové Strašecí, Magistrátu města
Kladna a KÚ Středočeského kraje.

Komunální volby 2006
1/Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
dne 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 21. října 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2/Místo konání voleb:
Budova Základní školy v Lánech čp.418
čp. 1-300
2. volební okrsek
čp.301-613, Vašírov, cizinci
3/ Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Jde-li o cizince, prokáže státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR, průkazem o povolení
k pobytu vydaným podle zákona č.326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR ve změně
pozdějších předpisů.
4/ Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Sběr nebezpečného odpadu
CZ EKOLOGIE-HOLDING, s.r.o. a příslušné MěÚ a OÚ pořádají sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu od obyvatel.
Jedná se o baterie všeho druhu včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev,
zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy,
fotochemikálie, elektronický odpad, lednice, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádobky
od sprejů.
Místa a čas sběru
sobota 28.10.2006…….….Lány-obecní úřad………. 9.10 – 9.40 hod.
Vašírov-zast.ČSAD……. 11.10 – 11.40 hod.

Kontejnery na biologický odpad
Obecní úřad Lány oznamuje, že kontejnery na biologický odpad ze zahrádek budou
umístěny 28.10. – 29.10.2006 na stejných sběrných místech :
•
•
•
•

parkoviště u hřbitova
parkoviště u rybníka
ulice Lesní
Vašírov u veřejného telefonního automatu

Pošta Lány informuje o změně pracovní doby určené pro veřejnost
Pondělí
8.00 - 11.00
13.00 - 17.00 hodin
Úterý
8.00 - 11.00
13.00 - 16.00 hodin
Středa
8.00 - 11.00
14.00 - 18.00 hodin
Čtvrtek
8.00 - 11.00
13.00 - 16.00 hodin
Pátek
8.00 - 11.00
13.00 - 16.00 hodin
Nabídka pojištění
Generali pojišťovna a.s.nabízí možnost těchto druhů pojištění:
Životní pojištění- kapitálové, investiční a rizikové
Úrazové pojištění
Pojištění motorových vozidel – povinné ručení (nejlevnější na trhu)
+ vozík do 750 kg zdarma
havarijní pojištění
Pojištění majetku – domy, domácnosti, chaty, chalupy
Penzijní pojištění se státním příspěvkem
Pojištění podnikatelů
Revize a úprava stávajících a špatných smluv
Kontakt: Ing. Václav Šindelář tel: 724969611
Nový Fitklub v Novém Strašecí
Milovníky pohybu a vyznavače zdravého zdravého životního stylu by mohla potěšit zpráva o
otevření nového Fitklubu 1155 na Havlíčkově třídě v Novém Strašecí (v budově pojišťovny).
Jedná se o posilovnu pro ženy a muže vybavenou dětským koutkem. V nabídce služeb je
poradenství, sestavení osobních plánů, speciální cvičení pro ženy, prodej sportovní módy,
potravních doplňků, kosmetiky i pomůcek pro cvičení.
Kontakt: 313 572 370, 603 834 846 Mgr. Jitka Slavíková, sauna.jitka@seznam.cz,
www.saunajitka.wz.cz

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
2. listopadu 2006 – sraz na parkovišti u hřbitova
Vážení spoluobčané, přátelé a děti,
občanské sdružení NAŠE LÁNY Vás srdečně zve na LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Tuto akci
pořádáme pro všechny, kterým se stýská po hřejivém svitu lampionů!
0. ročník lampionového průvodu pořádáme 2. listopadu. Tento den je vyhlášený jako
Památka zesnulých neboli Dušičky. Průvod vychází od lánského hřbitova v 18:00 hodin.
Nejprve na hřbitově zapálíme svíčku u hrobu našeho prvního prezidenta a pak se vydáme na
cestu lánskými ulicemi. Průvod zakončíme u Židovského rybníka pouštěním lodiček z kůry,
čajových svíček a opékáním buřtíků.

Doporučujeme vzít s sebou: lampion (nebo raději dva), čajové svíčky, lodičky z kůry, buřtíka
nebo něco jiného na opečení a hlavně kamarády a dobrou náladu. Sami oceníte nejlepší
lampion, jehož majitel od nás dostane dáreček.
Těšíme se na Vás.
Za občanské sdružení NAŠE LÁNY Jana Svobodová.
Děkujeme všem, kteří podpořili benefiční akci
"Hejbni kostrou pro sokolovnu"
Benefiční den pořádaný 3. září 2006 občanským sdružením NAŠE LÁNY přilákal zejména
dětské návštěvníky, kteří novému sportovišti TJ Sokol Lány jednoznačně vévodili. Děti,
posléze následovány dospělými, si užívaly připravených sportovních disciplín - např. chůze
na chůdách, skákání v pytli, překážkový běh, přetahování lanem, házení na cíl i koš,
hlavolamy, jízda na koloběžce, běh na trať a další. Velký zájem sklidila Preventivně
informační skupina PČR Kladno a Rakovník. Zejména muži všech věkových skupin se
seznamovali s výbavou pořádkového policisty i s výbavou používanou při zásahových akcích
a bohatě využili možnosti prohlédnout si zblízka policejní automobily i motocykly. Potlesk
sklidily svým vystoupením děvčata oddílu aerobiku TJ Sokol Lány i vystoupení divadelního
spolku Tyrš se scénkou ze života hasičů "Konkurz“. Pro všechny návštěvníky jsme měli
připravené speciální občerstvení "Lánskou baštu". I přes odpolední nepřízeň počasí vydrželi
malí i velcí návštěvníci do závěru benefiční akce, aby se po rozdělení bohaté tomboly
dozvěděli, jakou částkou všichni přispěli TJ Sokol Lány.
Děkujeme tímto všem, kteří si přišli zasportovat, pobavit se a svou účastí podpořili dobrou
věc. Naše velké díky patří dále dobrovolným pomocníkům a všem sponzorům.
Výdělek benefiční akce "Hejbni kostrou pro sokolovnu ", o který se zasloužili všichni příchozí
návštěvníci, činil skvělých Kč 15.501,-. Tuto částku TJ Sokol Lány použije v příštím roce na
odizolování severní nebo západní strany budovy sokolovny.
Za OS NAŠE LÁNY Jana Svobodová a Martina Hořejší
Blahopřejeme jubilantům …
Srpen
Alena Kratochvílová
Věra Černá
Ladislav Bechyně
Stanislav Jakeš
Maria Ramešová
Anna Kleinová
František Hamouz
Jiří Bechyně
Magdalena Müllerová
Milan Roček
Hana Vodvářková
Hugo Jelínek
Září
Zdeněk Novák
Antonín Procházka
Jaroslava Kánská
Ludmila Klingrová
Václav Penc
Josef Kubánek
Ludmila Stuchlá
Antonín Štáfek
Helena Hamouzová
Václav Picka
Jaroslav Dundr

Naděžda Petrboková
Věra Ziegrosserová
Věnceslava Hřívová
Vladimír Svoboda
Ivan Váradi
Miluše Hricíková
Marie Rychtrová
Říjen
Jana Jáklová
Lenka Náprstková
Jaroslav Šípková
Věra Válová
Milada Frolíková
Josef Keller
Božena Hamouzová
SLOVO NA ZÁVĚR
Vážení spoluobčané ,
nové komunální volby ukončí pracovní období současného zastupitelstva obce.Velice
rád bych chtěl takto veřejně poděkovat všem stávajícím členům zastupitelstva za jejich
poctivou práci a konstruktivní přístup při řešení svěřených problémů. Jsem přesvědčen, že
každý z nás svou prací přispěl k dalšímu rozvoji Lán a Vašírova. Podobně bych chtěl
poděkovat všem občanům, kteří spolupracovali se zastupitelstvem a obecním
úřadem, předávali nám nové podněty pro práci a účastnili se aktivně veřejných zasedání.
Dovolte mi, abych na závěr našeho volebního období připomenul několik základních faktů,
které jsem již zmínil na posledním veřejném zasedání zastupitelstva.
Naše obec má jako jedna z mála v regionu vyrovnané hospodaření, není nikde
zadlužena a podobně jako v předchozích letech je vytvořena finanční rezerva. Naše obec se
intenzivně rozrůstá, rozšiřuje se výstavba nových rodinných domů a roste počet obyvatel. To
je nesmírně důležité pro další vývoj a perspektivu Lán a Vašírova. Naše obec má
zpracovaný a odsouhlasený územní plán včetně vnitřního dopravního generelu jako základní
dokument, podle kterého je možné realizovat další výstavbu v obci. Je zahájena druhá etapa
výstavby silničního obchvatu obce a podle plánu by měl být celý obchvat dokončen do 24
měsíců. Naše obec je velice dobře vnímána nejen v očích široké veřejnosti a návštěvníků,
ale i z pohledu nadřízených složek státní správy – Krajského úřadu Středočeského kraje.
Jako nadstandardní a vřelé lze hodnotit i vztahy s Kanceláří prezidenta republiky a Správou
zámku v Lánech.
V uplynulém volebním období se podařilo udělat poměrně velký kus práce. Jen ve
zkratce bych chtěl připomenout větší investiční akce, které byly realizované v jednotlivých
letech tohoto volebního období .
Rok 2003:
Oprava budovy OÚ
Oprava komunikací (ul.Křivoklátská a Vašírov)
Oprava kanalizace v Lánech
Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Výměna oken v mateřské škole
CELKEM
Rok 2004:
Výměna oken v základní škole
Výměna střechy budovy OÚ
Dokončení opravy ulice Křivoklátská
Střecha hasičské zbrojnice

850 tis.Kč
2480 tis.Kč
150 tis.Kč
300 tis.Kč
250 tis.Kč
cca 4030 tis.Kč
450 tis.Kč
370 tis.Kč
1600 tis.Kč
150 tis.Kč

Vykoupení pozemků pod komunikacemi
CELKEM
cca
Rok 2005:
Oprava budovy DPS
Rozšíření veřejného rozhlasu
Rekonstrukce části komunikací v Lánech a ve Vašírově
Nová hřbitovní zeď´
Nutné investice v ZŠ
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Výstavba chodníku v Lesní ulici
CELKEM
cca

750 tis.Kč
3320 tis.Kč
650 tis.Kč
230 tis.Kč
2000 tis.Kč
870 tis.Kč
500 tis.Kč
750 tis.Kč
1300 tis.Kč
6300 tis.Kč

Rok 2006:
Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
800 tis.Kč
Výměna oken v ZŠ
650 tis.Kč
Rekonstrukce chodníků a ploch na Masarykově nám. 4200 tis.Kč
Oprava střechy stodoly
300 tis Kč
Nové dětské hřiště
350 tis.Kč
Rozšíření zeleně
150 tis.Kč
CELKEM cca
6450 tis.Kč
Lze tedy říci, že na rozvoj naší obce a opravy majetku byla v tomto volebním období
investována poměrně velká částka přesahující 20 miliónů korun. Vždy jsme se snažili získat
finanční prostředky i ze státních dotací. Někdy se to povedlo, ale v některých případech byly
podmínky pro přidělení dotací nastaveny tak, že obec naší velikosti byla z účasti dopředu
vyloučena. Běžně však jsou dotace omezeny i nejvyšší poskytnutou částkou (např.pro rok
2007 je to 200tis.Kč a jen jedna žádost). Mimo blok přímých dotací jsme se při jednání na
Krajském úřadě v Praze významně zasadili o přidělení dotace na rekonstrukci sportovní
plochy u sokolovny. A je také nutné si uvědomit, že právě tomuto zastupitelstvu se podařilo
prosadit a zajistit výstavbu již zmiňovaného obchvatu obce, což reprezentuje dotaci
přesahující 350 mil. Kč. A to není jistě zanedbatelná částka, která je plně využita pro
zlepšení prostředí v naší obci.
V tomto volebním období se oproti předchozím letům také podstatně zvýšil příspěvek
obce na činnost sportovních klubů a organizací. V roce 2006 se například jednalo celkově o
částku 720.000,-Kč. Podobně byla zvýšena i částka podporující kulturní činnost v obci. Velmi
dobře si vedl sbor dobrovolných hasičů, který je ze strany obce také významně
finančně podporován a svojí aktivní činností získal zájem mladých a respekt i profesionálních
sborů.
Je pochopitelné, že některé plány, které mělo současné zastupitelstvo, se
neuskutečnily podle našich představ, a nebo se nerealizovaly vůbec. Je také možné, že to,
co bylo realizováno, se někomu nelíbí a má na věci jiný názor. To ale bude vždy, ať bude na
radnici kdokoliv, protože co člověk to názor. V každém případě je vždy možné v práci
zastupitelstva něco zlepšit a za každé podněty děkujeme.
Současná volební kampaň poprvé obsahuje ze strany jednoho sdružení určité
prvky agresivity, kdy je stávající zastupitelstvo nepřímo osočováno z neefektivního
hospodaření, liknavosti, neposkytování informací, lenosti a ústupu z demokratických
principů. To je trochu silná káva a já si myslím, že si takové pomlouvání a kritiku toto
zastupitelstvo nezasluhuje. Vždy se každý z nás snažil přispět svojí prací k tomu, aby naše
obec byla co nejlépe vybavená a splňovala požadavky na moderní bydlení, protože mnozí z
nás zde žijí od narození a chtějí zde žít i nadále. Nikdo z nás se do těchto funkcí nehnal ze
zištných nebo existenčních důvodů, ale proto, aby pomohl tam, kde pomoci může. A že se
zde udělal velký kus práce, musí uznat každý, kdo zde žije a objektivně porovná výstavbu
zde s výstavbou v jiných obcích našeho okolí. Nakonec o tom, že toho až tak radikálního
v rozvoji obce nelze změnit a vylepšit, svědčí i záměr tohoto sdružení, které plánuje výstavbu

chodníku ke Slovance, dopravní generel obce a tlakovou kanalizaci ve Vašírově. Ale to jsou
akce, které jsou již zpracované a vyprojektované a budou snad realizovány v návaznosti na
další související činnost. Je však možné, že představitelům sdružení, kteří se o činnost
v obci začali nedávno zajímat, tato informace unikla.
Vážení spoluobčané,
dnešní svobodné a demokratické volby nám dávají možnost vybrat si kandidáty podle
svých představ. Z vlastní zkušenosti vím, že pro tvůrčí a dobrou práci je velice důležité, aby
členové zastupitelstva bez ohledu na politickou příslušnost nebo členství byli schopni vytvořit
dobrý kolektiv a prostředí důvěry. V opačném případě je to pak spíše o hádkách, které
nepřinesou nikomu nic dobrého.
Věřím, že Vám není další rozvoj obce lhostejný a zúčastníte se nadcházejících voleb.
Přeji Vám při Vaší volbě šťastnou ruku.
Ing.Jan Loskot,
starosta obce

