LÁNSKÝ

ZPRAVODAJ

Informační list Obecního úřadu Lány

zdarma |

Slovo na úvod

Proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva
V pondělí 18.12. 2006 proběhlo již druhé zasedání
obecního zastupitelstva v novém složení. Mimo jiné
obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dvě
důležité smlouvy a nový jednací řád.

A máme tady další rok. Jak se sluší a
patří, a také jak to cítím, chci všem
popřát hodně zdraví, to především, pak
trochu štěstí a hodně spokojenosti.
A aby tenhle rok byl pokud možno lepší
než ten minulý.
Je bezesporu potěšující, že se stále více
občanů na místní úrovni aktivně
zapojuje do diskuse o různých
problémech, které je v jejich obci či
r e g i o n u p á l í . Na k o n e c v y j á d ř i t
svobodně svůj názor patří k základním
právům občana. A tady se dostávám
k jedné pro mě zarážející skutečnosti.
Dnes už nehrozí, že by vás někdo
perzekuoval či dokonce zavíral za vaše
názory. Ale stále znovu se objevují tací,
kteří se pod své názory odmítají
podepsat. A tak nám k různým
v minulosti oblíbeným podpisům jako
třeba „ten, kdo to s vámi myslí dobře“
nebo „vaše dobrá přítelkyně“ či
„kolektiv pracovníků XY“ přibyl (viz.
internetovou diskusi) alibistický
„náhodný kolemjdoucí“. Člověk si pak
klade otázku: co je za touto neochotou
stát si za svým míněním? Je v tom osobní
nestatečnost? Neochota přijímat za své
názory odpovědnost? Strach z toho, že
bych mohl být „za blbce“? Nebo prostě
jen touha beztrestně otravovat vzduch
ostatním z bezpečného úkrytu
anonymity? Nevím.
Odrostla nám celá nová generace
v demokracii a já pevně doufám, že
v tomhle bude jiná. Že se tito lidé
nebudou bát říci otevřeně svůj názor a
nebudou se stydět za své jméno.
Ale teď se chci vrátit na začátek tohoto
novoročního mudrování a popřát všem
ten pokud možno co nejlepší rok 2007.
I vám, pane „náhodný kolemjdoucí“.
Karel Pleiner, člen zastupitelstva obce
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Starosta pan Karel Sklenička přivítal občany a
po zahájení a kontrole usnesení z minulého
veřejného zasedání, kterou provedl místostarosta
pan Václav Fencl, složil slib člena zastupitelstva
Mgr. Jiří Ladra, který se pro nemoc nemohl
zúčastnit ustavujícího zasedání. Pak zastupitelstvo projednalo a schválilo nový jednací řád,
kterým se bude nadále řídit při své práci. Plné
znění jednacího řádu bude zveřejněno na
internetových stránkách obce a je v tištěné
podobě k dispozici na obecním úřadu.
Jako další přišly na řadu dvě důležité smlouvy.
První byla projednána a schválena smlouva na
provoz Městské policie Nové Strašecí pro obec
Lány na roky 2007 – 2008. Poplatek, který bude
hradit obec Lány, činí 300.000,- Kč/rok. Smlouva
byla uzavřena na dva roky, protože se výhledově
počítá s napojením kamer na pult centrální
ochrany, který se právě v Novém Strašecí testuje.
Další smlouva, která byla projednána a
schválena, se týká zajištění sociálních služeb
v obci Lány na rok 2007. Od 1. 1. 2007 se totiž
mění systém pečovatelské služby v celé republice
a bylo nutné zajistit náhradu za stávající systém.
Proto zastupitelstvo projednalo a schválilo
smlouvu s novým subjektem – s Okresní
pečovatelskou službou Nové Strašecí – která tyto
služby pro občany zajistí. Zatím byla tato smlouva
uzavřena na dobu jednoho roku s tím, že po
uplynutí určité doby se vyhodnotí kvalita
poskytovaných služeb a pak se smlouva buď
prodlouží, nebo se bude hledat jiné řešení.
Po projednání smlouvy o smlouvě budoucí
na zápis věcného břemene (plynová přípojka přes
obecní komunikaci) a dohody na převod

obecního majetku do majetku VKM (nové
vodovodní řady) přišel na řadu další bod jednání.
Byly projednány a schváleny rozpočtové změny
ke dni 18.12.2006 a schváleno rozpočtové
provizorium na r. 2007 do doby schválení nového
rozpočtu, a to v měsíční výši 1/12 rozpočtu
loňského.
Pan starosta pak ve své zprávě konstatoval, že je
nutné dokončit co nejdříve inventarizaci majetku
obce, dále připravit návrh obecně závazné
vyhlášky na výši poplatku za svoz tuhého
komunálního odpadu na rok 2007 a informoval
občany o skutečnosti, že od 1. 1. 2007 přechází
obec Lány a Vašírov pod okres Kladno. Z tohoto
důvodu je nutné, aby si všichni občané starší 15-ti
let vyměnili občanské průkazy, a to nejpozději do
30.4.2007. Pak jmenoval pana Bc. Otu Krejčíře
oddávajícím s právem užívání státního znaku
při obřadech.
V závěrečné diskusi byly panem starostou a
ing. Loskotem podány informace o výstavbě
obchvatu obce. Občané Vašírova pak vznesli
stížnost na znečištění chodníku a vozovky v místě
stavby. Místostarosta p. Fencl slíbil, že obcí bude
prováděna pravidelná kontrola stavby. Také slíbil
při jarní údržbě provedení rozšíření chodníku
mezi Lány a Vašírovem. Ten totiž zarůstá
plevelem a zužuje se jeho šířka.
Pan Roman Havelka následně informoval o akci
vysvěcení zvonu ve Vašírově v kapličce. Tato akce
proběhne 27. 1. 2007. Rovněž poděkoval za účast
na rozsvícení vánočního stromu.
Dále byly zodpovězeny dotazy ohledně Lánského
zpravodaje, opravy a čištění Křivoklátské ulice,
vybudování chodníku na Slovanku a jízdních
řádů.
Veřejné zasedání bylo poté po schválení usnesení
ukončeno.
Autor: Karel Pleiner

Hlavní body usnesení č.6/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lány
•
člen zastupitelstva obce Lány Mgr. Jiří Ladra složil

slib
•
Bc. Ota Krejčíř byl jmenován oddávajícím s právem
užívat státní znak
•
stanoveny odměny předsedům komisí ve výši 1110,Kč/měsíc
•
byl schválen jednací řád zastupitelstva obce Lány
•
byla schválena veřejnoprávní smlouva o působnosti
Městské policie Nové Strašecí pro roky 2007 a 2008
•
bylo schváleno přistoupení k Okresní pečovatelské
službě Nové Strašecí pro rok 2007
•
schválena dohoda mezi VKM, a.s. Kladno a obcí Lány
•
byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí
na vybudování plynové přípojky z komunikace p.č.
185/86 na pozemek st.p.č. 185/118
•
byly schváleny rozpočtové změny ke dni 18.12.2006

a rozpočtové provizorium hospodaření obce na rok
2007 do doby schválení rozpočtu na rok 2007
•
bylo uloženo připravit návrh obecně závazné vyhlášky
o poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu
pro rok 2007
•
bylo uloženo zveřejnit informaci správního odboru
Magistrátu města Kladna o změně okresní
příslušnosti obce Lány
•
bylo uloženo dokončit inventarizaci majetku obce
•
bylo uloženo podepsat příslušné dokumenty ve věci
přistoupení obce Lány k Okresní pečovatelské službě,
o. p. s. Nové Strašecí
•
bylo uloženo podepsat veřejnoprávní smlouvu
s městem Nové Strašecí pro výkon pravomoci v celém
rozsahu vyplývající ze zákona o obecní policii
na území obce Lány
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Inventarizace majetku
V termínu do 31. 12. 2006 probíhala
inventarizace obecního majetku.
Inventuru prováděli jednotliví zastupitelé v obecních budovách – základní
škola, mateřská škola, hasičská
zbrojnice, dům pečovatelské služby,
budova OÚ, dílna a stodola u OÚ. Dále
probíhá inventarizace všech pozemků
obce. O výsledcích inventarizace budou
občané informování na nejbližším
veřejném zasedání a prostřednictvím
Lánského zpravodaje.
Autor: Karel Sklenička, starosta obce

Obec bude mít
nové internetové stránky
Starosta obce rozhodl o vytvoření
nových internetových stránek obce
Lány. Od 1. února 2007 budou občané
Lán a Vašírova a všichni zájemci
o informace o Lánech mít k dispozici
na jediném místě na internetu
plnohodnotné informace.
Pro realizaci tohoto záměru byla
uzavřena dohoda mezi Obecním
úřadem a společností Topinfo s.r.o.,
která provozuje internetové stránky
www.lany.cz. Předmětem dohody je
vytvoření jediného oficiálního místa
pro prezentaci obce na internetu.
Na adrese www.lany.cz budou nově
vytvořeny dvě samostatné části - jedna
s informacemi obecního úřadu
(dostupná i nadále také na adrese
www.obec-lany.cz) a druhá veřejná
informační část tvořená převážně
stávajícím obsahem webu www.lany.cz.
O obsahovou náplň prezentace
Obecního úřadu Lány se bude starat
pracovníci OÚ, kteří budou mít on-line
přístup pro okamžité zveřejnění
aktuálních informací pro občany. V této
části budou soustředěny především
úřední informace určené pro občany
Lán a Vašírova.
O obsahovou náplň veřejné informační
části www.lany.cz se bude i nadále
na vlastní náklady starat společnost
Topinfo s.r.o. Informační část se bude
týkat především kulturního a
společenského života v obci a budou zde
soustředěny informace nejen
pro občany Lán, ale také pro potenciální
návštěvníky a turisty.
Nové stránky www.lany.cz jsou
od 1.1.2007 ve zkušebním provozu,
oficiální spuštění je plánováno
na 1.2.2007.
Za provozování internetových stránek
obce bude OÚ platit 8.600,- Kč ročně,
což je výrazně méně než doposud.
Autor: Martina Hořejší

OÚ INFORMUJE
Změna v okresní příslušnosti obce - Lány jsou součástí
okresu Kladno
V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky
č.513/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
č.564//2002 Sb. o stanovení území okresů České
republiky dochází od 1. ledna 2007 ke změně
příslušnosti naší obce do okresu Kladno.
Z výše uvedených důvodů bude probíhat povinná
výměna občanských průkazů u občanů, kteří mají
v občanském průkazu nesprávný údaj v adrese
místa trvalého pobytu (okres Rakovník).
Vzhledem k tomu stanovil Magistrát města
Kladna na doporučení Ministerstva vnitra lhůtu
pro výměnu občanských průkazů z důvodu

změny okresu do konce dubna 2007. Pokud
občané v této lhůtě nepožádají o výměnu
občanského průkazu, zahájí Odbor správní,
oddělení občanských průkazů Magistrátu města
Kladna řízení o skončení platnosti občanského
průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona
č.3258/1999, o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů. Za vydání nového
občanského průkazu se z důvodu změny
příslušnosti obce k jinému okresu nevybírá
správní poplatek.
Zdroj: Magistrát města Kladna

Lány jsou od 1. 1. 2007 součástí okresu Kladno, aneb co to
pro občany znamená
Z výše uvedené řeči „magistrátní“ vyplývá, že
probíhá nepřetržitě proces postupného přechodu
institucí a úřadů pro občany Lán a Vašírova
do okresu Kladno, a to na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce cca před 6 lety o změně
příslušnosti naší obce k okresu Kladno. Proto
s platností od 1.1.2007 dle výše uvedených
vyhlášek byla naše obec oficiálně zařazena
do okresu Kladno. Tato změna však pro všechny
občany Lán a Vašírova starší 15-ti let, kteří mají
v občanském průkazu jiný okres než Kladno,
znamená nutnost výměny občanských
průkazů, a to nejpozději do 30. dubna 2007.
Výměna občanského průkazu je bezplatná.
Příslušné formuláře jsou k dispozici na Obecním
úřadu v Lánech a to po celou pracovní dobu (Po,
St: 8.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00; Út, Čt: 8.00 15.00; Pá: 8.00 - 13.00). Jakkoli je tato výměna
občanských průkazů nepříjemnou úřední
záležitostí, je nezbytná a nelze se jí vyhnout.
Žádáme proto občany Lán a Vašírova, aby k celé
záležitosti přistupovali s pochopením a výměnu

občanského průkazu nenechávali na poslední
chvíli.
K výměně OP je nutné předložit:
- vyplněnou žádost
- rodný list
- oddací list
- stávající občanský průkaz
- 1x foto o rozměru 35x45 mm, fotografie
nesmí být starší než jeden rok
V případě změny stavu (ženatý/rozvedený,
vdova/vdovec) je třeba dále předložit rozsudek
o rozvodu nebo úmrtní list. V průběhu měsíce
ledna a února bude k dispozici na obecním úřadu
fotograf. Termín bude upřesněn. Po domluvě je
možná i návštěva fotografa doma.
Od 1.1.2007 je dále Úřad práce a Okresní správa
sociálního zabezpečení pro občany Lán a
Vašírova nově ve městě Kladně. O změnách
dalších úřadů budeme informovat v příštím čísle
zpravodaje.
Autor: Karel Sklenička

Příspěvky zájmovým spolkům z rozpočtu obce na rok 2007
Nové obecní zastupitelstvo si uvědomuje, že sport a smysluplné využívání volného času je nedílnou a
rovněž velmi důležitou součástí života občanů naší obce. Komise pro sport a mládež, která pracuje
pod vedením člena obecního zastupitelstva JUDr. Ernesta Kosára si vzala za svůj cíl rozšířit a zkvalitnit
sportovní a zájmové aktivity občanů, a to nejen tím, že z obecních prostředků bude přispívat na jejich
činnost, ale i tím, že jí bude nápomocna při řešení jejich běžných záležitostí a problémů.
Z obecního rozpočtu je pravidelně vyčleňována částka pro spolky a sportovní kluby. Finanční podpora v
roce 2007 bude nově přidělována na základě předem stanovených a veřejných pravidel připravených
komisí sportu a mládeže. Tato pravidla, včetně formuláře s žádostí o finanční příspěvek, budou
zveřejněna v nejbližších dnech na internetových stránkách obce www.lany.cz a v tištěné podobě budou k
dispozici také na Obecním úřadu Lány. Každý žadatel o finanční příspěvek vyplní připravenou žádost o
finanční podporu včetně informačního dotazníku. Termín odevzdání žádostí o finanční podporu pro rok
2007 na předepsaném formuláři je do středy 31. ledna 2007 na Obecní úřad Lány. Následně budou
všechny žádosti vyhodnoceny a o výši finančních příspěvků jednotlivým zájmovým spolkům rozhodne
obecní zastupitelstvo obce. Výsledek jejich rozhodnutí bude písemně oznámen každému z uchazečů a
následně bude zveřejněn v Lánském zpravodaji a na internetových stránkách obce.
Autor: JUDr. Ernest Kosár, Martina Hořejší
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Podrobnosti k výstavbě obchvatu obce
Dne 22.12.2006 proběhl poslední kontrolní den v roce 2006 na stavbě
silničního obchvatu Lán. Zúčastněné strany – zhotovitel fy Energie a.s.,
investor Krajský úřad Středočeského kraje, OÚ Lány - konstatovaly, že
díky příznivému počasí se podařilo zvládnout podstatně více prací než
bylo původně plánováno. V současné době jsou ukončeny zemní práce
na 1.části II.etapy (spojka mezi silnicemi na Slovanku a do Vašírova) a je
položena podkladní vrstva asfaltu. Nyní jsou práce přerušeny a začátkem
roku 2007 budou pokračovat drobné práce jako je úprava svahů,
dokončení příkopů, apod. Hlavní stavební činnost bude následně
pokračovat v jarních měsících v závislosti na vývoji počasí. Po vybudování
1.části II.etapy obchvatu, která má termín dokončení 24.10.2007, bude
následovat 2.část II.etapy. V této části bude dokončen celý obchvat obce
Lány. Trasa obchvatu bude vedena od kruhového objezdu u Vašírova za
garážemi u panelových domů směrem k bývalé skále. V tomto úseku bude
silnice vedena v zářezu. Dále bude pokračovat na Kopaninu a přes údolí u
„Betynky“ až na kruhový objezd u fotbalového hřiště. V tomto úseku bude

trasa vedena po náspu. Protože se však náspem přehradí údolí před
„Betynkou“, bude v těchto místech vybudována retenční nádrž, která
bude zachycovat srážkovou vodu z Kopaniny a od „Bílé cesty“. Svahy
silničního náspu budou osázeny stromy.
Chodník mezi Lány a Vašírovem bude kopírovat kruhový objezd z pravé
strany. Před kruhovým objezdem bude na silnici dělený přechod
pro chodce, tzn. že pokud chodec půjde od Lán přejde nejprve polovinu
vozovky, která bude jako výjezd z kruhového objezdu směrem
ke Slovance, potom bude ostrůvek a následně se bude přecházet druhá
polovina vozovky, tj. příjezd od Slovanky na kruhový objezd. Celý přechod
bude řádně osvětlen (osvětlení je již provedeno). V tomto místě je řešen
přechod z důvodu nutného snížení rychlosti vozidel u kruhového objezdu.
Na níže uvedené mapě obchvatu je patrná přesná trasa celého obchvatusilnice II/236.
Autor: Karel Sklenička, starosta obce

Správné nakládání s odpady zajistí příjem do obecní pokladny
V současné době se provádí inventura nádob na sběr tříděného odpadu.
V ulici V Chaloupkách a Na Ohradech byly vybudovány nové zpevněné
plochy pod kontejnery tak, aby nepřekážely dopravě v ulici.
Obec podepsala smlouvu na odvoz tříděných odpadů s firmou Eko-Kom
na rok 2007. Tato smlouva je velmi důležitá, protože na jejím základě je
možno získat určitou část vynaložených prostředků na likvidaci odpadů
zpět do obecní pokladny. Výše vrácených financí je závislá mimo jiné i na
tom, jaké množství odpadů v přepočtu na obyvatele je vytříděno. Podle
toho je obec zařazena do přesně specifikovaných kategorií. V roce 2006
byla naše obec zařazena do nejvyšší kategorie a dle prozatímního vývoje
je předpoklad, že z celkových nákladů cca 200.000,-Kč na odvoz

tříděného odpadu bude do obecní pokladny vráceno cca 140.000,-Kč.
V návaznosti na uvedené skutečnosti je v současné době připravována
celková koncepce pro nakládání s odpady v obci. Jejím cílem je
dosáhnout maximálně ekologického sběru a likvidace odpadů v obci,
omezení černých skládek, zlepšení pořádku v obci a dosažení maximální
finanční efektivity pro obec. Tuto problematiku považujeme za velmi
důležitou, protože nepřímo vytváří prostředí ve kterém žijeme a týká se
nás všech. Proto budeme od příštího čísla zpravodaje pravidelně věnovat
prostor problematice odpadů. Nejde totiž jen o třídění plastů, jak by se
mohlo na první pohled zdát.
Autor: Karel Sklenička, starosta obce
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Nový zákon o sociálních službách přináší velké změny
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR oznamuje, že od 1.1.2007 vstoupí
v účinnost zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Podle ustanovení § 7 a následujících a § 120 předmětného zákona bude
osobám závislým na pomoci jiné osoby měsíčně poskytována sociální
dávka, která je určená na zajištění péče o vlastní osobu a soběstačnost:

o osobu, které je vypláceno zvýšení důchodu pro bezmocnost, nebo pečuje o
dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči).
Tyto dávky již nebudou vypláceny a zcela je nahradí příspěvek na péči.
Příspěvek na péči bude náležet
NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI

Příspěvek na péči

•
Osobám, které nejsou uvedeny výše a podají si žádost o přiznání
příspěvku na péči – nejdříve od ledna 2007
Postup
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zahájí řízení o příspěvku na péči
dnem podání žádosti. Součástí řízení je provedení sociálního šetření v
místě, kde žadatel žije a posouzení zdravotního stavu žadatele.
O vzniku nároku na dávku rozhodují obecní úřady zpravidla do 90 dnů od
podání žádosti a v případě pozitivního rozhodnutí jim bude dávka
vyplacena zpětně počínaje kalendářním měsícem, ve kterém byla podána
žádost.
Informace pro pečující osoby – rodinné příslušníky, blízké či jiné osoby
Nároky pečujících osob vyplývající ze systémů důchodového a zdravotního
pojištění zůstávají pečujícím osobám zachovány, pokud budou pečovat o
osobu alespoň ve druhém stupni závislosti na pomoci jiné osoby.
Potvrzení o tom, že pečují, jim na základě jejich žádosti vydá příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Příspěvek na péči bude vyplácet obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle místa trvalého pobytu osoby, která péči potřebuje
Příspěvek na péči bude náležet
BEZ ŽÁDOSTI
•
Osobám, které pobírají zvýšení důchodu pro bezmocnost
•
Dětem, kterým je přiznán statut dlouhodobě těžce zdravotně
postiženého dítěte vyžadujícího mimořádnou péči
Postup
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zašlou v lednu 2007
oprávněným osobám sdělení o vzniku nároku na příspěvek na péči, ve
kterém budou občané vyzváni k tomu, aby uvedli, jakým způsobem chtějí
dávku doručovat a jakým způsobem dávku využijí. Příspěvek na péči bude
vyplácen již od ledna 2007.
K 1. lednu 2007 současně zanikne nárok
•
Na zvýšení důchodu pro bezmocnost (osobě, o kterou je pečováno).
•
Na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (osobě pečující

Základní výše příspěvku na péči*
Statut osoby – stávající

Stávající dávky

Nový statut osoby

Příspěvek na péči

Osoba částečně bezmocná

Zvýšení důchodu pro bezmocnost

Stupeň I. – lehká závislost na
pomoci jiné osoby

Stupeň I. – 2.000,- Kč

Osoba převážně bezmocná

Zvýšení důchodu pro bezmocnost

Stupeň II. – středně těžká závislost
na pomoci jiné osoby

Stupeň II. – 4.000,- Kč

Osoba úplně bezmocná

Zvýšení důchodu pro bezmocnost

Stupeň III. – těžká závislost na
pomoci jiné osoby

Stupeň III. – 8.000,- Kč

Dlouhodobě těžce zdravotně
postižené dítě vyžadující
mimořádnou péči

Příspěvek při péči o blízkou nebo
Stupeň III. – těžká závislost na
jinou osobu – pobírá pečující osoba pomoci jiné osoby

Stupeň III. – 9.000,- Kč

* Zákonem jsou dále speciálně upraveny případy, kdy je současně pobírán příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu a zvýšení důchodu pro bezmocnost
a to tak, že je stanovena odchylná výše příspěvku na péči, tj. vyšší než je uvedena v tabulce.
REKLAMA

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Sociální služby budou poskytovány na základě smlouvy
s jednotlivými poskytovateli těchto služeb. Žadatelé o sociální
službu se mohou obracet přímo na tyto poskytovatele.
Občané Lán a Vašírova se budou se žádostí o příspěvek na péči
obracet na Magistrát města Kladna, odbor sociální péče a státní
sociální podpory, na adrese Kladno - Rozdělov, Severní 2952, tel.
č. 312 604 761 - paní Krejčová.
Další informace je možno získat
•
Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz
•
Od pracovních obecních a krajských úřadů
•
Od pracovníků poskytovatelů sociálních služeb
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR;
zpracovala Martina Hořejší

KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY
NOVĚ NABÍZÍME TYTO PRODUKTY:
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
ÚVĚRY ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
TRADICE, JISTOTA, PRÁVNÍ ZÁRUKA
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Městská policie informuje o postupu při projednávání
dopravních přestupků
Domnívám se, že většině řidičů není známo jakým způsobem postupují
strážníci při projednávání zjištěných dopravních přestupků. Proto se
pokusím tento postup krátce vysvětlit.

Udělení blokové pokuty
Postup strážníků při projednávání dopravních přestupků upravují platné
zákonné předpisy. Po poslední právní úpravě, která vstoupila v platnost dne
1.6.2006, se rozšířila oprávnění strážníků projednat na místě věc blokovou
pokutou. K udělení pokuty strážníci přistupují tehdy, je-li přestupek
spolehlivě zjištěn, pachatel ho uzná a je tuto pokutu ochoten zaplatit.
Nelze-li věc vyřídit na místě udělením blokové pokuty a domluva nestačí, je
věc oznámena k projednání příslušnému správnímu orgánu. To platí i o
případech, kdy strážník není oprávněn věc projednat na místě udělením
blokové pokuty, např. při zjištění řízení pod vlivem alkoholu, řízení
bez příslušného řidičského oprávnění, nebo jízdu bez použití stanoveného
osvětlení vozidla. Po udělení blokové pokuty musí Městská policie
v zákonem stanovených případech udělení této pokuty oznámit
příslušnému orgánu, který provinilci přidělí příslušný počet trestných
bodů. Trestné body se udělují jen ve stanovených případech porušení
pravidel silničního provozu a jen tehdy, byla-li udělena bloková pokuta,
samotné projednání přestupku a vyřízení domluvou k přidělení bodů
nestačí. Mezi „bodované přestupky“ patří v současnosti i např. stání
v obytné zóně mimo místo označené jako parkoviště, nebo porušení
povinností vyplývajících ze zákazových a příkazových značek s výjimkou
značek „Zákaz stání“ a „Zákaz zastavení“.

Botička ano či ne
O tom, bude-li na vozidlo
použita „botička“, rozhoduje
na místě samotném strážník,
který úkon provádí. „Botičky“
jsou přednostně nasazovány
na vozidla, jejichž řidič se
v minulosti opakovaně nedostavil k vyřízení přestupku, nebo stáním
vozidla poškozuje majetek obce (chodníky nebo veřejnou zeleň), blokuje
vyhrazené parkoviště, nebo je důvodný předpoklad, že řidič se k vyřízení
přestupku nedostaví (vozidla provozovatelů z jiných krajů nebo cizinců).
To, že na jedno vozidlo je nasazena „botička“ a na druhé, které stojí opodál
použita není, neznamená, že tento přestupek projednán nebude. Na takové
vozidlo může být umístěna předvolánka pro nepřítomného pachatele
dopravního přestupku, vozidlo je vyfotografováno a přestupek je vyřízen
administrativní cestou.
Na závěr bychom chtěli řidičům kromě přání bezpečné jízdy do roku 2007
doporučit, aby více než loni dodržovali pravidla silničního provozu.
Nejenom, že si ušetříte vzniklé nepříjemnosti a finanční výdaje, ale i nám
umožníte se věnovat více jiným činnostem, které považujeme za prioritní.
Jsme tu totiž v první řadě pro Vás a ochranu Vašeho majetku, zdraví a života.
Mobilní telefon hlídky Městské policie: 602 395 312
Autor: vrchní strážník Martin Novák
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● Řízená skládka tuhého odpadu
skupiny SOO3
● Výroba elektrické energie
●

z obnovitelného zdroje
– bioplynu
Prodej palivového dřeva z lánské
obory
tel.: +420 313 573 464
fax: +420 313 573 405

e-mail: odpady@skladka-ekologie.cz

www.skladka-ekologie.cz
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Okénko do Základní školy
CH. G. Masarykové v Lánech
aneb co se děje v lednu a
únoru 2007 ve škole
•
3. 1. - zahájení vyučování v roce 2007
•
10. 1. – 7. - 9. třída jede do divadla
v Kladně. Těšíme se na Tajný deník
Adriana Molea!
•
28. 1. - odjezd na lyžařský výcvik.
Ostatní žáci z druhého stupně budou
mít v době výcviku projektový týden.
•
2. 2. - jednodenní pololetní prázdniny
•
5. 2. - předání pololetního vysvědčení
•
9. 2. - od 16 hodin v učebně 1. třídy
zápis do 1. třídy pro školní rok
2007/2008
Autor: Dana Zámostná, ředitelka
Základní školy CH.G.Masarykové

Dětské promítání
v Muzeu TGM

Občanské sdružení NAŠE LÁNY
srdečně zve malé i velké diváky v pondělí
22. ledna 2007 od 16.30 hodin do Muzea
TGM v Lánech na promítání
animovaného filmu DOBA LEDOVÁ 2 OBLEVA". Délka filmu 91 minut, česky
dabováno, režie: Carlos Saldanha.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10
Kč, děti do 6 let zdarma.
Autor: Jana Svobodová, občanské
sdružení NAŠE LÁNY

Vánoční turnaj
ve stolním tenise
Výsledky 33. ročníku Vánočního
turnaje ve stolním tenise 2006
1. Ing. Petr Moravec (TJ Sokol Lány)
2. Václav Jirkovský (TJ Sokol Lány)
3. Ing. Milan Moravec (TJ Sokol Lány)
4. Jiří Hrbek (TJ Sokol Lány)
5.-8.Slánička Pavel (TJ Sokol Lány)
Moravec Lad. ml. (TJ Sokol Lány)
Herink Miloš (S. Všetaty)
Dvořák Jan (S. Kladno)
Celkem se zúčastnilo 20 hráčů, z toho
TJ Sokol Lány 13 hráčů.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Co byla novéna
Zbožná kněžna Marie Anna z Fürstenberka,
rozená z Valdštejna, hodlala nově vysvěcený
lánský kostel, o jehož vybudování se osobně
zasloužila, náležitě „zviditelnit“, a proto (podle
vzoru karmelitánů z pražského kláštera na Malé
Straně) zavedla počínaje rokem 1753 v Lánech
„devotio novemdialis“, tedy devítidenní
pobožnost k uctívání Jména Ježíš. Rozumělo se
jím slavnostní pění na počest Ježíše Krista, jemuž
(respektive jeho Nejsvětějšímu Jménu) byl lánský
kostel zasvěcen. Prováděl ho nejen lánský
zámecký kaplan, ale zpívaných bohoslužeb se
zúčastňovali i všichni duchovní (faráři, kaplani a
zámečtí kaplani) ze všech fürstenberských panství
a rovněž duchovní ze sousedního smečenského
panství martinického. Na výpomoc přicházeli i
dva františkáni z kláštera v Hájku. Figurální hudbu
provozoval křivoklátský regenschori se svými
žáky. Slavnost vrcholila v den svátku Nejsvětějšího
Jména Ježíš.i Zkráceně se jí říkalo novéna. ii
Velkoryse pojatá výroční církevní akce byla
hrazena z důchodu křivoklátského panství. Mimo
finanční zajištění, které na základě doložitelných
účtů předložených lánským zámeckým kaplanem
schvalovala přímo vrchnost, dodával křivoklátský
důchodní úřad do Lán pravidelně tyto naturálie : 1
jelena, 1 skopce, 1 kance, 2 srnce, 6 zajíců, 16
koroptví, 2 telata, 10 kapounů, 4 krůty, 4 husy, 6
kachen, 50 liber másla, 2 libry koření, 15 žejdlíků
soli, 6 sudů piva, bečku vína a další blíže
nespecifikované náležitosti. Hájecký klášter
dostával za ochotu, s níž vysílal do Lán dva mnichy,
pravidelně 40 sáhů dřeva; dopravu obou
františkánů panským kočárem zajišťovali ovšem
F ü r s t e n b e r k o v é . Pa m a t o v a l o s e i n a
křivoklátského regenschoriho : ten byl se svými
žáky vždy vyčastován. O pohodlí zúčastněných
osob a jejich doprovodu pečovalo knížecí
služebnictvo.
Během devíti dnů novény přicházely do Lán
nekonečné zástupy kajícníků z široka daleka –
lánská pouť byla v kalendářním roce vůbec první v
Čechách – jejich počet prý přesahoval 12 000 osob.
Při zpovědích a bohoslužebných úkonech proto
vypomáhali výše zmínění dva františkáni z Hájku.
V předvečer svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš
bývaly slouženy slavné zpívané nešpory. Z
Křivoklátu přicházel tamější regenschori se svými
školáky, aby provozovali při nešporách a při
slavnostní mši následujícího dne své figurální
hudební umění.
Při nešporách i při slavnostní mši svaté v den
Nejsvětějšího Jména Ježíš pravidelně zpívával
smečenský děkan. Po mši zapěl lánský duchovní
„Te Deum laudamus“ a promluvil k celému
početnému shromáždění věřících.
V den svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš zavítalo do
Lán každoročně velké množství významných
osobností (prý šedesát i více). Ti všichni obědvali u
lánského zámeckého kaplana na útraty
křivoklátského panství. Lánská farní kronika
podotýká, že kaplanovi to působilo spíše menší
potěšení než větší, neboť všeho moc škodí.

Okázalé devítidenní pobožnosti zřejmě časem
„začaly lézt Fürstenberkům do peněz“; možná i
proto, že vydání s nimi spojená rok co rok
narůstala. Už někdy v sedmdesátých letech 18.
století muselo být zajištění novény ztenčeno :
tehdejší kníže Karel Alois z Fürstenberka začal pro
tyto účely vyplácet pouze peněžitou podporu : 45
krejcarů na jednu duchovní osobu a den, a to pouze
pro osm kněží.
Ke dni 3. prosince 1783 pak byla novéna za knížete
Maxe Egona II. z Fürstenberka vůbec zrušena, ale
tradice lánské pouti se zachovávala ještě dlouhoiii.
Moje babička Helena smažívala toho dne vždycky
zlatavé nadýchané koblihy. Tenkrát mě jimi nijak
neuctila, ale dnes bych si (samozřejmě po masitém
obědě) jednu na zakousnutí dal.
Autor: PaedDr. Václav Vodvářka.
1)

2)

3)

Podle Rukověti křesťanské chronologie se
svátek Jména Ježíš v minulosti slavil druhou
neděli po Třech králích (viz Munzar, Jan :
Medardova kápě, Levné knihy KMa, Praha
2000, s. 48-49.).
Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Lány, s. 142
a 150 – 151 (s odvoláním na Liber
memorabilium localiae Lahnensis, folio 6). In
: SOA Rakovník, fond Leopold Zubr).
Novodobě je svátek Jména Ježíš pohyblivým
dnem s krajními daty 2. a 5. ledna (Munzar,
Jan : Medardova kápě, Levné knihy KMa,
Praha 2000, s. 48-49.). V Lánech se proto
dnes drží pouť první neděli po 3. lednu (podle
ústní informace P. Uhra a MUDr. Jana
Nedvěda) .
REKLAMA

VČELIČKA s.r.o.

● hlídání a doučování dětí
● výuka jazyků
● péče o seniory
● úklid domácností
● vaření v domácnostech
● úklid firem
● akce na klíč
Vinařického 15/14,
274 01 Slaný
mobil: 605 017 517
info@agentura-vcelicka.cz
www.agentura-vcelicka.cz
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Občanské sdružení NAŠE LÁNY připravuje
otevření prostoru pro maminky s dětmi
V posledních letech na Lánech přibývá mladých
lidí a s nimi i nejmenších dětí. Před nástupem dětí
do mateřské školy jsou většinou s dětmi doma
maminky na mateřské dovolené, které mají
na vesnici jen velmi omezené možnosti
pro setkávání se s ostatními maminkami a stejně
tak i dětem chybí kontakt se svými vrstevníky.
Proto jsme se rozhodli vyjít vstříc maminkám a
zejména pro zimní měsíce vytvořit místo, kde by si
mohli nejmenší děti společně hrát, zdokonalovat
své dovednosti a potkávat se s ostatními
budoucími kamarády. Děti zde naleznou
přirozené společenství svých vrstevníků, budou
navazovat kontakty s dětmi a zvykat si na jiné než
domácí prostředí. Rodiče se mohou inspirovat
u ostatních pro výchovu svých dětí, nalézt
podnětný herní repertoár a seznámit se navzájem.
Dlouho jsme hledali v naší obci místo, kde by bylo
možné s co nejmenšími náklady zřídit vyhovující
prostor. Místní organizace Tělocvičné jednoty
Sokol Lány nám vyšla vstříc a nabídla nám

k užívání světlý a prosluněný prostor v místní
sokolovně, velkorysých rozměrů. Jedná se o
prostor na jižní straně budovy v prvním patře současnou galerii.
Otevření prostoru pro maminky s dětmi
plánujeme na přelom měsíce ledna a února 2007.
Vše je závislé na přípravě místnosti (malování,
barevná výzdoba, zabezpečení balkónů, úklid,
pořízení základního vybavení). Pokud Vás náš
projekt zajímá, více informací naleznete
na internetových stránkách www.lany.cz v sekci
občanského sdružení NAŠE LÁNY. Můžete se
s námi také potkat na dětském promítání
22.1.2007 od 16.30 hodin v Muzeu TGM.
Kontakt: sdruzeni@lany.cz.
Děkujeme všem příznivcům za projevenou
důvěru a podporu našemu sdružení v roce 2006 a
rádi bychom Vám popřáli úspěšný start do roku
2007 !
Autoři: Jana Svobodová a Martina Hořejší,

Modeláři informují
Na podzim se nám podařilo vybudovat a osít
novou plochu. Docílili jsme tak rozšíření letiště a
současný stav našeho dráhového systému je:
dráha 23/05 délka 167m a nová dráha 28/10
délka 134m. Právě teď hledáme starší maringotku
nebo chatku (buňku) na naše letiště. Pokud nám
někdo chce pomoci, kontaktujte nás na emailové
adrese: mklany@centrum.cz.
Nyní pracujeme na plánu akcí na rok 2007. Naše
třetí modelářská sezóna bude jistě zajímavá.
Snažíme se navázat na úspěšné akce, např. soutěž

historiků, Lánské letní polétání, Vatra TGM lodní modeláři. O přesných termínech Vás
budeme v předstihu informovat i prostřednictvím
Lánského zpravodaje.
Vážení spoluobčané, obracíme se teď jen k menší
skupině z Vás, rádi bychom Vás požádali, aby jste
na modelářské letiště nevyváželi žádný biologický
odpad ze svých zahrádek. Uklizená letištní plocha
není skládkou. Děkujeme.
Autor: Sláma Pavel,
jednatel Modelářského klubu Lány a okolí

Ohlédnutí za vánoční dílnou v mateřské škole
Mateřská škola v Lánech uspořádala 19. prosince
2006 v odpoledních hodinách vánoční dílnu s
posezením u vánočního stromečku pro své malé
školáky a jejich rodinné příslušníky. Díky velké
vstřícnosti paní ředitelky Vaněčkové měly
možnost na předvánoční setkání přijít i maminky
s dětmi, které zatím mateřskou školu
nenavštěvují. A snad proto bylo ve školce
neobyčejně rušno.
Na uvítanou si mohli všichni příchozí malí
návštěvníci za pomoci svých rodičů dokončit
vánoční svíčku ubrouskovou metodou a odnést si
tento vánoční dárek domů. Poté následoval pestrý
program připravený ve třídě sluníček a kytiček.
Děti zazpívaly, zarecitovaly a zatančily to, co se od
září pod vedením třídních učitelek paní
Věrnochové, Řádové, Rýglové a Vaněčkové
naučily. Odměnou jim byl potlesk všech rodičů a
prarodičů, kteří se na umění svých nejmenších
přišli podívat a nadílka připravená u bohatě
nazdobených vánočních stromečků. Tyto vánoční
dárky děti získaly díky štědrým sponzorům z řad
lánských firem, také z laskavého příspěvku rodičů
a vlastní pílí za vyrobená vánoční přání k
Vánocům 2006, za která utržily částku
Kč 12.000,-. Pod stromečkem se našly i dárky od

Mírně strašidelná sobota
v sokolovně
Divadlo TYRŠ uvede v sobotu, 20.ledna
ve 20.00 hodin reprízu lehkého
detektivního hororu ‚Půlnoční vlak' v
režii Romana Havelky. Všichni, kdo se
rádi příjemně bojí, jsou srdečně zváni.
Vstupenky budou k dostání v obvyklých
předprodejích Hospoda Narpa, Tabák
Drvota a Konzum Vaněček.
Autor: Karel Pleiner

Lednové okénko do Mateřské
školy v Lánech
•
Vycházka ke krmelci - Vánoční strom
pro zvířátka
•
Návštěva dětí z MŠ u prvňáčků
před zápisem do ZŠ
•
Ve čtvrtek 11. ledna 2007 od 10.00
hod cirkusové vystoupení, zveme do
MŠ na toto představení i děti, které
do školy ještě nedocházejí
Autor: Miluše Vaněčková, ředitelka
Mateřské školy Lány

Pozvánka do Muzea TGM
v Lánech
•
18. ledna 2007 od 17.00 hodin
proběhne vernisáž výstavy paní Jany
Jiráskové: Fotografie. Výstava potrvá
od 18. ledna do 25. února 2007
•
25. ledna 2007 kinokavárna promítání filmu Nová Francie
(Kanada, Francie, UK, drama,
romance) o d 17 hodin.
•
22. ledna 2007 od 16.30 hodin –
promítání filmu pro děti Doba
ledová 2 – Obleva
Autor: Magdalena Mikesková, Muzeum

Pozvánka na Ples legií

dětí pro rodiče a naopak. Děti předaly rodičům
přání a vlastnoručně ilustrovaný kalendář 2007.
Každé dítě pravidelně navštěvující školku našlo
pod stromečkem střádanku - prasátko pro štěstí.
Tento dárek pro děti byl zakoupen z fondu
Sdružení rodičů a přátel školy.
Jsem ráda, že jsem měla možnost se svým synem
strávit příjemné chvíle v čase vánočním v této milé
společnosti dýchající rodinnou pohodou. Děkuji
za všechny příchozí návštěvníky a těším se na
další pozvání!
Autor: Martina Hořejší

Pozvánka na Ples legií, který pořádá
Muzeum TGM v Lánech v sobotu
3. února 2007 v lánské sokolovně od
20.00 hod. Vstupenky jsou v předprodeji
v Muzeu TGM (út – ne: 9.00 –
17.00 hodin) a v Tabáku U Drvotů.

Pozvánka na slavnostní vysvěcení
nového zvonu kapličky v Lánech –
Vašírově. Akce s doprovodným
programem se bude konat v sobotu
27. ledna 2007 od 15.00 hodin na návsi
ve Vašírově.
Autor: Roman Havelka
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Ocenění “Klobouk dolů”
Divadelní soubor TYRŠ oslavil 30. prosince
2006 pět let od svého založení. Myslím, že
premiéra nového představení vždy na konci
roku se za tu dobu stala malou společenskou
událostí kulturní sezóny v našich Lánech.
Dozrál tedy čas na vznik další tradice. Tou by
se mělo stát ocenění spoluobčanů, kteří pro
nás všechny vytvořili něco, co je hodno
společného uznání.
Dlouho jsme přemýšleli, jak nazvat
nehmatatelnou úctu k lidem, kteří si ji
zasluhují za svou nezištnou práci pro ostatní.
„KLOBOUK DOLŮ“ vyhrál na celé čáře.
Výtvarnou podobu, včetně loga ceny, vytvořil
lánský rodák, uznávaný malíř Petr Kellner.
U příležitosti založení nové tradice jsme se
rozhodli „KLOBOUK DOLŮ“ smeknout
před panem Karlem Barochem za poválečné
obnovení divadelní činnosti v obci. Ocenění
si převzal právě při premiéře naší nové hry,
kterou jsme oslavili pětileté výročí. Letos
TYRŠ vybral z časových důvodů kandidáta
na cenu sám. Pevně však věřím, že na dalších
ročnících ocenění se budete podílet i Vy
formou ankety, ze které jméno nového
kandidáta vzejde. „KLOBOUK DOLŮ“ si
ocenění převezmou každoročně v den
divadelní premiéry.

Irský duch oslovil lánské ochotníky
Již pátým rokem se v předposlední večer roku zaplnil sál lánské sokolovny do posledního místečka a
všichni napjatě očekávali, čí osud budeme tentokrát sledovat. Divadelníci ze souboru TYRŠ oslavili pět
let od svého vzniku slavnostní premiérou hry irského autora Martina McDonagha s názvem Mrzák
Inishmaanský. Hra poněkud drsnějšího ražení, co se mluvy týče, v režii Romana Havelky vyvolávala v
obecenstvu salvy smíchu, ale i mrazení v zádech a sklidila zasloužený bouřlivý aplaus.
TYRŠ a jeho vedení připravil ještě jedno překvapení - založil novou tradici ocenění pro aktivní
spoluobčany „KLOBOUK DOLŮ“. Letos jej divadelníci smekli před panem Karlem Barochem za rozvoj
divadla v naší obci v období 1945 až 1962. Při této příležitosti divadelníci z TYRŠE také uspořádali v
přísálí sokolovny výstavu dobových fotografií a plakátů z představení svých předchůdců s citacemi z
kroniky, kterou vedl právě pan Karel Baroch.
Autor: Martina Hořejší

Pojďte za sportem do lánské sokolovny
Rozvrh pravidelného cvičení a tréninků v lánské sokolovně je následující:
pondělí
16.30 - 18.00 dívky aerobik, cvičitelka Bára
18.00 – 20.30 volejbal

pátek
16.15 – 18.00 Tyršata, dětský soubor
18.00 – 20.30 stolní tenis

úterý
16.00 - 17.00

sobota
9.00 - 10.00

Autor: Roman Havelka

17.00 - 18.00

Blahopřejeme

18.00 - 19.00

V měsíci lednu blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Dingová Věra,
Hodan Bohumil,
Melen Milan,
Věrnochová Jiřina,
Lengyelová Marie,
Říha Miroslav,
Kouglová Věra,
Grundová Milada,
Šváchová Božena,
Štross Petr,
Růžička Zdeněk,
Horčička Antonín,
Krátký Miroslav,
Melenová Libuše,
Morongová Vlasta,
Řádová Marie.
Přejeme hodně štěstí do dalších let!

Inzerce v Lánském zpravodaji
rozměr
48 x 34 mm (1/32)
48 x 68 mm (1/16)
95 x 68 mm (1/8)
95 x 135 mm (1/4)
190 x 135 mm (1/2)
190 x 270 mm (1/1)

cena
220 Kč
440 Kč
880 Kč
2000 Kč
3500 Kč
6000 Kč

19.00 - 20.00
20.00 - 21.30

mladší žactvo (1.-4. třída)
cvičitelky Monika, Alena
rodiče a děti
cvičitelky tři maminky
dorostenky aerobik
cvičitelka Jana
zdravotní cvičení
cvičitelka Vendula
aerobik a posilování
cvičitelky Jana a Míša

středa
17.00 – 20.30 stolní tenis
čtvrtek
16.30 – 18.00 nohejbal –nájem
18.00 – 20.00 volejbal
20.00 – 22.00 soubor Tyrš

od 16.00

kondiční cvičení
cvičitelka Martina
mistrovské zápasy stolního tenisu

neděle
dopoledne (cca do 13.00 hodiny) nepravidelné
mistrovské soutěže stolního tenisu dle soutěžního
kalendáře
17.00 – 19.00 malá kopaná
Roční členské příspěvky jsou pro výdělečně činné
150,- Kč, pro děti, studenty, důchodce a ženy na
MD 70,- Kč. Kromě toho se v každém oddíle platí
roční oddílové příspěvky. Ty se výší liší, a to podle
náročnosti daného sportu, více se dozvíte přímo
na místě samém. Pokud se nechcete stát členy a
jenom chodit sportovat, i to je možné. Pak ale za
každou hodinu platíte nejméně 20,- Kč (děti 5,Kč).
Autor: Martina Hořejší, zdroj TJ Sokol Lány

Pozvání na maškarní merendu
Občanské sdružení NAŠE LÁNY srdečně zve všechny šašky, krále, zbojníky a kominíky, taky víly, prince,
princezny a další pohádkové bytosti na maškarní merendu plnou hudby a zábavy v sobotu 10. února 2007
od 14.00 hodin do lánské sokolovny. Připravena bude hudba k maškarnímu reji, dále vystoupení skupiny
historického šermu Berounských měšťanů, zábavné malování na obličej a další překvapení.
Příchozí návštěvníci si budou moci prohlédnout nově vybudované „Mateřské centrum“ – nový projekt
občanského sdružení NAŠE LÁNY, které sídlí v 1. patře sokolovny.
Na místě bude připraveno občerstvení tradiční Lánskou baštou pro mlsné jazýčky všech příchozích.
Vstupné: děti v kočárku, děti z dětských domovů a držitelé ZTP a ZTP-P zdarma, děti do 15 let 20 Kč,
ostatní 40 Kč, rodinné vstupné 100 Kč.
Všichni účinkující a pořadatelé se vzdávají nároku na odměnu. Celý výtěžek z akce bude věnován na
Projekt mateřského centra v Lánech.
Autor: Jana Svobodová, občanské sdružení NAŠE LÁNY
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8-12 / 13-17 hod
Středa 8-12 / 13-17 hod
tel.: 313 502 041

