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Slovo na úvod
Co je to soutěž Vesnice roku?
Soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná v rámci Programu
obnovy venkova, si klade za cíl povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování
programů k obnově vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova. Jejími hlavními
vyhlašovateli jsou Spolek pro obnovu venkova ČR,
Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Dalšími spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky,
Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo
kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu ČR, Svaz knihovníků a informačních
pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních
samospráv ČR a příslušné kraje v krajských kolech
soutěže.
Zúčastnit se mohou všechny obce vesnického
charakteru do 5 250 obyvatel, které mají zpracovaný
vlastní strategický plán rozvoje obce, program obnovy
vesnice nebo program rozvoje svého územního
obvodu.
Soutěž probíhá dvoukolově – nejprve krajská kola, ze
kterých vítězové postupují do celostátního kola.
Každou soutěžící obec navštíví v době mezi 1. květnem
a 30 červnem hodnotitelská komise, která se seznámí s
prezentací obce, provede prohlídku obce a další
poznatky čerpá z materiálů, které jednotlivé vesnice
přikládají k přihlášce.
Komise hodnotí zejména tato kritéria: koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity občanů,
podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice,
občanskou vybavenost, inženýrské sítě, úspory
energií, péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a
zeleň v obci, péči o krajinu, připravované záměry a
informační technologie obce.
V rámci krajských kol získávají vítězové jednotlivé
stuhy – Zlatou získává vítěz krajské soutěže a zárověň s
ní i oprávnění používat označení Vesnice ... kraje roku
2009, dále Modrou za společenský život, Bílou za
činnost mládeže, Zelenou za péči o zeleň a životní
prostředí a Oranžovou za spolupráci obce a zemědělského subjektu.
V celostátním kole je pak vyhlášeno 2. a třetí místo v
rámci celé ČR a především pak titul Vesnice roku ČR
2009 pro vítěze celostátního kola soutěže.
Karel Pleiner
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Napodruhé to vyšlo
Jsme Vesnicí Středočeského kraje roku 2009
Významného úspěchu dosáhla naše obec v
uplynulých dnech. V konkurenci 39
přihlášených obcí jsme získali Zlatou stuhu
a stali se tak Vesnicí Středočeského kraje
roku 2009. Zároveň to pro nás znamená, že
se na podzim spolu s dalšími vítězi z
jednotlivých krajů utkáme o titul Vesnice
roku 2009 České republiky.
„Poprvé jsme se do soutěže přihlásili na
popud našeho předsedy kulturní komise
Romana Havelky loni. Nevedli jsme si špatně
a mezi čtyřiceti devíti zúčastněnými obcemi
jsme získali Modrou stuhu za společenský
život v obci. Proto jsme se rozhodli jít letos do
soutěže znovu a zkusit zaútočit na metu
nejvyšší. A vyšlo to,“ uvedl starosta Lán
Karel Sklenička.
Kromě příjemných momentů znamená
vítězství pro Lány také jednu starost, byť
rovněž příjemnou. Podle pravidel soutěže je
totiž vítězná obec hostitelem slavnostního
setkání, na kterém se předávají všechna
ocenění v příslušném kraji. A tak se již 10.
července sjedou do Lán zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva
zemědělství, Středočeského kraje a dalších
organizací, které se na pořádání soutěže
podílejí. A samozřejmě zde nebudou chybět
ani hosté ze všech vesnic Středočeského
kraje, které se letos soutěže zúčastnily.V
17.00 hodin začne v lánské sokolovně
slavnostní ceremoniál, při kterém
převezmou oceněné vesnice kromě Modré,
Bílé, Zelené a Oranžové stuhy řadu dalších

ocenění a diplomů. Zlatá stuha se pak
předává v rámci vyhodnocení celostátního
kola soutěže.
„Protože chceme, aby se z pocty, kterou naše
obec získala, radovali všichni obyvatelé Lán,
od dvaceti hodin jsme připravili na náměstí
lidovou veselici, na které zahraje živá kapela
lánského rodáka pana Josefa Husáka. Tímto
všechny srdečně zvu, protože to, že jsme
Vesnicí Středočeského kraje roku 2009, je
zásluha všech lánských obyvatel a především
aktivních lidí, kteří obětují svůj volný čas
práci pro obec a ostatní občany,“ informoval
lánský zastupitel a předseda kulturní
komise Roman Havelka.
Vítězství v soutěži znamená kromě prestiže
pro obec také nezanedbatelný přínos do
obecního rozpočtu. V loňském roce přineslo
získání Modré stuhy 600 000 korun, které
umožnily provést hlavní práce na rekonstrukci a rozšíření zázemí na fotbalovém
hřišti. Zisk Zlaté stuhy znamená pro Lány
další milión, který bude vítaným přilepšením, obzvláště v kontextu letošních
neúspěchů ve většině dotačních a grantových řízení, kterých jsme se zúčastnili.
„Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
svou aktivitou k tomuto úspěchu naší vesnice
přispěli. Věřím, že s takovým týmem lidí jsme
schopni se ctí obstát i v celostátním kole
soutěže a Středočeskému kraji ostudu
rozhodně neuděláme,“ uzavřel starosta
Sklenička.
Karel Pleiner

Starosta obce
a kulturní komise obce Lány vás srdečně zvou na

Lidovou veselici
u příležitosti zisku Zlaté stuhy a titulu Vesnice Středočeského kraje roku 2009.
Koná se v pátek 10. června 2009 od 20 hodin na náměstí před hospodou Narpa.
K tanci a poslechu hraje kapela K-Band
pod vedením místního rodáka pana Josefa Husáka.
Občerstvení je zajištěno, pro případ nepříznivého počasí bude připraveno zastřešení.

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ VĚNOVANÉ
SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2009
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VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2009
Lány, okres Kladno

Vesnice Středočeského kraje roku 2009

Ratměřice, okres Benešov

za společenský život

Hlavenec, okres Praha - východ

za činnost mládeže

Oranžová stuha

Královice, okres Kladno

za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Zelená stuha

Krakov, okres Rakovník

za péči o zeleň a životní prostředí

Zlatá stuha
Modrá stuha
Bílá stuha

Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů

obec Kamýk nad Vltavou, okres Příbram

Cena naděje pro živý venkov
(za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích)

obec Dobšice, okres Nymburk

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

obec Ledčice, okres Mělník

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

obec Ledčice, okres Mělník a obec Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun

Diplom za péči o kulturní dědictví

městys Senomaty, okres Rakovník

Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)

obec Mcely, okres Nymburk

Diplom za společenský život

obec Otročiněves, okres Beroun

Diplom za dynamický rozvoj obce

obec Dolní Hbity, okres Příbram

Diplom za spolupráci se zahraničním partnerem

obec Kamýk nad Vltavou, okres Příbram

Diplom za činnost v sociální sféře

obec Vysoký Chlumec, okres Příbram

Diplom za práci s mládeží

obec Dublovice, okres Příbram

Diplom za péči o veřejné prostranství

obec Oplany, okres Praha – východ

Diplom za práci s dětmi

obec Vlkaneč, okres Kutná Hora

Diplom za obnovu historického dědictví

obec Dobšice, okres Nymburk

Diplom za podporu aktivit školy

obec Dymokury, okres Nymburk

Diplom za uchování zemědělských tradic

obec Kadlín, okres Mělník

Diplom za zapojení mládeže do věcí veřejných

obec Sudovo Hlavno, okres Praha – východ

Diplom za harmonický rozvoj obce

obec Zichovec, okres Kladno

Celkem se letos ve Středočeském kraji soutěže zúčastnilo 39 obcí.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkoval všem dobrovolným sportovním, společenským a kulturním spolkům a všem občanům za jejich
příspěvek k získání Zlaté stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009. Věřím, že nepolevíme ve svém úsilí a v podzimním
republikovém kole, kam jsme postoupili, uspějeme.
Karel Sklenička, starosta obce

Koncert u vašírovské kapličky
Kulturní komise obce Lány a Vašírov Vás
u příležitosti cyrilometodějského svátku a k uctění památky mistra Jana Husa

zve v pondělí 6. července 2009 v 17:00 hod.
na koncert u vašírovské kapličky.
Vystoupí komorní smíšený pěvecký sbor PRIVATISSIMA z Kolína. Vznikl v září roku 2004 a je momentálně nejmladším kolínským pěveckým
sborem. V jeho repertoáru jsou duchovní písně, spirituály, jazz and blues i písně lidové.
V druhé polovině programu se také ve své premiéře představí v naší obci nově vzniklý smíšený pěvecký sbor CHORUS LANEUM.
Předvede lidové i duchovní písně, které měly více než dvě desítky členů z řad občanů Lán a Vašírova možnost zatím nastudovat pod vedením
sólisty opery Národního divadla pana Vladimíra Doležala.
Přijďte se podívat, zaposlouchat a možná i přidat. Sbor je pro všechny starší sedmnácti let, kteří si rádi zazpívají, každý je vítán.
Vstup na koncert je zdarma. Všichni jste srdečně zváni.

