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Slovo na úvod

Schválený rozpočet obce Lány na rok 2011
Výdaje (v tis. Kč)

Příjmy (v tis. Kč)

Kultura

Daňové příjmy
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

daň z příjmu FO ze závislé činnosti (2 900 tis.)
daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti (350 tis.)
daň z příjmu FO vybíraných dle zvl. sazby (250 tis.)
daň z příjmu právnických osob (3 100 tis.)
daň z přidané hodnoty (6 800 tis.)
správní poplatky (135 tis.)
poplatek za odvoz odpadu – známky (820 tis.)
poplatek za psy (38 tis.)
odvody ze zemědělské půdy ( 30 tis.)
poplatky za užívání veřejného prostranství (4 tis.)
poplatek z ubytovacích kapacit (5 tis.)
daň z nemovitostí (600 tis.)
poplatky za provoz VHP (90 tis.)
úhrada z vydobytých nerostů (30 tis.)

· pořádání kulturních a společenských akcí (200
·
·
·
·

Zima a sníh
Tak tu máme zimu, ta letošní přišla velmi
brzy a už od konce listopadu máme
nepřetržitě sněhovou nadílku, která nám
někde více a někde méně znepříjemňuje
náš život. Všichni svorně nadáváme, že
není kde zaparkovat auto, silnice a
chodníky klouzají, neustále padá sníh,
který se musí uklízet, že taková zima
nikdy nebyla, jaká je to anomálie. Nedalo
mi to a našel jsem staré zaprášené
fotografie a hle, najednou jsem si
vzpomněl na léta svého mládí. Každou
zimu napadl sníh jako letos, začátkem
prosince jsme na hřiště za sokolovnou
postavili mantinely, starý pan Kuthan
/říkali jsme mu „ledovej dědek“/
nastříkal led a do konce února jsme hráli
hokej. Na „Kopanině“ nebo na „Starym
zámku“ jsme sáňkovali, bobovali,
lyžovali a vůbec nám to nepřišlo jako
nějaká zvláštnost. Ono to bude asi tím, že
jsme již zapomněli, že v našem kraji je
taková zima normální, pouze v minulých
letech byla nenormálně teplá.
Před několika dny jsme někdo více a
někdo méně slavnostně přivítali nový rok
2011. Jako každoročně, tak i letos si
všichni klademe otázku, jaký bude. Bude
lepší, nebo horší než ten minulý, bude
veselejší, nebo smutnější, splní, nebo
nesplní se nám naše očekávání a tužby?
Věřte, že bude takový, jaký si ho uděláme,
že si vždy i v tom horším najdeme to
pozitivnější a budeme se radovat i z
maličkostí. Třeba i z toho, že letos
napadlo hodně sněhu. Hodně štěstí a
zdraví v roce 2011.
Karel Sklenička

450,0

15 152,0

Ostatní tělovýchovná činnost
· příspěvky sportovním organizacím (500 tis.)
· sportovní akce (100 tis.)

Bytové hospodářství – údržba
obecních bytů

600,0

170,0

Veřejné osvětlení

Nedaňové příjmy
·
·
·
·
·
·
·

tis.)
Sbor pro občanské záležitosti (40 tis.)
Lánský zpravodaj (60 tis.)
příspěvky zájmovým organizacím (110 tis.)
Lánské letní slavnosti (40 tis.)

knihovnická činnost
kultura
bytové hospodářství
zpětné plnění za tříděný odpad
provoz domu s pečovatelskou službou
činnost místní správy
pečovatelská služba

1 468,0

· elektrická energie a opravy (610 tis.)
· mzdy a odvody (90 tis.)
· opravy a udržování, rekon. osvětlení (300 tis.)

Pohřebnictví – údržba hřbitova

1 000,0

120,0

Odvoz a likvidace odpadů
Přijaté dotace
· výkon státní správy
· školství - dotace na žáky
· dotace z Ministerstva práce a soc. věcí

1 080,0

·
·
·
·

odvoz tříděného odpadu
odvoz a likvidace nebezpečného odpadu
odvoz a uložení komunálního odpadu
odvoz odpadů ze sběrného dvora

1 900,0

(350 tis. – Obec přátelská celé rodině)

17 700

Příjmy celkem

Pomoc lidem v nouzi

35,0

Pečovatelská služba

Výdaje (v tis. Kč)
Útulek pro psy

· příspěvek pro svaz diabetiků a invalidů (10 tis.)
· provoz domu s pečovatelskou službou (390 tis.)
· zateplení domu s pečovatelskou službou –

20,0

Silnice
· opravy a údržba místních komunikací (400 tis.)
· chodník ul. Za Školou (1 250 tis.)
· zastávky Vašírov (300 tis.)

Odvod a čištění odpadních vod
· opravy a udržování (100 tis.)

spoluúčast k dotaci (300 tis.)

Požární ochrana – dobrovolní hasiči

320,0

Zastupitelstvo obce – odměny
zastupitelstva, odměny členům
komisí a výborů včetně zák. odvodů

1 150,0

1 950,0

100,0

Činnost místní správy

Mateřská škola
· běžný provoz a údržba budovy (800 tis.)
· investice – opravy (50 tis.)

850,0

Základní škola
· běžný provoz a údržba budovy (1 750 tis.)
· střecha historická budova (1 100 tis.)

Provoz místní knihovny

2 850,0
45,0

zeleň
pronájem a provoz strojů
práce na vzhledu obce, mzdy, zákonné odvody
městský mobiliář
sběrný dvůr
nákup pozemků

· provoz obecního úřadu
· mzdy pracovníků obecního úřadu včetně
·
·
·
·

zákonných odvodů
náklady na energie
nákup strojů a techniky na údržbu obce
služby pošt a telekomunikací
opravy a údržba obecního majetku

2 900,0

Ostatní finanční operace
· odvod 50% z přijatých poplatků z hracích

Péče o vzhled a údržbu obce
·
·
·
·
·
·

700,0

50,0

automatů

1000,0

Platby daní a poplatků z příjmů obce

50,0

Ostatní výdaje
· Okresní pečovatelská služba (230 tis.)
· Městská policie Nové Strašecí (360 tis.)

590,0

Rozpočtová rezerva

300,0

Výdaje celkem

17 700

Volný čas dětí a mládeže
·
·
·
·
·

údržba dětského hřiště Vašírov (20 tis.)
údržba dětského hřiště Lány (30 tis.)
ostatní činnost (50 tis.)
dotace Obec přátelská rodině (350 tis.)
klubovna pro mládež (100 tis.)

550,0

Kulturní komise obce Lány, Vašírov a Muzeum T.G.M. v Lánech vás srdečně zvou na

REPREZENTAČNÍ PLES LÁN, VAŠÍROVA A MUZEA T.G.M.
Po celý večer Vám bude hrát orchestr K – BAND Josefa Husáka.
Je připraven pestrý doprovodný program a bohatá tombola.

Ples se koná 26. února 2011 od 20.00 hodin v lánské sokolovně.
Vstupenky (včetně místenek) budou v předprodeji od 31. ledna na obecním úřadě za 150,- Kč.
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Inzerujte ve zpravodaji ZDARMA
Již tradičně vám nabízíme možnost
inzerovat v Lánském zpravodaji zdarma.
V únorovém zpravodaji bude zdarma
zveřejněn adresář všech lánských a
vašírovských občanů, kteří nabízejí
své služby nebo výrobky veřejnosti.
Pokud máte zájem, zašlete své kontaktní
údaje ve formátu – název, adresa,
telefonické spojení, případně i odkaz na
www.stránky, e-mail v elektronické
podobě na e-mail: zpravodaj@lany.cz
nebo je v písemné podobě doručte na
Obecní úřad v Lánech k rukám Martiny
Hořejší. Protože chceme vyhovět všem
zájemcům, bude otištěna inzerce v
rozsahu maximálně 150 znaků.
Uzávěrka pro poslání podkladů je
úterý 25. ledna 2011.
Martina Hořejší

Vašírovští vlastníci pozemků
musí podat daňové přiznání
Školní zemědělský podnik Lány
upozorňuje vlastníky digitalizovaných
pozemků v katastrálním území Vašírov
na povinnost podání daňového přiznání
do 31. ledna 2011 na Finančním úřadu v
Kladně. Na základě této změny bude
vlastníkům zemědělských pozemků v
užívání Školního zemědělského podniku
Lány zaslána nová nájemní smlouva, kde
částka nájemného bude navýšena o daň z
nemovitosti.
Miroslava Fenclová, ŠZP Lány
tel. 313 250 503, fenclova@lany.czu.cz

Sběrný dvůr v zimním období
Od 13. ledna 2011 bude sběrný dvůr
otevřen pouze o sobotách od 9.00 do
12.00 hodin s možností uložení
objemného odpadu a elektroodpadu, ale
bez možnosti uložení biodpadu.
Provoz v plném rozsahu obnoví sběrný
dvůr od 1. dubna 2011.
Mgr. Jiří Ladra, místostarosta

Grantové řízení obce otevřeno
Zastupitelstvo obce Lány ve schváleném
rozpočtu obce na rok 2011 opět
vyhradilo finanční prostředky na činnost
sportovních a zájmových spolků a
sdružení v Lánech a Vašírově a pořádání
veřejně prospěšných akcí v roce 2011.
Formulář žádosti je na internetových
stránkách obce http://www.lany.cz/cz/podpora-neziskovych-aktivit.
Zde jsou také k dispozici pravidla pro
rozdělování příspěvků z rozpočtu obce.
Žádosti se zasílají v písemné podobě na
Obecní úřad v Lánech nebo v elektronické podobě na email: info@obec-lany.cz
nejpozději do 28. 2. 2011.
JUDr. Ernest Kosár, místostarosta

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Veřejné projednávání záměru „Modernizace skládky
Ekologie s.r.o.“
V pondělí 20. 12. 2010 proběhlo v obci Rynholec
veřejné projednávání posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. záměru
„ M o d e r n i z a c e s k l á d k y E k o l o g i e s . r. o .
vybudováním Integrovaného centra pro
nakládání s odpady“ v k. ú. Rynholec. Na základě
záměru, který předložila firma Ekologie s.r.o.,
zadal krajský úřad zpracování oponentního
posudku. Tento posudek zpracoval Ing. Josef
Tomášek Csc., ze Střediska odpadů Mníšek
s.r.o., Mníšek pod Brdy. Krajský úřad
Středočeského kraje má za povinnost na základě
tohoto veřejného projednání, posudku oponenta
a připomínek dotčených orgánů a obcí vydat
„Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí“ a v něm stanovit, zda je
možné a za jakých podmínek tento záměr
realizovat. V případě kladného stanoviska bude
následovat územní řízení, stavební povolení,
integrované povolení o umístění zdroje
znečišťování ovzduší a další potřebná povolení.
Ke všem těmto povolením se bude obec Lány
vyjadřovat. Obec Lány vydala k výše uvedenému
záměru stanovisko dne 13. 9. 2010, které bylo
zveřejněno v říjnovém zpravodaji. Toto
stanovisko bylo doplněno po veřejném
projednání ještě o 2 body a odesláno 27. 12. 2010
na KÚ (viz níže uvedené stanovisko).
Na přímý dotaz občanů obce Lány a Rynholec,
zda bylo upuštěno od realizace původní
navrhované bioplynové stanice, která měla
zpracovávat kukuřičnou siláž, jateční a

kuchyňské odpady a o které se jednalo před
3 roky, odpověděli zástupci firmy Ekologie s.r.o.,
že tento záměr se realizovat nebude. Současný
záměr vybudování „Integrovaného centra pro
nakládání s odpady“ počítá pouze s tříděním a
zpracováním stávajícího množství odpadů, které
jsou naváženy na skládku Ekologie s.r.o., a
nepočítá s žádnými jinými odpady. Kompletní
dokumentace byla zveřejněna v plném rozsahu na
webových stránkách obce Lány dne 5. 10. 2010.
Za zastupitelstvo obce Lány se projednávání
zúčastnili starosta, oba místostarostové a
odborník na problematiku skládkování Ing.
Jinoch, který pomáhá obci s návrhy odborných
stanovisek. Dále byli přítomni zástupci o. s. Lány
- Vašírov zdravý prostor pro život a cca 20 dalších
občanů Lán. Zastupitelstvo obce se bude i nadále
plně věnovat problematice skládky Ekologie tak,
aby její vliv na životní prostředí v naší obci byl co
nejmenší a v hygienických normách. Zároveň
však jsme si vědomi, že každý z nás produkuje
odpad, který se musí někam uložit nebo
zpracovat. Samozřejmě, že pro naši obec by bylo
nejlepší, aby zde žádná skládka nebyla, ale
bohužel skládka nedaleko naší obce je již 15 let a
má povolení ukládat až do roku 2034. Čím více se
podaří směsný komunální odpad vytřídit a dále
zpracovat, o to méně bude uloženo na skládce a
tím i bude nižší ekologická zátěž pro další
generace.
Karel Sklenička

Stanovisko Zastupitelstva obce Lány
Přetiskujeme stanovisko zastupitelstva k
záměru „Modernizace skládky EKOLOGIE
s.r.o. vybudováním Integrovaného centra pro
nakládání s odpady.“ (kódové označení na
serveru MŽP STC1263) v plném znění, jak bylo
dne 27. prosince 2010 odesláno na odbor
životního prostředí a zemědělství
Středočeského kraje. pod č.j. 0989/2010/ŽP,
spisová značka: 186071/2010/KUSK.
Zastupitelstvo obce trvá na svém stanovisku
projednaném na svém zasedání dne 6. září 2010 k
výše uvedenému záměru i po veřejném projednání,
které proběhlo 20. 12. 2010, a usneslo se, že k
předloženým materiálům předmětného záměru
má tyto níže uvedené připomínky:
Zařízení v případě vybudování podrobit
minimálně ročnímu zkušebnímu provozu za
reálných provozních podmínek (vytížení na
minimálně 75% plánované kapacity po celou dobu
zkušebního provozu) tak, aby bylo prověřeno
fungování celého komplexu za všech
povětrnostních podmínek a po všechna roční
období.
V návrhu Provozního řádu požadovat dosažení a
prokázání předmětných hodnot stabilizace
materiálu na výstupu z reaktorů anaerobní

stabilizace, a to koeficientu respirační aktivity AT4
s hodnotou menší než 20 mg O2/g sušiny dle
metodiky akreditované v Holandsku a SRN
stanovené nezávislou a na tato stanovení
akreditovanou laboratoří a dále sledovat produkci
zápachově významných látek ve vzdušnině
vystupující z fermentorů v průběhu najíždění a
ukončování anaerobní etapy a po celou dobu
aerobní etapy před vyskladněním materiálu z
fermentorů na krechty.
Jako neopominutelnou podmínku uvedení
předmětného zařízení do provozu požadujeme
zařadit instalaci a trvalé provozování meteostanice
na střeše haly mechanické úpravy, která bude
sledovat teplotu, relativní vlhkost, směr a sílu
větru. Překopávat bude možné do síly větru 10 m/s,
pokud bude směr tohoto větru směřovat na Lány
nebo Rynholec.
Pro překopávání zakrytých krechtů zvolit
technologii minimalizující jak styk
překopávaného materiálu s okolním prostředím,
tak výstup znečištěné vzdušniny do vnějšího
prostředí, a tím emisi zápachově významných
látek, byť i za cenu snížení výkonu a produktivity.
Pokračování na straně 3
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Stanovisko Zastupitelstva obce Lány
Pokračování ze strany 2
Pro zlepšení rozptylových podmínek, zvláště za
inverzních stavů dle údajů ČHMU často se v dané
oblasti vyskytujících (poslední zkušenost, kdy ve
dnech 1. a 2. září 2010 byl zápach ze skládky
nikoliv jen patrný, ale silně obtěžující v celé obci
Lány včetně areálu zámku Lány) požaduje obec (v
souhlasu s obcí Rynholec) na stávající hranici
předmětného území (Skládka Ekologie a lom
ČLUZ) ještě před zahájením výstavby
předmětných technologií diskutovaného záměru vybudovat oznamovatelem záměru zvýšený zemní
val a v předstihu směrem k obcím Lány a Rynholec
zelený pás směsi rychle rostoucích a stále zelených
dřevin o minimální šířce 100 m a minimální
aktivní výšce 5 m jako biologickou bariéru. Tuto
bariéru vybudovat v předstihu tak, aby v momentu
ukončení zkušebního provozu a zahájení řádného
provozu byla již plně funkční.
Jako předstupeň výše zmiňované biologické

bariéry obec souhlasí s vybudováním
minimalizovaného zeleného pásu v rozsahu
navrženém na předmětném veřejném projednání
zástupcem zadavatele Ing. Kučerou. Tato
minimalizovaná verze bude vybudována na
pozemcích zadavatele a na jeho náklady v šíři
minimálně 12 m jako kombinované pětiřadí
dřevin minimálně 8letých s podsadbou křovin.
Druhová skladba autochtonní bude volena tak,
aby funkce byla zachována ve všech ročních
obdobích. Realizace této minimalizované verze je
podmínkou pro zahájení zkušebního provozu
předmětného záměru.
Obec požaduje zřízení stálé komise pro dohled na
činnost předmětného záměru i skládky, složené ze
zástupců dotčených obcí a zadavatele, po vzoru a
za podmínek jako pracuje obdobná komise v
Ouholičkách na skládce tuhého komunálního
odpadu.
Karel Sklenička, starosta obce

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Lány vzalo na vědomí:
· zprávu starosty o činnosti zastupitelstva za rok

2010;
· zřízení komisí a jmenování jejich předsedů;

Zastupitelstvo obce Lány schválilo:
· rozpočet obce na rok 2011;
· přijetí finančního daru v hodnotě 12000,- Kč od
firmy REA Kladno s.r.o., zastoupené Ing.
Tomášem Kindlem, s účelovým využitím na
pořízení dataprojektoru pro ZŠ Lány ;
· nájemní smlouvu mezi obcí Lány a obchodní
společností EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Školní
418, Lány na pronájem pozemku par. č. 901 v k.
ú. Lány o výměře 1242 m2 za částku 20,Kč/m2/rok na dobu 40 let od 1. 1. 2011 za
účelem skladování a manipulaci s materiálem;
· dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne
8. 11. 2000 mezi obcí Lány a společností
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na umístění
antény BTS RALAN na objektu ZŠ Lány čp. 93.
Nájemní vztah bude na dobu určitou – 10 let do
31. 12. 2020. Nájemné bude 60000,- Kč/rok;
· smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi obcí Lány a společností Telefónica O2,
a.s., zastoupenou společností Šindy s.r.o. Praha
5, na uložení komunikačního vedení na
pozemcích 207/1, 208/1, 208/15, 208/16 a
208/17 v k. ú. Lány v rozsahu GP č. 855651/2010 potvrzené Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, pracoviště Kladno č.926/10.
Jednorázová finanční náhrada činí 1000,- Kč;
· smlouvu mezi obcí Lány a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly,
zastoupenou HCM s.r.o. Nové Strašecí o zřízení
věcného břemene na uložení kabelového vedení
NN a kabelové skříně v ulici Na Ohradech pro
dům čp. 432, par. č. 576, 59, 789/3, 791/1 v k.ú.
Lány v rozsahu GP č. 857/2009419/2010
potvrzený Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, pracoviště Kladno č. 972/10.
Jednorázová finanční náhrada činí 27000,- Kč;

· rozpočtovou změnu č.4/2010;
Zastupitelstvo obce Lány souhlasilo:
· s bezúplatným převodem 18 pozemků silnic II. a
III. třídy z majetku Středočeského kraje do
majetku obce Lány par. č. 824/1 díl b -16315 m2,
824/3 celá – 1244 m2, 890 díl c –10725 m2, 820
celá – 1900m2, 212/14 celá – 61 m2, 212/15 celá
– 40 m2, 212/16 celá – 15 m2, 215/45 díl d –
22m2, 429/8 díl a – 134 m2, 557/5 celá- 26m2,
857/1 díl a – 4766 m2, 861/4 díl b – 1662 m2 díl f
– 759 m2, 432/28 díl c – 96 m2, 547/10 díl d –
353 m2 a díl h – 1020 m2, 550/2 celá – 546 m2,
155/8 díl a – 242 m2, 137/25 díl b – 943 m2 a díl c
– 160 m2, 248/3 díl e – 214 m2. Jedná se o
pozemky o celkové výměře 41243 m2 v účetní
hodnotě 1565tis.Kč;
· s bezúplatným převodem pozemku č.801/1 v k.
ú. Lány o výměře 537 m2 z majetku obce Lány do
majetku Středočeského kraje. Jedná se o
pozemek pod kruhovým objezdem u
fotbalového hřiště;
· s odkoupením čtyř pozemků silnic II. a III. třídy
par. č. 210/9 celá132 m2, 214/4 celá 113 m2,
884/9 celá 68 m2 a 557/3 celá 83 m2 v k. ú. Lány z
majetku Středočeského kraje do majetku obce
Lány o celkové výměře pozemků 396 m2 v ceně
100Kč/m2 tj. 39600,-Kč;
· s pronájmem pozemku par. č. 43/7 v k. ú.
Vašírov panu Janu Veselému, bytem Vašírov 16,
s nájmem 10,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou;
· úplatný převod pozemků v k. ú. Vašírov p.č.
155/19 – 5m2, 157/28 – 63m2, 159/62 – 254m2,
159/63 – 1m2, 173/3 – 32m2, 173/4 – 171m2,
173/8 – 1252m2, 174/2 – 44m2, 176/6 – 219m2,
176/7 – 3m2, 176/9 – 65m2, 176/10 – 162m2,
176/11 -21m2, 176/12 – 2m2, 176/14 – 75m2,
176/17 – 66m2, 176/18 – 429m2, 176/19 –
37m2,176/21 -99m2, 176/23 – 4m2, 176/24 –
2
2
2
18m ,176/27 -620m , 176/28 – 403m , 176/32
2
2
2
– 131m , 176/25 -86m , 176/26 -7m ,

Kalendář akcí v roce 2011
Zveřejňujeme seznam akcí v novém
roce, jejichž termíny se do uzávěrky
lednového čísla zpravodaje podařilo
zjistit. Pokud víte o plánovaných akcích
svého spolku nebo sdružení, budeme
rádi, pokud nám jejich seznam pošlete
na e-mail: zpravodaj@seznam.cz.
Úplný seznam akcí zveřejníme
v březnovém čísle a následně na
webových stránkách obce.
5.2. Maškarní merenda v lánské
sokolovně od 14.00 do 17.00
hodin (o.s. Naše Lány, Baráčníci)
19.2. Ples Sboru dobrovolných hasičů
TGM v Lánech v lánské
sokolovně od 20.00 hodin. K
tanci bude hrát kapela Černý
Brejle. Předprodej vstupenek u
Fr. Pošty, Na Ohradech 79.
26.2. Reprezentační ples obce Lány a
Muzea T.G.Masaryka v Lánech v
lánské sokolovně od 20.00 hodin
(Obec Lány, Muzeum T. G.
Masaryka v Lánech)
18.6. Lánské letní slavnosti v areálu
hotelu Classic a na Židovském
rybníku (Obec Lány). Hlavní
program od 9.00 do 18.00 hodin.
25.6. Oslavy 135. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů
T.G.M. v Lánech.
176/29 – 39m2, 176/30-329m2, 183/3 –
37m2, 183/6 – 1034m2, 199/53 –
388m2, 234/16 -1288m2, 234/18 – 6m2,
237/6 - 603m2, 239/3-72m2, 239/562m2, 239/13 -87m2, 239/14 – 57m2,
239/15-28m2 odděleného dle
geometrického plánu č. 164 –
5974/2010 a schváleného Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, územní
pracoviště Kladno, č.j. 1069/10 ze dne
9.12.2010 a pozemku v k.ú. Lány
parc.č. 815/2 – 444 m2, 884/12 226 m2
oddělené dle geometrického plánu
č. 823-187/2009 a schváleného
Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, územní pracoviště Kladno pod
č. j.14/10 ze dne 15. 1. 2010 na základě
uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
kupní do vlastnictví Střed. kraje za
kupní cenu 100,- Kč/m2. Celková kupní
cena činí 896900,- Kč;
· jednací řád s navrhovaným doplněním
čl. 5;
· záměr prodeje pozemků č. 65 nově o
výměře 42 m2 a parc.č. 26/22 nově o
výměře 233 m2 (sestávající z výměry 228
m2 a dílu „b“ pův. parcely 65 o výměře
5 m2) a majitele RD č. p. 57 p. Jaroslava
Kurce o odprodej pozemků díl „a“pův.
parcely č. 65 o výměře 94 m2 nově při
sloučení do st.p. č. 66 v k.ú. Vašírov
veřejnou výzvou za částku 160,- Kč/m2.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zpráva starosty o činnosti zastupitelstva obce Lány za rok 2010, přednesená
na veřejném zasedání dne 13. prosince 2010.
Zastupitelstvo obce se sešlo v období leden – říjen 2010 celkem na
10 pracovních poradách.
Účast jednotlivých zastupitelů: pan Sklenička, pan Fencl, pan Pleiner, pan Ladra,
pan Krejčíř a paní Hořejší 10x, tj. 100 %, pan Kosár, paní Hlavsová 9x, tj. 90 %,
paní Věrnochová 7x, tj. 70%, pan Běloušek 6x, tj. 60 % a pan Loskot 5x, tj. 50 %.
Od ledna do září bylo svoláno 4x veřejné zasedání. 100% účast na těchto
zasedáních měli zastupitelé – pan Sklenička, pan Fencl, paní Hlavsová, pan
Pleiner, pan Běloušek a paní Věrnochová, zastupitelé pan Ladra, pan Krejčíř a paní
Hořejší byli omluveni na 1 zasedání, pan Loskot a pan Kosár byli omluveni na 2
zasedáních.
V měsíci lednu 2010 odstoupil pan Havelka z funkce zastupitele a nahradila jej paní
Martina Hořejší ze Sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Lány a Vašírov.
Paní Hořejší byla jmenována předsedkyní komise informatiky místo pana Karla
Pleinera, který převzal kulturní komisi. Pan Havelka se do svého odstoupení
zúčastnil 1x veřejného zasedání a 1x pracovní porady.
Ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskutečnily komunální volby, ve kterých byli
zvoleni tito zastupitelé:
Sdružení pro Lány a Vašírov – pan Karel Sklenička, pan Ernest Kosár, pan Karel
Pleiner, paní Martina Hořejší, paní Ivana Píšová, paní Jana Drastilová, paní
Dagmar Krátká.
ODS – pan Jiří Ladra, TOP 09 – pan Roman Havelka, Strana soukromníků – pan
Milan Dvořák, KSČM – paní Alena Hlavsová.
Nově zvolené zastupitelstvo se sešlo 2x na veřejných zasedáních se 100% účastí
zastupitelů a 2x na pracovních poradách.
Rozpočet na rok 2010 byl vyrovnaný a počítal s příjmy i výdaji ve výši
17882000,- Kč.
Stav obecních financí k 13. 12. 2010 – příjmy 19548006,- Kč, výdaje
19366725,- Kč. Případný přebytek ke konci roku bude převeden do rezervního
fondu, aby mohl být použit v dalších letech jako kofinancování dotací, o které obec
požádala.
Příjmová část rozpočtu se nejlépe naplnila v kapitole „Daň z přidané hodnoty“
+ 650 tis. Kč. Ostatní daně se pohybovaly v plnění mezi 97 – 104% plánovaných
příjmů. Propad byl v kapitole „Daň z nemovitosti“, která se nenaplnila oproti
předpokladu o 80 tisíc Kč.
Dále obec žádala o krajské granty z Programu obnovy venkova, Fondu rozvoje obcí
a měst a z oblasti kultury. Celkem byly podány 3 žádosti. Získali jsme dotaci na
rekonstrukci ulice Na Ohradech ve výši 500 tisíc Kč a dotaci na kulturní akce „Rok
na vsi“ ve výši 30 tisíc Kč. Dále jsme získali dotaci za úspěchy v soutěži Vesnice roku
2009 ve výši 1,9 mil. Kč, kterou jsme použili na výstavbu chodníku Lány Slovanka.
Obci se také povedlo získat sponzorské dary na 7. ročník Lánských letních
slavností, rekonstrukci parčíku Kalvárie a Sochařské symposium ve výši
185.000,- Kč.
Přehled hlavních akcí uskutečněných v roce 2010 v rámci programu rozvoje
obce:
1. Chodník Lány – Slovanka
2.800.000,- Kč
2. Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Pod Kopaninou
200.000,- Kč
3. Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Křivoklátská
110.000,- Kč
4. Výstavba chodníku – Zámecká ulice 2. etapa
260.000,- Kč
5. Výměna oken v ZŠ – východní strana budovy
230.000,- Kč
6. Rekonstrukce povrchu ulice Na Ohradech
750.000,- Kč
7. Chodníky v ulici Zahradní (spoluúčast obce)
240.000,- Kč
8. Kanalizace v ulici Krátká
310.000,- Kč
9. Rekonstrukce parčíku Kalvárie
210.000,- Kč
Kultura:
V oblasti kultury i v tomto roce pokračoval trend nastolený v letech 2007- 2009.
Byly uskutečněny tyto akce:
· 20. února – Reprezentační ples obce
· 30. dubna – Pálení čarodějnic ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
TGM v Lánech, Modelářským klubem Lány a okolí, baráčníky a
o. s. Naše Lány
· 29. května – Staročeské máje

· 25. června koncert lánského pěveckého sboru Chorus Laneum v zámeckém

kostele
· 25. - 26. června – 7. ročník Lánských letních slavností
· 6. července – Koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus Laneum u kapličky

ve Vašírově
· 20. září – 2. října – sochařské symposium
· 18. září – Staročeský jarmark a Masarykova vatra
· 27. listopadu – Rozsvěcení vánočního stromu a svěcení adventních věnců
· 13. prosince – Voňavý advent a soutěž Zlatý šafrán
· 30. prosince - nás čeká vyhlášení 5. ročníku ankety „Klobouk dolů“, kdy ve

spolupráci s divadlem Tyrš vyhlásíme dalšího lánského občana, který se
významnou měrou přičinil o rozvoj naší obce (Stal se jím pan František Pošta,
pozn. redakce.)
V březnu 2010 bylo vytištěno II. vydání velmi zdařilé knihy Lány v obrazech –
Proměny v čase v nákladu 500 výtisků.
Oblast sportu a volného času:
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno celkem 600000,- Kč na činnost sportovních klubů.
V měsíci červnu 2010 byl ve spolupráci se Základní školou Lány uspořádán
3. ročník Lánské letní olympiády. Komise sportu dále spolupracovala na Běhu
vítězství zámeckým parkem, Lánské nohejbalové lize a dalších turnajích
nohejbalu, stolním tenise a volejbalu. Byl uspořádán 1. ročník nohejbalu dvojic o
pohár starosty obce.
V letošním roce proběhl také 2. ročník fotografické soutěže „Lánské pohledy“ a
malířské soutěže „Lány očima dětí“. Vítězové obou soutěží byli odměněni v rámci
7. ročníku Lánských letních slavností.
Dne 12. června 2010 se uskutečnil 2. ročník „Lánské neckyády“ včetně bohatého
doprovodného programu.
Oblast sociální a Sbor pro občanské záležitosti:
Obec provozuje Dům s pečovatelskou službou ve spolupráci s Okresní
pečovatelskou službou o.p.s. Nové Strašecí. Školní jídelna základní školy vaří i pro
naše starší spoluobčany a rozvoz obědů je zajištěn pečovatelkou. Sbor pro
občanské záležitosti přivítal celkem 23 našich nových občánků a proběhly návštěvy
při významných jubileích u našich spoluobčanů. V roce 2010 se uskutečnilo
celkem 33 svatebních obřadů, 1 diamantová a 2 zlaté svatby.
Naše obec se přihlásila v červenci 2007 do soutěže Obec přátelská celé rodině a v
kategorii obcí s 500 – 2000 obyvatel získala 1. místo a příslib dotace ve výši
350000,- Kč na pro rodinné aktivity v roce 2011.
Oblast informatiky:
V letošním roce bylo vydáno celkem 10 čísel Lánského zpravodaje, který se stal
nedílnou součástí života naší obce a těší se mezi občany velké oblibě. Internetové
stránky obce byly inovovány a přinášejí průběžně aktuální informace nejenom pro
lánské občany.
Oblast životního prostředí:
Také v letošním roce jsme pokračovali v úpravě a údržbě zeleně v celé naší obci.
Byla provedena rekonstrukce parčíku Kalvárie na západním okraji Masarykova
náměstí včetně nočního osvětlení soch, které jsou kulturní památkou. Po celý rok
byl otevřený sběrný dvůr pro lánské občany. Může se zde bezplatně odkládat
objemný odpad, který se nevejde do popelnic, dále vyřazené elektrické spotřebiče a
hlavně bioodpad z našich zahrádek.
Co nás trápí:
1. Bylo vydáno stavební povolení pro čističku odpadních vod ve Vašírově a podána
žádost o dotaci z fondu programu obnovy venkova SZIF. Předpokládaná hodnota
díla činí cca 18 mil. Kč. Problém u této dotace je ten, že z ní nejde hradit daň z
přidané hodnoty, což činí cca 3,5 milionu Kč. Bohužel tato žádost nebyla
akceptována a musíme hledat jiné finanční zdroje.
2.Dále nás trápí neutěšený stav střechy na historické budově Základní školy v
Lánech. Máme připravené cenové nabídky a dnes budeme rozhodovat o tom, zda
se najdou prostředky z rozpočtu obce. Dále byly podány žádosti do programu
Zelená úsporám na zateplení budovy základní školy a domu s pečovatelskou
službou.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za odvedenou práci a doufám,
že se stejným úsilím budou pracovat i nově zvolení zastupitelé v roce 2011.
Karel Sklenička, starosta obce
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Ohlédnutí za Voňavým adventem
Letošní „Voňavý advent“ je úspěšně za námi. Že
úspěšně, soudím podle reakcí místních i
přespolních. Dárky ze stánků v lánské sokolovně
se vezly až pod Říp spolu s obdivem, jak je u nás v
Lánech příjemně pospolu. Ano, to mi sdělila jedna
spokojená návštěvnice z druhého konce kraje. To
jen potvrzuje, že všichni, kteří se na přípravě
adventu podílejí - kulturní komise obce, Klub pro
rodiče a děti - Domeček, ochotníci z divadla Tyrš,
Obec baráčnická i místní organizace TOP 09
mohou být s odvedenou prací spokojeni.
Ti všichni jsou ochotni pro úspěch takové akce už
týdny předem organizovat, volat, shánět a jezdit. V
její předvečer pak řezat, stříhat, krájet, zdobit,
stavět, prostírat, aranžovat, zdobit a komponovat.
A v samotnou sobotu vítat, usmívat se, ukazovat,
vysvětlovat, radit, zdobit, péct, vařit a prodávat.
Výsledkem je pak příjemný adventní den pro

všechny návštěvníky, a za to patří organizárorům
dík.
Letošní ročník byl obohacen o studio nabízející
zhotovení vánočně komponovaných fotografií.
Tradiční dílničky s výukou řemesel spojených s
Vánocemi a krámky s dárečky typicky vánočními
měly i letos velký úspěch. Stejně tak kurz pletení
tradičních vánoček. A tak Vánoce v Lánech i jinde
budou v nejedné domácnosti dokreslovat ozdoby
vlastní výroby i vlastnoručně zdobené perníčky či
bravurně upletená vánočka. Pohlednice a PF
budou mít pozadí lánské sokolovny.
Doma u paní Jany Malé ozdobí sváteční tabuli
zasloužený putovní pohár „Zlatý šafrán“ za
vítězství v soutěži o nejchutnější cukroví.
A všichni se můžeme těšit na příští rok.
Za realizační tým „Voňavého adventu“ Jiří Luska

Lány smekly klobouk před hasičem, kronikářem a velkým
masarykovcem Františkem Poštou
Čestný odznáček „Klobouk dolů“, prestižní
ceny obce Lány za významný a nezištný přínos
k propagaci a rozvoji obce, si letos na klopu
p ř i p n u l F r a n t i š e k Po š t a . J e z d e j š í m
kronikářem a propagátorem odkazu T. G.
Masaryka, který je na místním hřbitově
pochován. Ocenění však obdržel především
za obnovení a rozvoj dobrovolného hasičského
sboru.
„František Pošta se stal již pátým vyznamenaným
občanem Lán. Tuto cenu založil divadelní spolek
Tyrš. Obraz s lánským motivem pro oceněné
každoročně maluje lánský rodák, výtvarník Petr
Kellner, který navrhl i logo ceny,“ uvedl vedoucí
lánského divadelního spolku Roman Havelka.
„Cenou jsme chtěli poděkovat všem, kteří
dlouhodobě, intenzivně a nezištně věnují svůj čas a
úsilí rozvoji obce, životu zdejší komunity. Ocenění
se automaticky stávají členy výboru Klobouku
dolů a sami tak rozhodují o dalším kandidátovi.
Tím se každým rokem může stát vždy jen jeden
občan,“ podotkl Havelka.
Lány v letošním roce smekly pomyslný klobouk
před Františkem Poštou za obnovu a rozvíjení
hasičských tradic.
František Pošta se narodil se 22. listopadu roku
1944 v ulici Na Ohradech č.p. 79 jako druhorozený
syn Anny a Karla Poštových. Je vnukem prvního
kronikáře obce Lány a také starosty obce Františka
Pošty (nar. 1881) a synovcem dlouholetého člena
České filharmonie, koncertního mistra, sólisty
na kontrabas a profesora pražské konzervatoře
Františka Pošty (nar. 1919). Dnes je mu 66 let, má
dvě děti a čtyři vnoučata.
Po ukončení základního vzdělání v lánské škole
odešel na závod Hořkovec podniku ČLUZ, kde se
učil v tříletém oboru automechanikem. Zároveň
navštěvoval střední učňovskou školu v Kladně.

Na dvouletou vojenskou základní službu
nastoupil k tankovému vojsku do Strašic u
Rokycan. Po vojně se vrátil v roce 1965 opět na
podnik ČLUZ, kde pracoval až téměř do odchodu
do předčasného důchodu po úrazu. Asi 10 let byl
skladníkem na závodě Hořkovec. Poslední léta
pracoval na bývalém Dole ČSA, odkud ze
zdravotních důvodů odešel v roce 1993
do invalidního důchodu.
Od roku 1960 se stal členem lánského Svazu
požární ochrany, dnešního Sboru dobrovolných
hasičů. Zasloužil se o znovuzrození hasičského
sboru po roce 1990 a přičinil se o získání techniky a
p o v ý š e n í z á s a h o v é j e d n o t k y J . P. O - 3 .
Zorganizoval výroční oslavy sboru (115, 120, 125
let), nyní sbor připravuje oslavy 130 let trvání.
Oživil hasičskou vzpomínkovou akci zvanou
Masarykova vatra, první vzplála v roce 1935, kdy
bylo prezidentu T. G. Masarykovi 85 let.
Svými dopisy a jednáním přiblížil sboru mnoho
osobností a také sponzorů. Jeho zásluhou má sbor
dodnes vysokou úroveň. Byl oceněn medailemi
za mimořádné zásluhy a odznakem Sv.Floriána.
František Pošta je dodnes aktivním hasičem.
Od roku 1990 je snahou Františka Pošty
zviditelnění jednoho z největších filozofů a
demokratů novodobé historie, našeho prvního
prezidenta T. G. Masaryka.
Dlouhodobě se podílel na vedení výstavy věnované
této osobnosti. Spolupracoval rovněž na vzniku
Muzea T. G. Masaryka v Lánech a nadále se
zasazuje o jeho rozvoj. Je členem několika
společností jako je Masarykova spol., Společnost
Dr. E. Beneše a Jana Masaryka, Společnost
Karolína a Společnost Dr. Emila Háchy.
Od roku 1997 je František Pošta kronikářem obce
Lány.
Eva Havelková

Když potřebujete poradit
nebo pomoci
Komise sociální pro vás shromáždila
užitečné kontakty na zdravotní, zubní
pohotovosti a nejrůznější poradenská
centra, která můžete vy nebo vaši blízcí
potřebovat. Do nového roku 2011 vám
však přeji, abyste žádné takové služby
vyhledávat nemuseli.
Dagmar Krátká
Zubní pohotovost
Dům zubní péče: ulice Sportovců,
budova bývalých kasáren, Kladno
Po – pá: 8 – 16 hod., so: 8 – 14 hod.,
ne: 14 – 20 hod., svátky: 8 –14 hod.
Tel: 312 240 440
Zubní pohotovost nemocnice Kladno
Po – pá 16 – 18 hod., so 14 -18 hod.
Lékařská pohotovost
Kladno: Pro dospělé tel: 312 247 131,
pro děti tel: 312 606 412, 312 606 111
Call centrum středočeské záchranné
služby tel: 800 888 155, e-mail:
cal@zachranka.cz
Poradny, linky důvěry a pomoci
Manželská a rodinná poradna a
zařízení sociální intervence
Kladno, ulice Jana Palacha 1643
tel: 312 292 346, po – pá 7 –15.30 hod.,
www.zsi-kladno.cz
Pe d a g o g i c k o – p s y c h o l o g i c k á
poradna Středočeského kraje
Pracoviště Kladno, ul. Cyrila Boudy
2953, tel: 312 661 044, po + st 7 – 16
hod., út + čt 7 – 15.30 hod., pá 7 – 14.30
hod.
Centrum pro zdravotně postižené
Kladno – Kročehlavy, Hřebečská 2680,
tel: 312 682 244
Poradenské centrum pro sluchově
postižené při SNN v ČR
Kladno – Kročehlavy, Hřebečská
otevřeno ve středu 8.30 – 14.30 hod.
Linka bezpečí mládeže
Praha 8, Ústavní 95/91, zelená linka
nonstop 800 155 555.
Linka vzkaz domů
Dítě na útěku po – ne 8 – 22 hod.,
tel: 800 111 113, 724 727 777.
Linka psychopomoci
Po – pá 9 – 21 hod., tel: 224 214 214
Linka důvěry Kladno
Nepřetržitě tel: 312 684 444
Centrum drog. prev. a krizové pomoci
Kladno – Kročehlavy, Kročehlavská 49,
Tel: 312 682 177.
Nádorová linka
(MoÚ Brno) po – pá 8 – 15 hod., tel: 800
222 322.
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Škola v prosinci
Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a aktivnímu
trávení volného času rodičů s dětmi.
Nabízíme výtvarné, vzdělávací a
sportovní aktivity. Pokud si z programu
nevyberete, můžete si jen hrát.
Pravidelný program:
úterý
· od 10.00 do 10.30 Cvičení s Rozárkou

pro děti od 1 roku
· od 11.00 do 11.30 Cvičení s

Vendelínem pro děti od 2 let
· od 15.15 do 16.00 Angličtina s Míšou

II. kroužek pro přihlášené děti od 4 let
bez rodičů
středa
· 9.00 - 10.00 Herna pro děti do 18

měsíců
· 10.00 - 10.30 Zpívánky se skřítkem

pro děti od 2 let
· 11.00 - 11.30 Dovádění s pastelkou

pro děti od 1,5 roku
· 14.00 - 17.00 Výtvarné a keramické

dílny pro všechny
· 15.00 - 17.00 Kreativní kroužek pro

přihlášené děti od 4 let bez rodičů
čtvrtek
· 8.30 - 9.15 Angličtina -rodiče I.
· 9.15 - 10.00 Angličtina-rodiče III.
· 10.00 - 10.45 Angličtina-rodiče II.
· 11.15 - 11.30 Čtení pohádek nebo

Maňáskové divadlo
Vybíráme z programu:
11. ledna od 15.00 do 17.00 beseda
„Budeme mít prvňáčka“ (školní zralost,
odklad školní docházky aj.)
25. ledna od 10.00 do 12.00 beseda
„Máme doma miminko“ (péče o
novorozence, správná manipulace,
masáže, koupání, plavání aj.)
1. února otevíráme nový kroužek
Angličtiny s Míšou II. pro děti od 4 let.
Pokračovat budeme každé úterý od
15.15 do 16.00. Zájemci hlaste se na
sdruzeni@lany.cz
8. února od 15.00 do 17.00 beseda
„Půjdeme do školky“ (sebeobsluha,
samostatnost aj.)
Otevírací doba Domečku:
úterý, středa 9 – 12 hodin, 14 – 17 hodin;
čtvrtek 9 – 12 hodin
Více na www.naselany.cz

9. 12. – Potřetí se v tomto školním roce konala
žákovská rada; ve večerních hodinách se pak na
svém 13. zasedání sešla školská rada (zápis z
jednání je k nahlédnutí na školním webu v sekci O
škole).
14. 12. – Čtvrtou lekcí projektu „Rozumíme
penězům“ s názvem „Náklady na bydlení“ si v
dalším projektovém dnu prošli žáci 7. a 8. třídy.
16. 12. – Prvního dne otevřených dveří ve škole
využilo v dopoledních hodinách 19 rodinných
příslušníků, při odpoledních konzultacích školu
navštívili ještě rodiče 7 žáků.
16. 12. – Do školy Slunce ve Stochově se vydali
páťáci, aby svojí vánoční hrou se zpěvy potěšili
všechny její žáky i jejich učitele.
20. 12. – Žáci 4. – 6. třídy vyjeli do Středočeského
divadla v Kladně, kde zhlédli muzikálový příběh
ovládaný joystickem „Game Boy“. V tělocvičně
školy se od 18.00 konalo předvánoční setkání
„Vánoce u nás – ve škole“. Děti si pro rodiče
přichystaly vánoční koledy a písně, baladu K. J.
Erbena „Štědrý den“ a taneční vystoupení.
21. 12. – Výstavu "Slyšeli jsme v Betlémě…“ si
prohlédli ve výstavní síni Muzea Nové Strašecí
naši druháčci.
22. 12. – Poslední školní den si děti společně ve
třídách užily předvánoční atmosféry, vzájemného
nadělování dárečků, vyrábění svícnů,
připomenutí vánočních zvyků, ochutnávání
cukroví, povídání. Někteří vyrazili s dobrotami
do lesa za lesní zvěří nebo se vyřádili koulováním
na sněhu a stavbou sněhuláků. Jen sedmáci
opustili půdu školy a vyrazili do Prahy, kde
navštívili výstavu „Královský sňatek - Eliška
Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“ v domě U
Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.
Během dopoledne uspořádala v tělocvičně školy
Základní umělecká škola ze Stochova dva
vánoční koncerty, na kterých účinkovali žáci naší
školy. Prvního se v roli obecenstva od 10.00

zúčastnily děti z MŠ a z 1. - 3. třídy, druhého od
11.00 děti 4. - 6. třídy. Účinkujícím (a že není
jednoduché postavit se před své spolužáky) i
pedagogům stochovské ZUŠ v čele s paní
Kamilou Barochovou patří velký dík za pěkný
kulturní zážitek.
V prosinci vyšlo v letošním školním roce první
číslo školního časopisu Trefa (k nahlédnutí je na
školním webu v sekci O škole/Projekty a práce
dětí).
V týdnu od 6. do 10. prosince 2010 se zúčastnili
přihlášení žáci ze 4. – 9. ročníku vědomostní
soutěže Taktik. Celkem jich letos bylo třicet jedna.
Jedná se o soutěž poměrně originální -pokrývá
oblast znalostí ze zeměpisu a dějepisu, dále pak
vyžaduje určitý všeobecný přehled. Soutěž Taktik
je zadávána na počítači a má mezinárodní účast.
Soutěží mezi sebou děti z České republiky,
Slovenska a Německa. Výsledky a umístění
budeme znát na konci ledna. Více informací
najdete na www.taktikvyzva.cz.
V prosinci se konala školní kola Astronomické
olympiády a Olympiády z českého jazyka (více na
školním webu v sekci Soutěže).
Občanské sdružení Teenage Music Runway,
které si v září mezi žáky dělalo průzkum zájmu o
muziku, zapojilo nyní žáky 5. - 9. třídy do
hlasování o nejlepší kapelu v soutěži Skutečná
liga Junior 2010. První kolo hlasování probíhalo
ve škole od 6. do 17. prosince. Nejvíce sympatií
sklidily hudební skupiny Koblížci, No Quest a
Tvůj Dědek. V lednovém druhém kole budou žáci
vybírat již jen jednu kapelu. Ta vítězná pak na jaře
uspořádá pro děti koncert (více informací na
www.t-music-r.cz).
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Jak to všechno začalo?
V roce 2009 obec vybudovala za pomocidotace
od Středočeského kraje hřiště pro naše nejmenší
občánky i ve Vašírově. Několik mladých tatínků a
maminek při hlídání dětiček přišlo na nápad využít
obecní pozemek v těsné blízkosti tohoto
uzavřeného prostoru a vybudovat hřiště
na volejbal a nohejbal i pro svoje sportovní vyžití,
kdykoliv si čas sami najdou. Hledali cestu, jak
nápad realizovat.
Založili občanské sdružení „Náš Vašírov“, aby
byla možnost žádat finanční podporu i z dotace
od obce. Nadšení neopadlo a hodně brzo se
podařilo hřiště připravit pro páteční a sobotní
utkání, kterého se zúčastňovali i přespolní hráči.
První velkou společenskou akci se organizátorům
podařilo uskutečnit poslední srpnovou sobotu
jako odpoledne pro děti aneb „Rozloučení
s prázdninami“. Pro děti byla připravena spousta
atrakcí a soutěží a nechybělo ani tablo
s fotografiemi z „Dětských dnů“, které si užívali
před lety rodiče dnešních malých ratolestí. Tímto
prvním počinem by chtěli mladí na tuto

přerušenou tradici navázat i příští roky.
V měsíci listopadu se uskutečnilo setkání
v hostinci „ Vašírovský dvůr“ s popovídáním s
panem doktorem Václavem Vodvářkou nad
starými fotografiemi Vašírova a okolí. I tuto velice
zdařilou akci by si přáli přítomní rodáci zopakovat
a umožnit tak sousedům setkávání při besedách o
místních tradicích.
V prosinci byla obě hřiště zasypaná hustě sněhem,
a tak se zase do posledního místa zaplnila hospoda
a děti přivítaly Mikuláše s čertem a andělem
při štědré nadílce. Organizátoři touto cestou
děkují vedoucí paní Priehodové za vstřícnost při
přípravě akce. Členové sdružení naslouchají
vašírovským občanům a chtějí pomáhat při
realizaci nápadů ke zlepšení života v obci. Zjara se
zúčastnili úklidu obce spolky a během léta úprav
zeleně na „Ohrádce“.
Co popřát do nového roku? Všem pevné zdraví a
nepolevit v započatých aktivitách!
Alena Hlavsová

Sokol a finance – ohlédnutí za rokem 2010
Přestože jsme v minulém roce nezískali
od Krajského úřadu žádný grant (chtěli jsme
zrekonstruovat staré sociální zařízení
v sokolovně), díky dotaci z obecního úřadu a
drobným grantům a dotacím z ČOS, darům a
pronájmům jsme mohli v sokolovně udělat řadu
vylepšení.
Především bych jmenovala úpravy ve sklípku:
instalování přečerpávacího zařízení (takže se
nemusí splaškové vody vynášet nahoru),
kompletní oprava elektroinstalace, oprava
omítky, vymalování. Ještě do plesů chceme sklípek
vybavit novou podlahovou krytinou.
Velké položky jsme dali za kácení a ošetření
stromů na cvičišti a výstavbu plotu. Zakoupili
jsme 20 kusů nových skládacích židlí a nechali
instalovat topný kabel do žlabů.
Tyto výdaje činily více jak 184000,- Kč. Mohli jsme
věnovat část prostředků i na nákup nového náčiní

a pomůcek pro jednotlivé oddíly, což činilo více jak
41000,- Kč.
Největší část našich výdajů činí náklady na provoz
sokolovny (voda, elektřina, plyn). Protože je
sokolovna v permanenci prakticky každý den,
nejsou to částky malé. Zásadou ČOS i našeho
výboru je, že na krytí nákladů sokolovny se musí
podílet každý, kdo sokolovnu užívá – tedy
příležitostní organizátoři akcí formou nájemného,
ale i pravidelní účastníci sportování formou
členských a oddílových příspěvků nebo platbou
v hotovosti za každou hodinu. Prosím, aby všichni
sportující i nájemci měli toto na paměti, aby šetřili
energiemi a nebyli lhostejní k majetku TJ.
Děkuji touto cestou zastupitelům obce za dotaci i
všem ostatním, kteří Sokolu v Lánech jakýmkoliv
způsobem přispěli.
Václava Nováková

NÁZORY A KOMENTÁŘE
Dne 20. října 2010 jsem projížděla s mámou
na Lánech okolo náměstí a na zemi jsem zahlédla
muže ležícího obličejem k zemi. Hned jsme
zastavily a šla jsem se podívat, zda je muž
v pořádku. Stejně se mnou tam přicházela další
paní. Společně jsme se pokusily společensky
unaveného muže zvednout, což se nám
nepodařilo. Kolem chodili bezohlední lidé. Když
zjistili, o koho jde, tak jen mávli rukou. Toto
chování mě zaráží a velice mě to popudilo!
Společně s námi nám pomáhal pán, který poskytl
svou deku, aby muž neprochladl a neležel

na studené zemi. Vzápětí u nás zastavil pán
od hasičů a s mužem nám pomohl.
Zavolala jsem záchrannou službu, protože muž si
stěžoval na bolest nohy. Bohužel jsem musela
odjet, nemohla jsem čekat na příjezd záchranné
služby. Těmto lidem, kteří tam s mužem počkali,
bych touto cestou chtěla poděkovat za pomoc a
za to, že nejsou bezohlední.
Nikdy nevíme, kdy pomoc jiných budeme sami
potřebovat . . .
Michaela Melenová,Vašírov

Český zahrádkářský svaz
Lány-Vašírov
Lánští zahrádkáři jsou součástí všech
hojně zastoupených spolků a organizací
v obci. Přestože prezentace zahrádkářů,
tradiční „Lánské květinové výstavy”
není možné uskutečnit z důvodu velké
fyzické náročnosti zmiňované akce, jsou
zahrádkáři zastoupeni i při Lánských
letních slavnostech. Nynější předsedkyně Ing. Blanka Jirglová za pomoci
některých členů ČZS prezentuje svoje
květinové vazby v jednom z výstavních
sálů v hotelu Classic.
Během roku výbor organizuje pravidelně
dva zájezdy s naučnou tematikou,
kterých se zúčastňují nejen členové
svazu zahrádkářů. Cíl zájezdu je pečlivě
zvolen a zdá se, že zajímá čím dál více
lánských občanů. Letošní první výlet byl
do ZOO v Liberci se zastávkou v
soukromém zahradnictví u pěstitele
fuksií a muškátů.
Druhý zájezd nás zavedl do západočeských zámků Krásný Dvůr a Chyše. Výlet
jsme zakončili v místním soukromém
pivovaru a hostinci, kde průvodcem
nebyl nikdo jiný než zámecký pán.
Paní Blanka Jirglová přispěla svou
květinovou výzdobou i při pořádání
benefice „Duha nad mateřskou školou“,
a tak i svou troškou do mlýna pomohla
k úspěšnosti této akce, která pomáhá
sehnat finance na vybavení zahrady
lánské mateřské školy. Tak i zahrádkáři
jsou součástí celku, který naplňuje titul
„Vesnice roku“.
Alena Hlavsová

Dejte všem vědět o vašich
akcích
Máte zájem o zveřejnění informací
o vašich kulturních, sportovních,
společenských nebo jiných akcích pro
veřejnost (např. plesy, sportovní utkání)
na internetových stránkách obce
www.lany.cz a v březnovém čísle
Lánského zpravodaje? Kontaktujte nás
na e-mailové adrese:
zpravodaj@lany.cz. Rádi informace
zdarma zveřejníme.

Nemohli jste se zúčastnit
veřejného zasedání?
Podrobné informace o průběhu veřejného zasedání, diskutovaná témata
a otázky, a názory obecních zastupitelů,
se dozvíte ze zápisu, který je zveřejněn
na stránkách obce Lány
http://www.lany.cz/cz/zastupitelstvo
-obce a na obecním úřadu.
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Pozvánka na Maškarní merendu
Srdečně zveme malé i velké pohádkové
bytosti do lánské sokolovny v sobotu
5. února 2011 od 14.00 do 17.00 hodin
na Maškarní merendu spojenou s
oslavou 4. narozenin Domečku. Těšit se
můžete na ceny pro nejhezčí masku,
narozeninový dort, loutkovou pohádku
O červené karkulce a soutěže.
Jana Drastilová, o.s. Naše Lány

Ze Sokola
· Pravidelný provoz v sokolovně byl

plně obnoven již 2. ledna, kdy
proběhlo cvičení s Martinou, hodina
taebo a zumby.
· Další cvičení s Martinou se konají 22.,
29. ledna a 5. února od 9 hodin,
v neděli 16. ledna od 8:45 hodin.
· 14. ledna prodejní akce pana Zýbara.
· 15. ledna turnaj registrovaných hráčů
ve stolním tenise.

Silvestrovský turnaj
ve stolním tenise
TJ Sokol Lány uspořádala 31. prosince
2010 tradiční silvestrovský turnaj pro
lánské občany. Sešlo se celkem 24 hráčů,
z toho 3 ženy.
Z nich byla nejúspěšnější Kateřina
Vlčková, která ve finále porazila Markétu
Hůlovou. Na 3. místě se umístila
Martina Moravcová.
Z aktivních hráčů byl nejlepší Ladislav
Moravec mladší, který ve finále porazil
svého strýce Milana Moravce. Předtím
ještě porazil svého tátu Petra, který
skončil na 3. místě.
V turnaji rekreačních hráčů byl nejlepší
Radek Trpák, který ve finále zvítězil nad
Michalem Havlíkem, 3. místo vybojoval
Jan Kubín.
Díky štědrým sponzorům si každý hráč
odnesl nějakou silvestrovskou cenu a
pozvánku na Silvestra 2011.
P.S. Žádnou protekci ale Moravcové při
turnaji neměli!
Předseda oddílu stolního tenisu
Ladislav Moravec st.

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Povodím vás jako slepý koně!
Tak znělo heslo jednoho z účastníků
prvního lánského turnaje v karetní
hře lóra. V hospodě Narpa se 11.
prosince v 11.00 hodin sešlo celkem
dvacet čtyři hráčů, kteří bojovali o
zisk historicky prvního titulu v
Lánském Lóra Cupu. Nakonec ho po
tříkolové bitvě získal Petr „Káša“
Pleiner.
„Když jsme přišli s nápadem uspořádat
v Lánech turnaj v lóře, nečekali jsme, že
se ozve tolik zájemců. Nakonec ještě
řada z nich skončila na lavici
náhradníků, protože počet těch, kdo si
chtěli zahrát, hodně převyšoval
plánovanou kapacitu. Určitě budou mít
možnost zúčastnit se dalších klání,
protože po úspěšném prvním ročníku
chceme založit v Lánech novou tradici a
tenhle první turnaj určitě nebyl
poslední,“ uvedl Ivan Salač, který byl
spolu s Milanem Worofkou jedním z hlavních
pořadatelů karetního klání.
Organizátoři se připravili skutečně vzorně.
Příchozí hráči obdrželi přesný rozpis stolů a
skupin, kde budou hrát. Systém byl zpracován
tak, aby se během tří kol nesetkali u jednoho stolu
stejní hráči, takže pokaždé se každý z nich utkal s
úplně jinými protivníky. Výsledky ze všech tří kol
se sčítaly, takže teprve poslední kolo rozhodlo o
definitivním vítězi. Nad dodržováním pravidel
vzorně bděl rozhodčí Pavel Slánička. Připraveno
bylo i občerstvení, protože při hraní karet všem
pěkně vyhládlo.
Složení hráčské čtyřiadvacítky bylo velmi pestré.
Ke stolům zasedli zkušení hráči, kteří lóru hrají
téměř denně, někteří z nich se dokonce zúčastňují
i kladenského mistrovství republiky v této hře.
Oproti tomu zde byli takoví, kteří hru hrají jen
občas a často nevzali karty do ruky i řadu let. Ve
startovním poli se objevily i tři ženy a nevedly si
vůbec špatně. Jedním z účastníků byl i starosta
Karel Sklenička. Lóra je hra velmi
nevyzpytatelná, kde kromě umění hráčů hodně
záleží i na štěstí a na tom, jak vám padá list. Když
vám nejde karta, tak se můžete třeba zbláznit a
není vám to nic platné. To se potvrdilo i v tomto
turnaji, kdy řada zkušených borců zůstala daleko
za očekáváním.

Vítěz turnaje - Petr „Káša” Pleiner
A jak to nakonec dopadlo?
První místo získal Petr „Káša“ Pleiner, shodou
okolností autor onoho výroku v titulku tohoto
článku. Ačkoli lóru nehrál snad sedm let,
tentokrát mu šel list. V posledním kole se setkal u
stolu s dalším horkým adeptem na vítězství
Ivanem Salačem a výborným taktickým
výkonem, kdy si soupeře, jak se říká, ohlídal, se
mu podařilo strhnout vítězství na svou stranu. Na
druhém místě skončil nenápadný Stanislav
Šimůnek a třetí místo získal již zmíněný Ivan
Salač. Nakonec však byli spokojeni všichni
zúčastnění, protože akce se opravdu velmi
vydařila a nějakou cenu získal každý z účastníků.
Tři nejlepší se spolu s pořadateli turnaje navíc
zúčastní zájezdu do plzeňského pivovaru s
ochutnávkou, pohoštěním a speciálním
výkladem samotného sládka. Zájezd pro turnaj
věnoval plzeňský prazdroj.
„Nejdůležitější však je, že jsme se všichni setkali a
strávili spolu příjemný sobotní den. Chci ještě
poděkovat hospodě Narpa, která nás při pořádání
turnaje podpořila a věnovala i ceny pro vítěze.
Těším se na shledanou při příštím turnaji,“ dodal
Ivan Salač.
Kompletní výsledky a fotografie z turnaje si
můžete prohlédnout na www.narpa.cz
Karel Pleiner

Klub pro rodiče a děti - Domeček hledá šikovné cvičitelky pro dopolední cvičení dětí s rodiči.
Cvičení je rozděleno na dvě skupiny dle věku dětí (od 1 do 2 let a od 2 do 4 let).
V případě zájmu kontaktujte Janu Drastilovou na tel. 724 265 092 nebo e-mailem: sdruzeni@lany.cz.
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

