Obec Lány
Masarykovo náměstí 9, Lány 270 61
tel., fax. 313 502 079
Česká republika
PODKLADY K PŘIHLÁŠCE DO SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2009
1. Obec a její koncepční dokumenty
1.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Lány se nachází ve Středočeském kraji západně od Prahy. Správní území je tvořeno obcí Lány
a místní částí Vašírov. Obec Lány je ve správním obvodu města Kladna.
Nejstarší písemná zmínka o Lánech je z r. 1392 a říká, že byly sídlem zemanským a patřily ke zboží
stochovskému. Vlastníkem byl vladyka Hašek Do roku 1528 byl držitelem Jan Hromada z Boršic. Ten
prodal zboží stochovské a s ním poplužní dvůr v Lánech Jindřichu Žejdlicovi ze Šenfeldu. Dalším
majitelem od r. 1581 byl Jiřík Bořita z Martinic. Ten tvrz
Lány prodal r. 1589 císaři Rudolfu II. A do r. 1658 patřily
České koruně. Dalšími vlastníky byly Schwarzenberkové,
kteří prodali křivoklátské panství včetně Lán šlechtickému
rodu hrabat z Valdštejna. Od r. 1733 vlastnila panství Marie
Anna z Valdštejna, která se záhy provdala za knížete
Josefa Viléma z Fürstenberku a Badenu a tak se Lány až
do roku 1921 dostaly do rukou vysoce politicky exponované
rodiny Fürstenberků. Roku 1921 byl lánský zámek,
velkostatek
a
přilehlé
lesní
revíry
zakoupeny
československým státem. Zámek pak byl rozhodnutím
Národního shromáždění prohlášen za přechodné a letní
sídlo československých prezidentů.
Ve volbách 2006 do obecního zastupitelstva obce Lány zvítězilo sdružení nezávislých kandidátů
Společně pro Lány a Vašírov.
Počet získaných mandátů:
Společně pro Lány a Vašírov - 4 (Karel Sklenička, JUDr. Ernest Kosár, Karel Pleiner, Roman Havelka)
Občanská demokratická strana - 3 (Bc. Oto Krejčíř, Václav Fencl, ing. Jan Loskot)
Sdružení nezávislých kandidátů - 2 (Mgr. Jiří Ladra, Alena Hlavsová)
Komunistická strana Čech a Moravy - 2 (Jaroslav Běloušek, Jiřina Věrnochová)
Na prvním veřejném zasedání nové zastupitelstvo zvolilo pana Karla Skleničku (Společně pro Lány a
Vašírov) jako neuvolněného starostu obce. Dále zastupitelstvo zvolilo pana Václava Fencla (ODS)
uvolněným místostarostou. Další pak byla zvolena paní Alena Hlavsová (Sdružení nezávislých
kandidátů) neuvolněnou místostarostkou.
Výbory a jejich předsedové:
Výbor finanční – Bc. Otto Krejčíř
Výbor kontrolní - Jaroslav Běloušek
Starosta obce následně zřídil následující komise a jmenoval jejich předsedy:
Sbor pro občanské záležitosti – Alena Hlavsová
Komise informační a Lánský zpravodaj - Karel Pleiner
Komise pro životní prostředí - Mgr. Jiří Ladra
Stavební komise - ing. Jan Loskot
Komise veřejného pořádku a sportu a mládeže - JUDr.
Ernest Kosár
Kulturní a školská komise - Roman Havelka
Sociální komise - Jiřina Věrnochová
Přestupková komise - JUDr. Ivan Salač
Úřední dny Obecního úřadu:
Po, St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin
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GEO INFORMACE
Nadmořská výška: 421 m n.m Souřadnice WGS 84: N 50° 07.450' E 13° 57.034'

STATISTICKÉ ÚDAJE
ZUJ:

541 991

Počet částí:

2

Katastrální výměra:

3 409 ha

Počet obyvatel:

1 814

Z toho v produkt. věku: 730
Průměrný věk:

38,75

Kanalizace (ČOV):

Ano

Plynofikace:

Ano

Policie:

Ano

Pošta:

Ano

Škola:

Ano

Vodovod:

Ano

Zdravotnické zařízení:

Ano

OSTATNÍ ÚDAJE
Obec Lány je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kladno
Obec Lány je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Kladno
Přidružené obce: Vašírov
Samostatná působnost obce: do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu
obce a občanů.
Přenesená působnost obce: do přenesené působnosti obce patří výkon státní správy, který byl obci svěřen - např.
matrika.
Matrika Obecního úřadu Lány zajišťuje:
Uzavírání sňatků, svatby
Ověřování podpisů a kopie listin
Přijímání žádostí a vydání občanského průkazu

CZECHPOINT - úřad na cestě k lidem
Obecní úřad v Lánech rozšířil v roce 2008 své služby o Czech Point. Tato služba, tedy Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl pomoci občanovi ve vztahu občan - veřejná správa.
Účelem tohoto systému je, aby "obíhala data a ne občan“.
Od 27.2.2008 může OÚ Lány nabídnout ověřené výstupy z informačních systémů veřejné zprávy a to z:
Katastru nemovitostí - výpis z listu vlastnictví:
Podle čísla popisného
Podle čísla listu vlastnictví
Podle čísla parcely
Částečné výpisy
Obchodního rejstříku
Živnostenského rejstříku
Rejstříku trestů
Centrální registr řidičů
Výpis z těchto veřejných informačních systémů je možno získat na počkání na Obecním úřadu v Lánech
v úředních hodinách.

1.2 URBANISTICKÁ STUDIE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Obec má k dispozici územně plánovací dokumentaci Územní plán obce. Zpracovatelem této
dokumentace je Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8, odpovědný projektant Ing. Stanislav
Zeman, autorizovaný urbanista, č. autorizace ČKA02220,IČ148 38 634. Územní plán byl zadán s
cílem vymezit vhodné plochy pro další územně-technický rozvoj obce během 21. století. Nová
výstavba dala impuls nejen celkové obnově obce, ale přispívá i k finančnímu obohacení a realizaci
záměrů na její další rozvoj především při naplňování Programu obnovy venkova. Tento územní plán
vychází z Urbanistické studie z počátku devadesátých let minulého století, která byla řádně
projednána na úrovni konceptu územního plánu. V rámci územně plánovacích podkladů byl zpracován
"Územní systém ekologické stability". Projednání územního plánu obce proběhlo na základě jeho
vystavení k veřejnému nahlédnutí v 1. čtvrtletí roku 2002 prostřednictvím vyhlášky zastupitelstva obce
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(ZO). Ta byla rozeslána všem orgánům státní správy a dalším kompetentním orgánům, které, stejně
jako občané, zaslali své připomínky. Tyto připomínky a způsob jejich zohlednění je obsažen v textové
části ÚP. Územní plán byl schválen na veřejném zasedání ZO a je předmětem usnesení 03/2002 ze
dne 06. 05. 2002. Územní plán byl aktualizován změnou č. 1 dne 25. 09. 2006, kdy byla územní
rezerva pro bytovou výstavbu povýšena na čistě obytná území.
Na územní plán velmi úzce navazuje Program obnovy venkova, který je zpracován formou plánu
jednotlivých akcí. Na základě tohoto plánu žádá vedení obce o jednotlivé dotace z různých kapitol
státního a krajského rozpočtu. Mezi nejdůležitější akce tohoto plánu patří Obnova náměstí TGM (již
realizováno), vybudování kanalizace v části obce Vašírov (je zpracována PD a vydáno stavební
povolení), chodník Lány-Stochov-Slovanka (odkoupeny pozemky a zadáno zpracování PD), zateplení
přístavby ZŠ a výměna oken (bude provedeno v letošním roce, získána dotace z operačního
programu Životní prostředí SFŽP) a ostatní menší akce.
1.3 PROGRAM OBNOVY VESNICE
V rámci programu obnovy obce bude letos provedena rekonstrukce a zateplení budovy I. stupně
základní školy. Dále se připravuje rozšíření kapacity mateřské školy úpravou stávající budovy. Ve
spolupráci s investory nové bytové výstavby je plánována výstavba nových viladomů s prostory
určenými pro obchody a drobné provozovny a výstavba nového domu s pečovatelskou službou.
V roce 2008 se začalo s rekonstrukce kabin a sociálního zařízení na fotbalovém hřišti, ve které se
bude letos pokračovat. Bude také realizována kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Za
Školou a Ke Špýcharu, rekonstrukce asfaltových povrchů ulice K Rybníku a rekonstrukce autobusové
čekárny na Masarykově náměstí. Dále je pro letošní rok naplánována výstavba chodníku v ulici
Zámecká od zámku k muzeu T. G. Masaryka. Připravuje se dokumentace na vybudování spojovacího
chodníku Lány – Slovanka. Je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení pro
výstavbu Čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace v části obce Vašírov. Na tuto akci se
zpracovává žádost o finanční podporu z programu Ministerstva zemědělství ČR.
1.4 ROZPOČET OBCE
Obec Lány hospodaří na základě schváleného rozpočtu. Pro rok 2009 je tento rozpočet konstruován
jako mírně schodkový s tím, že schodek ve výši 830 tisíc Kč bude hrazen z přebytku hospodaření
minulých let. Rozpočet částečně pokrývá i potřeby všech organizací a spolků v obci.
Rozpočet 2008:
 Příjmy:
 Z toho dotace:
 výdaje:

18 425 tis. Kč
1 026 tis. Kč
18 205 tis. Kč

Rozpočet 2009:
 příjmy:
 z toho dotace:
 z rezervního fondu
 výdaje:

19 340 tis. Kč
3 020 tis. Kč
830 tis. Kč
20 170 tis. Kč
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2. Společenský život
2.1 KONTINUITA SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
Od roku 2006, kdy se vedení obce ujalo zastupitelstvo v novém složení, se společenský život
v Lánech v mnohém obohatil. Kulturní komise se snaží zavádět pravidelné kulturní a společenské
programy a ve spolupráci s místními spolky a organizacemi obnovovat staré tradice. Kalendář akcí pro
rok 2009 viz. Příloha 3, str. ?? Středočeský kraj v roce 2009 nepřispěl v dotačních řízeních na kulturu
a školství obce, tak jako v roce předchozím. Poskytl finance na obnovu mobiliáře místní knihovny a
přislíbil příspěvek na zhotovení jezdecké sochy TGM v nadživotní velikosti před Muzeem TGM. Ač
obec podala pět žádosti o granty na kulturní akce, tyto byly bohužel letos krajem zamítnuty. Obec se
tedy bude snažit alespoň důležité akce představující tradice pokrýt z vlastních zdrojů tak, aby občané
o ně nepřišli. Byť některé budou muset proběhnout ve skromnější podobě. Nadále se obec snaží, aby
na většině akcí společně pracovali či se prezentovali všechny spolky a zájmové organizace v obci.
Zvláštní akce:
Unikátní publikaci s název LÁNY V OBRAZECH - PROMĚNY V ČASE představila obec Lány
v pátek 20. března 2009 na slavnostní prezentaci v Muzeu TGM. Prostřednictvím srovnání dobových
fotografií se snímky zachycujícími současný stav přibližuje historii a rozvoj obce Lány a okolí v plynutí
času. Čtenáři se tak mohou seznámit i s objekty, které již dávno zanikly. Reprezentativní knihu
neotřele doplňují obrazy z dílny lánských rodáků, výtvarníků Petra a Karla Kellnerových. Publikaci
pokřtila paní Livia Klausová. (foto viz Příloha 1, str. ??) Již za první večer se prodalo 125 výtisků a
k 25. březnu byla polovina nákladu rozebrána. Publikace, na kterou přispěl i Středočeský kraj, vznikala
téměř v režii lánských, od autora projektu, přes redakční radu až po tiskařskou firmu.
Tradice, které se daří udržet:
PÁLENÍ ČARODĚJNIC (viz. foto Příloh č. 1, str. 19)
30. dubna 2008 se podruhé v režii obce konalo „Pálení čarodějnic“ Akce začala lampiónovým průvodem od
hasičské zbrojnice s vynášením čarodějnice na hranici Na Kopanině. Obec připravila pro děti lampióny, děti
z divadelního spolku Tyršata šly v průvodu v maskách čarodějnic a jiných příšerek, přidali se i místní občané se
svými maskami. Na letišti Na Kopanině umístil průvod čarodějnici na vrchol vatry a tu pak slavnostně zapálil
starosta, předseda kulturní komise, velitel místních hasičů a rychtář z obce baráčnické. Připraveny byly ukázka
hasičského zásahu dětí i dospělých. Po celý večer hrála country kapela, zajištěno bylo občerstvení. Rodiče mohli
i s dětmi stanovat v prostoru letiště. Účast na prvním ročníku byla nad očekávání, cca 400 osob, na druhém cca
450.
Záměrem obce je setkání občanů všech věkových kategorií, starousedlíků i nových občanů. Záměr se ke
spokojenosti všech naplňuje, zaznívaly věty: „Tebe už jsem dlouho neviděl“ či „Ty ještě žiješ?“ apod.

KLOBOUK DOLŮ
Tradice předávání ocenění pro občany Lány za významný přínos obci a jejím občanům byla založena vedoucím
divadla TYRŠ a obecním zastupitelem v jedné osobě na konci roku 2006. Výbor, složený ze zakladatelů ceny,
starosty obce a samotných oceněných, bude letos již potřetí vybírat občana Lán, který se zcela nezištně a ve
svém volném čase zasloužit o rozvoj veřejného života Lán. Oceněním je originální stříbrný odznáček s logem
Klobouk dolů, který navrhl malíř a lánský rodák Petr Kellner. Oceněný také získá originální kresbu od zmíněného
malíře s tématem „Lány“. V roce 2006 byla cena udělena za rozvoj amatérského divadla v obci v 50. a 60. letech,
v roce 2007 byla cena udělena za celoživotní aktivní rozvoj sportu v obci, roce 2008 za obnovení soklské tradice
v obci Lány . Také na konci roku 2009 bude tato cena udělena.
V roce 2008 obec zřídila ve vestibulu obecního úřadu, jako hold všem oceněným a pro inspiraci ostatním
občanům, pamětní desku, kam každý rok obec nechá vyrýt jméno a zásluhy nově oceněných osob.
Záměrem je poděkovat těm občanům, kteří bez nároku na finanční ohodnocení, věnovali svůj volný čas
ve prospěch lánské veřejnosti. Tato ocenění si, i přes své „mládí“, mezi občany získalo patřičný respekt.

VOŇAVÝ ADVENT A ZLATÝ ŠAFRÁN (viz. foto Příloha 1, str. 20 – 21)
Den s vánočními tradicemi nazvaný VOŇAVÝ ADVENT připravila již podruhé 13. prosince 2008 pro širokou
veřejnost obec Lány. Místní sokolovnu provonělo opět vánoční cukroví, vyráběly se vánoční ozdoby, svícny i
drobné dárečky, zpívalo se, malovalo na sklo, zdobily se perníčky i vánoční stromek, hrála se loutková hra pro
všechny generace (Rybova Mše vánoční). U každého stanoviště se navíc návštěvníci dozvěděli něco z historie
dané tradice – vyrábění voskových svíček, medoviny, vánočních ozdob, zdobení perníčků atd. Kuchařky si na
Voňavém Adventu mohly přečíst, jaké pokrmy měl na štědrovečerním stole první československý prezident
Masaryk a odnést si celou řadu receptů, které věnovaly lánské hospodyňky. Inspirací mohlo být zastavení u
ukázek podzimních a zimních dekorací na okna, které připravili lánští zahrádkáři. Vystaveno bylo i několik ručně
vyráběných betlémů z různých materiálů, které na jednodenní výstavu zapůjčily lánské domácnosti.
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V dětském koutku děti mimo jiné lepily nejdelší vánoční řetěz a sami si vyzdobily svůj vánoční stromeček.
V rámci programu obec opět vyhlásila nejchutnější a nejhezčí vánoční cukroví přinesené z kuchyní především
lánských žen, případně mužů. Každým rokem počet přihlášených stoupá. Vítězka, pí. Reichlová, si odnesla
putovní pohár Zlatý Šafrán a její jméno přibylo na podstavci putovního poháru k pí. Karlovské, která Zlatý Šafrán
vyhrála v roce 2007. Samozřejmě se o cenu na veřejností velmi oblíbeném Voňavém Adventu bude bojovat i
v roce 2009. Zlatý Šafrán v sobě skrývá několik rovin, například, že dobrých kuchařek i mužů, kteří kulinářské
umění svých žen dostatečně ocení, dnes ubývá. Obou je „jako šafránu“.
V roce 2008 obec nechala ve vestibulu obecního úřadu zhotovit skleněnou vitrínu, ve které je putovní pohár po
celý rok i s vyrytými jmény vítězek vystaven pro inspiraci dalším.
Záměrem obce jeo nekomerčním, interaktivním způsobem šířit povědomí široké veřejnosti o vánočních
zvycích a umožnit všem spolkům v obci, aby navzájem spolupracovali na jedné akci. Zlatým Šafránem
pak obec chtěla dát lánským ženám i mužům možnost, aby se mohli pochlubit svým kulinářským
uměním. Občané nejvíce kvitovali velmi příjemnou, nezkomercializovanou atmosféru akce i možnost vše
si vyzkoušet. Akci rok od roku navštíví více rodin s dětmi i seniorů. Proto se Voňavý Advent i Zlatý Šafrán
budou konat i v roce 2009.

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A SVĚCENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
(viz. foto Příloha 1, str. 22)
Desítky lidí se scházejí v sobotu před první adventní nedělí na náměstí a přinášejí s sebou své adventní věnce.
Místní farář poutavým způsobem vysvětluje tradice, které se k Adventu váží a po kulturním programu, který
připravuje vždy obec s místními dětmi, přinesené adventní věnce posvětí. Rozdává se teplý čaj. Na závěr se
slavnostně rozsvítí obcí nazdobený vánoční strom.
Záměrem obce je připomnět občanům, jak je důležité ve vánoční čas se zastavit, spočinout, setkávat se
s rodinou, přáteli i sousedy a šířit povědomí o skutečném, nekomerčním významu Vánoc.

ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Obec pořádala pro občany zdarma odpolední posezení s živou dechovou hudbou.
Je míněno jako dárek starším spoluobčanům. Zatanči si, zavzpomínají na písně svého mládí, setkají se se
svými vrstevníky.

PROMÍTÁNÍ STARÝCH FOTOGRAFIÍ Z OBCE
Nepravidelně, ale několikrát do roka, zve Sdružení Naše Lány spolu s obcí a Muzeem TGM na promítají starých
fotografií zachycujících život obce v minulosti. Fotografie zapůjčují vždy lánští občané. Akce je velmi oblíbená a
doprovází ji vždy živá diskuse starousedlíků o tom, kdo je na fotografiích, kde stávaly dnes již neexistující budovy,
z kterého úhlu je fotografie pořízena atd.
Záměrem pořadatelů je osvěžit paměť starousedlíkům a mladé generaci přiblížit život obce v době minulé.
Mladí mnohdy poznávají touto cestou své předky, čím se živili, čím bavili, co je spojovalo apod.

DALŠÍ AKCE
V roce 2008 ve spolupráci s Muzeem TGM Lány a místními spolky pořádali i další akce, např. v červnu již
několikátý ročník Letních lánských slavností s řemeslným jarmarkem i hudebními a divadelními představeními
za účasti i místních spolků, dále uctění památky narození a úmrtí prezidenta Tomáše G. Masaryka, a to
v březnu příjezdem vlaku s Masarykovým cestovním vagónem z Prahy na nádraží Stochov, Slovanka, kde si
vagón mohla prohlédnout také veřejnost a kterým pravidelně přijíždí uctít Masarykovu památku i středočeský
hetjman, v červenci pořádala u příležitosti cyrilometodějského svátku a k uctění památky mistra Jana Husa
kulturní komise u vašírovské kapličky koncert komorního smíšeného sboru VOX Nymburgensis. V září se
pak konalo zapálení Masarykovy vatry před lánskou hasičskou zbrojnicí.
Řadu akcí uspořádali v roce 2008 též ve spolupráci s obcí místní spolky – např. modeláři uspořádali na místním
rybníce ukázku lodní bitvy, dobrovolní hasiči předváděli zásah malých i dospělých členů sboru, Sdružení
Naše Lány pořádalo spolu s obcí akce pro rodiče s dětmi, např. maškarní bál, Hejbni kostrou pro…. atd.
V roce 2007 se poprvé, a s velkým úspěchem, konal v Muzeu TGM Knižní jarmark, který uspořádalo místní
Sdružení Naše Lány, od té doby se jarmark ve prospěch zdejší knihovny koná pravidelně.
SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
Obce Lány také úzce spolupracuje se Základní školou Charlotty Masarykové Lány: Žáci se podíleli na výzdobě
obce před pálením čarodějnic, obec zařídila pro žáky přednášky o životě v Keni s návštěvou přímo z této africké
země (viz foto Příloha 1 str. ??) a přednášky k tématu životní prostředí s ukázkami, jak třídit odpad. Základní
škola dále pořádala tradiční školní akademii – ukázku dětských dovedností, přednášku o Austrálii a další (viz.
webové stránky školy http://skola.lany.cz ).
DIVADELNÍ SPOLEK TYRŠ
V obci působí již sedmým rokem Divadelní soubor TYRŠ, který pravidelně pořádá 30. prosince premiéru nové
hry (viz. foto Příloha 1. str. 23), v roce 2007 to byla hra Vladimíra Renčína Nejkrásnější válka v roce 2008 pak hra
Ch. Durrang Nevyléčitelní. V roce 2009 plánuje Tyrš autorské tři aktovky. K dospělému souboru Tyrše vznikla pod
vedením Romana Havelky také dětská odnož divadla – TYRŠATA, která měla svou premiéru s původním,
v Lánech napsaným, muzikálem S úsměvem jde všechno líp (viz. foto Příloha 1, str. 23).

Nově obnovené či založené tradice v roce 2008:
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Obec Lány požádala v loňském roce Středočeský kraj o grantové příspěvky na několik
chystaných kulturních událostí. Kromě již, dalo by se říci zaběhnutých, akcí nachystala i
několik novinek.
OBECNÍ PLES (9. února 2008, 7. února 2009)
Kulturní komise založila v roce 2008 novou tradici pořádání obecního reprezentativního plesu pro širokou
veřejnost. Na bohatém programu spolupracuje s Muzeem TGM a Zámkem Lány, který květinami zdobí sál.
Záměrem obce je obohatit společenský život v obci a umožnit setkání občanů při slavnostnější a důstojné
atmosféře. Ples navštívili i starostové okolních obcí a primátor města Kladna.

STAROČESKÉ MÁJE
V květnu 2008 obec Lány uspořádala staročeskou veselici v duchu Staročeských Májů. Šlo o celodenní akci,
které se účastnily stovky návštěvníků Dopoledne po obci jezdila kapela na povoze doprovázená průvodem
makovníků v staročeských krojích, kteří při zastávkách tančili a zvali občany na staročeskou veselici na lánské
náměstí. Na náměstí byla postavena máj. Odpolední program na náměstí byl bohatý, tančilo se na lidové písně, ,
zpívalo, soutěžilo v lezení na máj pro ceny na ní zavěšené, připraveno bylo divadelní představení pro děti i
dospělé, hrála cimbálová i dechová muzika atd. Staročeské máje se budou konat i v roce 2009, a to koncem
května.
Záměrem obce je připomenutí a přiblížení starých obyčejů a lidové kultury v současném kontextu.

CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY
Zajímavou novinkou od roku 2008 je nepravidelné vyprávění z cest občanů Lán a jejich dalších cestovatelů po
zajímavých místech planety. K přednášce se může přihlásit každý, kdo má k dispozici fotodokumentaci nebo
videonahrávky a kdo je schopen plynulého vyprávění. Spolu s cestovateli se tak v roce 2008 lidé podívali do Peru
a ochutnali i čaj z tradiční rostliny přivezené z této země, letos je čeká africká Keňa či Austrálie.
Záměrem obce je rozšiřovat populární formou obzory místních občanů všech generací a umožnit jim, aby
též sami prezentovali své zážitky před svými sousedy.

SÉRIE DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ
V roce 2008 nachystala obec pro lánské děti sérii dětských divadelních představení souborů z celé republiky.
Série bude při různých příležitostech pokračovat i v letošním roce.
Záměrem obce je přivézt dětem kvalitní divadelní představení a rozvíjet v nich estetické a kulturní cítění.

KULINÁŘSKÝ JARMARK
Jedním z vrcholů společenské a kulturní sezóny roku 2008 v Lánech byl zářijový Kulinářský jarmark (viz. foto
Příloha 1, str. ??), který se konal pod širým nebem v centru obce a setkal se s velkým ohlasem, návštěvníci
zaplnili celou náves. V rámci kulinářského jarmarku se konala ukázka výroby staročeských zabíjačkových
pochoutek. Obec dala prostor i mezinárodní kuchyni, tentokrát z Gruzie. Nechyběl samozřejmě kulturní program
s tématicky zaměřeným autorským divadelní skečem zdejšího DS TYRŠ. Přestože obec letos nezískala
příspěvek od Středočeského kraje na tuto náročnou akci, bude se jarmarku pro velký úspěch konat v režii obce
znovu, tentokrát se představí v rámci programu Vietnam.
Záměrem obce je, aby se Lány staly nejen místem, kde se v den jarmarku lidé seznámí s malovýrobci, ale
také místem pro vzájemné obchodní poznávání dodavatelů a odběratelů, takovým malým průzkumem
trhu.

NECKYÁDA
Občanské sdružení NAŠE LÁNY ve spolupráci s obcí pořádalo první ročník oblíbené Neckyády na vodní nádrži
v centru obce. Přihlásily se na dvě desítky alegorických plavidel, které mezi s sebou zápasily v různých
disciplínách. Akce byla diváctvem i účastníky přijata s nadšením a jistě se bude konat i v roce 2010 (v plánu je
pořádání každý druhý rok).

Záměrem je především sblížit občany formou zábavy.
Plány na rok 2009
PĚVECKÝ SBOR
V dubnu 2009 vznikl za podpory obce v Lánech amatérský smíšený pěvecký sbor občanů starších 17ti let pod
vedením sólisty opery Národního divadla pan Vladimír Doležal, který se do obce přistěhoval. Sbor plánuje
premiérové vystoupení při akci Svěcení adventních věnců a rozsvěcení vánočního stromu a hodlá se účastnit
dalších akcí v obci i vystupovat v republice, příp. v zahraničí. Obec sboru poskytla na obecním úřadě prostory pro
zkoušky.
V roce 2009 bude pokračovat tradice mnoha akcí – Obecního plesu, Pálení čarodějnic, Staročeských májů,
Letních lánských slavností, Odpoledne s dechovkou, Promítání starých fotografií, Kulinářského jarmarku,
slavnostního rozsvěcení vánočního stromu a svěcení adventních věnců, Voňavého Adventu a Zlatého
Šafránu, ocenění Klobouk dolů, Maškarního bálu, uctění památky narození a úmrtí prezidenta Tomáše G.
Masaryka, Hejbni kostrou pro, celodenní sportovní olympiády pro žáky škol, divadelní premiéry Divadla
TYRŠ Lány, Knižního jarmarku, Cestovatelských přednášek a dalších.
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Po rekonstrukci a vyčistění studánky v poli pod Betinkou na katastru obce Občanským sdružením LÁNY A
VAŠÍROV – ZDRAVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT se bude poprvé konat akce s názvem Otvírání studánky, jejím
rámci bude upravený prostor osazen informačními cedulemi s historií místa a lavičkami pro odpočinek, chybět
nebude kulturní program pro malé i velké. Sdružení ve spolupráci s obcí a Lesní správou Lány hodlá v roce 2009
opravit také tzv. Paraplíčko, tedy památné místo, které připomíná vyznamenání ruských vojínů v lese na
katastru obce na konci 2. sv. války.

V obci Lány dlouhá léta aktivně působí Sbor pro občanské záležitosti, který sleduje významné dny
lánských občanů, jako životní jubilea, výročí stříbrné a zlaté svatby apod., případně zasílá blahopřání
či při osobní návštěvě členové Sboru osobně pogratulují. V době Vánoc Sbor navštěvuje osamělé
občany s malým dárkem. Několikrát do roka se také koná vítání občánků.
V obci Lány je v činnosti matrika a během roku se zde konají svatební obřady, v roce 2007 jich bylo
40, v roce 2008 42 Tyto obřady se konají buď v obřadní síní Obecního úřadu nebo v prostorách
hotelu Classic |Lány.
Nové vedení obce udržuje také otevřený přístup k poskytování informací občanům a přehlednost
a úplnost obsahu radničních novin i internetových stránek obce. Viz. bod: Informační komise.

2.2 ČINNOST SPOLKOVÁ
V obci působí 9 občanských spolků, sdružení a organizací, které vyvíjejí vlastní činnost. Prioritou obce
je, aby podněcovala tyto spolky ke vzájemné spolupráci pro veřejné blaho. Připravuje jim proto řadu
příležitostí k takové spolupráci, především v oblasti kultury a společenského života a v oblasti rozvoje
životního prostředí obce. Aktivně vstupuje do jejich vzájemného jednání, představitelé obce se
pravidelně účastní všech schůzí všech spolku, sdružení a organizací a finančně jejich činnost
podporuje.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LÁNY A VAŠÍROV – ZDRAVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT
Sídlo: Berounská 63, 270 61 Lány
Email: RomanHavelka@email.cz
Sdružení vzniklo na podzim roku 2007 k aktivní činnosti zejména k ochraně přírody a krajiny a životního
prostředí, k rozvoji občanské společnosti a k naplňování, popularizaci a propagaci dalších cílů sdružení.
V loňském roce sdružení započalo s rekonstrukcí studánky ve valu u pole pod tzv. Betynkou, kterou hodlá letost
dokončit, a plánuje také úpravu prostoru tzv. Paraplíčka, památného místa připomínajícího vyznamenání ruských
vojínů v lese na katastru obce na konci 2. sv. války. Sdružení také zřídilo své internetové stránky, které postupně
naplňuje.
Základními cíli sdružení jsou zejména:
a) chránit přírodu a krajinu, což je hlavním posláním sdružení, chránit životní prostředí,
b) chránit památky, kulturní hodnoty a krajinný ráz urbanizované i neurbanizované krajiny,
c) chránit veřejné zdraví a zdravé životní podmínky,
d) chránit a zastavit úbytek zeleně v zastavěných územích obcí,
e) chránit zemědělský půdní fond a lesní půdní fond,
f) péče o území katastru obcí Lány a Vašíkova a katastrů obcí přímo sousedících, dále o území CHKO
Křivoklátsko.
g) podpora kvalitativního rozvoje území katastru obcí Lány a Vašíkova a katastrů obcí přímo sousedících,
dále o území CHKO Křivoklátsko v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje,
h) rozvoj občanské společnosti.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
www: www.sdhlany.ic.cz
Sbor dobrovolných hasičů Lány patří k nejaktivnějším jednotkám ve Středočeském kraji, např. v roce 2002 a 2006
se aktivně podílel na likvidaci škod způsobených povodněmi. Má bohatou mládežnickou základnu, která se
úspěšně účastní požárních soutěží v celé republice. V obci každoročně předvádí ukázky své práce, kdykoliv je
připraven pomoci obci v technických záležitostech, účastní se také společenského života v obci. Každoročně
pořádá vlastní ples, kterého se již po několikáté zúčastnil i pan prezident Václav Klaus s manželkou (viz. foto
Příloha 1, str. 24). Obci pomáhá z přípravou Pálení čarodějnic, Příjezdem kněžny z Furstenberka a při dalších
akcích.

Místní skupina ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Lány-Vašírov
Sídlo: Lány čp. 140, 270 61, IČ: 004-25834
Hlavní cíle a činnost:
Sousedská výpomoc
Zdravotnické služby při sportovních akcích
Nábor bezplatných dárců krve
Pořádání sbírek pro potřebné
Práce s mládeží

7

Kulturní akce
Spolupráce na Projektu obnovy dětského hřiště s občanským sdružením NAŠE LÁNY

NAŠE LÁNY, občanské sdružení
Sídlo: Lesní 498, 270 61 Lány
IČ: 27016455
e-mail: sdruzeni@lany.cz
www: www.lany.cz - aktuální informace o činnosti, stanovy, podklady k projektům
Občanské sdružení je iniciativou lánských občanů, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji obce a zejména na
zlepšování podmínek pro aktivní využití volného času dětí z Lán a Vašírova. Hlavní činností sdružení je podpora
vybraných projektů zaměřených na vybavenost obce jejího okolí.

MODELÁŘSKÝ KLUB Lány a okolí
Sídlo: Pod kopaninou 413, 270 61, Lány, okr.Rakovník
IČ: 75053128, zapsaný u Českého statistického úřadu
e-mail: mklany@centrum.cz
www.mklany.estranky.cz/stranka/akcemkl
Základy budoucího klubu vznikly v létě roku 2004, kdy se objevila možnost vybudovat modelářské letiště na
divoké skládce nedaleko obce Lány. Vše se díky velkému pracovnímu nasazení a značným investicím zdařilo a
již na jaře 23. dubna 2005 se konal první letecký den s názvem 0. Air show-Lány 2005. Na podzim 2005 byl klub
zaregistrován jako Modelářský klub Lány a okolí. Klub je součástí Svazu modelářů České republiky.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ FIAT MULTIPLA KLUB ČR
Sídlo: K rybníku 440, Lány 270 61 Lány
e-mail: multiplaklub@centrum.cz
http://www.multiplaklub.cz - vše o klubu a autech Fiat Multipla
Sdružení vzniklo v září roku 2006 v Berouně a v srpnu 2007 se jeho sídlo přemístilo do Lán, kde pokračuje ve své
bohaté činnosti. Cílem sdružení je sloučit co nejvíce majitelů tohoto zajímavého vozu a získat tak další zkušenosti
a rady o jeho provozu a údržbě. Klub není však zaměřen jen účelově na své automobilové miláčky. Z majitelů
vozů se stala velká rodina, uzavřela se přátelství a na svých setkáních máme vždy připravený program i pro naše
nejmenší.

SDRUŽENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ
V minulosti zahrádkáři ve spolupráci se Zámkem Lány a dalšími organizacemi v kraji pořádali v Lánech
každoročně velmi oblíbenou a návštěvníky z celé republiky hojně vyhledávanou Výstavu květin. Dnes se spolek
potýká s nedostatkem členů mladé generace, přesto se snaží spolupodílet na akcích obce jako Voňavém
Adventu.

SDRUŽENÍ BARÁČNÍKŮ
V minulosti patřili baráčníci k jedněm z nejaktivnějších v obci, i oni se však dnes potýkají s nedostatkem členů
mladé generace. Přesto se, stejně jako zahrádkáři, snaží spolupodílet na mnoha akcích, samostatně pořádají
např. Maškarní bál v lánské Základní škole. V roce 2008 baráčníci pomáhali obci obnovit tradici Staročeských
Májů.

SDRUŽENÍ VČELAŘŮ
Sdružení včelařů má v obci dlouholetou tradici, potýká se však, stejně jako mnoho včelařů v republice, s úhynem
včelstev.

SPORT V OBCI
Obec Lány je v republice známa jako sídlo prezidenta republiky a místo posledního odpočinku T.G.Masaryka. Na
Kladensku a Rakovnicku je ale proslulá také jako sportovní obec. O sport je zde velký zájem a příležitostí je
k tomu v Lánech opravdu mnoho. Místní občané i lidé z okolních vesnic mohou využít několik sportovišť. Posuďte
sami: víceúčelové hřiště s atletickým oválem, sokolovna, volejbalové kurty, tenisové kurty, fotbalové hřiště.
K zájmu o sport přispěla bezpochyby výstavba víceúčelového hřiště za sokolovnou, které bylo slavnostně
otevřeno 1. června 2006. Lánští si zde mohou vybrat z celé řady aktivit: fotbal, volejbal, házená, nohejbal,
basketbal, tenis a atletika.
Největší organizací v obci je Tělocvičná jednota SOKOL Lány, jejíž činnost byla zahájena v roce 1918. Se
stavbou sokolovny se začalo v roce 1933.
TJ má v současnosti tři sportovní oddíly – stolní tenis, odbíjenou, florbal, dále odbor všestrannosti.
Oddíl stolního tenisu – má v mistrovských soutěžích celkem 5 družstev, z toho A družstvo hraje krajský přebor I.
střídy – nejvyšší soutěž, kterou hrají sportovní lánské organizace. Ostatní družstva hrají okresní soutěže. Hodně
pozornosti oddíl v posledních letech věnoval žákům, a to se kladně projevilo v řadě úspěchů, které dosáhli
Ladislav Moravec ml., Lukáš Houha, Monika Ságnerová a Filip Eiechenman na okresní i krajské úrovni.
Volejbal
Oddíl se pravidelně účastní amatérských soutěží a turnajů, pravidelně trénuje v pondělí a ve čtvrtek. Pořádá také
jednodenní turnaje pro příchozí s názvem Lánská smeč nebo Memoriál Jitky Zelenkové.
Florbal
Nejmenší oddíl – má 15 členů pouze dětí do 15 let. Účastní se a sami pořádají turnaje.
Odbor všestrannosti
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Nabízí především pravidelné cvičení, které zajišťuje 7 vyškolených cvičitelek, a to pro rodiče a děti, předškoláky,
mladší žactvo, dorostenky, ženy a též zdravotní tělocvik. O dobré úrovni a zájmu svědčí velmi dobrá návštěvnost
všech hodin.
Nohejbal – v roce 2008 oddíl Nohejbalu uspořádal poprvé turnaj v Nohejbalu, kterého se účastní cca 20 – 30
družstev složených z občanů Lán, hraje se průběžně během roku. Zároveň nohejbalový oddíl pořádá Memoriál
Karla Sláničky, jednodenní akci pro družstva i z jiných obcí.
Největšímu zájmu veřejnosti se těší fotbal a hokej.
Fotbalový klub SK Lány
- byl založen roku 1928. V současné době má klub 5 družstev – přípravka, starší žáci, dorost, B mužstvo a A
mužstvo dospělých. Od starších žáků všechna družstva hrají v okresních soutěžích. A mužstvo hraje krajskou
soutěž I.B třídu..
Hokejový klub HC Lány
Možná bychom jen těžko hledali obec, kde je o hokej takový zájem. Hokejový klub byl v Lánech založen v roce
1934. V tak malé vesnici je raritou, že zde fungují 3 mužstva: A- tým, B- tým a přípravka. V Lánech se díky snaze,
schopnosti a obětavosti funkcionářů a hráčů stále hraje na slušné úrovni.
.
Tenisový klub Lány
- byl založen v r. 1979. Areál v Lesní ulici sestává ze tří antukových kurtů, cvičné zdi a budovy, kde jsou šatny,
klubovna a sauna. Tenisový klub má 70 členů, kteří se věnují rekreačnímu tenisu.
Lány proslavuje i akce, která se koná vždy 8. května. Na „Běh vítězství“ zámeckým parkem se sjíždějí běžci
nejrůznějších věkových kategorií z celé republiky.
Běh vítězství

V letošním roce se koná již 37. ročník této významné sportovní události, na kterou se do Lán sjíždí
běžci z celé republiky. V několika věkových kategoriích se soutěží v běžeckých disciplínách, které se
konají již po několikáté v parku lánského zámku. Nad Během vítězství již po sedmé převzala záštitu
první dáma, paní Lívia Klausová. Její dvě vnoučata se v předloňském roce dokonce zúčastnila jedné
z běžeckých disciplín. (viz. foto Příloha 1, str. ??)
2.3 PODPORA OBCE
Obec vydává obecní noviny Lánský zpravodaj jednou měsíčně (viz. 10. oddíl Informační technologie).
Obec se podílela na vydání publikací místních autorů PhaeDr. Václava Vodvářky a Františka Pošty.
V minulém roce byly vydány ve spolupráci s obcí informace o Lánech v turistických průvodcích po
oblastech kraje. V letošním roce vydává Informační turistickou brožuru – průvodce obce. Obec má
několik druhů pohlednic.
Kronikáře má obec kontinuálně od roku 1914. Nejstarší kroniky obce jsou uloženy a o nové svazky
pečuje současný kronikář, který zaznamenává všechny významné události ze života obce i pořizuje
fotografický materiál. Obec pod novým vedením Kulturní komise začala již v roce 2007 pořizovat
filmový materiál ze života obce, sestřih nejdůležitějšího pak promítá v rámci programu Obecního
plesu. Během roku materiál ještě při vhodné příležitosti veřejnosti promítá. V této aktivitě bude nadále
pokračovat, protože se setkala s velmi kladným ohlasem veřejnosti. Pro tyto účely obec zakoupila
vlastní kameru. Pro budoucí generace tak zůstane autenticky zachovaný život obce.
Lány mají vlastní obecní knihovnu, která sídli v budově základní školy a každoročně její provoz
podporuje částkou v průměru 40.000 Kč, v roce 2008 42.000 Kč, v roce 2009 částkou 65.000 Kč.
Občanské sdružení NAŠE LÁNY také každým rokem pořádá Bazar knih, kam přinášejí lidé knihy,
které již nechtějí a přednostně si může vybrat právě lánská knihovna, na knihovnu také putuje jeho
výtěžek.
Obec spolupořádá výstavy z historie obce ve spolupráci s Divadlem TYRŠ i s Muzeem TGM (např.
výstavy historie ochotnické tradice v obci, obnovy sokolství v Lánech, historie hokejového klubu atd.).
Samotné muzeum pořádá ve své budově během roku řadu tématických výstav.
Spolky obec každoročně podporuje formou grantových příspěvků na činnost. Ročně je z rozpočtu
vyčleněno na spolkovou činnost v průměru cca 600.000 Kč. V roce 2008 to bylo 646.000 Kč, na rok
2009 je rozpočtováno 670.000 Kč..
Svou činnost, záměry, názory prezentuje obec všemi prostředky informačních technologií (viz. 10.
oddíl Informační technologie). Prioritou je pro vedení obce také osobní informování a setkávání
s občany, proto při každé obecní akci představitelé obce vystupují před veřejnost s informacemi,
podněty atd. Důležitým aspektem zpětné vazby je účast občanů na veřejných zasedáních
zastupitelstva, který se s novým vedením několikanásobně zvětšila, občané mají chuť vyjadřovat své
názory na obecní záležitosti i dávat své podněty. Zástupci nejúspěšnější strany ve volbách v roce
2006 také provedli rozsáhlou anketu spokojenosti občanů a jejich názorů a potřeb na různé oblasti
života obce, z jejíž výsledků stále čerpá.
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Obec poskytla na obecním úřadě prostory pro zkoušky nově vzniklému amatérskému smíšenému pěveckému
sboru občanů starších 17ti let pod vedením sólisty opery Národního divadla pan Vladimír Doležal, který se do
obce přistěhoval..

3. Aktivity občanů
3.1 DOBROVOLNÁ PRÁCE OBČANŮ
Aktivní občané působí v komisích obecního zastupitelstva s honorářem maximálně 2 000 Kč za rok.
Jejich obětavé a nezištné práce si obec velmi váží. Změna přístupu k vedení obce po volbách v roce
2006 podnítila v Lánech nový zájem řady občanů podílet se nezištně a ve svém volném čase na
rozvoji obce a zkvalitňování života v ní. Spolková činnost je popsána v oddíle 2. Nejaktivnějšími
sdruženími občanů v obci jsou sportovní oddíly, včele s TJ Sokol Lány.
Dále je velmi aktivní Občanské sdružení Naše Lány, které za přispění obce a dalších sponzorů
rekonstruovalo dětské hřiště u Židovského rybníka v centru obce, založilo v obci Dětský domeček –
mateřské centrum pro matky s dětmi a během roku pořádá řadu akcí (Bazar knih, Promítání pro děti,
Hejbni kostrou pro…, Maškarní bál atd.) Občanské sdružení LÁNY A VAŠÍROV – ZDRAVÝ
PROSTOR PRO ŽIVOT je sice relativně mladé, ale již se zapojilo a chystá řadu projektů a akcí, např.
započalo s rekonstrukcí studánky ve valu u pole pod tzv. Betynkou a úpravou jejího okolí, plánuje
úpravu prostoru památného místa Paraplíčko či spolupracuje s místním architektem na projektu
úpravy prostředí Židovského rybníka a jeho břehů na příjemnou rekreační zónu se zajímavými
architektonickými a přírodními prvky, dále osazování břehů silničního obchvatu Lán stromy a keři.
Plánuje také akci pro rodiče s dětmi zaměřenou na poznávání přírody zábavnou formou i výzvu
k podílu na péči o životní prostředí obce. Zároveň se ujalo a aktivně hlídá povolovací řízení záměru
stavby bioplynky v blízkosti obce.
Řada sportovních klubů a oddílu pořádá v obci sportovní klání pro příchozí (volejbal, nohejbal, malá
kopaná), taneční zábavy a plesy (fotbal, hasiči, sdružení přátel školy atd.) Hasiči každoročně pořádají
k uctění památky prezidenta T. G. M. tzv. Masarykovu vatru se sousedským posezením.
Vedení obce Lány v maximální možné míře podporuje spolupráci spolku a organizací a aktivně
vystupuje v tvorbě příležitostí pro tuto spolupráci. Především v oblasti kultury a společenského života
se jí toto „stmelování“ dobře daří, např. obec baráčnická, zahrádkáři, hasiči, sdružení Naše Lány i
oddíly aerobiku TJ Sokol se pravidelně podílejí na tvorbě programu mnoha akcí. Od roku 2006, kdy se
vedení obce ujalo nové zastupitelstvo se míra zapojení občanů do života obce posunula obrazně
řečeno „z nuly na 90%“.
3.2 ZAČLENĚNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO ŽIVOTA VESNICE
Obec se spolupodílí na pořádání celodenní akce sportovní olympiáda žactva základní školy, pěvecký
sbor školy se pravidelně účastní programu řady kulturních akcí obce (např. rozsvěcení vánočního
stromu). V roce 2009 se škola bude opět podílet na výzdobě veřejných prostranství v obci na slavnost
Pálení čarodějnic. Od roku 2008 se v obci zaměřujeme více na mládež, obec preferuje začlenění
mládeže do všech spolků, ať sportovních, kulturních nebo společenských. Nejvíce se nám daří zapojit
děti a mládež do sportovních činností. V obci funguje mládežnický fotbalový oddíl….?? Hokej, tenis,
sokol děti ??
V obci dále působí dětský divadelní soubor TYRŠATA, který je součástí Divadelního spolku TYRŠ. Do
tohoto dětského souboru dochází pravidelně na zkoušky 23 dětí a hlásí se další i z okolních obcí. Na
repertoáru mají autorský muzikál ze školního prostředí S úsměvem jde všechno líp, se kterým se
úspěšně zúčastňují přehlídek dětských divadel. Poslední přehlídka, které se zúčastnili, byla Festival
pana Pipa v Mladé Boleslavi, kde sklidili uznání poroty i diváctva. Představí se také na dalších
přehlídkách sokolských divadel v Lázních Toušeň či Stochovské Thálii. V současné době se připravuje
nový dětský muzikál autorů P. Dostála a R. Pogody Gaudeámus Igitur.
Velmi aktivní a úspěšní v práci s mládeží je Sbor dobrovolných hasičů Lány. Jejich oddíl navštěvuje ??
dětí a mladých lidí ve věku od ?? do ?? let. Pravidelně se účastní hasičských soutěží a pravidelně
připravují ukázky hasičské práce při příležitosti různých obecních akcí.
Dětem se věnuje rovněž Modelářský klub, také ony se účastní předvádění řady ukázek leteckých i
lodních modelů v obci i okolí.
Občanské sdružení Naše Lány věnuje práci s nejmenšími dětmi velkou pozornost. Založilo s podporou
obce v místní sokolovně mateřské centrum Domeček, které pořádá různé přednášky, dílny a akce pro
děti i rodiče. Pravidelně se Domeček se svými rukodělnými výtvory zapojuje do charitativních i
kulturně-společenských akcí obce, např. Hejbni kostrou, jejíž výtěžek věnuje některému subjektu
v Lánech, např. sokolovně, mateřské školce, škole apod. Dále se kreativními dílnami zapojují do akce
Voňavý Advent, kterou pořádá obec pravidelně začátkem prosince. Dále ve spolupráci s obcí pořádá
každoročně Den plný her na dětském hřišti nebo dětský maškarní bál v místní sokolovně.
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3.3 PÉČE O VESNICKOU POSPOLITOST
Nové vedení obce Lány začalo v maximální možné míře podporovat spolupráci spolku a organizací a
aktivně vystupuje v tvorbě příležitostí pro tuto spolupráci. Především v oblasti kultury a společenského
života se jí toto „stmelování“ dobře daří, např. obec baráčnická, zahrádkáři, hasiči, sdružení Naše
Lány i oddíly aerobiku TJ Sokol se pravidelně podílejí na tvorbě programu mnoha akcí. Od roku 2006,
kdy se vedení obce ujalo nové zastupitelstvo se míra zapojení občanů do života obce posunula
obrazně řečeno „z nuly na 90%“.
Především kulturní komise pracuje na tvorbě řady příležitostí pro sousedská setkávání – od obecního
plesu, pravidelných tanečních odpolední pro důchodce i mladé, hromadného pálení čarodějnic, oslavy
staročeských májů, přes cestovatelské přednášky, pravidelné svěcení adventních věnců a rozsvěcení
stromu na náměstí, po den s vánočními tradicemi a zvyky Voňavý Advent a další akce. Zvláštními
prvky působícími na pospolitost a uvědomění si občanů, kam patří, kde je jejich domov je novým
vedení obce a Sdružením Naše Lány zavedené promítání starých fotografií ze života Lán s výkladem
místního písmáka PhDr. Václava Vodvářky, dále soutěž lánských kuchařek a kuchařů v pečení
nejchutnějšího a nejhezčího cukroví o putovní pohár Zlatý Šafrán s tím, že jméno vítěze je každým
rokem přidáváno na podstavec poháru, a v neposlední řadě, či lépe řečeno především, je to anketa
KLOBOUK DOLŮ udělována každým rokem jednomu občanovi Lán, který se nezištně podílel na
rozvoji života obce (více viz. oddíl Společenský život str. 4). Obec také aktivně podporuje nový
pěvecký sbor starších 17ti let, který v dubnu roku 2009 vznikl v Lánech a na zkoušku mu zapůjčil
jednu z místností obecního úřadu, sbor je totiž další příležitostí setkávání a sbližování občanů.
Dalo by se říci, že péče o vesnickou pospolitost se stala po roce 2006 jednou z priorit obce, především
pak kulturní komise.
V obci Lány dlouhá léta aktivně působí Sbor pro občanské záležitosti, který sleduje významné dny
lánských občanů, jako životní jubilea, výročí stříbrné a zlaté svatby apod., případně zasílá blahopřání
či při osobní návštěvě členové Sboru osobně pogratulují. V době Vánoc Sbor navštěvuje osamělé
občany s malým dárkem. Několikrát do roka se také koná vítání občánků.
V obci Lány je v činnosti matrika a během roku se zde konají svatební obřady, v roce 2007 jich bylo
40, v roce 2008 42.
3.4 SPOLUPRÁCE OBCE S OBČANY
Aktivní občané působí v komisích obecního zastupitelstva s honorářem maximálně 2 000 Kč za rok.
Jejich obětavé a nezištné práce si obec velmi váží. Změna přístupu k vedení obce po volbách v roce
2006 podnítila v Lánech nový zájem řady občanů podílet se nezištně a ve svém volném čase na
rozvoji obce a zkvalitňování života v ní.
Prioritou obce je, aby podněcovala tyto spolky ke vzájemné spolupráci pro veřejné blaho. Připravuje
jim proto řadu příležitostí k takové spolupráci, především v oblasti kultury a společenského života a
v oblasti rozvoje životního prostředí obce. Aktivně vstupuje do jejich vzájemného jednání, představitelé
obce se pravidelně účastní všech schůzí všech spolku, sdružení a organizací a finančně jejich činnost
podporuje.
Obec podporuje vydání publikací o historii obce z pera místních starousedlíků a odborníků na místní
historii. Sama pak téměř výhradně v režii lánských občanů vydala v roce 2009 unikátní publikaci, která
prostřednictvím srovnání dobových fotografií se snímky zachycujícími současný stav přibližuje historii
a rozvoj obce Lány a okolí v plynutí času.
Obec pořádá řadu kulturních, společenských, vzdělávacích akcí, do jejichž přípravy aktivně zapojuje
řadu spolků, sdružení, jednotlivých občanů a vytváří tak příležitosti k setkávání sousedů.
Důležitým aspektem zpětné vazby je účast občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva, který se
s novým vedením několikanásobně zvětšila, občané mají chuť vyjadřovat své názory na obecní
záležitosti i dávat své podněty. Zástupci nejúspěšnější strany ve volbách v roce 2006 také provedli
rozsáhlou anketu spokojenosti občanů a jejich názorů a potřeb na různé oblasti života obce, z jejíž
výsledků stále čerpá. Anketu hodlá vedení obce také využít při zjišťování názorů občanů na přeměnu
náměstí aj.
Obec aktivně podporuje nový pěvecký sbor starších 17ti let, který v dubnu roku 2009 vznikl v Lánech.
a na zkoušku mu zapůjčil jednu z místností obecního úřadu.
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4. Podnikání
4.1 PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
Obec Lány se nachází v relativně intenzivně zemědělsky využívané oblasti, přesto však zdejší území
vykazuje také vysoké estetické hodnoty krajinného prostředí. Ty jsou dány především kvalitními
lesními komplexy jižně od obce, spadajícími pod správu CHKO Křivoklátsko. Ekologicky cenné jsou
rovněž nivy místních vodních toků, zejména Lánského, Klíčavského a Tuchlovického potoka.
Mimořádnou hodnotu vykazuje také zámecký park s krásným dispozičním řešením jednotlivých partií.
Veškeré polnosti v katastru obce Lány obhospodařuje ČZU – ŠZP Lány. V obci působí jako jediný
soukromě hospodařící rolník, který podniká v rostlinné i živočišné výrobě.
4.2 SPOLUPRÁCE OBCE SE ZEMĚDĚLSKÝM NEBO LESNICKÝM SUBJEKTEM
Veškeré polnosti v katastru obce Lány obhospodařuje ČZU – ŠZP Lány. V obci působí jako jediný
soukromě hospodařící rolník, který podniká v rostlinné i živočišné výrobě. Na jižní straně Lán,
v zalesněné oblasti, byla vybudována ve spolupráci s Lesní správou Lány „Naučná stezka“
s ukončením malé obory, kde je možno zahlédnout vysokou lesní zvěř. V roce 2009 se po dohodě
s Lesní správou Lány vyčistila část lesa na okraji obce místně nazvaná Kaštanka, měla by zde
postupně vzniknout přirozená relaxační zóna s lavičkami.
4.3 NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ, ROZVOJ ŘEMESEL
Rozvoj služeb v obci je závislý na podnikatelské aktivitě místních občanů. V současné době jsou
v Lánech čtyři autoopravny, autolakovna,cestovní kancelář, tři provozovny kadeřnictví, drobná
dřevovýroba, zušlechťovna skla. Svou živnost zde provozují dvě firmy instalující vodu-plyn-topení.
Prodej potravin zajišťuje soukromá firma ve dvou objektech, dále Jednota Rakovník, také ve dvou
prodejnách. Živnostenskou činnost vykazují tři menší restaurace, ubytování i restaurační služby
nabízí Hotel Classic nacházející se v centru obce. Dále tu také fungují ubytovací služby v soukromých
rodinných domech. Nově byla v roce 2008 v obci otevřena prodejna masa v objektu, který obec
vlastní. Restaurační služby nabízí v přilehlé obci Vašírov „Vašírovský dvůr„. V objektu bývalého statku
jsou chovány koně, které je možno spatřit na nově zřízené části „Koňské stezky“, směřující z Polabí
směrem přes Křivoklátské lesy do jižních Čech.
4.4 VENKOVSKÁ TURISTIKA
Těžiště turistiky se opírá o dominantní reprezentativní areál zámku, kostela, zámeckého parku.
Nejvyhledávanějším místem v obci je hrob T.G.Masaryka a jeho rodiny na místním hřbitově, kde
každoročně probíhají pietní akce při výročí TGM.
K zastavení se nabízí i areál statku Zemědělské university Praha s ukázkovým chovem antilopy losí.
Na jižní straně Lán, v zalesněné oblasti, byla vybudována ve spolupráci s Lesní správou Lány
„Naučná stezka“ s ukončením malé obory, kde je možno zahlédnout vysokou lesní zvěř. V letošním
roce zadala obec firmě ADSUM zakázku na zpracování a instalaci informačního systému, který by
v turistické sezoně posloužil k lepší orientaci návštěvníkům Lán. Probíhají jednání o záměru zřízení
Informačního centra ve spolupráci s Muzeem TGM, taktéž vyhledávaným místem turistů. Rovněž je
nutno zmínit Muzeum sportovních vozů, nacházející se v centru obce v blízkosti budovy obecní ho
úřadu. Ubytovací služby a pohostinství viz. bod 4.3.
Přes Lány vede řada cyklostezek i turistických stezek. Pro turistickou veřejnost tu fungují též tenisové
kurty, víceúčelové hřiště u sokolovny, dětské hřiště u Židovského rybníka. Na severní straně obce se
nachází modelářské letiště. Možnost relaxace nabízejí okolní lesy.
4.5 PŘÍMÉ PODNIKÁNÍ OBCE
Obec Lány vlastní hospodářskou činnost neprovozuje, ale svými pracovníky zajišťuje čistotu obce,
výsadbu a údržbu zeleně a v zimním období sjízdnost místních komunikací, včetně přilehlých
chodníků.
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5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
5.1 PÉČE O HISTORICKOU ZÁSTAVBU
Historická zástavba vesnice je tvořena zejména zámkem a budovou ŠZP Lány. Jak zámek tak i
budovy statku jsou v majetku státních organizací (KPR a Česká zemědělská univerzita) a je o ně
pečováno v rozsahu odpovídajícímu jejich účelu a využití. Další historický objekt je budova špýcharu,
dříve součástí budov statku, a nyní po rekonstrukci na muzeum TGM je součástí Krajského muzea
v Rakovníku.Rekonstrukcí, kterou iniciovala společnost pro vybudování muzea TGM v Lánech se
zachoval původní ráz stavby, i když charakter využití se změnil.
Ostatní stavby v obci jsou již řešeny jako výstavba odpovídající charakteru staveb daného období tj.
s rozdělením na předválečnou a poválečnou výstavbu. Právě v poválečném období v době tzv.
socialistické výstavby došlo k „znehodnocení“ původní venkovské zástavby přestavbou domů v
„moderním“ stylu.
5.2 SOULAD V ZÁSTAVBĚ
Po roce 1989 byl postupně zpracován územní plán obce. Charakter využití území určeného
k zástavbě byl označen jako klidová zóna určená k výstavbě rodinných domů. Katastr území nemá
být dotčen průmyslovými zónami a stávající podniky jako Školní zemědělský podnik (ŠZP) a Lesní
správa Lány (LS) jsou územním plánem vytěsněny na okraj obce. I Česká zemědělská univerzita,
která spravuje a řídí ŠZP, má v záměru vybudovat z hospodářských budov kulturně společenské
zázemí pro univerzitu. Tím by došlo k obnovení původního rázu budov a jejich lepšímu a
prospěšnějšímu využití.
5.3 NOVÁ ZÁSTAVBA
Po roce 1989 byl postupně zpracován územní plán obce. Charakter využití území určeného
k zástavbě byl označen jako klidová zóna určená k výstavbě rodinných domů. Katastr území nemá být
dotčen průmyslovými zónami a stávající podniky jako ŠZP a LS Lány jsou územním plánem vytěsněny
na okraj obce. Nová zástavba je řešena a realizována v souladu se schváleným územním plánem a
odpovídá charakteru naší obce. Cílem komplexního řešení Územního plánu obce je vytvoření
veškerých územně technických předpokladů pro transformaci obce na moderní zahradní venkovské
sídlo 21.století, které bude plně integrovatelné do budoucí struktury venkovského osídlení Evropské
unie. Obec by měla ve výhledu poskytovat svým obyvatelům a příchozím zájemcům o bydlení vysoký
standard obytného prostředí. V obci se předpokládá výstavba cca 170 nových obytných objektů.
Přitom by měla být realizována postupná obnova stávajících rodinných domů s cílem modernizovat a
dále zvýšit estetickou a funkční úroveň existující zástavby.
5.4 ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
Po roce 1989 byl postupně zpracován územní plán obce. Charakter využití území určeného
k zástavbě byl označen jako klidová zóna určená k výstavbě rodinných domů. Katastr území nemá
být dotčen průmyslovými zónami a stávající podniky jako ŠZP a LS Lány jsou územním plánem
vytěsněny na okraj obce. Územní plán je nástrojem, jak udržet harmonické rozvíjení obce, umožňuje
pohlédnout na rozvoj obce v potřebném nadhledu.
Obecní zastupitelstvo má zřízenu komisi výstavby, která zpracovává stanoviska pro rozhodnutí
Stavebního úřadu v Novém Strašecí. Jejím hlavním cílem je usměrňovat požadavky stavebníků a
developerů a dohlížet na dodržovaní regulativů územního plánu. Komise spolupracuje i s jednotlivými
projektanty, kteří provádějí dopracování územního plánu pro konkrétní potřeby daného území.
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6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií
6.1 STAV OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
V obci je základní škola, mateřská škola, pošta, několik restaurací, obchody se smíšeným zbožím,
hotel, dům s pečovatelskou službou,zdravotní středisko, dětské hřiště , sokolovna se sportovním
areálem, fotbalové hřiště, tenisové kurty, sauna, kynologické cvičiště, modelářské letiště.
Obec je plynofikována, má vodovod a je napojena na čistírnu odpadních vod, kromě části obce
Vašírov. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a vyřizuje stavební povolení na
výstavbu kanalizace a ČOV v části obce Vašírov.
V rámci programu obnovy obce plánujeme rekonstrukci a zateplení budovy I.stupně základní školy a
rekonstrukce školní tělocvičny. Dále se připravuje rozšíření kapacity mateřské školy úpravou stávající
budovy. Ve spolupráci s investory nové bytové výstavby je plánována výstavba nových viladomů s
prostory určenými pro obchody a drobné provozovny a výstavba nového domu s pečovatelskou
službou. V letošním roce začíná rekonstrukce kabin a sociálního zařízení na fotbalovém hřišti. Bude
také realizována kompletní rekonstrukce místního rozhlasu, veřejného osvětlení a rekonstrukce
povrchu ulice K rybníku.
Je připravena projektová dokumentace na výstavbu chodníku v ulici Zámecká a připravuje se
dokumentace na vybudování spojovacího chodníku Lány – Slovanka.
6.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Naše obec má plnohodnotné vybavení z hlediska inženýrských sítí a charakter nové zástavby je
určován tak, aby splňoval přísné nároky na vesnické bydlení. Bohužel zvyšující se hustota zástavby
sebou nese i negativní vliv z hlediska zátěže na stávajících komunikacích dopravními prostředky. Tím
se zvyšuje hlučnost a prašnost. Určité opatření je naplánováno v podobě schváleného dopravního
generelu, který by měl dopravu v obci rozdělit tak, aby zátěž byla rovnoměrná a neobtěžovala tolik
původní zástavbu. Nová zástavba je řešena a realizována v souladu se schváleným územním plánem
a odpovídá charakteru naší obce.
Obec Lány má hloubkovou kanalizaci, která je napojena na čistírnu odpadních vod patřící
provozovateli VKM Kladno. V současné době se zpracována projektová dokumentace a vyřízeno
stavební povolení na výstavbu kanalizace a ČOV v části obce Vašírov.
6.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Rozděleno:
a) svoz směsného komunálního odpadu
b) svoz separovaného odpadu
Na svoz směsného komunálního odpadu přispívají občané částkou 500,- Kč/osoba zbytek je dotován
z obecního rozpočtu. Tříděný odpad je prováděn pomocí tzv. sběrných hnízd, kterých je v obci několik.
Zatím třídíme sklo, plasty a papír. Svoz nebezpečného odpadu je organizován 2x do roka odbornou
firmou. Na jaře a na podzim zajišťujeme svoz bio odpadu ze zahrádek a to i několikrát po sobě. Naším
největším plánem do budoucna v tomto konání je provozovat vlastní sběrný dvůr, který bude
nápomocen našim občanům. Ekologická výchova – snažíme se na občany působit vlastním
příkladem, zastupitelé píší o ekologii velmi často v místním zpravodaji. Ve škole jsou organizovány
přednášky na téma životní prostředí.
6.4 ÚSPORY ENERGIÍ
V rámci operačního programu Životní prostředí v oblasti realizace úspor energie je zpracován projekt
na zateplení a výměnu oken budovy základní školy a podána žádost na Státní fond životního
prostředí ČR.
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7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
7.1 UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY A POŘÁDKU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
O údržbu a čistotu v obci se starají zaměstnanci OÚ .Několikrát za rok necháváme vyčistit ulice
zametacím strojem.V loňském roce byla úspěšně zorganizována soutěž „Rozkvetlá vesnice „.
Centrum obce zdobí nově zrestaurované sochy. Zeď kolem hřbitova
se nám podařila opravit jen z části.Zeleni kolem hřbitova a uvnitř věnujeme velkou pozornost, neboť je
zde pochován náš první československý prezident a jeho rodina.
7.2 NOVÉ ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V nedávné době se podařila částečná rekonstrukce náměstí. Zbývající část centra bychom chtěli
realizovat dle studie, která se náměstím zabývá komplexně.V letošním roce je v rozpočtu počítáno
s osázením nových dřevin v blízkosti obecního úřadu.
Při plánování nové zástavby se snažíme investory celkem úspěšně tlačit k tomu, aby v dalších
částech obce vznikaly veřejné zelené zóny.
Občanskému sdružení Naše Lány se podařilo zrekonstruovat staré dopravní hřiště na moderní dětské
hřiště s nádhernými herními prvky. Kynologové v loňském roce otevřeli nové cvičiště pro psy.
Sportovní areál u sokolovny patří mezi špičku svého druhu.
7.3. ZELEŇ
O udržování stávající vzrostlé zeleně se v obci stará soukromá odborná firma s níž máme řadu let
dobré zkušenosti. O travnaté porosty se starají zaměstnanci úřadu.
7.4. PŘÍRODNÍ PRVKY
V obci máme tři rybníky z toho dva v zámeckém parku. Tyto dva jsou pod správou zámku a třetí (
Židovský) je ve správě obce. Zde je třeba vyzdvihnout práci našich hasičů, kteří mají své sídlo
v bezprostřední blízkosti od rybníka a o rybník pečují společně s lodními modeláři.

8. Péče o krajinu
8.1. ZEMĚDĚLSKÉ A LESNÍ POZEMKY
Obec má ve svém vlastnictví les, který má určeného správce. Les je využíván k rekreaci občanů (
tenis, sauna,kynologické cvičiště, bezprostředně navazuje na naučnou stezku lánské obory).
V dohledné době se chystáme les ještě více využít k procházkám a odpočinku i na místech, kde to
zatím není možné.
8.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Vše v obci se řídí schváleným územním plánem, který se v nejbližší době nebude měnit.
8.3. OSTATNÍ OPATŘENÍ K UTVÁŘENÍ KULTURNÍ KRAJINY
Výsadbu stromořadí máme v plánu ve spolupráci s majitelem nedaleké velkoskládky.
Stromořadí nebude na k.ú. obce, ale přímo na hraně skládky v šířce 20-30m a v délce přibližně 1 km.
Vodní toky jsou v obci zatrubněny, ale i zde provádíme preventivní kontroly.
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9. Připravované záměry
9.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PLÁNOVANÝCH A V SOUČASNÉ DOBĚ PŘIPRAVOVANÝCH
ZÁMĚRŮ
Plán akcí na roky 2008 – 2011 - místní program obnovy obce.(projednaný zastupitelstvem 30.10.2007
1. Výstavba kanalizace a ČOV v části obce Vašírov / 150 ekv.obyvatel/
Předpokládaná částka: 7.000.000,-Kč

Rok: 2008-2010

2. Rekonstrukce střechy na budově ZŠ Lány
Předpokládaní částka: 2.500.000,- Kč

Rok: 2008-2009

3. Rekonstrukce tělocvičny ŽS Lány
Předpokládaná částka: 8.000.000,- Kč

Rok: 2010-2011

4. Výstavba chodníku Lány – Slovanka
Předpokládaná částka: 3.000.000,- Kč

Rok: 2008 – 2009

5.Okna na severní straně budovy Zš. Lány čp.93
Předpokládaná částka: 400.000,-

Rok: 2008

6.Okna v přízemí budovy Mš.Lány čp.373
Předpokládaná částka: 400.000,- Kč

Rok: 2009

7.Bezdrátový rozhlas ve staré zástavbě –6 hnízd-dokončení
Předpokládaná částka: 200.000,- Kč

Rok: 2009

8.Výměna VO v ulici Školní
Předpokládaná částka: 360.000,- Kč

Rok: 2008

9.Obnova dětského hřiště ve Vašírově
Předpokládaná částka: 490.000,- Kč

Rok: 2008

10.Rekonstrukce ordinace v budově čp. 432
Předpokládaná částka: 250.000,- Kč

Rok: 2008

11.Úprava bytu v DPS čp.432
Předpokládaná částka: 200.000,- Kč

Rok: 2008

12.Oprava bytové jednotky v budově čp.174
Předpokládaná částka: 350.000,- Kč

Rok: 2009

13.Zřízení sběrného dvoru v objektu nádvoří čp.174
Předpokládaná částka: 150.000,- Kč

Rok: 2008

14. Přístavba fotbalových kabin
Předpokládaná částka: 1.500.000,- Kč

Rok: 2009 - 10

15. Výměna VO v ulici Zahradní a Za Školou
Předpokládaná částka: 450.000,- Kč

Rok: 2009

16. Výstavba místní komunikace – spojka ul.U Lipky –
nově vybudovaný obchvat obce
Předpokládaná částka: 1.000.000,- Kč

ok: 2010 – 11

17. Dokončení náměstí TGM , úprava autobusové zastávky,
zelené plochy, pěší zóna, mobiliář
Předpokládaná částka: 2.000.000,- Kč

Rok: 2010 – 11

18. Rozšíření kapacity mateřské školy
Předpokládaná částka: 3.500.000,- Kč

Rok 2011

16

10. Informační technologie v obci
10.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nově zvolené zastupitelstvo si uložilo jako jeden z velkých úkolů po volbách 2006 zlepšit
informovanost občanů o dění v obci. K tomu slouží, většinou v inovované podobě, tyto prostředky:
1.
2.
3.
4.

Informační list Lánský zpravodaj, který vychází každý měsíc kromě prázdnin.
Webové stránky obce
Místní rozhlas
Mimořádné prostředky (plakáty, pozvánky).

INFORMAČNÍ LIST OBECNÍHO ÚŘADU LÁNSKÝ ZPRAVODAJ
List připravuje pětičlenná redakční rada v čele s šéfredaktorem, kterým je předseda informační komise OÚ.
Většinou bývá uzávěrka každého 25. v měsíci, ve fyzické podobě se list dostává k občanům v prvním týdnu
v měsíci. Kromě toho je zveřejněný i na webových stránkách obce, kde jsou k dispozici i archivovaná stará čísla.
Vychází v nákladu 750 výtisků.
Financován je z rozpočtu obce a částečně také z reklamy, kterou v něm za úplatu zveřejňujeme podnikatelům.
Obsahem Lánského zpravodaje (viz. příloha č. 2) jsou zprávy a sdělení obce směrem k občanům. Jsou v něm
seznamováni s problémy, které řeší obecní zastupitelstvo, se závěry veřejných zasedání, s vyhláškami a
podobně. Velký prostor v časopise dostávají také sportovní a zájmové organizace v Lánech, pravidelně přispívá
škola i školka. Kromě aktuálních událostí kolem řízení obce jsou v něm pozvánky a zprávy o kulturních,
sportovních i společenských akcích v obci. Vychází rovněž pravidelný seriál z historie obce, který připravuje
místní rodák PaeDr. Václav Vodvářka. V pravidelném úvodníku se starosta nebo šéfredaktor v úvaze zabývají
každým měsíc nějakým problémem ze života obce. Lánský zpravodaj vychází od podzimu 2006 v nové podobě a
je přijímán lánskými občany s velmi pozitivním ohlasem.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Také webové stránky se po posledních volbách dočkaly nové podoby a v dnešní době informační technologií se
staly důležitým komunikačním prostředkem mezi občany, zastupitelstvem obce a obecním úřadem. Samozřejmě
zde fungují povinné záležitosti, jako je úřední deska, platné obecní vyhlášky a zápisy a usnesení z veřejných
zasedání zastupitelstva. Jsou tu i údaje a odkazy jednak na organizace, kde je obec zřizovatelem (škola, školka),
ale také na spolky, sportovní kluby a zájmové organizace. I zde dostává prostor každý spolek nebo organizace,
která o to má zájem. Pravidelně jsou tu vyvěšeny aktuality ze života obce, fotogalerie obce, materiály o historii
obce, zajímavosti. Rovněž je zde pravidelný informační servis o akcích, které v obci probíhají. Internetové
připojení v naší obci se dnes stalo téměř standardem, takže web obce je občany hodně sledovaný a využívaný.
Na stránkách obce naleznou též Elektronickou podatelnu a ke stažení mají k dispozici některé formuláře:

Pravidla pro rozdělování příspěvků na činnost sportovních organizací a zájmových spolků a na pořádání
veřejně prospěšných akcí v roce 2008

Žádost o příspěvek obce Lány z programu na podporu činnosti sportovních organizací a zájmových
spolků a na pořádání veřejně prospěšných akcí v roce 2008

Žádost o poskytnutí informací

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
K tomu, aby mohli webové stránky využívat všichni zájemci, zřídili jsme na obci veřejný internet, kde mají občané
k dispozici jeden počítač s připojením k internetu.
Přesto se nechceme spokojit s tím, co jsme zatím v této oblasti dosáhli, a chystáme v brzké budoucnosti další
modernizaci a nový design webových stránek obce.

MÍSTNÍ ROZHLAS
Obec Lány se rozhodla přistoupit v roce 2005 k modernizaci místního rozhlasu. V roce 2005 v první etapě
proběhla rekonstrukce ústředny, umístěné na obecním úřadu, kdy byl zabudován také bezdrátový vysílač. Od té
doby jsou postupně staré drátové rozvody nahrazovány moderními bezdrátovými ‚hnízdy‘ reproduktorů. V roce
2005 tak bylo vybudováno 9 nových hnízd, v roce 2007 dalších 9 hnízd a pro rok 2008 je plánováno 7 hnízd. Tím
bude pokryta celá stará zástavba.
Kromě toho se počítá ještě se třemi hnízdy ve Vašírově (oddělená osada, která k Lánům patří) a dalších 5 hnízd
se vybuduje v nové zástavbě.
Rozhlas je důležitým prostředkem k aktuálním oznámením pro občany, využívá se k pozvánkám na akce, ať už
obce nebo zájmových organizací, sdružení a spolků. Vzhledem k probíhající masivní zástavbě se snaží obec
rozšiřovat osazení reproduktorovými hnízdy tak, aby byla pokryta i celá nová zástavba.

MIMOŘÁDNÉ INFORMAČNÍ PROSTŘEDKY
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V těch případech, že je nutné svolat občany v termínu, který koliduje s datem vydání Lánského zpravodaje, jsou
kromě internetu a místního rozhlasu využívány i pozvánky, které se prostřednictvím pošty doručují obyvatelům
Lán do schránek. Stejně tak se využívají i plakáty. V uzlových bodech obce jsou umístěny plakátovací plochy, o
které pečují zaměstnanci obecního úřadu. Kromě obce je využívají i další organizace a spolky v Lánech.
Zastupitelé jsou navíc napojeni pro mimořádné případy na SMS systém, díky kterému mohou být kdykoli rychle
svoláni, například při řešení nějakých krizových situací.

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY OBCE
Publikace LÁNY V OBRAZECH - PROMĚNY V ČASE - obec Lány ji představila v pátek 20. března 2009
na slavnostní prezentaci v Muzeu TGM. Prostřednictvím srovnání dobových fotografií se snímky zachycujícími
současný stav přibližuje historii a rozvoj obce Lány a okolí v plynutí času. Čtenáři se tak mohou seznámit i
s objekty, které již dávno zanikly. Reprezentativní knihu neotřele doplňují obrazy z dílny lánských rodáků,
výtvarníků Petra a Karla Kellnerových. Publikaci, které obec v 1. nákladu vydala 500 výtisků, pokřtila paní
Livia Klausová. (foto viz Příloha 1, str. ??) Již za první večer se prodalo 125 výtisků a k 25. březnu byla polovina
nákladu rozebrána. Publikace, na kterou přispěl i Středočeský kraj, vznikala téměř v režii lánských, od autora
projektu, přes redakční radu až po tiskařskou firmu.
Propagační DVD obce – ve spolupráci s dětským divadelním spolkem TYRŠATA, vzniká od loňského roku
první propagační DVD obce Lány. Zatím je hotov 1. díl, který představuje zimní Lány, zdejší muzea, obecní úřad,
základní školu Charlotty Masarykové. V následujícím dílu, který se bude natáčet v roce 2009, se diváci seznámí
s jarními a letními Lány a také s historií dalších míst v Lánech, např. zámku, pomníků, studánek atd. Třetí část,
podzimní Lány, se bude věnovat významným místním, žijícím i již nežijícím osobnostem. Na výrobu DVD přispěl
též Středočeský kraj. (viz. Příloha č. 4)

Turistický průvodce obcí – V roce 2008 obec vydala vlastním nákladem prvního turistického průvodce obcí.
Jde o ??stránkovou brožuru leporelového formátu s mapou důležitých objektů a kulturních památek obce
doplněnou popisem jejich historie. (viz Příloha č. 5)
Pohlednice – obec v roce 2009 vydává novou pohlednici – letecký pohled (viz. Příloha č. 6)

Přílohy:
1. Fotogalerie z akcí pořádaných v obci
2. Výtisk několika čísel Lánského zpravodaje – obecního periodika
3. DVD sestřihu ze života obce v roce 2008
4. 1. díl propagačního DVD obce
5. Turistický průvodce obcí
6.

Pohlednice obce
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