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Usnesení z veřejného zasedání konaného dne 2.5.2005
ZO schvaluje :
•

prodej akcií ČMD, a.s. Koncernu KARBON INVEST za cenu 840,- Kč/akcii

ZO bere na vědomí :
•

informaci o připravované spolupráci mezi obcí Lány a městem Nové Strašecí v rámci
městské policie

ZO ukládá :
•

prověřit podmínky pro povinnost zajištění energetického auditu pro objekty ve
vlastnictví obce

Očkování psů
Povinné očkování psů proti vzteklině se bude konat 15.6 2005
Lány…………….12.00 hod. – 16.00 hod.
Vašírov………….16.00 hod. – 16.30 hod.
Pro psy se zaplaceným poplatkem na rok 2005 stojí očkování 80,- Kč, ostatní 100,- Kč.

Sběr nebezpečného odpadu
CZ EKOLOGIE-HOLDING, s.r.o. a příslušné MěÚ a OÚ pořádají sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu od obyvatel.
Jedná se o baterie všeho druhu, včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev,
zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy,
fotochemikálie, elektronický odpad, lednice, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádobky
od sprejů.
Místa a časy sběru
sobota 21.5.2005…….….Lány-obecní úřad………. 9.10 – 9.40 hod.
Vašírov-zast.ČSAD……. 11.10 – 11.40 hod.

Středočeská energetická, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrického proudu v termínu :
23.5.2005 od 9.00 hod. do 14.00 hod. – celá obec Vašírov mimo autolakovny a lokality kolem
„Rašeliny“.
Obecní úřad upozorňuje …
Složenky na úhradu daně z nemovitostí jsou k vyzvednutí vždy v úřední den na Obecním
úřadu v Lánech. Splatnost je do konce měsíce května.

Lánské letní slavnosti
Kulturní komise při Obecním úřadu v Lánech připravuje již II. ročník Lánských letních
slavností. Letos budou zahájeny 24. června večer koncertem v zámecké kapli, nad nímž
převzala záštitu paní Lívia Klausová. V sobotu 25. června připravujeme bohatý jarmark
v areálu hotelu Classic, kde se představí různá řemesla, skupina historického šermu
„Berounští měšťané“. Nebude nouze ani o zajímavé hudební produkce a představení
Divadelního spolku Tyrš. Pro děti je připraven pestrý program – klaun, kouzelník, malování,
ukázka motokrosu. Celý den nám zpestří Ateliér Motýl předvedením svých květinových
vazeb a vystoupení děvčat TJ Sokol Lány – aerobic.
Obecní úřad Lány a hotel Classic zve všechny občany Lán, Vašírova a širokého okolí
k návštěvě této akce.

Divadlo TYRŠ opět na přehlídce
Dne 12.3.2005 se divadlo TYRŠ zúčastnilo již podruhé Pražské oblastní přehlídky
amatérských divadel (POPAD 2005), tentokrát s představením Babinec/Entrtajnéři. Stejně
jako poprvé (v roce 2003), kdy jsme na této přehlídce zvítězili a získali řadu ocenění, jsme ani
tentokrát nepřišli zkrátka.
V konkurenci čtrnácti souborů jsme v letošním ročníku získali celkové druhé místo, a také
doporučení odborné poroty na národní přehlídku Divadelní Třebíč. Kromě toho získal ještě
Ondřej Škorpil čestné uznání odborné poroty za herecký výkon v Entrtajnerech. Dále odborná
porota udělila našemu souboru tyto ceny:
- kolektivu hereček TYRŠe (Janě Novákové, Evě Havelkové, Jitce Wünschové, Máše
Dondové a Lucii Palkovičové) Cenu odborné poroty za hereckou souhru v Babinci
- Karlu Pleinerovi Cenu odborné poroty za autorství textu Babince a Entrtajnerů
- Romanu Havelkovi za ztvárnění a režii Cenu odborné poroty za inscenaci Babince a
Entrtajnerů.
Celkově shrnuto jsme si ani tentokrát neuřízli ostudu, když jsme z pěti udělených cen získali
tři.
Závěrem bychom rádi pozvali do souboru všechny, kdo mají zájem zúčastnit se naší práce, ať
už jako herci, nebo technický personál. Stále ještě přijímáme nové členy. Můžete nás navštívit
buď přímo na zkouškách, které jsou každý čtvrtek od 20.00 hod.v lánské sokolovně, nebo nás
kontaktujte na tel.čísle 603 814 772, nebo na e-mail : tyrs@tyrs.cz.
Informace o divadle a bohatá fotografická dokumentace je k nahlédnutí na http://www.tyrs.cz
Karel Pleiner-manažer souboru
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám touto cestou poděkovat za návštěvu na 0. Air show-Lány 2005, pořádané

dne 23.4.2005 Volným sdružením modelářů obce Lány a okolí ve spolupráci s OÚ Lány.
Věříme, že Vám tato akce, která byla vzpomínkou na všechny piloty 2. světové války,
zpříjemnila sobotní jarní den.
Dále bychom rádi poděkovali žákům Sboru dobrovolných hasičů obce Lány a Pleteného
Újezdu za ukázky zásahů při požáru. Tato ukázka výrazně přispěla k celkovému úspěchu
konané akce.
Věříme, že se rádi zúčastníte i jiných, námi pořádaných modelářských akcí.
Omlouváme se všem za zhoršený stav přístupové cesty, která bude dle našich sil a možností
časem upravena.
Za Volné sdružení modelářů Lány a okolí Vladan Picka.
Firma František Brož a syn, Hlavní 122, 273 62 Družec
Provádí malířské a natěračské práce včetně nátěru fasád.
Tel. : 607 530 750
SPORT TýNa Studio Rakovník nabízí …
Ideální cvičení pro lidi všech věkových skupin.
- „SLENDER-LIFE“ – 6 motorizovaných stolů
- Tělocvična – zdravotní, kondiční cvičení, zpevňování postavy, cvičení pro těhotné
- Masáže
- Vakové uhličité koupele
- Produkty ALOE VERA
Klienti pojišťovny METAL-ALIANCE a VZP 6% sleva.
Provozní doby : Po – Pá : 9.00 hod. – 21.00 hod.
SO : 14.00 hod. – 16.00 hod.
Rakovník, Smetanova 2656, tel. 313 518 580.
VIDEOPŮJČOVNA
Provozní doba:
Pondělí – pátek 19,00 – 20,30
Sobota 19,00 – 20,30
Neděle zavřeno
Provozní doba bude upravena v měsíci červnu, kdy plánujeme nástup nosičů DVD.
V dubnu blahopřejeme …
Pavla Sláničková 83 let
Jiřina Rydlová 81 let
Helena Husáková 81 let
Jaroslav Samuel 75 let
Miloslava Bechyňová 70 let
Jana Týblová 70 let
Karel Pleiner 65 let
Václava Nováková 60 let
Jana Ulverová 60 let
Jaroslav Kučera 50 let
V květnu blahopřejeme …
Marie Běloušková 86 let
Alois Stloukal 84 let
Dobroslav Gebhart 82 let

Marie Foltová 81 let
Josef Paroulek 70 let
Helena Mikovcová 70 let
Zdeněk Schritter 60 let
Anna Křenková 60 let
Marie Janoušková 60 let
Vlastimil Švolba 60 let
Alexandra Kytková 60 let
Josef Norko 55 let
Hana Ešnerová 55 let
František Hamouz 55 let
Miloš Jelínek 50 let
Pavel Melen 50 let
Ladislav Nekovář 50 let
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