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Usnesení z veřejného zasedání ZO konaného 26.9.2005
ZO schvaluje :
•
•
•
•

volební řád pro zřízení školské rady při ZŠ Lány
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 o veřejném pořádku v obci
požadavky na rozšíření zadání do změny územního plánu č.1 jako konečné, a to za
podmínky, že nebude nutné opět žádat o stanovisko dotčených orgánů státní správy
vyplacení příspěvku TJ Sokol Lány na rok 2006 formou zálohy ve IV.Q.2005

ZO ukládá :
•
•

realizovat schválenou variantu přemístění autobusové zastávky u hřbitova
aktualizovat webové stránky obce

Informace o občanských průkazech
Od 15.9.2005 vešla v platnost změna zákona o občanských průkazech, podle které se netýká
výměna občanských průkazů občanů narozených před 1.1.1936, pokud není v jejich
občanských průkazech vyznačena doba ukončení platnosti konkrétním datem, popřípadě
nedošlo-li k jiné změně povinných údajů.
Od 1.1.2006 již nelze k cestám do států Evropské unie používat občanské průkazy typu karty
bez strojově čitelných údajů, občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nesmí mít
oddělenou vyznačenou část.
Dále mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském
průkazu, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v OP rodiče
neprokáže státní občanství, neboť do OP se zapisují i děti-cizinci. Do cestovního pasu rodičů
se zapisují pouze děti, které jsou státními občany ČR. Do OP rodičů se zapisuje místo data
narození a pohlaví-rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj,
může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů nedoporučujeme
cestování dětí zapsaných v OP rodičů bez vlastního cestovního dokladu.

Spolupráce s městskou policií …

5.října 2005 nabyla právní moci veřejnoprávní smlouva mezi městem Nové Strašecí a obcí
Lány k zajištění výkonu úkolů Městskou policií Nové Strašecí na území obvodu obce Lány.
Pohotovostní telefon Městské policie Nové Strašecí : 602 395 312.
V souvislosti s tím městská policie přijme nového člena za těchto podmínek : občan ČR starší
21 let, spolehlivý, bezúhonný dle zákona o obecní policii, fyzicky zdatný, psychicky
způsobilý, řidičský průkaz min. sk. „B“, profesní ŘP – výhodou, zbrojní průkaz sk. „D“ –
výhodou
Případní zájemci se mohou hlásit u vrchního strážníka Martina Nováka, adresa: Městská
policie Nové Strašecí, Dukelská 550. Bližší informace o rozsahu činnosti městské policie
budou zveřejněny v příštím Lánském zpravodaji.

Kontejnery na odpad ze zahrádek…
Kontejnery na odpad ze zahrádek budou rozmístěny v Lánech a ve Vašírově 22. a 23.října na
těchto místech :
- parkoviště u hřbitova
- parkoviště u rybníka
- ulice Lesní
- Vašírov u telefonní budky

Úspěšně zrealizované akce zastupitelstva obce v roce 2005
- DPS – střecha 443.000,- chodník – Lesní ulice 1.347.000,- ZŠ – rekonstrukce učebny 302.000,- ZŠ – energetický audit 103.000,- hřbitovní zeď – jižní 399.000,- V.O. – nová zástavba 430.000,- DPS – fasáda 55.000,- bezdrátový rozhlas(Berounská,Lesní,Na Ohradech,V Chaloupkách) 235.000,- příspěvek na areál TJ Sokol 200.000,- Lesní ulice(slepá) 379.000,- ZŠ – oprava střechy 43.000,- hřbitovní zeď – západní 587.000,- V.O. – Berounská 399.000,- komunikace – Vašírov 453.000,-

SE ZPĚVEM NESTÁRNEME
Zábavný pořad plný humoru a zpěvu , nestárnoucích melodií , známých populárních a
národních písniček a písniček podle Vašich přání.
Účinkují: Karel Hevessy – vynikající harmonikář , zpěvák , hudební skladatel
Ludmila Brothánková - zpěvačka – host Ústřední hudby čs.armády
Vladimír Poláček – humorista , zpěvák , imitátor
Měsíc ŘÍJEN je měsíc důchodců. Kulturní komise při OÚ Lánech jako dárek věnuje tento
pořad naší starší generaci . Program „Se zpěvem nestárneme“ se koná dne 22.10.2005 od 15

hod. v Muzeu TGM.
Za kulturní komisi Radomíra Jelínková

Pozvání na koncert …
ZŠ Lány pořádá zájezd na koncert a křest CD s názvem „SEMAFORSKÉ INSPIRACE“ do
divadla SEMAFOR v Praze v pondělí 14.11.2005.
Učinkují : Kamila Barochová – zpěv
Jiří Pazour – klavír
Zájezdní vstupenky lze získat na tel. 313 502 051 – pí.Dana Zámostná. Uzávěrka přihlášek je
24.10.2005.

Mediaservis, s.r.o.
Přijmeme ihned doručovatele tisku pro část obce Lány. Práce v brzkých ranních hodinách.
Možno jako přívýdělek. Vhodné pro důchodce, ženy na MD, vedlejší zaměstnání.
Informace na tel. 724 171 565 – pí.Dubová, tel. 313 518 121 – pí.Machková.

Významné životní výročí oslavili …
Srpen
Miloslava Trpáková
Ladislav Bechyně
Jindřiška Hendrichová
Maria Ramešová
František Hamouz
Milan Roček
Září
Oldřich Novák
Václav Vacek
Jiřina Breníková
Mária Týblová
Stanislava Šilhanová
Antonín Štáfek
Václav Pelikán
Anna Mikolášková
Věnceslava Hřívová
Jan Síč
Marie Rychtrová
Irena Černá
V říjnu blahopřejeme …
Pavlína Feldigelová
Věra Válová
Jiřina Skleničková
František Saidl
Karla Horčičková
Zdenka Fenclová

Marie Procházková
Anna Hasíková
Karel Řáda
Blanka Rybářová

Náš nápad se stal skutečností
Který nápad? Ten se hřištěm u sokolovny.
Přibližně před čtyřmi roky se výbor TJ začal zabývat myšlenkou vybudovat na cvičišti
u sokolovny sportovně rekreační areál pro malé i velké. Místo je to pěkné a uprostřed obce.
Studii ochotně zpracoval lánský rodák Ing. J. Doležal. Začali jsme shánět nutné finanční
prostředky a sponzory. Vše vlastně začalo v roce 2003, kdy nám Středočeský kraj poskytl 50
000,- Kč. Tyto finance byly určeny na rekonstrukci volejbalového kurtu. Kde vzít ale ten
zbytek?
Zhruba před rokem mě oslovila paní ředitelka ZŠ, že pí. Kotvalová-Bendlová, která se
nedávno do Lán přistěhovala a dává syna do první třídy, by ráda pomohla. Je členkou Rady a
sponzorkou občanského sdružení „Klub přátel dětí dětských domovů“, které by významnou
část nutných financí mohlo poskytnout. A tak paní ředitelka zprostředkovala první schůzku se
zástupci TJ Sokol, které se kromě ní a pí Kotvalové zúčastnil ještě hejtman Středočeského
kraje ing. Petr Bendl a pan starosta ing. Jan Loskot. Na této schůzce se domluvilo vše
podstatné. Bylo také rozhodnuto, že konečný projekt a realizaci rekonstrukce areálu provede
stavební společnost MAO. TJ zpracovala žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu
Středočeského kraje na 2. etapu budování sportovního areálu. Významnou částku
odsouhlasilo i obecní zastupitelstvo.
V srpnu začaly práce a celý areál byl dokončen 23. září právě včas, aby se zde 24. září mohl
konat tradiční desetiboj mužů.
Všichni, kdo si sportování na hřišti již vyzkoušeli, jsou nadšeni. My máme radost , že hřiště je
ve dnech hezkého počasí stále plné. Sportují na něm i ti, které jsme dosud vídali spíš
posedávat na lavičkách a v čekárně. Myslím, že nám okolní obce i jednoty mohou takový
areál závidět.
Komu se patří poděkovat?
Středočeskému kraji a panu hejtmanovi za přidělenou částku 1,7 mil. Kč.
Občanskému sdružení a paní Kotvalové-Bendlové za částku 1,3 mil. Kč.
Obecnímu zastupitelstvu za 300 000,- Kč.
Paní Zámostné, ředitelce ZŠ, za zprostředkování sponzorů.
Stavební společnosti MAO, která přes nepřízeň počasí odvedla kvalitní práci.
Ano, počítáte správně. Díky shora uvedeným se podařilo dát dohromady 3,3 mil. Kč.

Areál máme. Můžeme v něm hrát házenou, malou kopanou, nohejbal, volejbal a tenis. Areál
bude zdarma využívat škola i veřejnost. Pro veřejnost je hřiště přístupné ve všední dny od 15
do 19 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 19 hodin. Je zakázáno vodit do areálu psy, jezdit
tam na kole, kolečkových bruslích, házet ostré předměty. Každý uživatel je povinen se řídit
Řádem a pokyny správce pana Hanzlíčka. Očekáváme, že si všichni areálu budou vážit,
udržovat v něm čistotu a pořádek a nebudou zařízení nijak ničit a poškozovat.
Provozovatelem areálu je TJ Sokol. Víme, že s areálem bude hodně starostí. Proto chceme,
aby do budoucna byl v areálu správce, který bude nejen dohlížet na pořádek, ale také jej
udržovat. Chceme také zrekonstruovat celou budovu a areál dovybavit potřebnými věšáky,
lavicemi, sítěmi na zametání atd,atd. K tomu, aby se tak stalo, budou potřeba další nemalé
finanční prostředky. Proto prosíme a vyzýváme případné sponzory, kteří by nám byli ochotni
pomoci, aby nás kontaktovali.
Ještě jednou díky všem , kteří se jakkoliv podíleli na realizaci tohoto díla!
Slavnostní otevření za přispění našich sponzorů plánujeme až na jaro 2006, kdy by měla být
dokončena i úprava okolí.
V. Nováková, starostka TJ Sokol Lány

Ještě jednou ze Sokola Lány
Cvičitelky TJ zvou děti, mládež i dospělé k pravidelnému cvičení. Zajišťujeme cvičení rodičů
s dětmi, mladšího žactva, starších žákyň, dorostenek a pro dospělé jednak aerobik, jednak
zdravotní cvičení. Rozvrh cvičení je následující:
Pondělí 16 – 17 hodin mladší žactvo
17 – 18 hodin starší žákyně
Úterý 15,30 – 16,30 mladší žactvo
16,30 – 18,00 rodiče a děti
18 – 19 hodin dorostenky
19 – 20 hodin zdravotní cvičení
20 – 21 hodin aerobik
Sobota 9 – 10 hodin kondiční cvičení
Kromě pravidelného cvičení letos nacvičujeme také některé skladby pro slet v roce 2006. Je
to skladba „Korálky“ pro rodiče s dětmi a skladba „Výlet s aerobikem“, která je určena
dorostu. Velmi rádi bychom nacvičovali také skladbu „Počítadla“ (na předváděcím večeru
v Praze sklidila veliký úspěch). Ta je určena pro děti 1. až 3. tříd. Nácvik bude probíhat vždy
v pondělí od 16 do 17 hodin. Přijďte, pošlete svého syna nebo dceru!
Nácvik nezavazuje nikoho k účasti na sletu v Praze, ale v Lánech se určitě všichni cvičenci
rádi pochlubí!
Na všechny účastníky pravidelného cvičení se těší cvičitelky TJ Sokol Lány

Věc: Příspěvek do Lánského zpravodaje od pana
Štěpánka, Vašírov
Dobrý den, obracím se na Vás s následující prosbou. Chtěl bych prostřednictvím Vašeho
zpravodaje a uveřejněním tohoto příspěvku zabránit, popřípadě alespoň uvést na pravou míru,
opakovaná lživá slovní napadání ze strany pí. J. Šímové. Jedná se o dlouhodobě trvající spor
s pí. J. Šímovou ve Vašírově, který pokračuje i po šetření odboru výstavby a životního
prostředí za účasti pí. Černé a Ing. Králové a Mgr. Ladry zástupce OÚ Lány uskutečněného
9.11. 2004, po kterém pí. J. Šímová přislíbila, že sporu zanechá.
Tento slib nedodržela a v souvislosti s tím jsem předal 6.12. 2004 písemnou stížnost
přestupkové komisi při OÚ Lány s prosbou o konečné řešení sporu. Dne 13.12. 2004 jsem se
rozhodl po překročení únosné meze, kdy došlo za strany pí. Šímové i na vulgární slovní
urážky, oznámit tento přestupek na obvodním oddělení Policie ČR v Novém Strašecí. Dne
24.12. 2004 jsem obdržel vyrozumění, že uvedený přestupek byl oznámen přestupkové
komisi při OÚ Lány k provedení dalších opatření. Dne 19.1. 2005 byla komisí k projednávání
přestupků obce Lány udělena pí. Šímové finanční pokuta. Po tomto jednání byl přestupkovou
komisí spor považován za vyřešený, bohužel ne tak ze strany pí. Šímové.
Rozhodnutí přestupkové komise považuje jako rozhodnutí „ze známosti“ v můj prospěch a
v současné době ve slovním napadání pokračuje. Pro ilustraci uvádím příklad jejího chování:
Neustále vykřikuje – i za deště (i v době nočního klidu) o stříkání vody (na střechu, do
kotelny, na dvůr, na dříví) a podmáčení jejího pozemku, o rozrývání a vnikání na její
pozemek, o ztrácení věcí a to vše působené z naší strany. Toto však není schopna dokázat a
nemá ani svědectví, které by potvrdilo její výroky. Přesto pokračuje ve slovním napadání mé
osoby a členů rodiny. Pro svou obranu a jako možný důkaz o slovním napadání v případě
řešení sporu jsem si z uvedených nařčení pořídil zvukový záznam.
Omlouvám se za obsáhlost svého příspěvku, ale vyjadřuje mé pocity bezmocnosti ve snaze
o bezproblémové soužití s pí. Šímovou a jako obrázek nezáviděníhodné situace. Rozumný
člověk si na celou věc udělá svůj názor sám. Ze strany úřadů nebyl tento spor vyřešen
dostatečným způsobem daným zřejmě i neznalostí místních poměrů a omezených pravomocí.
Proto volím tento způsob očištění svého jména a spoluobčany, kteří pomluvám ze strany pí.
Šímové věří, upřímně lituji.
S pozdravem Zdeněk Štěpánek
Publikováno dne: 16.10. 2005

