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Slovo na úvod

Volby určily složení nového zastupitelstva obce Lány
Komunální volby, které proběhly ve dnech 20.-21.
října 2006, určily následující složení nového
zastupitelstva obce Lány:
•
Společně pro Lány a Vašírov (sdružení
nezávislých kandidátů) získalo
4 mandáty (Karel Sklenička, JUDr. Ernest
Kosár, Karel Pleiner, Roman Havelka).

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou poslední číslo
Lánského zpravodaje v roce 2006.
Nově zvolené zastupitelstvo mimo
jiné rozhodlo o nové grafické a
obsahové úpravě zpravodaje. Již
toto číslo je výrazně přepracováno
oproti původní podobě a
předznamenává změny
připravované od ledna 2007, kdy
bude zpravodaj vycházet pravidelně
každý měsíc. Chceme ve zpravodaji
zlepšit především úroveň informací
poskytovaných obecním úřadem
o záležitostech, které zajímají a trápí
všechny občany. Prostor ale budeme
věnovat i informacím z kultury a
sportu v obci. Samozřejmě, že
budeme rádi, pokud přijdete
s podnětnými připomínkami
ke zlepšení kvality našeho
zpravodaje.
Využívám této příležitosti a chtěl
bych poděkovat všem našim
spoluobčanům za důvěru, kterou
vyslovili všem nově zvoleným
zastupitelům v komunálních
volbách 2006. Této důvěry si všichni
nesmírně vážíme a osobně slibuji, že
budeme pracovat tak, aby se nám
všem v Lánech i ve Vašírově dobře a
spokojeně žilo. Zároveň Vás prosím
o jistou dávku shovívavosti a
trpělivosti, protože ne všechno je
možné udělat hned.
Vážení spoluobčané,
protože se blíží konec letošního
roku, chtěl bych Vám všem popřát
klidné a spokojené prožití vánočních
svátků a hodně dárků pod vánočním
stromkem. Do nového roku 2007
přeji každému pevné zdraví a mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Karel Sklenička, starosta obce

•
Občanská demokratická strana získala
3 mandáty (Bc. Oto Krejčíř, Václav Fencl, ing.
Jan Loskot).
•
Sdružení nezávislých kandidátů získalo
2 mandáty (Mgr. Jiří Ladra, Alena Hlavsová).
•
Komunistická strana Čech a Moravy získala
2 mandáty (Jaroslav Běloušek, Jiřina
Věrnochová).
Na prvním veřejném zasedání nové zastupitelstvo
zvolilo pana Karla Skleničku (Společně pro Lány a
Vašírov) jako neuvolněného starostu obce a určilo
pro něho měsíční odměnu ve výši 12.312 Kč, což je
60% maximální tabulkové částky.
Dále zastupitelstvo zvolilo pana Václava Fencla
(ODS) uvolněným místostarostou, jemuž náleží
podle tabulek měsíční odměna ve výši 29.890 Kč.
Další pak byla zvolena paní Alena Hlavsová
(Sdružení nezávislých kandidátů) neuvolněnou
místostarostkou a zastupitelstvo jí určilo odměnu
ve výši 11.460 Kč, což je rovněž 60% maximální
tabulkové částky.
Jako další byli na tomto zasedání zvoleni
předsedové dvou povinně zřizovaných výborů, a
sice:
•
Výbor finanční - Alena Hlavsová (bez odměny
za tuto funkci)
•
Výbor kontrolní - Jaroslav Běloušek (KSČM)
s odměnou ve výši 1.110 Kč (100% tabulkové
částky)

Dále byla určena odměna členů zastupitelstva
ve výši 450 Kč měsíčně (t.j. 100% tabulkové
částky) a odměna předsedů komisí ve výši
1.110 Kč měsíčně (t.j. 100% tabulkové částky).
Starosta obce následně zřídil následující komise a
jmenoval jejich předsedy:
•
Sbor pro občanské záležitosti
Bc. Oto Krejčíř
•
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
- Karel Pleiner -

Nová tvář Lánského zpravodaje
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám oznámit, že o Lánský
zpravodaj se nyní stará nový redakční tým, který
pracuje ve složení: Karel Pleiner, Roman Havelka,
Martina Hořejší, Václava Nováková.
Určitě jste zaznamenali, že již toto vydání má
novou tvář, kterou jsme připravili jako počátek
zcela nového zpravodaje. Plnohodnotný nový
Lánský zpravodaj (dále jen LZ) bude vycházet
pravidelně každý měsíc od ledna 2007.
Připravujeme pravidelné rubriky – např. z historie
naší obce, medailony osobností z Lán a Vašírova,
aktuální zprávy o činnosti komisí obecního
zastupitelstva, o aktivitách lánských spolků. Své
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pevné místo budou mít na stránkách LZ
samozřejmě především aktuální informace
z Obecního úřadu v Lánech. Abychom mohli včas
zveřejňovat informace o dění v naší obci,
stanovíme pevný termín uzávěrky každého čísla
zpravodaje. Novinkou LZ bude inzertní část, kde
bude možné za úplatu zveřejnit inzerát na služby
pro veřejnost. Příspěvky do LZ a inzeráty
ke zveřejnění lze zaslat výhradně v elektronické
podobě na e-mailovou adresu:
zpravodaj@lany.cz.
Termín uzávěrky lednového čísla zpravodaje je
25. prosince 2006.
- Martina Hořejší -
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Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
Zveme vás na veřejné zasedání
obecního zastupitelstva, které
proběhne v pondělí 18.prosince
2006 v 17.00 hodin v hotelu
Classic. Na programu bude m.j.:
projednání smlouvy na provoz
•
Městské policie Nové Strašecí
v naší obci pro rok 2007
•
projednání smlouvy s Okresní
pečovatelskou službou Nové
Strašecí na zajištění sociálních
služeb na příští rok
•
projednání nového jednacího
řádu zastupitelstva obce
•
slib zastupitele Mgr. Jiřího Ladry
•
představení předsedů jednotlivých komisí

OÚ INFORMUJE

Zpráva o činnosti městské policie
Městská policie Nové Strašecí působí na základě
smlouvy s naší obcí také v lokalitě Lán a Vašírova.
Ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2006 prováděli strážníci
MěP při zajišťování místních záležitostí veřejného
pořádku činnost zaměřenou na zajištění řádného
průběhu voleb v obcích Nové Strašecí, Lány a
Řevničov.
Krádež zboží v Jednotě v Berounské ulici
v Lánech, která byla spáchána dne 16. 9. 2006
objasnili strážníci MěP dne 21. 10. 2006. Věc byla
vyřízena uložením blokové pokuty ve výši 500 Kč
pachateli S.N.
Znečištění komunikace v ulici Křivoklátské v
Lánech bylo hlídce MěP oznámeno večer
13. 11. 2006. S původcem znečištění byl dohodnut
úklid komunikace, který byl proveden následující
den ráno.

míře dbali své vlastní bezpečnosti, protože mezi
poctivými obchodníky se vyskytuje rovněž řada
darebáků a lumpů. kteří jsou ochotni zneužít vaší
důvěřivosti a vylepšit si na Váš úkor svůj finanční
rozpočet. V žádném případě nepouštějte tyto
osoby do svých bytů a to pod žádnou záminkou.

Pyrotechnika a konec roku

Rozšíření kapacity MŠ
a stěhování knihovny
Mateřská škola v Lánech navyšuje
kapacitu ze stávajících 48 dětí na 65
dětí. Proto bylo nutné v budově
mateřské školy uvolnit prostor, který
nyní využívá místní knihovna. Od
1.února 2007 bude mít po
vymalování a nutných úpravách
mateřská škola k dispozici novou
třídu.
Od 17. ledna 2007 přivítá místní
knihovna své čtenáře v nových
prostorách v přízemí pavilonu
prvního stupně Základní školy v
Lánech čp. 418, ulice Školní, v
bývalých kancelářích firmy Ekologie
s.r.o. (společný vchod se zubní
ordinací). Firma Ekologie s.r.o. se
přestěhuje do prostor v budově
Obecního úřadu v Lánech.
Z důvodu stěhování a úprav nových
prostor knihovny ve škole bude v
době od 1. ledna do 15. ledna 2007
knihovna dočasně uzavřena.
Otevírací doba knihovny po
znovuotevření v nových prostorách
zůstane stejná: středa 13.00 - 17.00
hod (srpen zavřeno). Nabídka knih:
beletrie, naučná literatura,
detektivky, dětská literatura,
časopisy a další zajímavé tituly.
Roční poplatek: dospělí 40,- Kč; děti
20,- Kč.
Místní knihovna v Lánech
upozorňuje své čtenáře, že v
letošním roce je otevřena naposledy
dne 20. prosince 2006.

Jako každým rokem zaznamenali strážníci s
blížícími se Vánocemi nárůst prodeje zábavné
pyrotechniky. Prodejce upozorňujeme touto
cestou na nutnost seznámit se s podmínkami
skladování pyrotechnických výrobků a jejich
prodeje. Městská policie po zkušenostech
z minulých let v letošním roce přitvrdí svůj postup
a veškerá porušení právních předpisů
při skladování a prodeji pyrotechniky bude
oznamovat Českému báňskému úřadu nebo
České obchodní inspekci. Totéž se týká i uživatelů
pyrotechniky, kteří nesmějí jejím používáním
rušit noční klid, veřejný pořádek a bezpečnost
provozu na komunikacích. Používání pyrotechniky je dále zakázáno v okolí škol, úřadů,
kostelů, hřbitovů, zdravotnických zařízení a všude
tam, kde by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti
osob. I v těchto případech bude pachatel postižen
příslušným způsobem a nesprávným způsobem
použitá pyrotechnika bude na místě zabavena.
Rovněž se jako každoročně před Vánocemi
začínají objevovat podomní prodejci nejrůznějšího zboží. Vyzýváme občany, aby ve zvýšené

Proč zmizely kontejnery z náměstí
Kontejnery na tříděný odpad, které nebyly velkou
ozdobou náměstí TGM, jsou přestěhovány
do ulice Na Ohradech za hospodou Narpa.

Nemáte-li jistotu, že jde o slušného člověka,
zavolejte ihned městskou policii na tel.
č.: 602 395 312 a strážníci zjistí, o koho ve skutečnosti jde. Dalšími osobami, které se mohou
pokusit Vás tímto způsobem okrást, mohou být
lidé, kteří se vydávají za pracovníky vodáren,
telekomunikací, elektrorozvodných společností,
plynáren apod. Zaměstnanci těchto firem jsou
povinni prokázat se Vám služebním průkazem,
nebo občanským průkazem a písemným
zmocněním společnosti, kterou zastupují, jinak
u Vás nemají co pohledávat. V případě
pochybností raději opět ihned informujte
městskou policii a žádejte o poskytnutí pomoci.
- Martin Novák,vrchní strážník -

Mobilní telefon hlídky
Městské policie : 602 395 312

Meteorologická stanice v Lánech
Český hydrometeorologický ústav umístil
v listopadu 2006 v areálu lánského zámku
automatickou meteorologickou stanici, která
bude nepřetržitě dodávat naměřená data
do sběrného centra v Praze – Komořanech.
Naměřená data budou především sloužit
ke zpřesnění předpovědi počasí, ale současně
budou data využita pro potřeby klimatologie.
Aktuální údaje budou umístěny v grafické podobě
na internetu na adrese www.chmu.cz.

Nové ceny vody
Vodárny Kladno – Mělník a.s. oznamují změnu
cen vodného a stočného od 1.1.2007. Ceny
v Kč/m3:
bez DPH s DPH
Voda pitná a užitková
30,95
32,49
Voda odkanalizovaná
22,90
24,04
Celkem
53,85
56,53
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Výstavba obchvatu Lán pokračuje
Od letošního podzimu pokračuje výstavba silnice
II/236 Lány – obchvat II. etapa. Stavba byla
zahájena 27. 9. 2006. V této etapě bude provedeno
propojení silnice Lány–Slovanka s kruhovým
objezdem u fotbalového hřiště a tím
dojde k dokončení celého obchvatu. Na této trase
budou vybudovány 2 kruhové objezdy – jeden
pod statkem na silnici Lány–Slovanka a druhý
v prokopávce silnice z Lán do Vašírova.
II. etapa je rozdělena na 2 části. Nejprve bude
provedena 1. část II. etapy mezi silnicí Lány
Slovanka a silnicí Lány–Vašírov vč. vybudování
obou kruhových objezdů. Dokončení 1. části II.
etapy je plánováno na 24. 10. 2007.
2. část II. etapy potom propojí kruhový objezd
u Vašírova s kruhovým objezdem u fotbalového
hřiště. Během výstavby nedojde k úplnému
uzavření žádných komunikací, pouze na nezbytně
nutnou dobu bude provoz veden v jednom jízdním
pruhu a bude řízen světelnou signalizací.
Investorem stavby je Středočeský kraj,
projektantem je CityPlan spol. s r. o., Praha 2 a
stavbu provádí firma Energie stavební a báňská,

Pozvánka do Muzea T.G.M.

a. s., Kladno.
V celé trase obchvatu se musí provést několik
přeložek inženýrských sítí, například přeložka
plynového potrubí u kruhového objezdu
pod statkem aj. Podrobnější informace k výstavbě
obchvatu přineseme v některém z příštích čísel
zpravodaje.
- Karel Sklenička -

•
koncert pěvecké skupiny Schola
Nové Strašecí v pondělí 1. ledna
2007 od 18.30 hodin

•
vernisáž výstavy „VÁNOCE
VE FÜRSTENBERSKÉM
REVÍRU“ ve čtvrtek 14. prosince
od 17 hodin (K vidění budou
fotografie rodiny Fürstenberků,
Fürsten-berských chat, lovecké
zbraně a trofeje. Pro děti bude
připraveno povídání o lese a
lesních zvířatech.)
•
vánoční vystoupení žáků ZŠ
CH. G. Masarykové Lány v neděli
17. prosince od 13.00 hodin
•
Také letos si budou moci
obyvatelé Lán a Vašírova přijít
připálit Betlémské světlo
d o Pa m ě t n í s í n ě A l i c e
Masarykové. Betlémské světlo
bude hořet v Pamětní síni Alice
Masarykové v sobotu 23.
prosince od 9.00 hodin do 12.00
hodin.

Katolická farnost informuje

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Okénko do Základní školy CH. G. Masarykové
v Lánech aneb co se děje v prosinci 2006 ve škole
•
1. 12. – učení pro rodiče – 3. třída
•
3. 12. – školní zpívání při rozsvícení
vánočního stromu na lánském náměstí
•
4. 12. – akce Barborka aneb strašidla ve škole
•
7. 12. – 1., 2. tř. + MŠ výlet do divadla
Lampion v Kladně
•
7. 12. – úprava počítačové učebny (budeme
„rychlejší“)
•
13. 12. – protidrogový pořad
•
17. 12. ve 13 hod – vystoupení dětí ze ZŠ
Lány pod vedením p. učitelky Radky
Jelínkové pro veřejnost v Muzeu TGM

s pásmem vánočních písní, koled a ukázek
z lidových vánočních her
•
18. 12. – 3., 5. a 6. tř. výlet do divadla
Lampion
•
19. 12. – dějepisná exkurze 9. třídy do Prahy,
prohlídka interiéru Stavovského divadla
•
19. 12. – besídka 3. třídy pro rodiče
•
21. 12. v 18 hod – vystoupení dětí
pod vedením p. učitelky Radky Jelínkové
pro veřejnost v hlavní školní budově
•
22. 12. – škola před vánočními prázdninami,
akce jednotlivých tříd
- Dana Zámostná -

Promítání fotografií „Lány zmizelé a mizející”
Ve středu 15. listopadu 2006 se uskutečnilo
v odpoledních hodinách v Muzeu T.G.M. v Lánech
promítání fotografií „Lány zmizelé a mizející“.
Součástí promítání fotografií iniciované paní
Annou Hoškovou bylo i průvodní slovo pana
PaedDr. Václava Vodvářky s následnou besedou.
Promítání se setkalo s velkým zájem a není
nikterak přehnané konstatování, že Muzeum
T.G.M. „praskalo ve švech“. Protože sami
návštěvníci avizovali možnost a zájem přispět
dalšími fotografiemi Lán a Vašírova z rodinných
alb, bylo na místě dohodnuto pokračování
zajímavého promítání.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o zapůjčení
fotografií dokumentujících historii naší obce.
Zapůjčené fotografie budou nascanovány
pro potřeby promítání a následně vráceny
majiteli. Fotografie (uvítáme i komentář k jejich
obsahu) můžete doručit panu PaedDr. Václavu
Vodvářkovi, ul. Za Školou čp. 260, Lány nebo je
můžete zasílat v elektronické podobě na
emailovou adresu: info@lany.cz.
O termínu dalšího promítání fotografií budete
informováni v lednovém čísle Lánského
zpravodaje.
- Martina Hořejší Občanské sdružení NAŠE LÁNY
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Termíny mší v Kostele jména Ježíš
v Lánech:
•
Půlnoční mše 24. prosince 2006
od 24.00 hodin
•
Vánoční mše 25. a 26. prosince
2006 od 15.00 hodin
•
Novoroční mše 1. ledna 2007
od 15.00 hodin
•
Poutní mše 7. ledna 2007
od 15.00 hodin

Divadlo TYRŠ v prosinci
Poté, co Divadlo TYRŠ a dětské
d i v a d l o T Y R Š ATA o d e h r á l y
25. listopadu 2006 po jednom
představení v Litvínově, vrací se
TYRŠ v prosinci na domácí scénu.
Zveme vás tedy nejprve na reprízu
úspěšné komedie V+W+J „Nebe na
zemi“, která se hraje v lánské
sokolovně 9. prosince 2006 od 20.00
hodin.
Dále vás čeká u příležitosti malého
jubilea (Divadlo TYRŠ bude mít
za sebou pět let činnosti) premiéra
nové hry, a to v tradičním termínu
30. prosince 2006 ve 20.00 hodin.
Jedná se o drsnou černou komedii
současného irského dramatika
Martina McDonagha „Mrzák
Inishmaanský“. Režie představení
se opět ujal Roman Havelka a
představí se také některé nové posily
našeho divadelního souboru. Herci
se těší na vaši hojnou účast a chystají
pro vás také nějaké to překvapení.
Vstupenky na obě představení
budou k dostání v obvyklých
předprodejích v Narpě, v konzumu
Vaněček a v prodejně Tabáku
Drvota.
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Promítání pro děti
Občanské sdružení NAŠE LÁNY
přináší vánoční dárek pro malé
diváky a srdečně je zve ve čtvrtek 28.
prosince 2006 od 16 hodin do Muzea
T.G.M. na promítání animovaných
příběhů Krtek a kalhotky a výběr
z dalších dobrodružství.

Milí rodiče, vezměte své děti
ve vánočním čase do kina, umožníte
jim tak jedinečný zážitek z velkého
plátna mezi svými kamarády.
Prostředí muzea je vlídné k malým
dětem, poskytuje malým
neposedným divákům dostatek
prostoru. Doprovázející dospělé
osoby mohou při promítání využít
nabídky útulné kavárny.

Blahopřejeme
Za měsíc listopad blahopřejeme
k významnému jubileu:
Jitka Jirkovská
Pavel Štýbr
Václav Ságner
Vlasta Sláničková
Věra Sláničková
Běluše Kudrnová
Františka Macková
Ivanka Jirásková
Karel Baroch
Eva Nováková
František Hudec
Silva Koukolová
Milada Tkadlecová.
Dále pak v měsíci prosinci blahopřejeme k významnému jubileu:
Marie Křídlová
Anna Brabencová
František Pařízek
Marcela Pleinerová
Irena Slavíková
Věra Grötschlová
František Procházka
Jaromír Baroch
Pavel Fencl
Anna Marková
Marie Dlouhá
Pavel Řezanka
Jaroslav Němec
Přejeme hodně zdraví
do dalších let!

ZE ŽIVOTA SPORTOVNÍCH KLUBŮ

Sauna nově také pro děti
Od 1. prosince 2006 zavádí Tenisový klub nově
zkušební provoz saunování pro malé děti
v doprovodu maminek. Teplota v sauně bude max.
60°C, po saunování budou mít děti možnost si
hrát v čistém a klidném prostředí odpočívací
místnosti.
Nově budou také od 1. prosince 2006 rozšířeny
hodiny pro saunování mužů. Kompletní provoz
sauny bude následující:
středa:
16 – 17 hodin ... maminky s dětmi
17 – 18 hodin ... ženy - veřejnost
18 – 20 hodin ... muži - veřejnost
pátek:
18 – 19 hodin ... ženy - členky Tenisového klubu
19 – 20 hodin ... muži - členové Tenisového klubu
Vstupné: členové Tenisového klubu 40,- Kč,
veřejnost 70,- Kč, děti zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu, při které můžete spojit
užitečnou a zdravou péči o své tělo a zdraví
s příjemným posezením v klubovně.
- Ing. Petr Moravec předseda výboru tenisového klubu

Vánoční dárek pro příznivce cvičení (ženy i muže)
Zanechte vaření a uklízení a přijďte si zacvičit
v neděli 17.prosince ve 14,00 hod do místní
sokolovny. Je pro Vás připraven zajímavý
program:
1. hodina - profesionální cvičitelka fitness Martina
Hofenbauerová z Karlových Varů - cvičení
s malými míčky.
2. hodina - kondiční posilování s expandéry, dále
se pro pobavení naučíme arabský tanec (kdo má

možnost může si přinést šátek na břišní tance).
A na závěr - strečink zaměřený na cviky proti
bolesti páteře (bederní, hrudní a krční) - cvičitelka
Martina Moravcová;
Pro členy Sokola je cvičení zdarma, pro nečleny
vstupné 30,- Kč.
- Martina Moravcová TJ Sokol Lány

Nabídka inzerce v Lánském zpravodaji
Ceník inzerce:
rozměr
48x34 mm (1/32)
48x68 mm (1/16)
95x68 mm (1/8)
95x135 mm (1/4)
190x135 mm (1/2)
190x270 mm (1/1)

Náklad jednoho čísla 750 ks.
cena
220,- Kč
440,- Kč
880,- Kč
2 000,- Kč
3 500,- Kč
6 000,- Kč

Distribuce zdarma do všech domácností
obce Lány a Vašírov.
Objednávky inzerátů: Obecní úřad Lány
Příjem inzerátů: zpravodaj@lany.cz
Uzávěrka příštího čísla: 25.12.2006

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A SAZBU TOHOTO ČÍSLA
ZPRAVODAJE PROVEDLA ZDARMA SPOLEČNOST
Topinfo s.r.o.

www.topinfo.cz
reklama
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8-12 / 13-17 hod
Středa 8-12 / 13-17 hod
tel.: 313 502 041

