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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
když jsem byl starostou obce požádán
o napsání několika řádek do úvodníku,
uvědomil jsem si, že všechna přání
lánským občanům do nového roku již
byla vyřčena v předešlých číslech jednak
starostou a jednak členem zastupitelstva obce Karlem Pleinerem.
Samozřejmě se k těmto přáním
připojuji i já, ale protože již nechci
opakovat napsané, začnu z trochu jiné
stránky.
Někteří z nás každoročně zahajují nový
rok předsevzetími, která jsou buď
úspěšně dokončena, anebo vyšumí
do vytracena.
V případě úkolů, které jsme si dali a byly
nám svěřeny, se však my musíme
takových zaváhání vyvarovat a rozhodnutí dovést do konce.
Na nás je, abychom zajistili zdárné
pokračování dosud nedokončených
investičních akcí, u jejichž zrodu jsme
stáli. Vedle všech rozsáhlých akcí se
mohou zdánlivě ztrácet ostatní malé
,,starosti“, které je třeba průběžně řešit
a někdy je vůbec neregistrujeme. Patří
sem řada činností od údržby komunikací, zeleně, budov, přes zabezpečení
odvozu odpadů až po zajištění projektů
na veřejném osvětlení v nové zástavbě,
montáž bezdrátového rozhlasu apod.
Plánujeme jeho postupné osazení jak
v nové tak ve staré zástavbě. V minulém
roce jsme společně s p. Krejčířem
zažádali o grant na opravu památek –
soch sv. Jana Nepomuckého, sv. Ant.
Paduánského a kříže s Ježíšem Kristem
vzhledem k rozsáhlému poškození
památek. Pokud nám budou přiděleny i
ostatní granty, o které jsme žádali, je
nutno s nimi počítat v obecním
rozpočtu obce kvůli jejich dofinancování ze strany obce. Bude na nás,
zastupitelích, čemu dáme přednost,
protože na všechny akce určitě
z rozpočtu obce nedosáhneme.
Není možné vyjmenovat všechno to, co
nás a obec Lány čeká. Protože se
všeobecně ví, že 7 je šťastné číslo, pevně
věřím, že rok 2007 bude k naší obci
přívětivý a my budeme svědky jejího
dalšího rozvoje alespoň tak jako
v minulých letech.
Václav Fencl, místostarosta obce
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Odpady, odpady, odpady, ...
Každý z nás vyhodil do své popelnice v loňském roce
v průměru 350 kg odpadu. Likvidace (odvoz a
uložení na skládku) námi vyprodukovaných
odpadů stála v loňském roce přibližně 1 milion
korun. Z této částky bylo 800 tisíc korun uhrazeno
z poplatků občanů za odvoz a likvidaci odpadu
a zbylých 200 tisíc z obecního rozpočtu.
Takto stručně lze shrnout nejdůležitější data
týkající se odpadu, který jsme v Lánech a Vašírově
v loňském roce vyprodukovali a nechali odvézt
na skládku. Možná si říkáte, proč tyto informace
považujeme za tak důležité, že jsou na titulní
straně zpravodaje. Vždyť jde jen o nějaký odpad,
se kterým nikdo nechce mít nic společného
a nejraději se ho každý co nejrychleji zbaví bez
ohledu na to, co se s ním děje dále. Zabývat se
odpadem považujeme za velmi důležité nejen
proto, že jeho ukládání se nás bezprostředně
dotýká díky skládce v blízkosti naší obce, ale
zejména se jedná o problematiku, která se týká
bez výjimky nás všech a všichni můžeme
rozhodovat o tom, jak s odpady naložit. Všichni
totiž produkujeme odpady a někdy si třeba ani
moc neuvědomujeme, co se s odpadem děje poté,
co jej hodíme do popelnice - že se nikam neztratí,
nezmizí, ale že tu je a bude stále s námi a že způsob
nakládání s odpady velmi významně ovlivňuje
prostředí, ve kterém žijeme, aniž bychom to vždy
úplně vnímali.
Jedním z cílů obecního zastupitelstva je
významně snížit množství v obci produkovaného
odpadu a zejména ho maximálně třídit. Starosta
Karel Sklenička v této souvislosti uložil
předsedovi komise životního prostředí panu
Jiřímu Ladrovi, aby se začal ihned zabývat touto
problematikou a připravil pro rok 2007 kroky,
které povedou k vytčenému cíli v průběhu let 2007
a 2008. V současné době je rozpracována celková
koncepce pro omezení množství odpadů a
podporu třídění odpadů v obci Lány a Vašírov.
Jednou z nejdůležitějších částí koncepce
nakládání s odpady bude zlepšení informovanosti
občanů. Prostřednictvím Lánského zpravodaje a
internetových stránek obce budeme přinášet
pravidelné informace týkající se této
problematiky.
Poplatek občanů za svoz a likvidaci odpadu se
vypočítává z platby za skutečně odvezené
množství odpadu v loňském roce. Odvoz a
uložení jedné tuny směsného odpadu
z popelnic stojí přibližně 1600,- Kč. Z celkového
ročního množství je potom vypočtena částka
připadající na jednoho občana (pro letošní rok
cca 580,- korun) a stanoven poplatek
za popelnici. Naproti tomu odvoz tříděného
odpadu stojí přibližně “pouze” 500,- Kč za tunu.
Pokud tedy chceme, aby se poplatek za popelnici
v příštím roce snížil, je nutné snížit množství

netříděného odpadu, který ukládáme do popelnic
a necháváme odvážet na skládku. Toho lze
dosáhnout pouze dvěma způsoby – jednak tím, že
se budeme snažit co nejméně odpadu vytvářet a
jednak jeho důsledným tříděním. Graf ukazuje, že
pokud začneme důsledně třídit odpad, měli
bychom do popelnice ukládat zhruba 1/3
z celkové množství odpadů. V žádném případě ale
nechceme, abyste omezení množství odpadu
řešili jeho pálením nebo ukládáním na místa,
která k tomu nejsou určena.
Abychom pomohli všem, kteří mají zájem
společně s námi změnit současný stav, přineseme
v každém čísle Lánského zpravodaje další
informace o odpadech, možnostech a důvodech
třídění odpadů, ale také o správném hospodaření
s energiemi, palivy, o minimalizaci emisí, atd.
V příštím čísle se pokusíme přehledně shrnout
historii vývoje hospodaření s odpady v naší obci,
abychom si uvědomili důsledky své „výroby“
odpadů. Určitě bychom měli vědět, kolik můžeme
ušetřit pokud se budeme více snažit odpady třídit.
Proto Vám příště přineseme praktické informace
týkající se třídění odpadů v domácnosti a také se
pokusíme vyvracet mýty rozšířené ve společnosti.
Věříme, že Vám ušetříme mnoho času, který byste
jinak věnovali vyhledávání informací a faktů.
Ušetřený čas, prosím, věnujte PET lahvím, sklu,
papíru nebo použitým bateriím.
Autoři: Josef Drastil, Miroslav Hořejší,
komise životního prostředí
Pokud odpady už doma třídíte a dáváte je
do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci
více než třetiny jejich množství. Za rok tak můžete
vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně
třídit, umožníte tak jejich další zpracování.
Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru,
jsou odvezeny na dotřiďovací linku. Odtud putují
do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají
nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace
odpadu.

Obvyklé složení odpadu v domácnosti
sklo - 9%

papír - 22%

bioodpad
18%

nebezpečný
odpad - 3%

plasty
13%

zbylý netřiditelný odpad - JEN 35%
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Konkurz na obsazení funkce
ředitele/ky základní školy
Obec Lány vyhlašuje konkurz na
obsazení funkce ředitele/ky Základní
školy Ch. G. Masarykové v Lánech. Další
podrobné informace jsou k dispozici
na OÚ Lány nebo na www.lany.cz.
Přihlášky je třeba podat nejpozději
do 31. března 2007.

Výměna občanských průkazů
pokračuje
Upozorňujeme, že z důvodů změny
okresní příslušnosti obce Lán a Vašírova
si musí všichni občané Lán a Vašírova
starší 15ti let, kteří mají v občanském
průkazu jiný okres než Kladno, vyměnit
občanský průkaz nejpozději do 30.
dubna 2007. Výměna občanského
průkazu je bezplatná. Příslušné
formuláře jsou k dispozici na Obecním
úřadu v Lánech (Po, St: 8.00 – 12.00 a
13.00 – 17.00; Út, Čt: 8.00 – 15.00;
Pá: 8.00 – 13.00). K výměně OP je nutné
předložit: vyplněnou žádost, rodný list,
oddací list, stávající občanský průkaz,
přinést fotografii o rozměru 35x45
mm (fotografie nesmí být starší než
jeden rok). Zhotovení fotografií bude
možné ve středu 14. března 2007 od 10
do 16 hodin (s polední pauzou)
v prostorách Obecního úřadu Lány.

OÚ INFORMUJE
Zastupitelstvo schválilo výši poplatku za odpad
Dne 15.ledna proběhlo v hotelu Classic první
veřejné zasedání zastupitelstva v tomto roce.
Hlavním bodem jednání byla vyhláška o poplatcích
za svoz tuhého komunálního odpadu v roce 2007.
Starosta pan Karel Sklenička uvítal občany
i zastupitele, kteří se zúčastnili v plném počtu
s výjimkou pana Bělouška, který se omluvil.
Následně přednesl zprávu o činnosti za období od
minulého veřejného zasedání v prosinci.
Pak už přišly na řadu jednotlivé body jednání. Tím
hlavním bylo schválení obecně závazné vyhlášky
č.1/2007 o výši poplatku za svoz komunálního
odpadu na rok 2007. Po krátkém rozboru, kdy byli
přítomní seznámeni s množstvím odpadu a s výší
úhrad za jeho likvidaci v minulém roce a také
s navýšením ceny za uložení 1 tuny odpadu
na skládku o dalších 100,- Kč za tunu ve prospěch
obce Rynholec (podle ustanovení vyhlášky), byla
schválena cena za svoz TKO na rok 2007 ve výši
500,- za jednoho občana. Dále platí ustanovení,
že obyvatelé do 4 let jsou od poplatku osvobozeni
a důchodci nad 70 let platí polovinu, t.j. 250,- Kč.
Fakt, že se poplatek zvýšil, jistě nepotěší nikoho
z nás, ale bohužel je to nevyhnutelné. I za tohoto
stavu bude obec doplácet na likvidaci TKO
zhruba 290.000,- Kč z obecního rozpočtu.

Lánský zpravodaj se bude touto problematikou
zabývat. Dnešním číslem počínaje vám
přineseme sérii článků, ve kterých vás podrobně
seznámíme s veškerými náklady na likvidaci
odpadu, s tříděním odpadů a s finančním
efektem, který z toho pro obec plyne i s dalšími
fakty, možnostmi a vyhlídkami v této oblasti.
Jako další bod přišly na řadu dodatky
ke zřizovacím listinám Základní školy v Lánech a
Mateřské školy v Lánech s ohledem na změnu
okresní příslušnosti.
Dále byla zastupitelstvem schválena výše
poplatků za zveřejnění inzerce v Lánském
zpravodaji a také poslední rozpočtová změna
v roce 2006, kdy byly převedeny prostředky
na položku odměny zastupitelům. Jedná se
o odstupné (šestinásobek stanovené měsíční
odměny), na které má podle zákona nárok
odstupující starosta pan ing. Loskot.
Zastupitelstvo pak uložilo vytvořit a zveřejnit
seznam všech příslušných úřadů, do jejichž
působnosti obec Lány patří.
Po krátké diskusi starosta veřejné zasedání
ukončil.
Autor: Karel Pleiner

Pojistné události na hřbitově
Na základě dotazů občanů sdělujeme,
že na lánském hřbitově zajišťuje obecní
úřad na své náklady odstraňování
suchých větví a prořezávání stromů.
Protože obecní úřad pronajímá
pozemek hřbitova jednotlivě každému
majiteli hrobu, není možné sjednat
pojištění celého hřbitova proti živelním
pohromám – např. silnému větru, který
postihl naši oblast v lednu t.r. Pojištění
pomníku proti škodě, způsobené
přírodními vlivy, si musí sjednat u
pojišťovny individuálně každý majitel
hrobu sám.

Knihovna v nových prostorách
Místní knihovna v Lánech zahájila
opětovný provoz v nových prostorách
ve středu 17. ledna 2007 v budově
1. stupně Základní školy, ulice Školní
čp. 418 (bývalé kanceláře firmy
CZ Ekologie – Holding s.r.o., která nyní
sídlí v budově OÚ v 1. patře). Provozní doba knihovny zůstává stejná:
středa 13.00 – 17.00 hod.
Obecní zastupitelstvo tímto děkuje
knihovnici paní Machačové, která má
velký podíl na rychlém přestěhování a
zprovoznění nových prostor knihovny.

Adresář úřadů

Zpracoval: Václav Fencl

Název instituce

Ulice

Města

Telefon

Finanční úřad Kladno
Katastrální úřad Kladno
Celní úřad Kladno
Obecní živnostenský úřad, Kladno
Obvodní báňský úřad
Krajská hygienická stanice SČ kraje
MÚ Nové Strašecí, odbor výstavby a ŽP
Okresní soud v Rakovníku
Český statistický úřad
Úřad práce - Kladno
Státní veterinární správa, insp. Kladno
Městská policie Nové Strašecí
Magistrát města Kladna,
odbor sociální péče a státní soc. podpory
Hasičský záchranný sbor Kladno

Leoše Janáčka 3181
Ctiborova 3091
Milady Horákové 227
17. Listopadu 2840
Kozí 4
Gen. Klapálka 1583
Komenské nám. 201
Sixtovo nám. 76/II
Na padesátém 81
Dukelských hrdinů 1372
Čechova 1513
Dukelská 550
Severní 2952

272 01 Kladno
272 01 Kladno
272 80 Kladno
272 01 Kladno
110 01 Praha 1
272 01 Kladno
271 01 N. Strašecí
269 23 Rakovník
100 82 Praha 10
272 01 Kladno
272 01 Kladno
271 01 N. Strašecí
Kladno – Rozdělov

312 609 111
312 610 304
312 661 675
312 604 421-37
221 775 372
312 292 010
313 512 403-747
313 285 322
274 054 175
312 600 111
312 247 430
313 572 510
312 604 761

Jana Palacha 1970

272 01 Kladno

Pozemkový fond
OSSZ Kladno

Lubenská 2250
Fibichova 2819

269 23 Rakovník
272 67 Kladno

950 870 444
602 382 046
313 512 096
312 827 111

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Únor 2007 | strana 3

Odpadlík

Tísňové volání ŽIVOT 90

Možná si právě v duchu říkáte: „O čem tenhle
článek může být?“ Je o každém z nás. Na téhle
planetě totiž není člověk, který by nevytvářel
nějaký ten odpad. Děláme to denně. Automaticky
odhazujeme všechno, co už dosloužilo svému
účelu. Mnozí z nás se ani nezamyslí nad tím, co
odhazují, kam to odhazují a co se s tím odpadem
vlastně stane. Zkuste se tedy spolu se mnou nad
tím trochu zamyslet.
Je mi lehce přes třicet, žiji v Lánech víc než čtyři
roky, cítím se tu doma a mám tuhle vesnici rád.
I když jsem původem z města, miluji přírodu a
tady jsem opravdu našel místo pro život. Když
jsem byl kluk, nevěděl jsem o odpadech vůbec nic.
Ne že by nebyly, ale tenkrát se o odpadech
opravdu moc nemluvilo. Velká chyba. „Popeláři“
je jednoduše někam odvezli a tím to pro mě
končilo. O extrémních tornádech ani tajících
ledovcích, natož o globálním oteplování jste se
nikde nedočetli. Limonáda byla ve skle a vodu
v PET lahvi jsme neznali.
Když jsem byl v roce 1992 poprvé ve Švýcarsku,
nechápavě jsem tam zíral na asi deset malých
plastových nádob v kuchyni bytu mého hostitele.
Samolepky prozrazovaly druhy odpadu. Nedalo
mi to a musel jsem se zeptat: „K čemu to je? Není
jednodušší a levnější házet všechno do jednoho
kontejneru? A nosit se s tolika odpadkovými
koši…“ Mluvili jsme pak o tom celý večer. Ten
večer mi z jistého pohledu změnil život. Pochopil
jsem pojem „osobní odpovědnost obyvatele
planety Země“. Pochopil jsem, že o tom, zda
Země bude obyvatelná i pro mé děti a další
generace, rozhoduji i já svým chováním.
Nejsem registrovaný „Zelený“, nejsem ani
aktivista některé z mediálně známých organizací.
Nechodím na demonstrace a nepoutám se k plotu
jaderné elektrárny. A přesto na mě někteří lidé
hledí nevěřícně, když třídím odpad, snažím se
šetřit energií a kupovat věci vyrobené
z recyklovaných materiálů. Jo, je to tak. Ono totiž
ještě pořád není v téhle zemi samozřejmé chovat

se dle mého názoru normálně – tedy s ohledem na
životní prostředí a ekologii. Ne, jasně, nejsem
jediný, kdo to dělá. Je nás hodně, ale pořád ne
dost. Nejsem ve všem dokonalý, ale snažím se
aktivně něco dělat a dát ostatním příklad. Dělám
to, a doufám, že se někdo další z mého okolí přidá.
To mi vždycky udělá velkou radost.
Víte, mám malého syna a chtěl bych, aby měl
dlouhý a krásný život. Můj dobrý přítel mi na
přelomu roku daroval jeden dokument o stavu
naší planety. Zdánlivě to spolu nesouvisí. Ale když
slyšíte a vidíte fakta o tom, jak se nám „úspěšně“
podařilo za posledních pár desítek let zničit nebo
spotřebovat převážnou část nenahraditelného
přírodního bohatství, které vznikalo miliony let,
začnete mít velké pochyby o kvalitě života vašich
dětí. A bojím se, že to postihne už i můj život.
Výrazná změna klimatu, extrémní projevy počasí,
nedostatek kvalitní pitné vody. Zvýšení hladiny
moří a zatopení rozsáhlých přímořských území.
Nucené stěhování stovek milionů lidí. Věřte, že to
nejsou katastrofické předpovědi nějakých
extremistů, ale jen a jen reálný důsledek našeho
chování k životnímu prostředí. Já vím, je to pořád
ještě relativně daleko a existuje spousta různých
teorií. Je to trochu nehmatatelné a asi proto na to
většina lidí prostě kašle. Máme prostě své vlastní
denní starosti a většina z nás si asi říká: „Já to
stejně nezachráním.“ Jenomže zachránit to může
právě a jedině chování každého z nás. Ať už tím, že
budeme třídit odpad, zhasínat zbytečná světla,
používat úsporné vytápění nebo třeba založíme
na zahradě vlastní kompost.
Opravdu často stačí jen trochu zabojovat se svou
vlastní pohodlností. A třeba budete mít stejně
jako já rychle a snadno dobrý pocit z toho, že
děláte něco, co je správné, přestože to nikde není
hned vidět a nic hmatatelného z toho vlastně
nemáte.
Pár ekologických minut denně znamená desítky
let dobrého života mých dětí. A to stojí za to!
Autor: Josef Drastil

Změna místa výplaty
státní sociální podpory
Státní sociální podpora - dávky, které
byly dosud vypláceny našim občanům
v Novém Strašecí, budou nyní
vypláceny v Kladně-Rozdělově
(budova magistrátu města Kladna
telefonické spojení - paní Pešulová
312 604721). Po dohodě v místě
výplaty dávek (Kladno – Rozdělov) je
možné požádat o přesunutí na
pracoviště Stochov (budova Městského úřadu Stochov).
Jedná se o tyto dávky: přídavek na
dítě, sociální příplatek, příspěvek na
bydlení,
rodičovský příspěvek,
příspěvek na školní pomůcky, dávky
pěstounské péče, porodné, pohřebné.
Autor: Alena Hlavsová,
místostarostka obce

REKLAMA

tř. T.G.Masaryka 292, 272 01 Kladno
tel.č. 312 243 882, 312 249 882, 602 227 590
www.ecojuris.cz

KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY
NOVĚ NABÍZÍME TYTO PRODUKTY:
HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
ÚVĚRY ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

TRADICE, JISTOTA, PRÁVNÍ ZÁRUKA

Opouštíte-li na část dne svého příbuzného a chcete mít jistotu, že si přivolá
pomoc, bude-li ji náhle potřebovat,
můžete využít služeb dispečinku tísňové
péče. Stav klientů je po celých 24 hodin
monitorován a to jim umožňuje samostatný život v jejich vlastním domově.
V případě krizové situace (pád, zhoršení
zdravotního stavu, napadení), zašle
klient pomocí tísňového tlačítka (zavěšeného na krku) do dispečinku zprávu.
Pracovníci tísňové péče se okamžitě s
bytem propojí, zjistí stav i potřeby
volajícího a rychle zorganizují odbornou
pomoc. Pracovníci dispečinku klienty
pravidelně kontaktují, při zhoršení
zdravotního stavu podle potřeby i
každou hodinu. Tato služba stojí
měsíčně 250 Kč, poplatek za napojení je
jednorázový ve výši 1500,- Kč.
Kontakty : www.zivot 90.cz
Senior telefon na krizovou a poradenskou linku: 800 157 157 (Jde o nonstop
bezplatnou linku dostupnou v celé ČR).

Aktuální zprávy o dění v obci
zasílané e-mailem
Upozorňujeme občany Lán a Vašírova
na možnost zasílání aktuálních zpráv
o dění v obci a také informací
o sportovních a kulturních akcích
prostřednictvím krátkých e-mailových
zpráv. Pokud máte zájem o zasílání
novinek, zadejte svůj e-mail do
příslušného pole na titulní straně
internetových stránek www.lany.cz.

Inzerujte
v Lánském zpravodaji
Máte-li zájem o inzerci v Lánském
zpravodaji, stačí poslat e-mail nebo
doručit objednávku a podklady na OÚ.
Uveďte požadovaný rozměr, přesné
znění inzerátu nebo grafické zpracování
a fakturační údaje.
Ceník inzerce:
rozměr
cena
1/32 (např. 56 x 29 mm)
1/16 (např. 62 x 52 mm)
1/8 (např. 92 x 70 mm)
1/4 (např. 92 x 141 mm)
1/2 (např. (129 x 201 mm)
1/1 (192 x 270 mm)

220 Kč
440 Kč
880 Kč
2000 Kč
3500 Kč
6000 Kč

šířka inzerátů 56, 62, 92, 129, 192 mm,
výška dle požadované plochy

Vaše akce na www.lany.cz
Máte zájem o zveřejnění informací
o vašich akcích (plesy, sportovní utkání,
kulturní akce) na internetových
stránkách www.lany.cz? Kontaktujte
nás na e-mailové adrese: info@lany.cz
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Co je nového v mateřské škole
O prázdninách před zahájením nového školního roku proběhla v
mateřské škole rekonstrukce zdravotechniky. Děti se dočkaly výměny
často poruchového sanitárního zařízení, které už neodpovídalo
hygienickým normám. Byla realizována výměna dětských záchodů a
umyvadel. Dlaždičky s dětským motivem, zrcadla a nový nábytek se
dětem velmi líbí .
Zároveň se stávající rekonstrukcí hygienického zařízení se přistoupilo
k přípravě a vybudování sanitárního zařízení pro novou třídu
mateřské školy v přízemí. Tuto třídu, kde bude mít své zázemí
15 našich nejmenších dětí, otevíráme 1. února 2007.
Příprava třídy začala vymalováním obou místností. Pak následovalo
položení plovoucí podlahy a lina, ušití záclon. Vše září novotou.
Vybavení šaten i dětský nábytek jsou přizpůsobeny potřebám a věku
dětí. Hračky jsou nakoupeny a čekají na uložení do nových skříněk a
poliček. Nezapomnělo se ani na stolečky a židličky a na mnoho dalších
drobností. To vše čeká na první děti ve věku od tří do čtyř let, pro které
je tato třída určena.
Rádi bychom touto cestou poděkovali těm, bez jejichž pochopení,
vstřícnosti a finanční pomoci by nemohlo dojít k rozšíření školy
o jednu třídu. Je to především Obecní úřad Lány, který nás plně
podporuje a nešetří na nás financemi. Poděkování patří firmě
DREXX s.r.o., ENES spol. s.r.o., Topinfo s.r.o., Montyservis s.r.o.,
ADSUM Josefa Barši. Velký dík patří i rodičům našich dětí, kteří nám
přispěli nemalou peněžitou částkou, za kterou jsme pořídili hračky a
vybavení do interiéru školy. Sponzorské finanční dary jsme využili i na
renovaci pískovišť na školní zahradě. Pro děti jsme vybudovali další
nové pískoviště. Obě pískoviště dostala nová obložení a podařilo se
nám na podzim zajistit zakrytí pískovišť novými ochrannými
plachtami. Jmenovitě patří poděkování rodině Novotných, Kotzinů,
Vrobelů, Štokrů, Trpáků a paní Martině Hořejší a Janě Svobodové.
Celková částka sponzorských darů činila v prvním pololetí školního
roku 49 865,-Kč.
Ještě jednou děkujeme a zveme Vás, abyste se přišli podívat na novou
třídu, kterou nám mnozí z Vás pomohli otevřít.
Autor: Jiřina Věrnochová, zástupce ředitelky Mateřské školy Lány

Co nás mrzí!
Drzost a nestydatost některých našich spoluobčanů!
Před mateřskou školou jsme odstranili plot, který byl již pobořený. Z
rozpočtu školy jsme uhradili úpravu prostor před školou - osázení
plochy okrasnými stromy. Těšili jsme se z odpočinkové plochy pouze
několik měsíců. Pak kdosi odcizil několik stromků, z důvodu …???
Děti byly z tohoto nevysvětlitelného činu rozčarovány. Učme děti
příkladem, říká známý slogan, a jak vysvětlit tento čin dětem?
Nechápu a mrzí mě přístup některých spoluobčanů ke společnému
majetku a prostorám. Moje přání? Zkusme být lepším příkladem
mladší generaci. Snad se donese moje přání i zlodějům stromků před
Mateřskou školou Lány.
Autor: Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány
REKLAMA

Regenerační a rekondiční

MASÁŽE
Vám uleví od bolestí zad, šíje, hlavy
a končetin.
Zbaví Vás únavy, posílí kondici.

OD ÚNORA
NOVĚ V LÁNECH
MARIE JAROŠOVÁ
Školní ulice čp. 376.
Objednávky na tel.: 602 386 440

Sběr starého papíru po celý rok pomůže
Základní škole v Lánech
V poslední době máme v Lánech dvě možnosti, kam se starým papírem: můžete
jej odnést do kontejnerů na tříděný odpad umístěných v obci nebo do Základní
školy v době kdy pořádají sběr (jaro, podzim). Kontejnery na tříděný odpad
mají výhodu – papíru se zbavujete průběžně.
Protože naše škola stojí o to, abyste papír nosili do školy a zároveň nemuseli
čekat až na jarní nebo podzimní svoz, nabízí následující řešení: starý papír
(svázané noviny, časopisy, karton, smíšený papír bez příměsí igelitů a spon..)
můžete doručit nyní do Základní školy CH. G. Masarykové v Lánech vždy první
středu v měsíci zadními vraty (ul. U Špýcharu) a položit podél tělocvičny.
Váš dar škole pomůže – příjem školy za sběr v r. 2006 byl zhruba 5 tisíc korun,
které škola použila na akce pro děti. Zároveň tříděním odpadu chráníte
prostředí, ve kterém všichni žijeme.
Autor: Dana Zámostná, ředitelka ZŠ CH. G. Masarykové v Lánech

Okénko do Základní školy CH. G. Masarykové
v Lánech aneb co se děje ve škole
·
V době vánočních prázdnin proběhla modernizace počítačové sítě.

Výsledkem je nejen zrychlení celé sítě, ale pro každého uživatele také více
místa ve sdílených složkách.
·
Ve fázi dokončování je instalace projektoru a velkého promítacího plátna v
učebně přírodních věd. Zpříjemní nám práci nejen v přírodopisu a chemii, ale
bude možné jej používat i k promítání filmů místo televize.
·
Konečně jsme dali alespoň zčásti do pořádku webové stránky školy. Doufáme,
že budou stále lepší. Napište nám, jakými informacemi bychom je měli
doplnit – www.zs.lany.indos.cz nebo www.lany.cz – oddíl škola, školka,
knihovna.
·
Ve druhém poletí nastoupí nová členka učitelského sboru, která bude
vyučovat angličtinu místo p. učitelky Martiny Kotykové.
·
V sobotu 17.2. 2007 je ples rodičů a školy

Program dne T.G. Masaryka - 4. března 2007
·
8.53 hod - ČD Praha – Masarykovo nádraží.

Odjezd zvláštního parního nostalgického vlaku se salonním vagonem T.G.M.
·
10.08 hod - příjezd na nádraží Stochov.

Odstavení salonního vagonu T.G.M k celodenní prohlídce. Z nádraží Stochov
start 13. ročníku turistického pochodu (16 km) „Vzpomínka na T.G.M a jeho
rodinu“ – koněspřežka Praha - Lány, organizuje Klub českých turistů. Cíl
pochodu síň A.G. Masarykové v Lánech.
·
10.19 hod - příjezd na nádraží Nové Strašecí.
Z nádraží Nové Strašecí start 13. ročníku turistického pochodu (13 km)
„Vzpomínka na T.G.M a jeho rodinu“ – koněspřežka Praha - Lány, organizuje
Klub českých turistů. Cíl pochodu síň A.G. Masarykové v Lánech.
·
10.36 hod - příjezd vlaku do Lužné u Rakovníka.
REKLAMA
Možnost prohlídky železničního muzea 10 – 14
hodin.
AUTOŠKOLA – VESELÝ
·
13.00 hod - otevření výstavy – Masaryk a železnice
Nabízí:
v Muzeu T.G. Masaryka v Lánech
·
řidičské průkazy (individuální výcvik)
·
14.30
hod - položení věnců a květin k hrobu T.G.
·
školení řidičů (profesní i referenční)
M. v Lánech. Folklorní lidový soubor Zavádka
·
kondiční jízdy
Čejkovice přednese oblíbené písně T.G. Masaryka
Adresa:
„Ach synku“ a “Teče voda teče“.
Zdeněk Veselý
·
15.13 hod - nádraží Stochov – odjezd zvláštního
U Statku 195
parního vlaku do Prahy
Lány
·
16.28 hod - příjezd vlaku na ČD Praha –
Kontakt:
Masarykovo nádraží
GSM: +420 777 017 699
E-mail: info@autoskolavesely.cz

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Únor 2007 | strana 5

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Vašírův dvůr
Vašírov, to byl původně grunt, tedy pozemek jistého blíže neznámého
vladyky jménem Vašír. Vesnice je přinejmenším stejně stará jako Lány;
první zmínka o ní pochází z roku 1393, tedy z doby, kdy v Čechách vládl císař
a král Václav IV., syn Karla IV., a kdy v Betlémské kapli v Praze kázal mistr
Jan Hus.
Svého času připočítávaly pozemkové knihy k vašírovskému katastru
i rozlehlá lesní položení, která dnes známe jako Lánskou oboru. Právě
Vašírovští bývali v 16. stol. lesními dozorci, kteří vykonávali dohled nad
vším, co se v lesích dělo. Několik vašírovských občanů tehdy používalo
vedle svého křestního jména rozlišující přízvisko Úředník či Ouředník.
Někdy v době, kdy vládl pekařův císař Rudolf II., který nechal vybudovat
také lánský zámek, sídlil ve Vašírově jistý Fabián Kohout. Musel být
nesmírný boháč, protože v roce 1612 zakoupil ve Strašecí velikou usedlost,
a to za částku nejméně desetkrát vyšší, než bylo tehdy běžné.
Velmi frekventovaným vašírovským příjmením je Jirkovský. Nemá nic
společného s městečkem Jirkovem, jak by se snad mohlo zdát, ale je
odvozeno od křestního jména Jiří, Jiřík, Jíra či Jirka. V době, kdy se ještě
povinně neužívalo rodových příjmení, bývali ve Vašírově občané téhož
křestního jména rozlišováni různými přízvisky : František Jirkovic, Josef
Jiříkovský – a z toho se nakonec ustálila oficiální podoba Jirkovský.
Také příjemní Fencl vzniklo ve Vašírově z křestního jména Václav, německy
Wenzl.
Snad nejstaršími vašírovskými starousedlíky byli Kindlové. Původ jejich
příjmení je nejasný, ale každopádně pochází z němčiny. Buď mohlo
původně označovat velmi mladého hospodáře, nebo povstalo z křestního
jména Konrád či Günter. Konkrétní motivaci už asi nezjistíme.
Kindlové nejspíše vyšli z gruntu, který má dnes číslo popisné 2.
Už v roce 1651, tedy krátce po skončení třicetileté války, je ve Vašírově
registrován šestatřicetiletý sedlák Jakub Kindl a jeho třicetiletá manželka
Barbora, oba věrní katolíci.
Roku 1676 je jmenován Bartoloměj (Bartoň) Kindl a roku 1728 se narodil
Jan Kindl. Ten rodinnou usedlost nebývale zvelebil a přivedl k rozkvětu.
Dožil se požehnaného věku více než 100 roků – až do svých 102 let prý sám
osobně hospodařil a v posledním desetiletí 18. století býval i vašírovským
rychtářem. (Další Kindlové zastávali úřad konšelů.)
Nástupcem Jana Kindla se stal Matěj Kindl, který hospodařil v letech
1830 – 1869. Pak odevzdal vlastnické právo na grunt čp. 2 své manželce
Barboře a ta roku 1872 předala usedlost synovi Martinovi Kindlovi a jeho
ženě Anně, rozené Landové.V polovině 18. století se objevuje druhá selská
větev Kindlů, a to v čísle popisném 10. Nejprve tam hospodařil Václav
Kindl, který zemřel za Marie Terezie, roku 1758. Jeho vdova Dorota se
znovu provdala za Jana Proška. Statek byl brzy nato stižen požárem a takřka
zpustl, ale Prošek ho opět zvelebil. Byla to ve své době vůbec největší
usedlost ve Vašírově, ba i v Lánech.
Roku 1787 (za císaře Josefa II.) se správy gruntu ujal Matěj Kindl a po něm
roku 1821 nastoupil po neduživém a věkem sešlém otci jeho syn Antonín
Kindl, narozený v roce 1801.

Roku 1854 (to už bylo za Franze Josefa), začal na statku čp. 10 hospodařit
Josef Kindl, který se roku 1855 oženil s Marií, rozenou Kulhánkovou.
Grunt mohl pokaždé zdědit jenom jediný, zpravidla nejstarší syn. Dcery se
vyvdávaly za svými ženichy a mladší synové museli otcovskou usedlost
opustit, usídlit se jinde a živit se jinak. Takhle si Kindlové zařídili na
obecních pozemcích už koncem 18. století chaloupky čp. 6 a čp. 7. Ze
třinácti tehdejších vašírovských usedlostí tedy patřily čtyři grunty
Kindlovým.
Kindlové – sedláci nemysleli jen na své grunty, nýbrž i na věci veřejné a všem
osadníkům společné. Nejprve nechali roku 1890 vztyčit na vašírovské návsi
litinový kříž s ukřižovaným Kristem – a v roce 1895 pak svým nákladem
zřídili hned vedle něj kapličku zasvěcenou Panně Marii. Vašírov měl tehdy
asi padesát popisných čísel a přibližně 180 obyvatel.
2. červenec byl slavným mariánským dnem : slavil se svátek Navštívení
Panny Marie. V souvislosti s tím se u nás konávala hned dvě procesí : první
červencovou neděli se chodívalo z lánského kostela napříč parkem
k Ploskovské Panence Marii – a následující neděli pak do Vašírova.
Vašírovská kaplička má svou zvoničku. Jestli se tam zvonívalo každý večer
klekání, to nevím, ale ještě pamatuji, že zdejší zvoneček fungoval jako
umíráček. Kdykoli někdo z Vašírovských zemřel, šel mu můj děda Václav
zazvonit hodinku, aby celá obec věděla, že jeden ze sousedů se odebral na
věčnost. Děda si dával záležet, aby hezky podtrhoval kvůli pravidelnému
rytmu a aby zvonil opravdu celých šedesát minut. Chudému i zámožnému,
to nerozlišoval.
Když se pak konal pohřeb, děda opět zvonil, dokud smuteční průvod
nedošel až na hřbitov.
V prosinci 1969 zazvonil zvonek z vašírovské kapličky i mému dědovi.
Pokud vím, dlouho pak zvonívala hrana paní Viktorová. Vašírovská tradice
zůstávala zachována.
Po čase zvoneček umlkl, ale visel na kapličce i nadále, dokud se před
několika lety kdosi nedopustil svatokrádeže a neodcizil ho. Je to
neomluvitelné a neodpustitelné. Zvonek celé jedno století odolával času,
válečným rekvizicím i politickým zvratům, ale přesně po stovce roků
zvonička vašírovské kapličky osiřela.
Bohudík nezůstala prázdná navždy. My, kteří máme smysl pro tradici,
nemůžeme dostatečně poděkovat těm několika vašírovským rodákům,
kteří se složili, nechali odlít nový zvonek a zavěsili ho jako důstojnou
náhradu na zdejší kapličku. Klobouk před nimi dolů!
Vůbec nejde jen o finanční oběť – i když ani ta jistě nebyla zanedbatelná –
nýbrž o to, že někdo se nezištně postaral, aby se věci vrátily tam, kde byly,
kde mají být a kde je jim dobře.
Ať hlas nového zvonu zdraví nejen všechny vašírovské Kindly, Jirkovské,
Horny, Bergmanny, Kroupy a jejich potomky, ale rovněž veškeré další
vašírovské spoluobčany, ať zde žijí odnepaměti, anebo teprve pár let.
Ať jeho jasný a čistý zvuk vypráví i všem kolemjdoucím o lidské obětavosti,
o láskyplném vztahu ke svému rodišti a k jeho tradicím.
Autor: PaedDr. Václav Vodvářka

SPOLUPRÁCE
Koňská stezka
Zastupitelům obce Lány byla doručena žádost o spolupráci při realizaci
projektu Středočeské koňské stezky. Svazek měst a obcí Rakovnicka
připravuje ve spolupráci s jezdeckými stájemi, vlastníky koní, obcemi
regionu a dalšími partnery realizaci projektu jezdeckých stezek na území
regionu Rakovnicko.
Tento projekt přímo navazuje na již zahájený projekt Středočeských
koňských stezek, který je realizován týmem vlastníků koní a jezdeckých
stájí. Projekt je podporován Středočeským krajem.
Koňské stezky na území Rakovnicka se napojí na Středočeskou koňskou
stezku, která propojuje Polabskou a Jihočeskou stezku dále k hranicím

Česka se SRN a Rakouskem.
Koňské stezky budou pro orientaci jezdců značeny jednoduše pásovým a
směrovým značením, podobným jako u pěších turistických tras. Podle
zkušeností z již realizovaných tras lze konstatovat, že na stezce se budou
pohybovat nepravidelně malé skupiny do 5 jezdců na koních.
Pro naši obec znamená vytyčení trasy z Vašírova (Vašírovský dvůr) směrem
k Rynholci, následně kolem Rynholeckého dvora směrem k Lánské oboře.
Zastupitelé obce neměli v této fázi žádné připomínky a akci podpořili.
Autor: Alena Hlavsová místostarostka obce
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Svěcení kapličky ve Vašírově

Sběr šatstva na pomoc
lidem v tísni
Místní skupina Českého červeného kříže
pořádá sběr oblečení v pátek 23. února
od 13.00 do 17.00 hodin a v sobotu
24. února 2007 od 9.00 do 12.00 hodin
v bývalé poradně v ul. Za Školou čp. 140,
Lány.
Prosíme všechny dárce, aby oblečení přinášeli již zabalené v krabicích či pytlích.
Předem děkujeme všem, kteří jsou
ochotni pomáhat potřebným lidem.
Za MS ČČK Alice Hamříková

Vážení občané Vašírova a Lán,
jsem velmi rád, že jsme Vás v tak hojném počtu
mohli v sobotu 27. ledna uvítat při významné
příležitosti svěcení nového zvonu kapličky v
centru Vašírova. V dnešní uspěchané době je vždy
svátkem, když se lidé v klidu sejdou, aby sdíleli
společné radosti, byť drobné.
Rád bych touto cestou poděkoval pánům Ivanovi
Bergmanovi, Petrovi Hornovi a Františkovi
Husákovi. Bez jejich štědrosti by se zvon, který v
minulosti kdosi bezohledně ukradl, na své místo
nevrátil. Díky patří i zastupiteli obce panu
Romanovi Havelkovi, který slavnostní svěcení
zorganizoval. Jeho snaha o sbližování lidí v obci

opět přinesla své ovoce. Poděkovat musíme
samozřejmě i všem, kteří se o kapličku doposud
starali a starat budou.
Bylo to příjemné odpoledne, bylo příjemné vidět
většinu obyvatel Vašírova pospolu v družném
hovoru. I počasí se na poslední chvíli umoudřilo a
sněhové mraky symbolicky vystřídala modrá
obloha. Na závěr mi dovolte vyjádřit přání, aby se
kaplička s novým zvonem stala místem, kde
spočineme v klidu, načerpáme novou sílu, a aby
zvon byl důstojným průvodcem významných
událostí v naších životech.
Autor: Vít Uher,
duchovní správce v Lánech a Vašírově

Výstava modelářů
kladenského okresu
Ve dnech 20. a 21. ledna letošního roku
byla v Kladně uspořádána výstava
modelářů kladenského okresu. Na
výstavě byly předvedeny modely letadel,
lodí, železničních modelů a modelů
vojenské techniky.
Vystaveno bylo více než 200 modelů. Náš
Modelářský klub Lány a okolí reprezentovaly na dvě desítky modelů, především
letadel.
Vynikajícím způsobem se prezentoval
náš modelář JUDr. Václav Picka, který
s modelem záchranného remorkéru
VADAM obsadil v absolutním hodnocení
2. – 3. místo a v hodnocení modelů lodí
2. místo. Tento zmiňovaný model znají
mnozí občané Lán a Vašírova z ukázek
plaveb na místním Židovském rybníku
při pořádání různých akcí. Blahopřejeme
a věříme, že stejně úspěšný bude i model
nákladní lodi PRUT, který JUDr. Picka
staví pro letošní sezonu.
Pavel Sláma a Vladan Picka,
Modelářský klub Lány a okolí

REKLAMA

Montáže a servis
topení – voda – plyn
Lány, Berounská 68, 270 61; tel./fax 313 502 358
e-mail.: montyservis@lany.cz
REKLAMA

Autodílna Matějka Václav
Křivoklátská ulice čp. 227, Lány

Pneuservis, autoskla,
autoelektřina, autodiagnostika,
autoklempířství, mechanické práce
Mob. 603 851 392 | Tel. 313 502 153
Po – Pá 9 - 17 hodin, So 9 - 13 hodin

Kontaktní osoby
montáž: Jaromír Šafus st. – tel. 603 454 677
servis: Karel Sklenička – tel. 603 454 675
pohotovostní telefon: 603 340 551
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Klub pro rodiče a děti – Domeček zahájil svou činnost
DOMEČEK je místo, kde si zejména v zimních
měsících a za nepříznivého počasí mohou
nejmenší děti společně hrát, zdokonalovat své
dovednosti a nalézají zde první kamarády. Rodiče
se mohou inspirovat u ostatních pro výchovu
svých dětí, obohatit herní repertoár dětí a
seznámit se navzájem.
Díky vstřícnému jednání TJ Sokol Lány sídlí
Domeček v prostorách lánské sokolovny a dne
30.1.2007 byl úspěšně zahájen jeho provoz.
Máme pěkně vybavenou a bezpečnou hernu
pro děti od narození do šesti let. Je zde klubová
místnost pro přípravu občerstvení dospělých i
dětí. K dispozici jsou jídelní židličky, přebalovací
pult, mikrovlnná trouba, varná konvice a stáčedlo
se stolní vodou.
DOMEČEK má otevřeno v úterý od 14
do 17 hodin a ve středu od 9 do 12 hodin
(v případě zájmu budou otevírací hodiny

rozšířeny). Není třeba se dopředu objednávat. Je
nutné mít s sebou přezůvky. Domeček je určen
zejména pro děti do šesti let, vždy v doprovodu
dospělé osoby (po dohodě je možný vstup i
staršího dítěte). Dospělá osoba platí příspěvek
20 Kč, děti mají vstup zdarma. Některé dny
budou v herně probíhat programy pro děti i
maminky, příspěvek za účast na nich bude
stanoven individuálně dle aktuálních nákladů
(besedy, rukodělná dílna, divadlo, burzy dětského
oblečení).
Více informací o programu a provozním řádu
DOMEČKU najdete na internetových stránkách
www.lany.cz v sekci spolky u občanského
sdružení NAŠE LÁNY.
Těšíme se na Vás.
Autor: Jana Svobodová a Martina Hořejší,
občanské sdružení NAŠE LÁNY

Beseda „Zeptejte se duly“
Kdy? V Klubu pro rodiče a děti
„Domeček“ v Lánech v úterý 20. února
2007 od 15.00 hodin (v budově lánské
sokolovny v 1. patře). Dula je osoba
rodinám nápomocná během těhotenství, při porodu a v poporodním období.
Dula se soustřeďuje na citové potřeby
ženy, dítěte i ostatních členů rodiny.
Téma besedy: zdravě a přirozeně těhotenstvím, porodem a šestinedělím, děti
potřebují být kojeny, je nošení v šátcích
pro děti přínosem či nikoli. Přijít a
zapojit se může kdokoli. Příspěvek:
30,- Kč / dospělá osoba. Nebojte se vzít
své děti sebou.

Výtvarná dílna v „Domečku“

Dětské hřiště u Židovského rybníka přivítá na jaře první děti
Vážení přátelé, dovolte mi, prosím, velmi stručně
shrnout práci občanského sdružení NAŠE LÁNY
v roce 2006.
Od počátku roku 2006 jsme začali velmi
intenzivně pracovat na Projektu obnovy dětského
hřiště u Židovského rybníka v Lánech. Snažili
jsme se do projektu zapojit i Vás, a sice
prostřednictvím pořádaných akcí. S koncem
školního roku začalo být naše snažení skutečně
vidět i na hřišti samotném. V srpnu, kdy byly
instalovány herní prvky, už bylo asi všem jasné, že
nové dětské hřiště opravdu bude. V současné
době je dětské hřiště těsně před dokončením.
Zbývá opravit a částečně zhotovit nové oplocení
hřiště. Tyto práce necháváme na jaro 2007 a
použijeme na ně zbývající finanční prostředky
shromážděné na transparentním účtu sdružení.
Jsem ráda, že mohu s radostí konstatovat, že se
nám od července do prosince 2006 podařilo
úspěšně zrekonstruovat vnitřní prostor bývalého
dopravního hřiště. Vznikl tak velkorysý hrací
prostor s asfaltovým oválem a se čtrnácti herními
prvky pro děti ve věku od 2 do 15 let. Na hřišti jsou
také lavičky a další mobiliář.
Slavnostní otevření dětského hřiště plánujeme na
jarní měsíce 2007, o přesném termínu Vás
budeme informovat také prostřednictvím
Lánského zpravodaje.

Chtěla bych touto cestou opakovaně poděkovat
OÚ Lány, bez jehož významné finanční pomoci
by se tento projekt nepodařilo tak rychle a
úspěšně realizovat. Naše velké díky patří dále
všem, kteří se na rekonstrukci dětského hřiště
také podíleli (svou prací, finančním či
materiálním darem nebo třeba účastí na některé z
našich akcí...).
Děkujeme všem příznivcům za projevenou
důvěru a budeme se těšit na další spolupráci
v roce 2007.
Autor: Jana Svobodová,
NAŠE LÁNY,
občanské sdružení

Veselá zvířátka z květináčů budou moci
všichni zájemci tvořit ve středu
28. února od 14.00 hodin v Klubu pro
rodiče a děti „Domečku“ (v budově
lánské sokolovny v 1.patře). Z docela
maličkých květináčů a jen mála
materiálu vykouzlíte rychle a snadno
veselá zvířátka, která pak můžete použít
jako originální dárečky. Materiál,
šablony a pomůcky pro výrobu zvířátek
dostanete na místě. Budeme malovat
tekutými barvami, takže si vezměte
starou košili a něco pro děti na převlečení. Dílna je vhodná pro každého,
není potřeba žádná velká zručnost.
Dětem pomohou maminky. Příspěvek:
30,- Kč / dospělá osoba.

Divadlo TYRŠ:
Mrzák Inishmaanský podruhé
Divadlo TYRŠ vás zve na reprízu hry
Martina McDonagha v režii Romana
Havelky „Mrzák Inishmaanský“.
V představení se představí další členové
našeho souboru, kteří nastudovali
alternace některých rolí, například
Martin Pucholt v roli Bartleyho
McCormicka či Tereza Kundelová,
kterou znáte z Tyršat, jako Flétna.
Představení se koná 3. března od 20.00
hodin v lánské sokolovně a vstupenky
budou v obvyklých předprodejích.
Těšíme se na vaši hojnou účast a
doufáme, že se budete bavit minimálně
stejně dobře jako při premiéře.
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Pozvánka na školní ples
Základní škola CH. G. Masarykové a
Sbor rodičů a přátel dětí a školy srdečně
zve na školní ples v sobotu 17. února
2007 od 20 hodin do lánské sokolovny.
Vstupenky v ceně 100 Kč jsou v prodeji
Tabák U Drvotů. K tanci hrají Profesor 60's revival a hudba p. Juppy – B.
Yamaha. Občerstvení zajišťuje hotel
Classic. Připravena je bohatá tombola.

Pozvánka na „ples Hasičů“
Sbor dobrovolných hasičů T. G.
Masaryka v Lánech dovoluje si Vás
všechny co nejsrdečněji pozvat na
tradiční „ples Hasičů“, který se
uskuteční 24. února 2007 od 20 hodin
v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu hraje kapela
,,Merkur“ z Rakovníka. Bude
předtančení, bohatá tombola. Vstupné
100 Kč.
Přijďte pobejt!. Vlasti k obraně –
Bližnímu ku pomoci.
Starosta sboru: Miloslava Suchá, Velitel
sboru: Karel Pošta

Dětské promítání
v Muzeu TGM
Občanské sdružení NAŠE LÁNY
srdečně zve malé diváky na čtvrtek
22. února 2007 od 16.30 hodin
do Muzea TGM v Lánech na promítání
animovaných pohádek O loupežníku
Rumcajsovi 1. Délka 67 minut. Třináct
samostatných pohádek. Vstupné:
dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč, děti
do 6 let zdarma.
Jana Svobodová,
občanské sdružení NAŠE LÁNY

KAM ZA KULTUROU A SPORTEM
Nabitý březnový program Divadla TYRŠ
Divadlo TYRŠ 20. ledna 2007 odehrálo v Lánech
představení Půlnoční vlak a nyní v únoru, kdy je
sokolovna po všechny víkendy obsazena plesy a
jinými akcemi, se bude pilně připravovat na
březen. V březnu je totiž zase plně vytíženo
divadlo, a to rovněž téměř každý víkend.
Letos nastala situace, kdy se nám sešly hned tři
hry, které jsme ještě neprezentovali na žádných
přehlídkách. A tak jsme vyrazili frontálním
útokem a obeslali hned tři přehlídky, které mají
právo nominovat soubor na některou z národních
přehlídek.
Předehrou k březnovému maratónu přehlídek
bude 3. března repríza zatím posledního
představení Divadla TYRŠ „Mrzák Inishmaanský“, jehož premiéra proběhla na konci
minulého roku (viz zvláštní upoutávka). Pak
právě s touto hrou odjíždíme na první přehlídku,
a to 9.března, kdy hrajeme ve Vrchlického divadle
v Lounech. Další víkend následuje Pražská
oblastní přehlídka amatérských divadel POPAD
2007, kde jsme už v minulosti (v roce 2003
s „Šedou eminencí z Elsinoru“ a v roce 2005
s „Babincem“ a s „Entrtajnery“) dvakrát zabodovali a postoupili na národní přehlídky a kam se

tentokrát chystáme jet s „Nebem na zemi“.
No a konečně týden nato bychom měli vystoupit
na Wintrově Rakovníku a to s „Půlnočním
vlakem“.
Jak vidíte, máme tři nadějná želízka v ohni a tak
doufáme, že se alespoň v jednom případě zadaří, a
že postoupíme na některou z národních
přehlídek.
To ovšem není z hlediska přehlídek vše. Protože
jsme divadlem působícím pod Sokolem v Lánech,
čeká nás ještě 14.dubna 2007 Národní přehlídka
sokolských divadel, která se již tradičně koná
v Lázních Toušeni. Na tuto přehlídku, která
probíhá jednou za dva roky, jedeme již potřetí
a beze vší skromnosti mohu konstatovat, že náš
soubor má mezi sokolskými divadly po dvou
ročnících, kterých jsme se zúčastnili, hodně
vysoké renomé. Letos se budeme v Toušeni
prezentovat „Nebem na zemi“.
Závěrem se ještě zmíním o nejmladších
divadelnících z dětského divadelního souboru
TYRŠATA. Ty čeká 16.února 2007 dvojpředstavení muzikálu „S úsměvem jde všechno
líp“ pro školu v Tuchlovicích.
Autor: Karel Pleiner

Přijďte si zahrát volejbal!
Lánský volejbalový oddíl by rád mezi sebou přivítal nové členy a členky od 15 do 100 let. Hrajeme
v pondělí a ve čtvrtek od 18 hodin v lánské sokolovně.
Pro bližší informace volejte nebo pište našim trenérům: Martin Zelenka 603878867 nebo Honza Rovný
604161879. Najdete nás také na internetových stránkách TJ Sokol Lány (www.sokol-lany.cz).
Autor: Jan Novák, Martin Zelenka, volejbalový oddíl TJ Sokol Lány

Pozvánka na maškarní merendu a den otevřených dveří
Klubu rodičů a dětí „Domečku“
Srdečně zveme všechny pohádkové bytosti na benefiční MAŠKARNÍ MERENDU v sobotu 10. února
2007 od 13:30 hodin do sokolovny na Masarykově nám. čp. 217 v Lánech. Máme připravený bohatý
program s hudbou Tomáše Barocha, šermířským vystoupením, sportovními ukázkami oddílu dětí,
aerobiku a stepu a ceny pro nejhezčí masky. Pro všechny malé návštěvníky s rodiči bude k dispozici nově
otevřená herna „Domečku“, který zahájil svou činnost 30. ledna 2007.
Benefiční MAŠKARNÍ MERENDU podpoří Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek
ze vstupného, občerstvení a dobrovolných darů, ve prospěch vybavení dětské herny v Domečku.
Program moderuje Kamila Barochová. Přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc.
Autor: Jana Svobodová a Martina Hořejší, občanské sdružení NAŠE LÁNY

Kinokavárna Muzea TGM

Blahopřejeme

Ve čtvrtek 15. února 2007 od 17 hodin
můžete přijít do Muzea TGM v Lánech
na promítání filmu Grizzly man (USA,
dobrodružný). Vstupné: dospělá osoba
20 Kč, děti do 15 let 10 Kč.

V měsíci únoru blahopřejeme k významnému jubileu těmto občanům:
Blín Antonín, Černá Marcela, Samuel Jaroslav, Nekovář Ladislav, Sklenička Karel, Smolová Jarmila,
Malá Jana, Šilhanová Alena, Mrázková Věra, Jelínková Eva, Pucholtová Emilie, Březinová Zdeňka,
Štochlová Jaroslava, Hudecová Drahuše, Brzák Miloslav, Kynclová Marie, Matějková Marta, Kočí
Jan,Jungmannová Anna.
Přejeme hodně štěstí do dalších let!
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

