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Slovo na úvod

Milí spoluobčané,
základem zdravého vztahu občana
a obce jsou bezesporu informace. Proto
jsem rád, že Vás dnes mohu zpravit
o dosavadní práci kulturní komise
a především o tom, co v tomto roce
pro Vás z oblasti kultury plánujeme.
Nejprve mi dovolte, abych poděkoval
všem, kteří nám doposud pomohli. Ať
v prosinci loňského roku při rozsvěcení
vánočního stromku, v lednu při svěcení
nového zvonu kapličky ve Vašírově nebo
počátkem března při promítání filmů
o prezidentovi T. G. Masarykovi.
A na čem pracujeme? Pro naše starší
spoluobčany hodláme pravidelně pořádat
taneční odpoledne s živou dechovkou
s bezplatným vstupem. Poprvé již 11.
března v hotelu Classic, který zdarma
poskytl důstojné prostory. Duben by měl
být ve znamení velké oslavy pálení
čarodějnic na Kopanině. Na její
organizaci by se měli podílet společně
obec, lánští hasiči, baráčníci, modeláři a
sdružení NAŠE LÁNY.
O květnové slavnostní jízdě his-torických
vozidel z období konce 2. světové války
přes Lány nyní jednáme s Muzeem T. G.
M. V jeho prostorách by se také měly
uskutečnit výstavy o historii lánských
zájmových spolků a sportovních klubů.
Pokud máte zájem ji uspořádat, obraťte
se, prosím, na mne prostřednictvím
obecního úřadu.
Obec se bude rovněž podílet na Dětském
dni a Letních lánských slavnostech.
Prezentovat by se tu ale mohly i další
lánské spolky. Divadelní spolek TYRŠ
opět chystá slavnostní příjezd kněžny
v měsíci červnu.
Připravujeme i jiné akce, například
koncerty, o kterých si povíme příště.
Roman Havelka,
člen zastupitelstva obce
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Chodník Lány – Slovanka
Jedním z největších problémů, které trápí mnoho
občanů Lán a Vašírova, je že není vybudován
chodník podél státní silnice 236/2 z Lán
na Slovanku. Je zde velký provoz automobilové
dopravy a chodcům, kteří jdou po krajnici
vozovky, hrozí nebezpečí střetu s automobilem.
Všichni víme, že tento problém se pokoušela
bezúspěšně řešit i předcházející zastupitelstva.
Volební programy všech politických stran
i nezávislých slibovaly voličům řešení tohoto
problému. Proto také jedním z prvních úkolů
nově zvoleného zastupitelstva je: řešit vybudování chodníku mezi Lány a Slovankou.
Dovolím si naše spoluobčany seznámit
s dosavadním průběhem jednání.
Minulé zastupitelstvo nechalo vypracovat
projektovou dokumentaci a podalo v roce 2004
žádost na Pozemkový fond v Rakovníku, který je
majitelem pozemku po levé straně silnice
směrem na Slovanku, o převod části pozemku
v šířce 2 m na obec Lány. V té samé době požádal i
ŠZP Lány o převedení ostatní výměry pozemku
do jeho správy. Protože v té době bylo zahájeno
stavební řízení na budování obchvatu obce, který
částečně zasahuje do tohoto pozemku, nebylo
možné přesné geodetické zaměření a bylo
domluveno, že toto bude provedeno po zaměření
vybudovaného kruhového objezdu pod statkem.
Z toho důvodu byl obcí Lány na pozemkovém
fondu tento pozemek zablokován až do doby

úplného dořešení celé záležitosti. Obec Lány
nechala provést v územním plánu změnu č.1, kde
mimo jiné je změněna trasa budoucího chodníku
a to tak, že od statku bude chodník veden po pravé
straně silnice směrem na Slovanku a
pod kruhovým objezdem přejde na levou stranu
dle původního projektu. Až potud je vše
v pořádku. Bohužel v minulém roce požádal
Pozemkový fond v Rakovníku jeden restituent,
kterému nemohl být vydán jeho původní majetek,
o vydání výše uvedeného pozemku jako náhradu
za jeho restituce. Pozemkový fond mu jej nevydal
z důvodu zablokování obcí Lány a tento restituent
předal celou kauzu k soudu. Z tohoto důvodu se
zatím celé další jednání zastavilo a čeká se
na rozhodnutí soudu. Samozřejmě, že obec
provede všechny možné právní kroky, aby řešení
tohoto problému co nejvíce urychlila.
Na vysvětlení chci jen doplnit, že restituent, který
požádal o vydání pozemku, nemá nic společného
s naší obcí. Je z jiné části okresu, ale dle platných
zákonů má právo požádat o vydání jiného
volného majetku Pozemkového fondu jako
náhradu za restituční majetek, který mu nemohl
být z nějakých jiných důvodů vydán. Obecní
zastupitelstvo bude občany průběžně informovat
o dalších výsledcích jednání kolem tohoto
problému. Naším záměrem je samozřejmě
vybudovat chodník jak nejrychleji to bude možné.
Autor: Karel Sklenička, starosta obce

Nízká nezaměstnanost v naší obci
Úřad práce v Kladně zveřejnil údaje
o nezaměstnanosti v obcích okresu Kladno
k 31. lednu 2007. Zatímco v okrese je celkem
6309 nezaměstnaných na 79 574 ekonomicky
aktivních obyvatel (míra nezaměstnanosti je tedy
7,9%) v naší obci je 29 nezaměstnaných na 862

ekonomicky aktivních obyvatel a míra
nezaměstnanosti je 3,4%. Ve srovnání
s okresním průměrem jsou tedy Lány pod
polovinou průměrné míry nezaměstnanosti,
což je jistě dobrá zpráva.

Povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod
K 1. lednu 2008 zaniká platnost povolení
k odběru povrchových nebo podzemních vod
a k vypouštění odpadních vod, která byla vydána
a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
Povolení vydaná po 1. lednu 2002 nadále platí.
Pokud u příslušného vodoprávního úřadu podá
žadatel nejpozději do 1. července 2007 žádost
o prodloužení stávajícího platného povolení,
může být při splnění zákonných podmínek jeho
platnost prodloužena.
Jedná se například o studnu, vrt, potok či nádrž
využívané pro odběr vody k zalévání zahrady,
k napájení zvířat či k podnikání. To se týká

i vypouštění odpadních vod. Nadále zdarma jsou
odběry, které nepřekročí 500 m3 měsíčně či
6000 m3 ročně. Rovněž povolenky k odběru
podzemní vody ze zdroje určeného pro
individuální zásobování domácnosti vodou jsou
dále v platnosti.
Více informací lze získat na bezplatné informační
lince ministerstva zemědělství 800 101 197
a na www.zanikpovoleni.cz, kde jsou také
ke stažení příslušné formuláře.
Zpracoval: Karel Pleiner
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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
35 x 45 mm (fotografie nesmí být
starší než jeden rok). Zhotovení
fotografií bude možné ve středu
14. března 2007 od 10 - 16 hodin
(s polední pauzou) v prostorách
Obecního úřadu Lány.

Výměna řidičských průkazů
Na základě oznámení Ministerstva
dopravy upozorňujeme občany
na nutnost výměny řidičských průkazů
vydaných od 1. července 1964
do 31. prosince 1993. Výměnu je třeba
provést do konce letošního roku.
Pro obec Lány provádí výměnu
Magistrát města Kladna, odbor
správních agend, Náměstí Svobody,
Kladno (budova bývalé České
spořitelny a.s.).
Potřebné doklady: řidičský průkaz,
platný občanský průkaz, 1x fotografie
o rozměru 35 x 45 mm, vyplněná žádost
(žádosti jsou k vyzvednutí pouze
na Magistrátě města Kladna).
Úřední hodiny:
PO, ST: 8:00 - 12:00 h / 13:00 - 18:00 h
ČT: 8:00 - 12:00 h / 13:00 - 15:00 h

Parkování u pošty
Obecní úřad připravuje zřízení
parkovacích míst před budovou České
pošty s.p.

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.

Pitná voda v Lánech a Vašírově
V poslední době se v mnoha domácnostech Lán
i Vašírova stává, že z kohoutku neteče pitná voda
křišťálově průzračná, ale více či méně bíle nebo
rezavohnědě zbarvená. Ani jeden z těchto jevů
neškodí lidskému zdraví, nicméně je dobré vědět,
co je jejich příčinou a jakým způsobem je
eliminovat.
Bílé zbarvení vody způsobuje vzduch ve vodě
rozpuštěný. Při kontaktu studené vody z distribuční sítě s teplejšími vnitřními rozvody
ve Vašem domě nebo průtokem přes perlátor
instalovaný na Vašem vodovodním kohoutku se
tento vzduch z vody uvolní a velké množství
drobných bublinek způsobí její „mléčné“
zabarvení. S tímto zabarvením se můžete rovněž
setkat po provedených opravách vodovodního
potrubí, kdy se do sítě nasál vzduch z vnějšího
prostředí. Vzduch z vody postupně vyprchá, takže
stačí, když vodu necháte několik minut odstát.
Bílé zbarvení vody způsobené rozpuštěným
vzduchem nemá žádný vliv na chuťovou kvalitu
vody ani na Vaše zdraví.
Rezavohnědé zabarvení způsobují částice oxidu
železa, které vznikají korozí vnitřních stěn
ocelového nebo litinového potrubí. Tyto částice se
za normálních okolností usazují na stěnách
p o t r u b í . P ř i z v ý š e n é m p r ů t o k u v o d y,
při manipulaci s uzávěry, při opravách nebo
údržbě rozvodné sítě, atd. se částice oxidu železa

mohou uvolnit do distribuované vody a způsobit
tak její zabarvení.
Oxidy železa nejsou zdraví škodlivé, větší
množství jejich uvolněných částic však negativně
působí na vzhled a chuť pitné vody.
Doporučení: Po dobu, kdy u Vás teče „rezavá“
voda, používejte Vaše vodní domácí přístroje
(pračky, myčky, varné konvice, sprchy atd.) jen
v nejnutnějších případech. Částice oxidu železa
by totiž mohly zanést trysky nebo ventily těchto
zařízení. Zabarvenou vodu rovněž nepoužívejte
na praní – mohlo by dojít k nežádoucímu
obarvení prádla. Aby Vám z vodovodního
kohoutku opět tekla průzračná voda, stačí ji
nechat chvíli odtéci.
Pokud by se Vám zdálo, že „rezavá“ nebo „bílá“
voda teče příliš dlouho nebo že se tento jev
opakuje příliš často, kontaktujte Středočeské
vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno 272 80,
zákaznická linka: 840 121 121, e-mail:
info@svas.cz.
V případě, že v distribuční síti teče nezabarvená
voda a z Vašeho vodovodního kohoutku přesto
teče voda „rezavá“, příčina jejího zabarvení může
spočívat ve vnitřních rozvodech, za které
odpovídá majitel domu.
Zdroj informací: Středočeské vodárny a.s.
zpracovala Martina Hořejší

Kam se obrátit o dávky sociální péče, státní sociální
podpory a sociální podpory
Magistrát města KLADNA, odbor SP a SSP,
Oddělení sociální pomoci
Adresa: Severní ulice 2952, 272 04 Kladno,
Tel. 312 604 761, ústředna 312 604 111,
Fax 312 604 789
Ivana Kuželková, č. dveří 409, tel. 312 604 762
·
příspěvek na zakoupení a opravy motorových

vozidel; příspěvek na úpravu bytu; příspěvek
na opatření zvláštních pomůcek
Helena Spěváčková, č.dveří 410, tel. 312604766
·
průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P;

příspěvek na provoz motorových vozidel
(pro žadatele, jejichž příjmení začíná
písmenem A-L)
Eva Šváchová, č. dveří 412, tel. 312 604 764
·
průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P;
příspěvek na provoz motorových vozidel
(pro žadatele, jejichž příjmení začíná
písmenem M-Ž)
Věra Šímová, č. dveří 408, tel. 312 604 784
·
příspěvek na péči; příspěvek na úhradu

nájemného v bezbariérovém bytě; příspěvek
na provoz telefonní stanice; příspěvek na
zvýšené náklady spojené s užíváním ortopedických a kompenzačních pomůcek;
příspěvek úplně nebo částečně nevidomým

občanům na krmivo pro vodícího psa; dávky
sociální péče v mimořádných případech;
dávky starým a invalidním občanům dle
vyhlášky zák.č.482./91 Sb.o sociální
potřebnosti (pro žadatele jejichž příjmení
začíná písmenem N-Ž)
Lucie Slavíková, č. dveří. 408, tel. 312 604 756
·
pro žadatele, jejichž příjmení začíná A-M

Nová dávka určující stupeň bezmocnosti příspěvek na péči
Telefonické spojení 312 604 761 – paní Střelková,
Slavíková, Valová, Alterová, Šímová.
Pro přiznání dávky je nutné vyplnit žádost
pro žádajícího, předložit průkaz totožnosti (OP),
údaje o ošetřovaném vyplní lékař.
Dávky posuzuje Úřad práce v Kladně,
Dukelských hrdinů 1372, 272 01 Kladno, oddělení Lékařské posudkové služby, tel. 312 600 111.
Určují se 4 stupně bezmocnosti, které se liší
finančně. Dávky jsou určeny adresně
pro jednotlivce, kteří sami rozhodnou, jakou péči
o svoji osobu budou preferovat - někoho z rodiny
nebo jiné osoby či organizace.
Zpracovala: Jiřina Věrnochová,
předsedkyně sociální komise
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Požadavky spolků o podporu výrazně převyšují možnosti
obecního rozpočtu
Obec Lány podporuje každoročně činnost
sportovních organizací a zájmových spolků
formou finančních příspěvků. Pro letošní rok
byla nově stanovena jasná pravidla a termín
pro příjem žádostí.
V průběhu měsíce února 2007 posuzovala komise
veřejného pořádku a sportu a mládeže žádosti
spolků a sportovních organizací o finanční
příspěvek z rozpočtu obce Lány.
Pro rozdělování dotací byla předem stanovena
podrobná pravidla, se kterými byli seznámeni
všichni vedoucí spolků a klubů ještě
před podáním svých žádostí. Pravidla byla také
vysvětlena na osobním setkání se všemi zástupci
spolků a klubů v lednu letošního roku na obecním
úřadu. Na tomto setkání byli všichni seznámeni
s tím, že finance z rozpočtu obce jsou pouze
příspěvkem na konkrétní akci, pokrytí konkrétních prokazatelných nákladů na činnost či
opravy a údržbu majetku. Dále bylo zdůrazněno,
že všechny spolky a kluby se musí maximálně
snažit svoji činnost financovat z různých zdrojů
(jako jsou členské příspěvky, sponzorské dary,
reklama, granty apod.) a obec jim pouze přispívá
na jasně zdůvodněné výdaje na činnost nebo akci.
Upřednostňovány jsou výdaje, které lze obtížně
financovat z jiných zdrojů. Všem bylo vysvětleno,
že situace z minulých let, kdy byly některým
organizacím poskytnuty z obecního rozpočtu
významné finanční prostředky, se již nemůže
opakovat, protože obecní úřad využil
na příspěvky část mimořádných výnosů z prodeje
akcií VKM a ČMD. Pravidla pro rok 2007 byla
stanovena velmi jasně a podrobně.
Připravený formulář žádosti o příspěvek byl
podrobný vzhledem k tomu, že tato forma byla
zvolena letos poprvé. Žádná žádost nebyla

vyřazena, přestože řada z nich obsahovala
nedostatky, které by k vyřazení opravňovaly.
Vy h o d n o c e n í ž á d o s t í p r o v e d l a k o m i s e
na několika setkáních a snažila se o co nejobjektivnější výběr bez ohledu na to, kdo žádost podává.
Ze strany některých spolků a klubů bohužel došlo
k tomu, že požadují 80-90% celkového rozpočtu
organizace. To znamená, že u těchto spolků je
minimální snaha a schopnost zajistit jiný zdroj
financování a pouze očekávají, že jim obec zaplatí
téměř všechno, co si vymyslí. Činnost spolků a
sportovních klubů je potřebná, pro obec důležitá
a obec ji chce podporovat v maximální možné
míře obecního rozpočtu. Přesto se jedná především o činnost, kterou členové spolků a klubů
dělají pro svoji radost, jako svého koníčka a
nemohou tedy očekávat, že tato jejich činnost
bude téměř ze 100% financována z prostředků
obce na úkor ostatních nutných výdajů, které
slouží všem občanům.
Žádosti o příspěvek obce z programu na podporu
sportovních organizací a zájmových spolků
podalo ve stanoveném termínu do konce ledna
2007 celkem 11 spolků, z toho 4 jsou sportovní
organizace a 7 zájmových spolků. Celková výše
požadovaných prostředků dosáhla 1 milion
249 tisíc korun.
O konečné výši celkové podpory, která bude
vyčleněna na podporu sportovních a zájmových
organizací, rozhodne zastupitelstvo obce v nejbližší době při schvalování rozpočtu obce pro rok
2007. Následně bude dle stanovených kritérií
definitivně rozhodnuto o rozdělení prostředků
mezi žadatele.
Autoři: Ing. Vlastimil Hořejší,
JUDr. Ernest Kosár,
komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

Pečovatelská služba HOME CARE
zdravotní ošetřovatelská péče v domácím prostředí
Když se zhorší zdravotní stav klienta, kterého si
chce rodina ponechat v domácí péči, anebo
naopak ho chce mít co nejdříve z nemocnice, lze
využít k pečovatelským službám i služby
odborného zdravotnického personálu z Home
Care. Předepisuje ji ošetřující lékař a úkony platí
zdravotní pojišťovny.Tato služba se může využít až
tři hodiny denně.

Informace můžete získat na P-P klinice, adresa:
Huťská 211, Kladno 272 80 (II.křídlo E, 2.patro,
č.dveří 135). Telefonické spojení 312 619 145
(záznamník), 312 619 168, 777 724 528.
Více podrobných informací o sociální službách
můžete získat na www.mpsv.cz.
Zpracovala: Jiřina Věrnochová,
předsedkyně sociální komise

Nedostáváte Lánský zpravodaj?
Pokud v jednom domě bydlí několik domácností,
jsme si jisti, že jeden výtisk Lánského zpravodaje
doručovaný prostřednictvím České pošty a.s. je
nedostačující. Nabízíme proto těmto domácnostem, aby nás kontaktovaly prostřednictvím
emailu: zpravodaj@lany.cz nebo informovali
Obecní úřad Lány a nahlásili adresu a počet
výtisků, který si přejí doručovat. Touto cestou nás

můžete také informovat, pokud Lánský
zpravodaj ve své schránce nenacházíte vůbec.
Postaráme se o nápravu.
Lánský zpravodaj bude po distribuci Českou
poštou a.s., v obci rovněž k dispozici všem
zájemcům ve Smíšeném zboží Vaněček
v Berounské ulici.

Výměna zbrojních průkazů
Policie ČR - okresní ředitelství Rakovník
upozorňuje všechny držitele zbrojních
průkazů a evropských zbrojních pasů
s trvalým bydlištěm v obci Lány, že
agenda týkající se zbrojních průkazů
u těchto osob byla dnem 1. 1. 2007
převedena z území okresu Rakovník
na území okresu Kladno, respektive
na Inspektorát pro zbraně, střelivo,
výbušniny a drogy OŘ PČR Kladno.
Je proto nezbytně nutné v době co
nejkratší, nejpozději do 31.3.2007,
požádat příslušný útvar policie, kterým
je výše uvedený Inspektorát pro zbraně,
střelivo, výbušniny a drogy OŘ PČR
Kladno, adresa: Havířská 632, Kladno
(budova bývalé vojenské správy)
o výměnu dokladů.
Výměna dokladů bude provedena
v kterýkoliv úřední den po předložení 2
průkazových fotografií, současného
zbrojního průkazu a předložení zbraní.
Výměna je bezplatná. OŘ PČR Kladno
doporučuje občanům sjednání schůzky
na tel. 974 873 301.
Všichni majitelé zbrojních průkazů
budou vyzváni Policií ČR OŘ Kladno,
Havířská ul. 632, Inspektorát
pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy
k osobní návštěvě a výměně příslušných
dokladů.
Okresní ředitelství,
Policie České republiky Rakovník

Likvidace autovraků
Obecní úřad informuje občany, že podle
zákona o odpadech č.106/2005 Sb. mají
povinnost likvidovat vraky automobilů
v rámci ochrany životního prostředí.
Obec Lány připravuje smlouvu na
ekologickou likvidaci vraků automobilů
s firmou ELIAV a.s. se sídlem Velká
Dobrá a firmou Autoslužby na Rudě.
Obě firmy provádí likvidaci vraku
automobilu včetně odtahu a vystavení
dokladu pro odhlášení z evidence
vozidel i pro fyzické osoby.
Opuštěné vozidlo přemístí obecní úřad
ve spolupráci s Městskou policií Nové
Strašecí po uplynutí 2 měsíců ode dne,
kdy se o této skutečnosti dozvěděl,
na náklady jeho vlastníka, na vybrané
parkoviště. Informaci o umístění
opuštěného vozidla na vybrané
parkoviště zveřejní obecní úřad
na úřední desce. O umístění vozidla
informuje jeho vlastníka, pokud je ho
možné identifikovat.
Autor: Václav Fencl, místostarosta obce
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S platností od 4. března 2007 dochází
k omezení provozu spojů na lince
č.460820 Manětín-Rakovník-LányPraha. Dopravní obslužnost na této
lince bude zajištěna pouze v pátek.
Jízdní řád je vyvěšen na informačních
tabulích na zastávkách autobusů.
Zdroj: Dopravní útvar
ČSAD autobusy Plzeň a.s.

Provozovatel prodeje
potravin ve Vašírově
ukončí prodej
Obecnímu úřadu bylo doručeno
oznámení paní Milady Grundové
o ukončení prodeje potravin ve Vašírově
ke dni 31.3.2007. Obecní úřad Lány
vyzývá touto cestou zájemce o pronájem
stávajících buněk k provozování prodeje
nebo o námět či konkrétní návrh
na jejich využití.

Změna ordinačních hodin
Změna ordinačních hodin praktického
lékaře MUDr. Jakuba Volfa od
26. 2. 2007 (Tel. 736 771 812).
Ordinační hodiny Lány:
Pondělí
12.30 – 16.30 ordinace bez objednání
16.30 – 17.30 objednaní pacienti
Čtvrtek
7.45 – 9.00
odběry + administrativa
9.00 – 12.30 ordinace bez objednání
12.30 – 13.30 objednaní pacienti
Ordinační hodiny Rynholec:
Úterý
7.00 – 8.15
odběry + administrativa
8.15 – 11.30 ordinace bez objednání
11.30 – 12.30 objednaní pacienti
Pátek
7.00 – 8.00
administrativní úkony
8.00 – 11.00 ordinace bez objednání
11.00 – 12.00 objednaní pacienti
Ordinační hodiny Rakovník:
7.00 – 12.30 z toho 7.00-8.00 odběry

Ukládka biodpadu zdarma
Společnost Ekologie s.r.o. umožní
i v letošním roce v měsících březnu,
dubnu a květnu 2007 lánským a
vašírovských občanům a podnikům
předat na skládku zdarma biologicky
rozložitelný odpad ze zahrádek (větve,
suchá i čerstvá tráva, apod.).
Podrobnosti na:
www.skladka-ekologie.cz.

Druhy odpadů a co s nimi
Na úvod bych rád poděkoval všem, kteří se
o problematiku odpadů zajímají a reagovali na
články v minulém zpravodaji. Vaše připomínky a
podněty k tomuto tématu jednoznačně vítáme,
protože ukazují na existující problémy a na
možnosti zlepšení hospodaření s odpady v naší
obci.
V minulém zpravodaji jsme se snažili vysvětlit,že
třídit odpady je nejen správné s ohledem
na ekologii, ale také finančně výhodné pro nás
všechny. Za netříděný odpad totiž při nákupu
známky na popelnici zaplatíme mnohonásobně
víc peněz než za odpad vytříděný a uložený
do barevných kontejnerů.
Dnes se zaměříme na určení druhů odpadu,
poradíme, jak správně jeho hlavní druhy třídit
a poskytneme přehled o množství vyprodukovaného odpadu v Lánech v průběhu
několika minulých let. V příštích číslech LZ
se chceme podrobněji věnovat jednotlivým
druhům odpadu, abychom Vám pomohli lépe
porozumět celému procesu následného
zpracování odpadu, protože právě tam najdeme
odpovědi na nejčastější otázky, co vlastně
do kterého kontejneru na tříděný odpad patří a
proč.
V každé domácnosti vzniká směsný odpad. Jeho
složení se liší dům od domu, ale obecně lze hovořit
o několika hlavních druzích odpadu, které ho
tvoří. Jsou to následující odpady:

Využitelné - tyto odpady lze dále zpracovat,
např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve,
folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník),
kompostovatelný kuchyňský odpad, biologicky

rozložitelný odpad (tráva, listí, větve ze zahrádky)
atd. Třídí se do příslušných značených kontejnerů
a sběrných nádob, případně se kompostují.

Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou
do popelnice, např.: starý nábytek, koberce,
linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky,
elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.
Elektrotechnika (spotřebiče) a elektronika patří
do sběrných dvorů nebo se odevzdávají prodejci.
Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné
vlastnosti, proto se v žádném případě nesmí
vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky,
výbojky, aku-mulátory, galvanické články
(baterky), ledničky, mrazničky, barvy, lepidla,
oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečné
odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny, nebo
do sběrného dvora! Léky nevyužívané nebo
s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat
v lékárně.
Ostatní - odpady, které vám zbydou
po vytřídění všeho, co je možné dále využít.
Ostatním odpadem rozumíme např.: znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil,
porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí
apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které
byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté
do popelnice nebo kontejneru na směsný
komunální odpad před vaším domem.
Cílem třídění odpadu je snížení množství
nevyužitelného odpadu, který je ukládán
na skládku.

Množství vytříděného odpadu v obci Lány a Vašírov
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Proč kontejnery na tříděný odpad
vyváží běžné “popelářské” auto?

Proč bychom měli sešlapávat PET
lahve a rozebírat papírové krabice?

Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně
používá stejná technika jako je tomu u svozu
směsných komunálních odpadů. To ale v žádném
případě neznamená, že tříděný odpad končí
na skládce. V některém z příštích článků
přineseme podrobnější informace o tom, co se s
kterým druhem odpadu konkrétně dále děje a jak
je využíván.

Jednoduše proto, že pokud to neděláme, lahve či
krabice zabírají hodně místa a v kontejnerech
na tříděný odpad tak skladujeme zbytečně
vzduch. Kapacita potom nestačí, kontejnery jsou
přeplněné a zaplatíme víc za odvoz, protože
necháváme odvážet vzduch namísto obalů.

Autor: Josef Drastil, Miroslav Hořejší
komise životního prostřed
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Aktuální umístění kontejnerů na tříděný odpad

Městská policie informuje

Vašírov
N. Strašecí

N. Strašecí

kaplička

7

8

hřbitov

Stochov

Vašírov
Lány
6

Lány

ZŠ

5
pošta

1

rybník

OÚ

3

Křivoklát
fotbal

náměstí

zámek

2

9

4
Beroun

1. před prodejnou Tabák u Drvotů,
Masarykovo náměstí
2. v ulici V Chaloupkách za rodinným
domem č.p. 98
3. v ulici Na Ohradech (za hospodou Narpa)
4. v Lesní ulici (zpevněná plocha naproti
domu č.p. 125)

5. u bytového domu č.p. 254, 252 ve Školní ulici
6. v ulici Ke Hřbitovu (před RD č.p. 174 a 177)
7. u bytových domů v ulici U Lipky č.p. 364,
429)
8. ve Vašírově u telefonní budky
9. připravuje se - nad řadovými domky

V lednu a v únoru probíhající krádeže
měděných okapů způsobily v Lánech
místním občanům nemalé škody.
Pachatel je dnes již znám, věc šetří
Policie ČR.
Podnapilý řidič usedl do svého vozidla
časně ráno 1.2.2007. Po kontrole
hlídkou MěP byla přítomnost alkoholu
potvrzena, věc byla na místě oznámena
Policii ČR.
Odpoledne 7.2.2007 ve Vašírově opilý
muž řídil motorové vozidlo. Hlídka MěP
vozidlo dostihla a zastavila až v Lánech.
Věc dále šetří Policie ČR, je však
nepochybné, že pachatel delší dobu
za volant neusedne.
V současné době se v obci Lány objevila
řada odstavených vraků a autovraků
motorových vozidel. Upozorňujeme
touto cestou jejich vlastníky
na skutečnost, že tento způsob
odstavení nepoužitelného vozidla je
nepřípustný, sankce nejsou nikterak
malé. Majitelé jsou ze zákona povinni
zaplatit likvidaci vraku, bude-li
provedena obecním úřadem. Městská
policie spolu s obecním úřadem již
připravuje opatření, která povedou
k odstranění vraků a tím se i zlepší
vzhled místních prostranství.
Autor: Martin Novák, vrchní strážník
Městské policie Nové Strašecí

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Dechovka v březnu v Lánech
Již 11. března od 15 hodin začíná v lánském hotelu Classic série
dechovkových tanečních odpolední, které nejen pro seniory bude
pořádat kulturní komise obce Lány. Dechovková odpoledne by se měla
konat každé tři měsíce. Poprvé pro občany zahraje lánská kapela
Seniorka, která je v regionu velmi oblíbenou a vyhledávanou. Povídali
jsme si o ní s kapelníkem Jaroslavem Slavíkem.

Jak dlouho již Seniorka hraje a v jakém složení?
Naše muzika je následovníkem kapely Jaroslava Jůny z Rynholce, resp.
Nového Strašecí. Když v roce 1989 zemřel, převzal jsem žezlo kapelníka já a
do skupiny přišel Antonín Štáfek. V průběhu let se ještě vyměnil
harmonikář a bubeník. Nyní tedy hrajeme v obsazení – Antonín Štáfek na
tenor saxofon, Václav Cinkl na harmoniku, Pavel Prošek na bicí a já hraji na
saxofon a zpívám.

Jaký je váš repertoár?
Začínali jsme s lidovkami a postupně jsme dle přání lidí přidávali také další
formy – slowfox, foxtrot, walz i rokenrol. Zkrátka vše, co je pro starší lidi
melodické. Hodně si žádají naši swingovou směs nebo píseň Bílá orchidej,
z lidovek pak například Borkovickou polku. Já sám nemohu říci,
co nejraději hraji. Líbí se mi vše, pokud je to dobře zahrané.

Cítíte, že by v dnešní moderní době oslaboval zájem o dechovky?
Myslím, že se to region od regionu liší. Ve Středočeském kraji ale zájem jistě
klesá. Větší dechovku mají v Kladně. Menší kapely jako je ta naše

s podobným repertoárem tu téměř nejsou. Něco jiného je na Moravě nebo
na jihu Čech. Tam se tahle tradice drží, až jim kolikrát závidím,
že v dechovkách hraje hodně mladých lidí. My máme to štěstí, že nám bývalý
kolega jednoho mladého bubeníka doporučil.

Kde všude vás vaši příznivci mohou slyšet?
V blízkém okolí hrajeme pravidelně v Kačici, Lhotě u Žiliny a Buštěhradě
u Kladna. Nyní se přidává i Nové Strašecí a doufám, že se budeme setkávat
s lidmi i tady v Lánech. Nejdále jsme hráli ve francouzském Štrasburgu
v roce 1996, a to s tanečním souborem Květovanky, se kterým jsme během
několika let absolvovali asi 120 představení.
Autor: Roman Havelka, předseda kulturní a školské komise

Program dechovkových odpolední v Lánech:
11. března 2007 od 15 hodin kapela Seniorka, hotel Classic
17. června 2007 od 15 hodin pan Poláček a spol., hotel Classic
5. července 2007 od 16 hodin Cyrilometodějské posezení u kapličky
ve Vašírově
30. září 2007 od 15 hodin kapela Seniorka, hotel Classic
Vážení spoluobčané, srdečně Vás na posezení s dechovkou zveme.
Vstup bude pro všechny zdarma.
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Program klubu Domeček
Klub pro rodiče a děti Domeček sídlí
v lánské sokolovně a na březen 2007
má připravený následující program :
VÝTVARNÁ DÍLNA – Ve středu 14.
března 2007 od 9.00 hodin si můžete ze
špejlí a veselých obrázků vyrobit
zapichovátka do květináčů. Materiál a
pomůcky pro výrobu zapichovátek
dostanete na místě. Dílna je vhodná
pro každého, není nutná velká zručnost.
BESEDA - Představení Baby clubu
Elma Kladno, jak je cvičení a plavání
pro kojence a batolata prospěšné, kdy
neplavat a necvičit, plavání pro těhotné,
představení kurzů, instruktážní video.
Přijít a zapojit se do besedy může
kdokoliv.
VÝTVARNÁ DÍLNA – Velikonoční
výzdobu můžete vyrábět v úterý 27.
března od 14.00 hodin v Domečku.
Z kousku tvrdého papíru a kokosového
vlákna vytvoříte velikonoční výzdobu do
oken, na kytičky nebo do ošatky
k vajíčkům. Materiál a pomůcky pro
výrobu ozdob dostanete na místě.
Nezapomeňte si něco na převlečení
pro sebe i děti a dobrou náladu. Dílna je
vhodná pro každého, není nutná velká
zručnost.
VÝTVARNÁ DÍLNA – Kouzlení s vejci
ve středu 4. dubna od 9.00 hodin v Klubu
pro rodiče a děti - Domeček. Ukážeme
Vám, jak můžete jednoduše a zároveň
netradičně ozdobit svá letošní velikonoční vajíčka nebo vyfouknutá vejce
"poucha". Vezměte si prosím sebou 2 – 3
vyfouknutá vejce.
S sebou si vezměte přezůvky. Příspěvek
30,- Kč dospělá osoba.

Dětské promítání
v Muzeu TGM
Občanské sdružení NAŠE LÁNY
srdečně zve malé diváky ve Čtvrtek
15. března 2007 od 16.30 hodin
do Muzea TGM v Lánech na promítání
animovaného filmu Příšerky s.r.o. Délka
88 minut. Příběh hraček je napěchován
humorem i dobrodružstvím. Vstupné:
dospělí 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč, děti
do 6 let zdarma.
Autor: Jana Svobodová,
občanské sdružení NAŠE LÁNY

Jaká byla Maškarní merenda?
Vydařená! Alespoň tak hodnotíme dobročinnou
akci spojenou se slavnostním otevřením Klubu
pro rodiče a děti s názvem Domeček my, jako
pořadatelé. Přišlo téměř sto dětí v maskách
v doprovodu svých rodičů, často i prarodičů a tak
se během sobotního odpoledne 10. února 2007
lánská sokolovna zaplnila do posledního místa.
Chtěli bychom Vám sdělit, jak vlastně tato
dobročinná akce dopadla a co bylo jejím hlavním
důvodem. Chtěli jsme veřejnosti představit náš
nový projekt Domeček - Klub pro rodiče a děti,
který našel své sídlo v lánské sokolovně a
počátkem února 2007 zahájil svůj provoz. A aby
byla oslava pořádná, pozvali jsme všechny
zájemce na Maškarní merendu, během které
slavnostní pásku Domečku přestřihla na první
pokus paní Václava Nováková, starostka TJ Sokol
Lány společně s paní Janou Svobodovou,
předsedkyní občanského sdružení NAŠE LÁNY.
O pestrý odpolední program merendy se
zasloužily dívky z oddílu aerobiku a maminky
s dětmi (TJ Sokol Lány), skupina historického
šermu Berounští měšťané a kroužek stepu při ZŠ
Lány. Nechyběla ani diskotéka, o kterou se staral
p. Tomáš Baroch se svým synem. O hladký
průběh programu se starala paní Kamila
Barochová. Protože množství
pěkných masek zaskočilo porotu
vybírající nejhezčí masku, musel o
výběru rozhodnout los. Cenu za 1.
místo získala Sára Rychtrová (selka),
2. místo Ondra Havel (čert), 3. místo
Petr Olič (duch). Děti si odnesly
pohádková DVD a diplom.
"Z každé Vaší koruny jsou dnes dvě",
to je heslo z letáčku Nadace Divoké
husy. Tato nadace vybrala naši
Maškarní merendu a zdvojnásobí
výtěžek na podporu existence
Domečku. Jak to vlastně dopadlo?

Čistý výtěžek z Maškarní merendy po odečtení
nákladů činí skvělých 32.987,- Kč (vstupné a
kasička 8.070,- Kč; občerstvení 7.738,- Kč; šatna
1.229,- Kč; sponzorské dary 16.450,- Kč)!
A co s nimi uděláme? Prostředky použijeme
na vybavení herny pro děti v Domečku,
na zakoupení odborných publikací pro rodiče,
dětských knížek; hudebních nástrojů, cvičebních
pomůcek, CD s dětskými písničkami a říkadly,
na materiál pro výtvarnou a rukodělnou dílnu.
Naše velké díky patří všem návštěvníkům, kteří
svou přítomností podpořili náš projekt Domeček.
Chceme poděkovat všem účinkujícím a
dobrovolným pomocníkům, sponzorům z řad
soukromých osob i firem a také všem členům
občanského sdružení NAŠE LÁNY. Všichni
obětavě pomáhali a vystupovali bez nároku
na odměnu.
Autor: Jana Svobodová a Martina Hořejší,
občanské sdružení NAŠE LÁNY

Ve školce se nenudíme
Pátek 9.únor byl svátečním dnem pro 21 našich
dětí. Konal se totiž zápis do 1. třídy základní školy.
Než sice nastoupí v září do 1.třídy, uteče ještě
hodně vody, ale již nyní se do školy těší. A my se
snažíme jim pomáhat v tom, aby tento přechod
do velké školy byl bez problémů. Kromě našeho
školního vzdělávacího programu ,,Barevné
stoupání“, který je přizpůsoben potřebám všech
dětí ve školce a rozvíjí nenásilnou formou
přirozené potřeby dětí, nabízí naše školka několik
let nadstandardní aktivity pro děti, které mají
o tyto činnosti zájem.
Již druhým rokem u nás působí agentura
,,Mimoza“, která 2x týdně pro děti od 3 let
organizuje výuku anglického jazyka pod vedením
lektorky V. Matějovičové. Pro nejen hudebně
nadané děti je určen každou středu kroužek
,,Flétničky“, vedený paní Barochovou. Pro děti,
které rády tvoří, je zde každý čtvrtek kroužek
výtvarné výchovy a keramiky, vedený učitelkami
z naší školky, na kterém se děti seznamují
s neobvyklými výtvarnými technikami.

Logopedická prevence probíhá ve středu pro děti
s logopedickými vadami. Paní učitelka
Věrnochová pomáhá dětem tyto vady vyrovnávat.
Celý kolektiv mateřské školky se snaží poskytnout
dětem co nejvíce zážitků: jezdíme do divadel,
zveme umělce nebo i odborníky na problémy
dnešní doby, jako byla např. protidrogová
prevence, kterou pro nás zorganizoval pan
M. Norko. Ještě před zápisem dětí jsme
uspořádali besedu s PhDr. M. Drdovou na téma
,,Školní zralost“. Přítomna byla i pí.učitelka
Mésárošová, která rodiče seznámila, co je s dětmi
čeká u zápisu a co by měl umět a znát budoucí
školáček.
Celý kolektiv MŠ vymýšlí nové aktivity, zajímavé
jak pro děti, tak i pro jejich rodiče, kteří jsou
na akcích vítáni. A nyní se těšíme na další malé
školáčky,které již brzy přivítáme u zápisu na další
školní rok.
Autor: Jiřina Věrnochová
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Tyršata reprezentují naši obec
Dne šestnáctého února se dětský divadelní soubor
Tyršata předvedl dětem v tuchlovické základní
škole. Sehrál zde dvě představení dětského
muzikálu.
Dětský divadelní soubor Tyršata po zimní
pauzičce opět vyrazil do světa, i když tentokrát jen
do sousední obce. Na žádost ředitelky tuchlovické
školy paní Reckziegelové se děti 16.února vydaly
potěšit své vrstevníky do Tuchlovic dětským
muzikálem „S úsměvem jde všechno líp“.
Tuchlovická škola má nově pořízený divadelní
sálek se slušným vybavením, takže tím odpadla
největší starost – kde hrát. Ačkoli se děti z Tyršat
velmi těšily (odpadl jim přece jeden den školy –
hurá!), přece jen na nich byla znát troška
nervozity. A to nemluvím o režisérovi představení
Romanu Havelkovi a ostatních starších aktérech
představení.
Po čtvrteční zkoušce na místě činu, t.j. v tuchlovické škole, se konečně v pátek šlo na věc.
Samozřejmě, jak už to u divadla chodí, ani
po pečlivém naplánování akce neproběhlo vše
hladce. Problémy si však na vrub připsali rodiče,
nikoli děti. Nejprve jsme zjistili, že nám chybí
jeden z hlavních představitelů, který není lánský a
jehož měl přivézt jeho tatínek cestou do práce.
Jenže tatínek zaspal. Když jsme tento problém
vyřešili, zdálo se, že vše je v pořádku a nic už
nemůže zabránit zdárnému průběhu akce.

Ovšem jen do doby zhruba deseti minut před
začátkem představení, kdy jsme zjistili, že chybí
ještě další člen souboru, tentokrát nejmladší,
kterého měla přivézt maminka. Jenže maminka
zaspala, a to tak tvrdě, že ani deset minut u hlavy
zvonící mobil ji neprobudil. Naštěstí jsme sehnali
v zaměstnání tatínka, který situaci zachránil a
stačil malou herečku dopravit ještě před první
přestávkou, kdy je její výstup.
Pak už naše děti předvedly v obou představeních
suverénní výkony a sklidily zasloužený potlesk.
Trochu jsme měli obavy z představení pro druhý
stupeň, kdy hrály děti pro své vrstevníky, ale naše
obavy se nepotvrdily. Naopak. Kluci i děvčata se
stali lokálními hvězdami a po představení
nestačili rozdávat telefony. I podle reakcí
učitelského sboru bylo zřejmé, že se akce vydařila.
Jeden z mladých učitelů se nám přiznal, že
dokonce na konci „zamáčkl slzu“. A ani finanční
přínos akce nebyl nezanedbatelný, takže coby
manažer souboru pravím „jen více a houšť“.
Závěrem bych ještě chtěl poděkovat všem, kdo se
podíleli na realizaci akce, zejména pak panu
Václavu Matějkovi, který nám pomohl s dopravou
dětí na místo činu a také členům Tyrše – Romanu
Havelkovi, Romaně Půčkové, Mirkovi Píšovi
a Ivance Hoškové, kteří rovněž pomohli
s přepravou dětí do Tuchlovic.
Autor. Karel Pleiner

Pozvánka na Literární čtení pro celou rodinu aneb
Pomáháme lánské knihovně
Občanské sdružení NAŠE LÁNY si Vás dovoluje
v rámci Měsíce knihy pozvat na 1. Literární čtení
pro celou rodinu v sobotu 24. března od 15 hodin
do 18 hodin do Muzea T.G.M. v Lánech.
Ve spolupráci se Základní školou v Lánech jsme
pro Vás připravili čtení ukázek z knih švédské
spisovatelky dětské literatury Astrid
Lindgrenové, která by se v letošním roce dožila
100 let. Knihy této autorky jsou známé snad všem
současným generacím (Pipi Dlouhá Punčocha,
Děti z Bullerbynu, Ronja, dcera loupežníka a
mnoho dalších). Celé odpoledne si budete moci
prohlédnout tvorbu Astrid Lindgrenové.
Součástí literárního odpoledne bude Burza knih
aneb projekt Pomáháme lánské knihovně.
Lánská knihovna je od února 2007 přestěhována
do nových a větších prostor v budově I. stupně
základní školy. Bohužel z důvodu omezených
finančních prostředků nemá knihovna velkou
možnost dokupovat nové knihy. Proto se
obracíme na Vás, lánskou a vašírovskou
veřejnost, s prosbou: „Darujte knihu do
knihovny“. Všichni, kteří máte doma knihy
současných autorů a chcete je knihovně věnovat,
můžete je doručit v sobotu 24.3.2007 již
od 10 hodin do Muzea T.G.M. v Lánech. Můžete
připojit i věnování lánské knihovně. Podmínkou
pro přijetí knihy je rok vydání. Máme zájem pouze
o knihy vydané po roce 1995 a to jak pro dětské,
tak i dospělé čtenáře. Knihu označte lístkem se
jménem a adresou – to pro případné vrácení
nepotřebné knihy. Pro ty, kteří nemohou

v uvedené
m termínu
k n i h y
doručit, a
přesto by
c h t ě l i
lánské
knihovně
věnovat
nějaké
knihy,
nabízíme
doručení na adresu: Martina Moravcová,
K Rybníku čp. 437, Lány po telefonické dohodě
(tel.č. 603 286 330); Martina Hořejší, Lesní ulice
čp. 498, Lány (tel. č. 732 770 797); Květa
Bechyňová, Školní ulice čp. 123, Lány.
Zbývající knihy (se souhlasem dárce), které
nebudou vhodné pro lánskou knihovnu, můžete
nabídnout na místě formou burzy zájemcům z řad
široké veřejnosti k rozšíření soukromých
k n i h o v e n . Ty t o k n i h y s i b u d e m o ž n é
za symbolický příspěvek hned odnést. Příspěvek
z burzy bude věnován lánské knihovně
na zakoupení nových knih.
Součástí literárního odpoledne bude veřejná
prezentace lánských kronik za účasti lánského
kronikáře pana Františka Pošty.
Autor. Martina Moravcová, občanské sdružení
NAŠE LÁNY

Tyršata opět v Lánech
Na 31. března 2007 chystá dětský
divadelní soubor Tyršata reprízu
muzikálu „ S úsměvem jde všechno líp“
na domácí scéně v lánské sokolovně.
Sledujte plakáty, kde budou upřesňující
informace.

Promítání fotografií
„Lány zmizelé a mizející“
Obecní úřad Lány a Občanské sdružení
NAŠE LÁNY srdečně zve na další
promítání fotografií „Lány zmizelé a
mizející“, které se bude konat ve čtvrtek
29. března 2007 od 17 hodin v Muzeu
T.G.M. v Lánech. Součástí promítání
fotografií ze soukromých albumů a
lánské kroniky bude průvodní slovo
pana PaedDr. Václava Vodvářky
s následnou besedou.
Autor: Martina Hořejší

Jaký byl Ples Hasičů?
Dne 24. února 2007 se konal v lánské
sokolovně další „Ples Hasičů“, v pořadí
již šestý a opět zazářil v plném lesku.
Největším překvapením byla neoficiální
účast našeho prezidentského páru, pana
prezidenta Václava Klause a první dámy
Lívie Klausové. Přítomen byl také ředitel
protokolu Jindřich Forejt. Tento ples
také navštívil dobrý přítel lánských
Hasičů vážený pan Dan Jiránek,
primátor města Kladna.
Hrála kapela Merkur pod vedením pana
Černíka, předtančení předvedla děvčata
z taneční školy paní Jaroslavy Krejčové
z Příbrami. Každý byl velice spokojen.
V dubnovém čísle Lánského zpravodaje
Vás informujeme podrobněji.
Autor: František Pošta,
t.č. 1. náměstek starosty Sboru

Poděkování pořadatelů
Plesu legionářů
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech moc
děkuje touto cestou všem, kteří se
podíleli a jakýmkoliv způsobem
podpořili Ples legionářů, který
se uskutečnil 3. února 2007. Zvláštní
poděkování patří členům Divadelního
souboru Tyrš Lány za profesionální
nasvícení plesu a Hotelu Classic
za výborné zajištění občerstvení.
Autor: Magdalena Mikesková,
vedoucí Muzea T. G. Masaryka v Lánech
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Zápis do Mateřské školy
v Lánech

Aktuálně ze základní školy

Ředitelství MŠ v Lánech vyhlašuje zápis
do MŠ pro školní rok 2007/2008 a to
ve dnech 21. 3. - 23. 3. 2007 od 13.00
do16.00 hodin v budově mateřské školy
(rodný list dítěte vezměte s sebou).
Upozornění pro rodiče: K docházce je
nutné již nyní zapsat děti, kterým budou
3 roky v roce 2008 (leden – květen)
a rodiče je chtějí mít umístěné v mateřské
škole po dovršení 3 let.

třídy pro školní rok
2007-2008. Proběhl
v příjemné tvůrčí pohodě
22 budoucích prvňáčků
a jejich rodičů.
Dodatečně jsme zapsali
ještě dvě děti, takže se
v září těšíme
na 24 nových žáčků!
·
14.2. se žáci 6. – 9. třídy
zúčastnili akce
„Nicholas Winton – Síla
lidskosti“. Kromě filmu
o člověku, který
zachránil těsně
před druhou světovou
válkou 669 českých a
slovenských dětí, jsme
měli možnost besedovat právě s jednou ze zachráněných dívek – dnes už babičkou.
·
15.2. akce BESIP – pro žáky 4. ročníku.
·
17.2. školní ples. Děkujeme všem, kteří přispěli do tomboly a pomohli s přípravou plesu.
Ani chřipce se nepodařilo nám ples pokazit.
·
20.2. proběhla exkurze 9. třídy do pivovaru v Krušovicích (kvasinky kvasily, ochutnávka NEE!)
·
22.2. se sešla Školská rada. Novými členy delegovanými za obec jsou pánové Karel Sklenička,
Roman Havelka a Oto Krejčíř.
·
Naposledy máme jarní prázdniny podle Rakovnicka, od příštího roku už podle Kladenska.

Autor: Miluše Vaněčková, ředitelka
mateřské školy Lány

Pravidelné bohoslužby
Pravidelné bohoslužby mše svaté
v kostele Nejsvětějšího Jména Ježíšova
v Lánech: ČT – 17.00 a NE – 15.00
Kontakt na kněze:
Vít Uher, U Školy 124, 271 01 Nové
Strašecí
tel. 313 573 163, mobil 724 556 730;
email: straseci.fara@seznam.cz

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.

Otevřený dopis
vandalovi
Neznámý vandale,
v prosinci minulého roku byly na
zastávkách vylepeny nové autobusové
jízdní řády. Pro ty z nás, kdo užívají
hromadnou dopravu, představují
nepostradatelné a užitečné informace.
Proč je tedy NIČÍŠ? Z rozmaru? Z nudy?
Ze zlomyslnosti? Nevím a nechápu.
Ráda bych znala ten důvod. V čekárně na
zastávce u hřbitova jsou jízdní řády již
tak poničené, že je nelze přečíst. Zatím
přežívají jen ty za plexisklem nebo pod
fólií. Doufám, že alespoň tyhle odolají
tvé vášni ničit, co se dá.
Autor: Václava Nováková

·
9.2. se konal zápis do 1.

Doba postní – příležitost ke změně života
Ve středu 21. února jsme vstoupili Popeleční
středou do doby postní. Je to období přípravy na
velikonoce, které jsou největšími křesťanskými
svátky v celém roce. V tomto čase si má každý
člověk uvědomit krátkost a pomíjivost svého
pozemského života a kajícími skutky konat
pokání za hříchy svoje i druhých. Proto se na
Popeleční středu uděluje při mši svaté popelec
(kněz sype každému na hlavu trochu popele) a
přitom říká: „Pamatuj člověče, že jsi prach a v
prach se navrátíš.“ V této době si má člověk
uvědomit, že nemá lpět a být doslova a do písmene
závislý na tom, co má, ale má být ochoten se
i něčeho zříci ve prospěch svých bližních, kteří to
potřebují více nebo pro jinou bohulibou činnost.
Proto je doba postní příležitostí si odříci něco
z toho, co máme rádi a na čem nám záleží,
abychom se tak stali více svobodnými a tak
i opravdovými důstojnými lidskými bytostmi
a nebyli ve svém jednání jako „zvířátka“ jednající
jen podle svých instinktů. Každý člověk si během
svého života musí chtě nechtě určité věci
odřeknout. Nelze mít vždy hned to, co si
zamaneme. Musíme nejdříve vyvinout nějakou
snahu a úsilí než něčeho dosáhneme, ale k tomu
je nutné se něčeho vzdát.
V době postní se máme více než jindy cvičit
v sebeovládání a sebezáporu v našem každodenním jednání. To znamená umět si poručit a
ubrat něco našim různým choutkám, abychom
posílili a zocelili naši vůli a tak duch mohl vítězit
nad tělem, které nás více spojuje s říší živočišnou
a tímto směrem i strhává. Bible - Písmo svaté nám

říká: „Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.“
Mnohdy máme dobrý úmysl, ale to nestačí. Je
třeba bojovat se sebou samým stejně tak urputně
a vytrvale jako závodníci na stadionech, aby se z
nás mohli stát opravdoví, celiství a pevní lidé,
kteří budou moci být oproštěni jen od výhradně
živočišných potřeb a budou jednat podle svého
ducha, který je naplněn svobodnou vůlí
a rozumovým poznáním. Neboť právě vůle a
rozum nás odlišují od všeho ostatního stvoření.
Ve Starém zákoně je popisováno, jak vyvolený
národ Izrael musel putovat 40 let pouští a snášet
útrapy tohoto putování, než ho Bůh zavedl
do zaslíbené země. V Novém zákoně je
popisováno, jak Ježíš Kristus strávil 40 dní
na poušti v přísném postu, než začal veřejné
působení mezi lidmi. Doba postní trvá 40 dní a je
pro nás přípravou na vyvrcholení událostí z života
Ježíše Krista. Jak se připravíme, je zcela na nás.
Každý člověk má mnoho oblastí, ve kterých může
bojovat a mnohdy ví, že dokonce bojovat musí,
aby usnadnil život sobě i druhým. Nyní máme
příležitost a jedno je jisté. Kdo začal bojovat,
už nastoupil cestu k vítězství. Nemůžeme vždy
vše zvládnout jen výhradně sami, ale můžeme si
být jisti, že je zde Někdo, kdo nás provází naší
celoživotní bitvou, abychom mohli zvítězit. Je to
ten, který sestoupil na naši zem v podobě člověka
a z lásky k nám zemřel na kříži a vstal z mrtvých,
aby člověk mohl žít věčně. Jeho jméno je Ježíš
Kristus – Syn Boží.
Autor: Vít Uher, duchovní správce v Lánech
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Společnost Ekologie s.r.o. se představuje
Historie a současnost firmy
Společnost Ekologie byla založena v roce 1993 z iniciativy Českých
lupkových závodů a.s. Cílem Českých lupkových závodů bylo využití
vytěžených prostor Babín II v katastru obce Rynholec. Z tohoto důvodu
bylo rozhodnuto o založení skládky komunálních odpadů.
Nejdůležitějším kritériem při výstavbě bylo splnění veškerých
požadavků všech zákonů na ochranu životního prostředí. Velkou
výhodou této lokality je možnost zaplňovat vytěžený prostor, nikoliv
tvorba skládky nadzemní. Skládka tedy nejen nepředstavuje rušivý
prvek v krajině jako je běžné u jiných skládek v ČR i v Evropě, ale naopak
zaceluje stopy po dřívější důlní činnosti.
Prvořadým úkolem při projektování a výstavbě skládky bylo bezpečně
zamezit průniku výluhových vod z tělesa skládky do spodních vod. Byla
proto zvolena ta nejbezpečnější technologie těsnění tělesa skládky. Je
založena na kombinaci několika samostaně hutněných vrstev jílu se
speciální folií svařenou z vysokohustotního polyetylénu. Nad ní je
uložena netkaná geotextilie a 30 cm silná vrstva oblázků (kačírku) jako
ochrana proti porušení folie. Pro zvýšení bezpečnosti jsou všechna tato
opatření doplněna ještě o další bezpečnostní prvek – elektronickou
detekci případného porušení PE fólie. Tento úkol se Ekologii s.r.o.
podařilo splnit na 100%. Účinnost uvedených opatření je
v pravidelných intervalech ze zákona kontrolována autorizovanou
nezávislou firmou. Ta provádí odběry vod a jejich vyhodnocování
z několika monitorovacích vrtů a z rybníčku v nejnižším místě skládky.
Druhým rizikem skládky je únik produktů rozkladu biologicky
rozložitelných složek komunálního odpadu. Tím je především metan.
Tento plyn je lehčí než vzduch, stoupá vzhůru a neobtěžuje okolí. Je to
ale skleníkový plyn, který je z hlediska globálního oteplování několikanásobně škodlivější, než oxid uhličitý. Jeho úniku lze zamezit kvalitní
rekultivací tělesa skládky a odčerpáváním vznikajícího bioplynu. I to se
podařilo na skládce zrealizovat, v roce 2004 v první etapě, která
zahrnovala vybudování sběrných šachet, potrubí, čerpací stanici a
kogenerační jednotku na výrobu elektrické energie s výkonem 92 kW.
Prvořadým úkolem společnosti Ekologie ale i nadále zůstává bezpečné
a ekologické ukládání pevných odpadů jako služba pro svozové
společnosti, firmy i občany.

Další rozvoj firmy
Po zprovoznění celého bioplynového systému se ukázalo, že díky
dokonale prováděnému hutnění a následné rekultivaci je plynová
vydatnost skládky vysoká. Proto bylo v loňském roce rozhodnuto
o nákupu nové kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 624 kW.
Aby bylo možno vyrobenou elektřinu dodat do sítě ČEZ, bylo nutno
postavit elektrické vedení vysokého napětí. Těm pozornějším jistě
neunikly nové stožáry vysokonapěťové linky vedoucí z „Rynholeckého
dvora“ podél skládky a končící v nové trafostanici.
Zároveň se Ekologie s.r.o. připravuje na Nařízení EU, které od
roku 2011 značně omezuje ukládání biologicky rozložitelného odpadu
na skládky. Současně platí i směrnice Evropského parlamentu
z roku 2001, kde se Česká republika zavázala dosáhnout v roce 2010
8% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR.
Z tohoto důvodu musí i Ekologie s.r.o. nabídnout občanům jiný způsob
zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Tímto novým a v Evropě
velmi podporovaným trendem je zpracování biologicky rozložitelných
odpadů v bioplynových stanicích. V ní se vyrábí bioplyn, ze kterého se
pak v kogenerační jednotce získává elektrická energie a dále využitelné
teplo. Ekologie s.r.o plánuje v příštích letech rozvoj právě tímto
směrem.

Lány a Ekologie
Psáno s velkými počátečními písmeny. Pokud by to byla ekologie
s malým „e“, byla by to jiná kapitola. Vztah Ekologie s.r.o. a Lán je od
počátku specifický a Ekologie si je toho vědoma. Přestože převážná

část speciálních „kuka“ vozů různých svozových společností
i nákladních aut stavebních nebo i jiných firem mířících skládku jezdí
přes Lány a představuje pro průjezdnou část obce v průběhu dne
značnou hlukovou i emisní zátěž, poplatek za ukládání odpadů jde ze
zákona té obci, na jejímž katastru je skládka umístěna a Ekologie
nemůže nijak toto ovlivnit ani změnit. Proto se alespoň vždy snažila
nějakým způsobem tyto nepříjemné dopady kompenzovat. Bylo to
např. významným příspěvkem na vybudování travnatého povrchu
fotbalového hřiště, zakoupením sekačky trávy, snížením ceny za
ukládaný komunální odpad a některými dalšími službami. Po
dokončení silničního obchvatu Lán se nepříjemné dopady průjezdu
nákladních vozů zcela odstraní. I potom bychom ale chtěli zachovat
vstřícný a otevřený vztah mezi společností Ekologie s.r.o., obecním
zastupitelstvem a lánskými občany. Možností k budování dobrých
vztahů se jistě nabízí celá řada. Je to možné jak v oblasti hlavní činnosti
společnosti – ukládání odpadů, tak i v dalších směrech. I v letošním roce
bychom chtěli zopakovat jarní akci „Biologicky rozložitelné odpady
zdarma na skládku“. Zajímavý může být pro občany jistě i prodej
palivového dřeva. V žádném případě to není dřevo přijaté do skládky,
ale pouze dřevo, které Ekologie vykupuje od Lesní správy, zpracovává
na polena nebo naštípané špalky. Od března toto dřevo budeme i sušit
odpadním teplem z kogenerace a občané i firmy si budou moci zakoupit
sušené dřevo se zaručenou výhřevností. O tom, kolik se vytápěním
dřevem dá ušetřit oproti vytápěním zemním plynem, se můžete dočíst
na webových stránkách společnosti, které najdete na adrese
www.skladka-ekologie.cz. Chtěli bychom se i nadále podílet na
některých sportovních a kulturních akcích. V loňském roce to bylo
např. sponzorování obnovy dětského hřiště u Židovského rybníka,
Běhu vítězství zámeckým parkem nebo spolupořádání dětského dne
společně modelářským klubem Lán a okolí a Hasičským sborem Lány.
Ing. Eva Perglerová, Ing. Milan Bechyně
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A SPORT
Sportovní organizace v Lánech
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 173 členů. www.sokol-lany.cz.
TJ má v současnosti tři sportovní oddíly (stolní tenis, odbíjenou, malou
kopanou) a 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. Oddíl má tréninky ve středu a v pátek od 18,00 do 21,00 hodin.
Bližší informace o zapojení do činnosti oddílu podá Ladislav Moravec,
tel.č. 728 899 676, popř. Ernest Kosár, tel.č. 602 254 280.
Volejbal
Oddíl se pravidelně účastní amatérských soutěží a turnajů, pravidelně
trénuje v pondělí a ve čtvrtek od 18,00 do 20,00 hodin, a to dle počasí buď
v budově nebo na antukovém hřišti u sokolovny.
Kontakt na vedoucího oddílu Martina Zelenku – tel.č. 603 878 767 nebo
odbijena@sokol-lany.cz.

Malá kopaná
Nejmenší oddíl – účastní se a sami pořádají rekreační turnaje nohejbalu
a líném tenisu. Tento oddíl bude rád za větší zapojení občanů do jejich
sportovní činnosti a rád mezi sebe přivítá nové členy.
Scházíme se:
·na fotbálek – v sobotu od 15 hodin (je-li hezky) na venkovním
sportovišti za sokolovnou (nebo v neděli od 17 hodin v sokolovně);
·na nohejbal – úterý a čtvrtek od 16 hodin na venkovním sportovišti
za sokolovnou
Kontakt: Stanislav Šimůnek, tel.č. 724 166 824.

Odbor všestrannosti
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.
Informace o možnosti zapojení do činnosti odboru všestrannosti podá:
Václava Nováková – tel.č. 313 502 105, 603 170 407.
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. Starší žáci na podzim skončili
na 2. místě. Dorost na 1. místě, B mužstvo skončilo na místě osmém

a A mužstvo skončilo na 5. místě – dva body za vedoucím týmem.
Největším problémem klubu je nedostatek trenérů především pro
přípravku a pro družstvo starších žáků. A co klub těší? - hojná návštěvnost
diváků na mistrovských utkáních.
Kontakt na sekretáře klubu – Miroslav Porcal, tel.č. 313 502 015,
602 428 082,www.sklany.estranky.cz

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. A současná sezóna
2006 - 2007 je již sedmdesátou druhou. 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.
Klub má velmi kvalitní internetové stránky – www.hclany.estranky.cz,
kde se dozvíte vše o historii, ale i o současnosti lánského hokeje – výsledky,
tabulky, pozvánky na další utkání.
Kontakt na vedoucího klubu – ing. Luděk Slapnička, tel.č. 602 582 120.

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
50 členů, kteří se věnují rekreačnímu tenisu.
Členové se pravidelně schází na trénincích a vzájemných zápasech, na jaře a
na podzim jsou pořádány veřejné turnaje pro všechny lánské občany.
Ti mají samozřejmě možnost využívat tenisový areál formou pronájmu
tenisových kurtů během celé tenisové sezóny, která většinou trvá od května
do října. Sauna je v provozu pro veřejnost od října do května každou středu.
Více informací o tenise i využití sauny je možné najít na webových
stránkách www.lany.cz. Všichni další zájemci o tenis z řad lánských občanů
mohou kontaktovat předsedu klubu – Petra Moravce, tel.č. 737 217 332.

Tradiční běžecké závody
Lány proslavuje i akce, která se koná vždy 8. května. Na „Běh vítězství“
zámeckým parkem se sjíždějí běžci nejrůznějších věkových kategorií z celé
republiky. Více informací najdete na www.sokol-lany.cz pod odkazem
Běh vítězství.
Ve všech sportovních oddílech působí lidé, kteří obětují sportu v Lánech
spoustu volného času. Bez takovýchto nadšenců by již vesnický sport
vymizel. Za to jim patří velký dík. Myslíme si, že vše, co zde bylo napsáno
je důkazem toho, že sport v Lánech byl, je a bude. A jaký bude? To záleží
na každém z nás. Na základě jednání komise sportu a mládeže OÚ Lány
se zástupci výše uvedených sportovních organizací bylo dohodnuto,
že uděláme maximum pro to, abychom umožnili sportovní vyžití všem
zájemcům bez talentových, věkových a sociálních omezení. Tím chceme
přispět k jejich všestrannému rozvoji, k upevnění zdraví a psychické
pohodě.
Autor: JUDr. Ernest Kosár, František Kuna ml.,
komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

REKLAMA

Nabízím úklid domácnosti

tel. 777 21 20 75
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Základní kynologická organizace Lány
Již zhruba 2 roky se scházíme v Lánech. Většinou
na areálu v Lesní ulici. Poslední půlrok jsme začali
mít problémy s lánskou omladinou, která se na
tento areál stáhla z autobusových zastávek
a podobných míst, kde si mladí pořádali své
dýchánky. Přestalo nás však bavit po jejich akcích
dávat areál do takového stavu, aby se tam mohli
bezpečně pohybovat nejen naši psi, ale především
i děti. A to nejen děti naše, ale všechny děti, které
si sem chodí hrát nebo dívat se na pejsky. Proto
jsme si zažádali na Obecním úřadě v Lánech
o oficiální svolení používat tento areál přednostně
pro potřeby našeho výcviku. Na oplátku za
to jsme slíbili, že se o areál budeme starat
a udržovat ho čistý a bezpečný.
V prosinci loňského roku jsme si zažádali
o registraci naší organizace u Českého kynologického svazu a od té doby fungujeme jako oficiální
kynologická organizace s tímto záměrem:
·
Pomoci našim členům dosáhnout maximálních výsledků ve sportovní kynologii.
·
Ukázat všem, jak příjemně zpestřit psovi
a jeho pánovi chvíle společně strávené venku.
·
Máte nějaký problém se svým psem a nevíte,
jak ho odstranit? Zkusíme Vám poradit.
·
Chcete si pořídit štěňátko a nevíte, jak ho
správně vychovávat? Přijďte se podívat,
poradíme Vám.
·
Přijďte za námi s jakýmkoliv problémem
týkajícím se psů, rádi Vám pomůžeme
a poradíme, pokud to bude v našich silách.
V loňském roce jsme, myslím, důkladně areál
vyčistili od všeho, co do přírody nepatří (smetí,
kusy starého nábytku apod.). Zlikvidovali jsme
oba rozpadající se přístřešky, vyčistili pískoviště
a připravili pro závoz novým pískem. Letos také
nezahálíme. Natřeli jsme stávající prolézačky,
koupili houpačky a začali s výstavbou nové
klubovny. Dále máme v plánu pozemek odvodnit,
aby se dal celoročně používat bez velkých
komplikací. Musím podotknout, že za ty roky,
co sem chodím trénovat psy, tu nebylo tolik vody
jako letos, mohli bychom pomalu učit psy plavat.
No a konečně pejskařina. Naše organizace
se rozrostla během jednoho měsíce až na patnáct
členů. Kolik jich vydrží, ukáže čas. V tomto
období je účast na naších výcvicích poněkud

slabší. Ne každému se chce do zimy a se psem
na naše „blátiště“. Ovšem jak areál vyschne
a slunce vyjde, vyjdou si i naši členové na výcvik
se svým psem. Samozřejmě, že každý z našich
členů má jiné cíle. Nechceme nikoho nutit
do něčeho, co nechce.
Ale i po tak krátké době naší existence máme
už první sportovní výsledky. V neděli 5. února
se čtyři naše členky účastnily neoficiálního
závodu pořádaného ZKO Rakovník. A musím
říct, že jim konkurovali ostřílení psovodi
se staršími psy. Naše holky byly skvělé. Věnují se
pejskařině teprve asi 2 měsíce, mají štěňátka
a přesto jejich výsledky byly srovnatelné s ostatními. Za zmínku stojí Lenka Věrnochová se psem
Maxem. Je to pětiměsíční labrador, chodí na
cvičák pravidelně asi měsíc a Lenka už byla
schopna vyjet a ukázat, co s pejskem dokázala.
Musím pochválit také Nikolu Norkovou, která
se akce účastnila s osmiměsíčním Jessym,
belgickým ovčákem. Nikča se musela dokázat se
svým psem sehrát během čtrnácti dnů, aby mohla
ukázat, co spolu dovedou. Všechna děvčata jela
na závod s tím, že je to naposledy, co jsme je
někam vyvezli. Dokonce byly tak ztrémované,
že se naučily kde je levá a kde pravá strana
(nesmějte se, zkuste pochodovat se psem a při
tom poslouchat, jak Vám někdo velí vlevo nebo
vpravo bok, není to jednoduché). Při odjezdu
děvčata už přemýšlela, jak který cvik vylepšit, že
příští závod už to bude super a rakovnickým to
pěkně natřou. Dokonce i naše psovodka Lada
Běloušková, která ještě v Rakovníku odmítala jít
„na plac“, jak se mezi psovody říká, se už na
dalším výcviku ptala, kdy je další liga. Jsme hrdí
na to, že jsme z Lán a všude, kam jedeme, naši
organizaci prezentujeme jako tu nejskvělejší.
Ale opravdu, každý cvičák se na svém psovodovi
podepíše a naši členové jsou chváleni. Zatím stále
slyšíme: „Je vidět, že se na Lánech maká“.
Naše předsedkyně paní Vlasta Rychtrová jezdí
občas cvičit jako host do Rakovníka. Tam když
předvede se svým sedmiměsíčním pejskem
co umí, chodí za ní starší psovodi, kteří mají starší
psy a prosí o radu. Odpověď je jednoduchá:
Na Lánech se poctivě maká.

Tříleté bilancování
Tělocvičné jednoty Sokol Lány
čeká členy na valné hromadě, která
se uskuteční v pondělí, 12. března 2007
od 18 hodin v lánské sokolovně. Kromě
hodnocení práce výboru, činnosti
a hospodaření celé TJ proběhne
tentokrát i volba nového výboru TJ,
který bude řídit činnost další tři roky.
Výbor vyzývá všechny členy, aby se valné hromady zúčastnili. Je to jedna ze
základních povinností každého člena.
Uvítáme každý konstruktivní podnět
a nové zájemce o práci ve výboru.
Srdečně zveme i nečleny TJ – naše
příznivce. Přijďte a posuďte sami, co TJ
dělá, jaké problémy řeší a co má v plánu.
Bude připraveno i malé občerstvení.
Autor: Václava Nováková

Ze Sokola
·
V únoru praskala sokolovna ve švech.

Proběhly zde tři plesy, jedna dětská
maškarní merenda, maminky se
scházely v „Domečku“ dvakrát
týdně, probíhaly pravidelné tréninky,
cvičení i zkoušky divadelního
souboru a mistrovské soutěže
stolních tenistů.
·
A co se bude dít v sokolovně v březnu?
Na 3. března je plánováno divadelní
představení souboru Tyrš, 12. března
valná hromada TJ, 16. a 23. března
obvyklé prodejní akce, 17. března
turnaj veteránů ve stolním tenisu
a z pravidelných činností opět jmenujme „Domeček“, tréninky, cvičení
a zkoušky.
·
Děvčata z oddílu aerobiku pilně
trénují, aby obstála v polovině března
na soutěži v pódiových vystoupeních
v Praze. Držíme jim palce!
Autor: Václava Nováková

Autor: Jana Norková,
Základní kynologická organizace Lány

Dejte všem vědět
o vašich akcích
na www.lany.cz
Máte zájem o zveřejnění informací
o vašich kulturních, sportovních,
společenských nebo jiných akcích
akcích pro veřejnost (např. plesy,
sportovní utkání) na internetových
stránkách www.lany.cz?
Kontaktujte nás na e-mailové adrese:
info@lany.cz
Rádi informace zveřejníme.
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Blahopřání k významným
jubileím
Vzhledem k četným připomínkám a
nedorozuměním ohledně zveřejňování
životních jubileí v Lánském zpravodaji,
přistupuje redakční rada k následující
formě zveřejňování gratulací:
Od měsíce dubna nabízíme rozšířenou
formu přání, kterou mohou podat
rodinní příslušníci, přátelé, spolupracovníci, a to jednoduchou gratulací
v rozsahu jedné krátké věty. Přání je
možné poslat na email:
zpravodaj@lany.cz nebo je doručit v
písemné formě na obecní úřad.
Nadále budou zveřejňovány gratulace
k významným jubileím stejnou formou
jako dosud. Pokud si přejí občané
zveřejňovat v Lánském zpravodaji
ke svému jménu a příjmení i věk, nechť
svůj souhlas s jeho uvedením, nahlásí na
obecní úřad.

Rozsah Lánského zpravodaje
není neomezený
Redakční rada Lánského zpravodaje
upozorňuje všechny zasilatele
příspěvků, že zaslané články nad 2000
znaků mohou být zkráceny. Toto
opatření jsme nuceni zavést s ohledem
na omezený rozsah zpravodaje.

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.
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)

V měsíci březnu blahopřejeme k významnému jubileu těmto občanům:
Štanderová Blanka, Řádová Věra, Šváchová Eva, Markupová Helena, Slánička Vladimír, Frková
Jaroslava, Hamouzová Ladislava, Sobín Josef, Smola Josef, Pleinerová Věra, Jirkovská Marie,
Ramešová Jana, Hořínková Vilemína.

VÝZNAMNÁ UDÁLOST
Vydařené oslavy dne T.G.M.
Oslavy dne T.G.M. proběhly v Lánech za velkého
zájmu široké veřejnosti. Do Lán směřovaly
početné skupiny turistů, které přivezl z Prahy na
stochovské nádraží parní nostalgický vlak.
Součástí vlaku byl i salónní vagón T.G.M, který si
mohli návštěvníci prohlédnout po celý den, stejně
jako nádražní salónek T.G.M. Lány byly v neděli
také cílem účastníků 13. ročníku turistického
pochodu „Vzpomínka na T.G.M a jeho rodinu“ z
nádraží Stochov a Nové Strašecí.
V Muzeu T.G.M. v Lánech byla slavnostní
vernisáží zahájena výstava „Masaryk a
železnice“, která potrvá do 15. dubna 2007. Na
lánském hřbitově proběhl pietní akt za účasti
hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla,
primátora města Kladna Dana Jiránka a zástupců
obce Lány a města Stochova, při kterém byly
položeny květiny na hrob T.G.M a jeho rodiny.
Folklórní lidový soubor Zavádka Čejkovice
přednesl oblíbené písně T.G.Masaryka „Ach
synku“ a „Teče voda teče“. Velký zájem byl o
odpolední promítání dobových filmů o
prezidentu T.G. Masarykovi a o Lánech za první
republiky vůbec, které připravil tým pod vedením
Romana Havelky.

foto: Markéta Soukupová

Autor: Martina Hořejší

Inzerujte
v Lánském zpravodaji

Ceník inzerce:
rozměr

BLAHOPŘEJEME

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

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

Co symbolizuje znak obce
Znak obce v dnešní podobě je v platnosti od
1.prosince 1997. Získání nového znaku obce není
zrovna jednoduchý proces a jeho konečnou
podobu projednává výbor pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýbor
pro heraldiku Poslanecké sněmovny. Návrh
lánského znaku, stejně jako praporu obce,
zpracoval akademický sochař Michal Vitanovský.
Znak má v zeleném štítě rozšířený stříbrný kůl,
v němž je květ jetele na stonku s jedním listem
v přirozených barvách.
Prapor pak tvoří tři svislé pruhy, zelený, bílý a
zelený v poměru 1:2:1. V bílém poli je opět květ
jetele na stonku s jedním listem přirozených
barev. Poměr stran je 2:3.

podélná pole mají
připomenout
nejstarší historii, a to
lány zemědělské
půdy, od nichž je
název naší obce
odvozen.
Druhý motiv znaku
květ jetele, je pak
odkazem na historii
poměrně novodobější. Jedná se zhruba o dobu
koncem 18.století. Tehdy měl lánský statek
vzhledem ke svým hospodářským experimentům
význam, který přesahoval nejen regionální, ale i
zemské hranice.

Symbolika znaku je pak zhruba tato: zelená
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Autor: Karel Pleiner

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

