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Slovo na úvod

Tak mám pro Vás, milí spoluobčané,
jednu dobrou zprávu. Naše malá a
krásná obec dohonila a možná i předběhla naši zlatou matičku Prahu. Vím,
že tato věta může působit jako výkřik
do tmy, ale hloubavý čtenář již jistě
přemýšlí, čím jsme tu Prahu dohonili.
Jestli v nízké nezaměstnanosti, ve výši
průměrné mzdy nebo snad v počtu
divadel? Bohužel ani v jednom či
druhém, ale v něčem úplně jiném - počtu
psích výkalů na našich chodnících. Proč
bychom vodili naše psí miláčky do
okolních lesů nebo polí, když stačí se
projít po obci a nechat udělat pejska
potřebu na chodník před sousedem.
Vždyť to vlastně nakonec uklidíme
svými botami. Přestože nemáme v obci
speciální koše na psí výkaly, naivně jsem
se domníval, že stačí i kus starých novin,
nejbližší odpadkový koš či popelnice a
můžu po svém psím miláčkovi uklidit.
Samozřejmě, že někteří občané to tak
dělají, ale bohužel jsou v menšině. Mám
takový nápad. Pojďme se domluvit, že
s přicházejícím jarem necháme tu Prahu
zase vyhrát. Přeci jenom je to stále naše
hlavní město... Ale abych jenom
nekritizoval. Chtěl bych poděkovat
všem spoluobčanům, kteří již uklidili
chodník před svým domem nebo se na to
chystají v nejbližších jarních dnech.
Také obecní úřad již pracuje na jarním
úklidu ulic. Musíme si uvědomit, že jak
čistou obec budeme mít, záleží také
na nás, lánských občanech. Přeji všem
krásné a čisté jaro!
Autor: Karel Sklenička

Nemohli jste se zúčastnit
veřejného zasedání?
Podrobné informace o průběhu veřejného zasedání, diskutovaná témata
a otázky, názory obecních zastupitelů, se
dozvíte ze zápisu, který je zveřejněn na
stránkách obce www.obec-lany.cz a na
obecním úřadu.
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ZLEPŠEME SPOLEČNĚ POŘÁDEK V OBCI
Jarní amnestie na zábor veřejného prostranství
Určitě všichni bychom si přáli, aby prostředí kolem nás bylo čisté, upravené a krásné. Pořádek na veřejně
přístupných místech v každé obci nebo městě vypovídá velmi mnoho o dobrém fungování obce nebo města.
Upravené prostředí a pořádek totiž nemůže zajistit sama obec bez pomoci občanů, ale ani občané bez
pomoci obce nebo města. Protože pořádek v obci je jednou z priorit zastupitelstva i starosty obce, chtěli
bychom touto cestou požádat všechny občany, aby nám pomohli s vylepšením prostředí ve kterém žijeme.
Současně je ale nutné připomenout, že pro udržení pořádku v obci je třeba dodržovat určitá pravidla daná
vyhláškou, která současně umožňuje přikročit k postihu těch, kteří pravidla dodržovat nebudou .
Jako každý rok začal obecní úřad s příchodem jara provádět celkový úklid obce po zimě. Zde je třeba
na prvním místě zmínit, že poděkování patří všem, kteří si sami udržují pořádek před svým domem a jarní
úklid je pro ně samozřejmostí. Jistě je k tomu nevedou žádná nařízení nebo příkazy, ale jejich přirozený
smysl pro čistotu a pořádek. Velmi si vážíme práce těch občanů, kteří udržují své nemovitosti a přilehlé
pozemky v čistotě a pořádku, a tím přispívají k lepšímu vzhledu obce. Není totiž v silách obecního úřadu
provádět úklid a udržovat trvale pořádek na absolutně všech veřejných místech v celé obci. Pokud chceme
v obci udržet pořádek, musíme se na tom podílet všichni bez rozdílu. Obec již s jarním úklidem ulic
začala, a tak se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc – postačí úklid každého z nás
před vlastním domem a v jeho nejbližším okolí.
Udržování pořádku začíná tím, že sami nebudeme odhazovat jakékoliv drobné obaly, cigarety a podobné
“nepotřebné” předměty nikde kolem sebe, nebudeme kamkoliv mimo svůj pozemek vyvážet cokoliv
ze zahrádky, ale naopak sami zlikvidujeme třeba na chodníku se povalující obal. Možná si někteří říkáte,
že odhozený obal není moje starost, není to můj pozemek a proč bych měl uklízet po jiných, když sám nic
takového nedělám. Jednoduše proto, že pokud chceme v obci udržet pořádek, musíme se na tom podílet
všichni a občas uklidit i něco za ostatní nezodpovědné, o kterých si můžeme myslet své a případně jim to i
připomenout.
V obci Lány platí obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku. Vyhláška stanovuje pravidla, ale sama
o sobě pořádek neudělá. Vše je v lidech - když je čisto a zameteno, i to, když se spravedlivě pohoršujeme
nad nepořádkem a špínou. Pro úplnost uvedeme nejdůležitější ustanovení obsažená ve vyhlášce:
·
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru.
·
Každý je povinen dbát toho, aby svým chováním neobtěžoval ostatní občany, neohrožoval jejich
bezpečnost, zdraví a klid.
·
Držitel zvířete je povinen provést taková opatření, aby zvíře nemohlo ohrozit zdraví, bezpečnost nebo
poškodit majetek ostatních občanů a aby je neobtěžovalo svými projevy.
·
Držitel zvířete je povinen na veřejném prostranství odstranit výkaly po drženém zvířeti.
·
Na plochách veřejné zeleně je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat
veřejnou zeleň; stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly
Porušování vyhlášky lze postihnout dle platných předpisů tj. uložit sankce do výše 30.000 Kč fyzické osobě a
sankce do výše 200.000 Kč podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě.

Skladování materiálu před plotem je záborem veřejného prostranství
K pořádku a vzhledu obce rovněž nepřispívá skladování čehokoliv (dřevo, stavební materiál, apod.)
před plotem pozemku, a proto je cílem obce tuto doposud rozšířenou praxi odstranit. Zde je třeba
připomenout ještě jednu důležitou obecně závaznou vyhlášku. Jedná se o vyhlášku o místních poplatcích.
Řada občanů tuto vyhlášku buď nezná, nebo znát nechce. Týká se to především záboru veřejného
prostranství (všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru) tj. uložení
stavebního materiálu před plotem, skládka dřeva, trvalé parkování auta, stavební zařízení aj. Uvedené
užívání veřejného prostranství je nutno oznámit nejpozději v den započetí obecnímu úřadu a uhradit
za užívání příslušný poplatek.
Připomínáme, že vyhláška a z ní plynoucí povinnosti, jsou v platnosti již od roku 2004. Starosta obce se
v této souvislosti rozhodl zvolit vstřícný přístup a poskytnout čas do konce května 2007 všem, kteří
v rozporu s vyhláškou užívají veřejná prostranství. V tomto termínu mají všichni možnost splnit
oznamovací povinnost a uhradit příslušný poplatek, případně ukončit užívání veřejného prostranství.
Po tomto datu budou za neplnění vyhlášky vůči všem bez rozdílu uplatňovány předepsané sankce.
Autor: Ernest Kosár, Miroslav Hořejší, komise veřejného pořádku a sportu a mládeže
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30. dubna 2007 musí mít již
každý občan občanský průkaz
s okresem Kladno !!!
Z důvodů změny okresní příslušnosti
obce Lány a Vašírov si musí všichni
občané starší 15ti let, kteří mají v občanském průkazu jiný okres než Kladno,
vyměnit občanský průkaz. Vydání
občanského průkazu trvá cca tři týdny.
Obecní úřad Lány vyzývá občany, aby
výměnu občanského průkazu neodkládali! K výměně OP je nutné předložit:
vyplněnou žádost (dostanete na OÚ),
rodný list, oddací list, stávající občanský
průkaz, fotografii o rozměru 35x45 mm
(fotografie nesmí být starší než jeden rok
a zároveň nesmí být shodná s fotografií
na současném OP). Výměna občanského průkazu je bezplatná. Obecní úřad
můžete navštívit: Po, St: 8.00 – 12.00 a
13.00 - 17.00; Út, Čt: 8.00 - 15.00;
Pá: 8.00 - 13.00.

OÚ INFORMUJE
Schválený rozpočet Obce Lány na rok 2007
Příjmy (tis. Kč)

Kultura
·
pořádání kulturních a společenských akcí (300 tis.)
·
Sbor pro občanské záležitosti (svatby, vítání

Daňové příjmy
·
daň z příjmu fyzických osob (3 430 tis.)
·
daň z příjmu právnických osob (3 030 tis.)
·
daň z přidané hodnoty (4 550 tis.)
·
správní poplatky (200 tis.)
·
poplatek za odvoz odpady – známky (750 tis)
·
poplatek za psy (30 tis.)
·
poplatky za užívání veřejného prostranství (1 tis.)
·
poplatek z ubytovacích kapacit (10 tis.)
·
daň z nemovitostí (350 tis.)

občánků, atd.) (59 tis.)

–spolufinancování grantu (150 tis.)

12 351.0
Dotace sportovním a zájmovým
organizacím
mimořádné dotace (75 tis.)

Nedaňové příjmy
·
knihovnická činnost (3 tis.)
·
kultura (38 tis.)
·
bytové hospodářství (150 tis.)
·
zpětné plnění za tříděný odpad (260 tis.)
·
provoz domu s pečovatelskou službou (200 tis.)
·
činnost místní správy (430 tis.)
·
pečovatelská služba (23 tis.)
·
ostatní příjmy (40 tis.) – úroky, vydobývané prostory

1 144.0

Příjmy celkem

To je otázka, kterou pokládají vašírovští
občané nyní stále častěji novému
zastupitelstvu obce. Otázka nezůstala
nepovšimnuta. Obecní zastupitelstvo
pověřilo předsedu stavební komise Ing.
Loskota, aby získal nové informace,
o přípravě a možné realizaci samotného
projektu. Od plynofikace Lán se mnohé
změnilo. Bude nutné vyzvat všechny
trvale žijící občany Vašírova (samozřejmě i chalupáře) k sepsání požadavků
na eventuální odběr plynu. K tomu je
připraven podrobný dotazník. Na
základě těchto skutečností provede
oslovená plynárenská společnost vyhodnocení a určí, zda je možné projekt
realizovat a za jakých podmínek.
O dalším průběhu řízení budou občané
průběžně informováni.
Zpracovala: Alena Hlavsová,
místostarostka obce

Výdaje (tis. Kč)

Údržba dětského hřiště

30.0

Bytové hospodářství – údržba
obecních bytů

30.0

Veřejné osvětlení

Přijaté dotace

Plynofikace Vašírova
ANO - NE ?

Neočekávaně zrušený autobusový spoj
plzeňské společnosti na trase ManětínPraha přinesl komplikace v cestování
nejen láňákům. Místostarostové obce
jednali v této věci (jak jim bylo uloženo
veřejným zasedáním zastupitelstva dne
8. března) se zástupcem ČSAD MHD
Kladno a.s., ANEXIE s.r.o. Rakovník
i odborem dopravy KÚ v Praze. Změny
v jízdních řádech je možné realizovat až
v měsíci červnu. O výsledcích jednání a
všech nových skutečnostech budeme
včas informovat.
Zpracovala: Alena Hlavsová

700.0

·
viz. samostatný rozpis
·
rezerva na pořádání sportovních akcí a na

403.8

·
výkon státní správy (103,8 tis.)
·
školství - dotace na žáky (300 tis.)

Zrušený autobusový spoj
Manětín-Praha

550.0

·
Lánský zpravodaj (41 tis.)
·
Rekonstrukce soch v parčíku u náměstí TGM

13 898.8

nové veřejné osvětlení (300 tis.)
·
elektrická energie a opravy (360 tis.)
·
mzdy a odvody (68 tis.)
·
opravy a udržování (150 tis.)
·
ostatní materiál (75 tis.)
·

953.0

20.0

Pohřebnictví – údržba hřbitov
Odvoz a likvidace odpadů
·
odvoz a uložení komunálního odpadu
·
odvoz tříděného odpadu
·
odvoz a likvidace nebezpečného odpadu

5.0

Útulek pro psy

1 595.8

Odvod a čištění odpadních vod

210.0

·
projekt. dokumentace kanalizace Vašírov (150 tis.)
·
opravy a udržování ( 60 tis.)

Mateřská škola
·
běžný provoz a údržba budovy (580 tis.)
·
investice – nové schody do zahrady a ploty kolem

680.0

Požární ochrana – dobrovolní hasiči

250.0

Zastupitelstvo obce – odměny
zastupitelstva včetně zákonných
odvodů

916.0

Činnost místní správy
provoz obecního úřadu
·
·
mzdy pracovníků obecního úřadu včetně zákonných

Základní škola

odvodů
·
náklady na energie
·
bezdrátový rozhlas
·
počítače OÚ
·
parkoviště u pošty

(300 tis.)
·
úprava školního hřiště – spolufinancování grantu
(150 tis.)

2 034.0

64.0

·
odvod 50% z přijatých poplatků z hracích automatů

200.0

Platby daní a poplatků z příjmů obce

Péče o vzhled a údržbu obce

(560 tis.)
·
městský mobiliář ( 200 tis.)
·
informační systém obce ( 90 tis.)
·
ostatní materiál (29 tis.)

1 886.0

Ostatní finanční operace
38.0

Provoz místní knihovny
·
zeleň (190 tis.)
·
pronájem a provoz strojů (265 tis.)
·
práce na péči o vzhled obce, mzdy,zákonné odvody

267.0

provoz domu s pečovatelskou službou
·
·
příspěvek pro Svaz diabetiků a invalidů

zahrady (100 tis.)

·
běžný provoz a údržba budovy (1 584 tis.)
·
příjezdová komunikace a nová okna – severní strana

20.0

Pomoc lidem v nouzi
Pečovatelská služba

Silnice
·
opravy a údržba místních komunikací (100 tis.)
·
nové chodníky (200 tis.)
·
rezerva (náměstí 1295 tis.)

1 450.0

Ostatní výdaje
1 334.0

Městská policie (300 tis.)
·
·
Okresní pečovatelská služba (280 tis.)
·
příspěvky regionům (86 tis.)

Výdaje celkem

666.0
13 898.8

Příspěvky na podporu sportovním a zájmovým organizacím
Sportovní organizace:
Hokejový klub HC Lány…............…135 000,--Kč

Divadlo Tyrš při TJ Sokol Lány.......... 43 000,--Kč
dovybavení světelného parku, činnost dětského souboru

pronájem ledové plochy, odměny rozhodčím

Modelářský klub Lány a okolí.......... 16 000,--Kč

Sportovní klub Lány-fotbal…......... 170 000,--Kč

pohonné hmoty pro sekačku, pořádání akcí pro veřejnost

vodné, údržba hřiště a okolí, nátěr střechy a oprava podlahy kabin, rozhodčí

Naše Lány, občanské sdružení.......... 22 000,--Kč

Tělocvičná jednota Sokol Lány........180 000,--Kč

činnost klubu Domeček, uspořádání dne her,
uspořádání benefiční akce hejbni kostrou

izolace základů, provoz a údržba sokolovny a venkovního hřiště

Tenisový klub Lány…………..............30 000,--Kč
rekonstrukce oplocení, rekonstrukce vytápění, výměna bojleru

Obč.sdr. pro podp. muzea TGM...........4 000,--Kč
výstavy a besedy k historii obce, oslavy výročí bitvy u Zborova

Vlastenecko-dobroč. obec baráčníků.. 4 000,--Kč

Zájmové spolky:
Český zahrádkářský svaz-Lány............4 000,--Kč

Zákl. kynologická organizace Lány...17 000,--Kč

2 tematické zájezdy pro seniory

pořádání soutěžních akcí

dětský karneval, čarodejnice a Cecilská zábava
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Hlavní body usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva dne 8.3.2007
·
byl schválen rozpočet obce Lány pro rok 2007
·
byla schválena koupě pozemku p.č. 200/39 v k.ú. Lány o výměře 11 m2 za cenu 1Kč/m2 od

Kristýny a Michala Ryskových, Lány, Pod Hřištěm 613
·
byl schválen plán akcí na rok 2008 - 2011
·
bylo uloženo zajistit průběžné plnění akcí dle rozpočtu obce v roce 2007
·
bylo uloženo starostovi obce podepsat kupní smlouvy včetně žádosti o vklad do katastru

nemovitostí pracoviště KÚ Kladno pro odkoupený pozemek p.č.200/39 o výměře 11 m2
·
bylo uloženo místostarostům zahájit jednání s ČSAD Kladno a ANEXIÍ s.r.o. Rakovník

o možnosti doplnění spoje za zrušenou linku Manětín-Praha
·
bylo uloženo zažádat o povolení k odběru podzemní vody pro vrt u Židovského rybníka

TŘIĎME ODPAD
Bioodpad patří na kompost
Cena za odvoz a likvidaci komunálního odpadu tvoří jednu z nejvyšších položek obecního rozpočtu a přímo
určuje cenu známky na popelnici. Abychom v příštím roce ušetřili za známku, musíme se všichni pokusit
maximálně omezit množství odpadu ukládaného do popelnice. Je jasné, že plasty, papír a sklo patří
výhradně do kontejnerů na tříděný odpad. Biologicky rozložitelný odpad ze zahrádky nebo z kuchyně zase
můžeme uložit na kompost, kde nám bude navíc vysoce užitečný.
Bioodpad tvoří většinou více než 40% komunálního odpadu. Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad)
ve vztahu k našemu každodennímu životu reprezentují především tyto hlavní skupiny odpadů:
1. zbytky jídla rostlinného nebo živočišného původu,
2. použité papírové ručníky, kapesníky a potravinami znečištěný balicí papír (záleží na složení),
3. organický odpad vzniklý při údržbě a likvidaci zeleně, skleníku, záhonu či květinové výzdoby,
4. popel ze spalování dřeva,
5. vlasy, vousy, srst a exkrementy zvířat.

Kompostování je přirozená recyklace
Většina bioodpadu (potraviny, dřevo, papír, exkrementy) pochází původně z rostlin, vyrostly tedy z půdy.
Abychom zachovali přirozený koloběh živin, měli bychom je do půdy zase vrátit. Nejjednodušším
způsobem je kompostování. Během kompostování se z bioodpadu stane bezpečné a kvalitní hnojivo.
V zásadě jsou ke kompostování vhodné organické odpady všeho druhu z kuchyně i domácnosti (květiny,
zbytky ovoce, zeleniny a brambor - i zkažené, kávová sedlina a vylouhované sáčky čaje, vaječné skořápky,
popel ze dřeva, hygienický papír, v malém množství i novinový papír apod.).
Nyní k některým materiálům podrobněji. Zbytky masa a jídla lze kompostovat jen tehdy, když je
chráníme před potkany a hromadíme je například v kompostérech, kde dojde k horké fázi (nad 50°C).
Slupky z jižního ovoce (pomeranče, grepy, banány, citróny) jsou snadno náchylné k plesnivění, a proto
by se neměly používat ve větším množství ke kompostování. Kávová sedlina a vylouhovaný čaj jsou
oblíbenou potravou pro žížaly. Obsahují důležité živiny, jakými jsou draslík a hořčík. Vaječné skořápky
působí vysokým obsahem vápníku proti okyselování kompostu. Těžko se rozkládají, a proto se musí
dobře rozdrtit. Znečištěný papír, například papírové ručníky a kapesníky nebo balící papír, je pro
kompost velmi žádoucí, neboť vyrovnává obsah vlhkosti kuchyňských odpadů a zlepšuje strukturu
kompostu. Zbytky vlasů a vousů obsahují hodně dusíku a lze je dát přímo do kompostu. Popel ze dřeva
je bohatý na rostlinné živiny a je žádoucí, aby byl řádně využit jak ke hnojení v zahradě, tak i jako výborný
přídavek do kompostu.
Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí procesu tlení, zejména látky jako sklo, kovy, umělé
hmoty všeho druhu a textilie. Dále pak materiály, které vykazují nebo mohou vykazovat vyšší obsah
škodlivých látek, jako například obsah sáčku z vysavačů, popel z briket a uhlí, barevné časopisy, smetky
ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky a pleny.

Využití kompostu
Kompost může v mnoha případech nahradit rašelinu, jejíž zásoby jsou omezené a při jejíž těžbě dochází k
nenávratné likvidaci vzácných biotopů. Kompost je skvěle využitelný na každé zahradě. Vyzrálý kompost
nejčastěji zapravujeme mělce do půdy. Přibližně se dává 1-2 cm vrstva ročně. Kompost se hodí ke všem
plodinám. Ocení jej ovocné stromy, trávník, okrasné keře, květiny a zemědělské plodiny.

Kam s ním?
Pokud nemáte možnost založit si vlastní kompost nebo je objem odpadu velký, můžete např. bioodpad ze
zahrady uložit do speciálních kontejnerů, které obecní úřad nechává přistavit v pravidelných termínech.
Odpad můžete také odvézt na skládku společnosti Ekologie za naší vesnicí, kde bude v jarních měsících
zdarma uložen či zpracován. Další možností mohou být sběrné dvory. Nejhorším řešením je bioodpad
vyhazovat do popelnice. Platíme potom zbytečně vysokou cenu za uložení většího množství
směsného odpadu. V blízké budoucnosti se zcela určitě dočkáme povinné separace bioodpadu
do samostatných nádob (další popelnice u každého domu).
Autor: Josef Drastil, komise životního prostředí

Kam se starým papírem?
Do sběrny druhotných surovin, do
kontejneru na tříděný odpad v obci nebo
do ZŠ CH. G. Masarykové v Lánech. Do
základní školy jej můžete donést každou
první středu v měsíci a položit podél
tělocvičny (vchod zadními vraty z ulice
Za Špýcharem). Škola starý papír
po celý rok shromažďuje a z jeho odvozu
do sběrny druhotných surovin (2x
ročně) má výdělek, který věnuje na různé
akce pro děti.

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 5. května 2007 bude v Lánech
a Vašírově možné zdarma odevzdat
nebezpečný materiál, který nemůže být
součástí běžného komunálního odpadu.
Jedná se o tyto složky odpadu: baterie
všeho druhu, včetně olověných akumulátorů; oleje; plechovky od barev;
zářivky; výbojky; kyseliny; zásady;
barvy; ředidla; lepidla; teploměry;
pesticidy; fotochemikálie; elektronický
odpad; lednice; čistící prostředky;
zaolejované textilie a nádobky od sprejů.
Sběrné místo bude v Lánech u obecního
úřadu od 9.10 – 9.40 hodin a ve Vašírově
u zastávky ČSAD od 11.10 – 11.40
hodin.

Jarní sběr železného šrotu
Hokejisté Hokejového klubu Lány
připravili jarní sběr železného šrotu na
sobotu 21. dubna 2007. Sběr bude
zahájen v 9.00 hodin dopoledne.
S ohledem na zkušenosti z minulých
sběrů prosíme občany, aby raději
připravili železný šrot před své domy až
v sobotu po deváté hodině ranní. Stává
se totiž, že na sběru organizovaném
hokejovým klubem se přiživují „cizí“
sběrači, kteří v noci nebo brzy ráno
připravený sběr odvážejí. Děkujeme za
pochopení!
Za Výbor HC Lány
Antonín Bechyně

Ukládka zahradního odpadu
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.). Provozní
doba Po - Pá: 7:00 - 15:30 a So: 7:00 13:00. Podrobnosti na:
www.skladka-ekologie.cz .
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Beseda na téma „Ochrana
bezpečnosti obyvatel
– podvodníci okrádají důchodce“
Obecní úřad Lány ve spolupráci
s Preventivně informační skupinou OŘ
PČR Rakovník a Muzeem T.G.M. Lány
srdečně zve občany na besedu spojenou
s promítáním filmu na téma „Ochrana
bezpečnosti obyvatel – podvodníci
okrádají důchodce“. Beseda se bude
konat v úterý 17.4.2007 od 13 hodin
v Muzeu T.G.M. Lány. Vstup zdarma.
Autor: Jana Svobodová, JUDr. Ernest
Kosár, komise veřejného pořádku, sportu
a mládeže

Pálení čarodějnic
Kulturní komise obce Lány zve občany
na pálení čarodějnic, které se bude konat
v pondělí 30.4.2007 na modelářském
letišti na Kopanině s bohatým
programem:
·
Lampiónový průvod s čarodějnicí
(výchozí místo Židovský rybník
v 18.00 hodin)
·
Ukázka hasičského zásahu
·
Ukázka country tanců
·
Slavnostní zapálení hranice
na modelářském letišti na Kopanině
·
K tanci a poslechu bude hrát country
kapela, připraveno bude i občerstvení
Podrobnější informace budou zveřejněny v průběhu dubna na plakátovacích
plochách v obci.

BESEDA A VÝSTAVA
"Tonda Obal na cestách"
Pojízdná výstava o zpracování a recyklaci
odpadů se zastaví v pondělí 14. května
v družině Základní školy v Lánech. Do
akce se zapojí děti z 1. - 3. třídy základní
školy a všechny děti z mateřské školy.
Přidat se mohou maminky
na mateřské dovolené s dětmi, pokud
svou účast nahlásí nejpozději týden
před akcí v Domečku nebo telefonicky
na čísle 724 265 092 (Jana). Výstava
srozumitelnou formou odpovídá na
otázky: Proč se třídí odpady? Co se třídí?
Jak se odpady recyklují? Výstava
obsahuje hru, ve které si děti a jejich
doprovod vyzkouší třídění za doprovodného výkladu lektora. K vidění bude
přehledné znázornění jednotlivých
koloběhů odpadů na přenosných
tabulích a zároveň budou na místě
vzorky materiálů vyrobených recyklací.
Beseda je zdarma.

Jak získat Lánský zpravodaj
Lánský zpravodaj bude po distribuci
Českou poštou a.s., v obci rovněž k
dispozici všem zájemcům ve Smíšeném
zboží Vaněček v Berounské ulici.

Městská policie informuje
Dukelská 550, 271 01 Nové Strašecí, mobilní hlídka: 602 395 312
·
K dopravní nehodě motocyklisty došlo večer 21.2.2007 na silnici z Lánů do Berouna. Hlídka MěP

místo zajistila a provedla orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v krvi řidiče. Věc na
místě převzali policisté Skupiny dopravních nehod Policie ČR Kladno. Účast alkoholu na nehodě
byla vyloučena.
·
Při kontrole obce Lány byl hlídkou MěP v noci 23.2.2007 zjištěn pokus vloupání do motorového
vozidla. K vozidlu byl přivolán majitel, který odmítl podat oznámení.
·
Dopoledne 6.3.2007 byla v Lánech zastižena žena, která se opakovaně nedostavovala k soudnímu
řízení. Osoba byla hlídkou MěP předvedena na Policii ČR, která ve věci provedla další opatření.
·
Dopoledne 7.3.2007 bylo hlídce MěP oznámeno, že předchozí noci se neznámý pachatel pokusil
o krádež okapního svodu v Křivoklátské ulici. Žádáme všechny občany, nejen ty poškozené, aby
podobné události oznamovali včas (nejlépe ihned) na telefonní číslo 602 395 312.
·
Oznámení o pohybu dvou velkých agresivních psů (německý ovčák a doga) u kruhového objezdu
v Lánech bylo hlídce MěP podáno v poledne 12.3.2007. Oba psi byli odchyceni a odvezeni do útulku
pro psy v Rakovníku.
Autor: Martin Novák, vrchní strážník MěP

Soutěž rozkvetlá vesnice
Komise veřejného pořádku, sportu a
mládeže vyhlašuje na měsíce duben,
květen a červen 2007 soutěž
„Rozkvetlá vesnice“. Odborná
porota, ve které budou zastoupeni
členové základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Lánech,
komise veřejného pořádku, sportu a mládeže a
starosta obce, bude v uvedených měsících
hodnotit květinovou úpravu u rodinných a
bytových domů. Soutěže se zúčastní automaticky
každý (nebude třeba jednotlivé přihlašování),
kdo bude mít upravené prostředí okolo svého
domku či bytového domu. Jedná se o
předzahrádky rodinných či bytových domů nebo
květinovou výzdobu truhlíků na oknech a
balkónech. Prostě vše, co je vidět přímo z ulice.

Recepty na dlouhodobé léky
od MUDr. Volfa bez čekání

Pro tři majitele nejhezčí květinové výzdoby budou
připraveny ceny v podobě dárkových poukazů na
odběr zboží dle vlastního výběru v hobby marketu
BAUMAX v hodnotě 1000 Kč, 2000 Kč a 3000
Kč. Ceny pro vítěze věnuje realitní kancelář ECOJURIS spol.s r.o., Kladno.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen
proběhne během Lánských letních slavností
23. června 2007. Současně bude během
Lánských letních slavností k vidění výstava
fotografií k soutěži „Rozkvetlá vesnice“
(pořízených odbornou porotou během
hodnocení soutěže).
Další informace k soutěži budou zveřejněny
v květnovém čísle Lánského zpravodaje.
Autor: Martina Hořejší a JUDr. Ernest Kosár,
Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

Soutěž rozkvetlá vesnice sponzoruje

Pokud potřebujete předpis na dlouhodobě
užívané léky, nabízíme Vám jeho vyzvednutí bez
čekání mezi pacienty. Své písemné objednávky
(ve formátu: jméno, příjmení, datum narození,
název a síla léku, počet balení) můžete předat
zdravotní sestře nebo vhodit do poštovní
schránky označené MUDr. Volf umístěné na
budově pečovatelského domu. Recepty, případně
léky samotné, budete mít připraveny k vyzvednutí
před příští ordinací u zdravotní sestry.
Telefon do ordinace 736 771 812
REKLAMA

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
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)

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

šířka inzerátů 56, 62, 92, 129, 192 mm,
výška dle požadované plochy
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Okénko do Základní školy Ch. G. Masarykové
·
14.3. nás navštívili lektoři Centra protidrogové prevence a krizové pomoci z Kladna. Besedovali se

žáky 5. třídy o zdravém životním stylu, s 8. třídou o drogových a jiných závislostech. Deváťáci měli na
programu sexualitu a partnerské vztahy.
·
22.3. oslavili učitelé v mírném předstihu svůj svátek návštěvou kina na Stochově (film Obsluhoval

jsem anglického krále).
·
Ve středu 28.3.se konala akce Labyrintu pro 3. a 4. třídu.

Ve středa 4.4. navštívila 1. – 4. třída Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze .
·
·
Ve čtvrtek 5. a v pátek 6. dubna měli děti velikonoční prázdniny.

Kdy se otevře dětské hřiště u Židovského rybníka?
Slavnostní otevření dětského hřiště bude v sobotu
26. května 2007 za účasti všech dárců, sponzorů
a pomocníků, kteří pomáhali našemu sdružení a
Obecnímu úřadu v Lánech hřiště vybudovat.
Otevření hřiště chceme v letošním roce spojit s II.
Lánským dnem plných her, a tak bude pro lánské
a vašírovské děti kromě nových herních prvků,
připraven bohatý doprovodný program - soutěže,
divadlo a další zábava.
A proč je termín otevření hřiště stanoven až na
květen? Protože prostor hřiště stále není
dokončen. Poslední dubnový den je termínem
dokončení nového oplocení včetně vstupní
branky a technické brány. Dále musí členové
našeho sdružení a další dobrovolní pomocníci
během měsíce dubna instalovat další lavičky,
odpadkové koše, stojany na kola a připravit
vstupní plochu nového vchodu. Jak vidíte, čeká
nás ještě spousta práce. A to jsem nezmínila
trávník, který byl oset na podzim loňského roku a
díky příznivé zimě se rychle ujal. Přesto ještě
potřebuje čas ke zhoustnutí, aby vydržel nápor
malých návštěvníků.
Takže po splnění všech vyjmenovaných úkolů,
které stojí před členy našeho sdružení a jakmile to
stav trávníku dovolí, bude hřiště zpřístupněno.
Nejpozději však 26. května 2007. Pevně věřím, že

nám bude počasí přát a děti si budou moci herní
prvky vyzkoušet dříve.
Autor: Jana Svobodová, občanské sdružení
NAŠE LÁNY

Klub pro rodiče a děti Domeček sídlí
v lánské sokolovně a na duben a květen
2007 má připravený následující
program:
Beseda s MUDr. Petrem Cibulkou
proběhne v úterý 17. dubna od 16.00
hodin v Domečku (témata besedy:
očkování dětí, stravování dětí a
samozřejmě vše, co vás bude zajímat
a na co náš host bude umět odpovědět).
Před samotnou besedou (od 14 do 16
hodin) budou v Domečku k vidění a
k vyzkoušení některé druhy klokanek,
baby vaků, šátků, krosniček na nošení
dětí a Tummy Tub - koupací kyblík. Vše
s výkladem a zkušenostmi jejich
majitelek.
V Ý T V A R N Á D Í L N A – Ve s e l á
zapichovátka ve středu 24. dubna od
14.00 hodin v Klubu pro rodiče a děti Domečku. Ze špejlí a veselých obrázků
si vyrobíme zapichovátka nebo ozdobné
řetězy či závěsy. Vše pro výrobu
dostanete na místě. Dílna je vhodná pro
každého.
Do Domečku s sebou vezměte přezůvky,
vybírá se příspěvek 30,- Kč za dospělou
osobu.
1. května a 8. května 2007 bude Klub
pro rodiče a děti - Domeček zavřený.

Občanské sdružení NAŠE LÁNY, se souhlasem
Obecního úřadu v Lánech, nabízí k odprodeji
drátěné plotové díly ze stávajícího oplocení
dětského hřiště u Židovského rybníka, které
budou v průběhu měsíce dubna nahrazeny
novým dřevěným plotem. K dispozici je 50 ks o
rozměrech 2,4 m x 1,25 m. Zájemci se mohou
telefonicky obrátit na paní Janu Svobodovou –
724 265 092.

Veselé odpoledne se Seniorkou
V neděli 11.března proběhlo první zábavné
odpoledne s kapelou Seniorkou a můžeme s radostí
konstatovat, že to byla akce velmi úspěšná.
Nový zábavný pořad pro seniory (ale nejen pro
ně) má za sebou svou premiéru. Taneční
odpoledne s kapelou Seniorka, které proběhlo v
neděli 11.března v hotelu Classic, naznačilo, že
mezi našimi seniory je o taková setkání zájem.
Organizátor akce, předseda kulturní a školské
komise Roman Havelka, si mohl spokojeně
oddechnout, protože obavy z malého zájmu
veřejnosti se nepotvrdily, ba právě naopak. Když
se v neděli odpoledne začal plnit prostřední
salónek v hotelu Classic, brzy musel řešit úplně
jinou otázku a sice: Kam s nimi? Zájem byl
skutečně velký, pobavit se při dobré hudbě přišlo
téměř 70 lidí a v salónku nebylo téměř k hnutí. To
byl také jediný drobný stín na celé jinak velmi

Program klubu Domeček

vydařené akci. Kapela podala zkušený a léty praxe
vybroušený výkon a písněmi v lidovém tónu i
nestárnoucími melodiemi dostala brzy publikum
do varu. Dokonce bych řekl, že naši senioři nás tak
trochu zahanbují. Na rozdíl od plesů a tanečních
zábav, kde se tančí až po dvou hodinách (když už
tanečníci nasbírali u výčepu nějakou tu inspiraci a
odvahu), se zde zaplnil taneční parket prakticky
ihned a bylo tomu tak po celou dobu produkce.
První setkání s kapelou Seniorka proběhlo tedy
nanejvýš úspěšně a doufejme, že se rodí nová
tradice v naší obci. Věřím, že při příštím setkání
při muzice, které bude situováno do větších
prostor, se zase všichni ve zdraví sejdou k tanci,
poslechu dobré muziky nebo si prostě jen tak
popovídají se svými sousedy.
Autor: Karel Pleiner

Promítání pro nejmenší děti
Občanské sdružení NAŠE LÁNY
připravilo ne čtvrtek 26. dubna od 16.30
hodin v Muzeu T.G.M. v Lánech
promítání animovaného seriálu
O Pejskovi a kočičce. Jedná se
o 6 samostatných příběhů, délka celého
promítání je 64 minut. Vstupné: děti do
6 let zdarma, děti do 15 let 10 Kč, dospělí
20 Kč. Muzeum je bezbariérově řešeno
pro kočárky a imobilní občany.
Milí rodiče, vezměte své děti do „malého
– velkého kina“, které se Vám nabízí
přímo v místě bydliště. Prostředí
lánského muzea je přátelské vůči dětem,
neplatí zde přísná měřítka velkých
kinosálů. Zatímco si Vaše ratolesti ve
společnosti kamarádů budou užívat
kreslených příběhů, můžete relaxovat
v muzejní kavárně.

REKLAMA

Autodílna Matějka Václav
Křivoklátská ulice čp. 227, Lány

Pneuservis, autoskla,
autoelektřina, autodiagnostika,
autoklempířství, mechanické práce
Mobil: 603 851 392 | Tel.: 313 502 153
Po – Pá 9 - 17 hodin, So 9 - 13 hodin
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Blahopřejeme
V měsíci dubnu 2007 blahopřejeme
k významnému jubileu těmto
občanům:
Marek Josef, Štulcová Jaroslava,
Mésárošová Hana, Lengyelová Helena,
Jirava Dobroslav, Rydlová Jiřina,
Hošková Anna,Černá Eva, Franěk
Václav, Havlíčková Anna, Janoušek Jiří,
Černý Josef, Husáková Helena,
Macháčová Jitka.

Úmrtí
V roce 2006 se s námi rozloučili:
Karel Bergman, Václav Breník, Radek
Cingálek, Jarmila Černá, Roman Fencl,
Vlasta Haišmanová, František
Chalupný, Jindřiška Kašparová, Václav
Lapáček, Miroslav Markup, Dezidor
Mésároš, Václav Pelikán, Josef Pořt,
Zdeněk Ulver.

Blahopřání k významným
jubileím
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 i věk, nechť svůj souhlas
s jeho uvedením nahlásí na obecní úřad.

Pozvánka na vernisáž
do Muzea T.G.M.
Ve čtvrtek 19. 4. 2007 v 17.00 hodin bude
v Muzeu T.G.M. v Lánech zahájena
výstava Karla Vlčka – Akvarely. Výstava
potrvá od 19. 4. do 20. 5. 2007.

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.

Ohlédnutí za Literárním čtením pro celou rodinu
aneb Pomáháme lánské knihovně
Občanské sdružení NAŠE LÁNY připravilo na
Měsíc knihy program pro všechny čtenáře.
V sobotu 24. března 2007 se v Muzeu TGM
v Lánech sešli všichni příznivci knih Astrid
Lindgrenové, aby si připomněli tuto autorku
dětských knih. Na programu byly čtené ukázky
z její tvorby v podání žáků lánské základní školy,
divadelní představení na motivy příběhů A.
Lindgrenové v podání žáků Základní umělecké
školy z Rakovníka, výstava knih A. Lindgrenové.
K vidění byly všechny lánské kroniky za účasti
současného kronikáře Fr. Pošty.
Současně probíhala burza knih na podporu
lánské knihovny. Dárci z řad široké veřejnosti
věnovali do burzy velké množství knih, ze kterých
knihovnice paní Machačová vybrala celkem 42
knih pro dospělé a 9 knih pro děti. Tyto knihy
obohatí fond lánské knihovny. Zbývající knihy
mohli příchozí návštěvníci za symbolický
příspěvek zakoupit. A tak pro nás byl příjemným
překvapením výdělek, který získá pro nákup
nových knih lánská knihovna. Je to 2.527,- Kč!

Jsme rádi, že do muzea přišlo 41 malých diváků
v doprovodu 60 rodičů nebo prarodičů. Jen nás
mrzí malá účast lánských dětí a dospělých. Byly
mezi návštěvníky zastoupeni jen z poloviny.
Autor: Jana Svobodová, Martina Hořejší
občanské sdružení NAŠE LÁNY

Tyršáci získali v Lounech ceny za herecké výkony
Divadelní spolek TYRŠ opět vyrazil na oblastní
přehlídku amatérských divadel, tentokrát do
Loun. A v konkurenci desítek účinkujících získal
hned tři herecká ocenění.
Atmosféra přehlídek je trochu jiná než při
klasickém představení. Celý svět jakoby se na
několik dní smrskl do prostoru mezi publikum
a kulisy. Pronášeny jsou velké myšlenky, ale své
místo tu mají i obyčejné lidské příběhy. Přehlídka
– to jsou zkrátka zhuštěné emoce, koncentrovaná
sounáležitost, soustředěná lidskost, bytí.
Tyršáci vyjeli do Loun v pátek 9. března, aby
zasadili svůj střípek do mozaiky představením
Mrzák inishmaanský, který měl v Lánech
premiéru 30. prosince loňského roku. Z klání
s herci z Mladé Boleslavi, Klapý, Kadaně a dvou
souborů z Klášterce nad Ohří si nakonec čestné
uznání za herecký počin odnesli Martin Pucholt
jako ztřeštěný fanda dalekohledů Bartley
Mc´Cormick, Eva Havelková za roli Eileen
Osbourneové a Antonín Tolkačev coby trochu
nesnesitelný zvěstovatel všech nudných zpráv ze
zapadlého ostrova Inishmaan Johny Pateena
Mika.
Tato ocenění jsou pro soubor o to cennější, že
vzhledem k nepřítomnosti dvou původních
představitelů, alternace nazkoušely představení

jen za tři zkoušky. To, že Martin Pucholt navíc
za svou roli získal hereckou cenu, považuji za
úspěch a důkaz jeho tvrdé a poctivé práce na
jevišti i neméně velkého úsilí jeho hereckých
kolegů. Také představitel titulní role Václav
Müller, hrál v Lounech s nachlazením a horečkou
a nenechal tak soubor „na holičkách“. Uznání
patří také dvanáctileté Terezce Kundelové, která
během dvou zkoušek perfektně zvládla svou roli
v celkovém pojetí představení.
U diváků získalo naše představení 168 bodů, více
než dvě třetiny z nich označily výkon Tyršáků
v inscenaci za „bombu“, zbytek pak za „ušlo to“.
Pro žádného nebyl Mrzák inishmaanský z Lán
„propadák“. Z publika se ozývaly hlasy jako:
„Mně se nejvíce líbila jedna z tet, ta šutrová
bába….“ „Možná tam bylo až příliš mnoho
vulgarismů, ale rozhodně to představení
opepřilo.“ „Mám rád tento druh suchého, místy
až naturalistického, ale na druhé straně
i člověčenstvím dýchajícího humoru,“ zakončil
starý pán z Loun, který dříve sám divadlo hrával.
TYRŠ se nyní těší na další přehlídku, která však
nebude soutěžní. Je jí dubnové setkání
sokolských divadel v Lázních Toušeň.
Autor: Roman Havelka

Pozvánka na turistický pochod Ze Stochova
do křivoklátských lesů

Klub českých turistů Stochov zve všechny
zájemce na turistické pochody, které proběhnou
ve dnech 13. – 15. dubna 2007. Start je na
Stochově od Základní školy (zadní vchod, ul.
Jaroslava Šípka) a to: v pátek 13. dubna 2007
v 16.00 hodin (trasa 10 km ), v sobotu 14. dubna
2007 v 6.00 hodin (trasa 10 až 50 km), v neděli
15. dubna 2007 v 7.00 hodin (trasa 20 km).
Kontrolní stanoviště bude v restauraci Vašírovský

dvůr ve Vašírově. Na všechny účastníky kromě
hezkého zážitku z pochodu křivoklátskými lesy
čeká diplom a suvenýr. Dále je připravena na
sobotní večer zábava v prostorách stochovské
sokolovny od 20 hodin. Kontaktní osoba: Josef
KARLOVSKÝ, Ulmanova 48, 273 03
STOCHOV, 728 400 673
Zpracovala: Martina Hořejší
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Kříž - Smrt - Vzkříšení
V měsíci únoru jsme vstoupili do doby postní, která je přípravou na
velikonoční svátky. Závěr tohoto postního období vrcholí ve Svatém
týdnu, který začíná Květnou nedělí. V něm se naplňují všechny
předpovědi proroků obsažené v Písmu svatém a především celý Starý
zákon. Pro nadpis tohoto článku jsem použil tři slova charakterizující
Svatý týden a konkrétně jeho poslední tři dny – Zelený čtvrtek, Velký pátek
a Bílou sobotu.
Slovo kříž je v našem slovníku používáno jako slovo, které v sobě nese
bolestný náboj, který člověk chce nechce musí nést ať už jako trest anebo
skutečnost, které nerozumí, ale nemůže s ní nic dělat. Ježíš Kristus dal
tomuto znamení úplně novou hodnotu. On bere na sebe dobrovolně tento
nástroj svého umučení, aby tak každému člověku dokázal svou lásku až do
krajnosti. Kristus byl odsouzen nespravedlivě a ukřižování, které
podstoupil, bylo nejpotupnějším způsobem smrti, k jakému mohl být
odsouzen. To vše přijímá proto, aby sňal hříchy ze všech lidí, kteří kdy žili a
žít budou a otevřel jim bránu do života Božího po jejich smrti. Kříž, na
kterém Kristus zemřel, má svislé a příčné břevno. Svislé břevno nám
ukazuje směr vzhůru k nebi a příčné naznačuje objetí celého stvoření
ukřižovanýma rukama Krista. Je lidskou tragédií, co dokázala udělat
zloba člověka s odsouzeným Ježíšem, jak nám to popisuje Písmo svaté.
Hřích tedy byl a je příčinou toho, že křesťanství má za svůj nepřekonatelný
symbol právě kříž.
Ježíš Kristus na kříži umírá a tím jakoby zakončil své božské poslání na
naší zemi. Zdánlivě zkrachoval se svým hlásáním dokonalé lásky,
milosrdenství a odpuštění. „Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou
svou duší a celou svou myslí a svého bližního jako sebe sama.“ Lidé jakoby
nechtěli přijmout tu úžasnou skutečnost, že Bůh v osobě Ježíše sestoupil
na naši zem, aby se pro každého otevřelo nebe. Proto byl Bůh – Ježíš
Kristus odsouzen k smrti na kříži. Vojáci přivalili k hrobu kámen a
zapečetili ho a tím byl pro ně případ Ježíš Kristus vyřízený. Pán Ježíš
opravdu zemřel a ležel v hrobě až do třetího dne.

Smrt je neoddělitelnou a bolestnou součástí lidského života. Na první
pohled definitivně ukončuje lidské bytí na zemi. Ale jenom na první
pohled. Když člověk zemře, zanechává zde jen samotné hmotné tělo, které
s úctou pohřbíváme. Co se ale děje s tím, co tělo oživuje a naplňuje neboli
co se děje s duší člověka? Může duše také navždy zemřít? A proč se člověk
neustále snaží o prodloužení svého života a touží žít věčně a nikdy
nezemřít? Duše je nehmotná a je duchovní podstatou lidského bytí, a
proto nemůže skončit přirozenou cestou jako je to u hmoty. Pokud v toto
někdo nevěří a myslí si, že lidský život končí jeho tělesnou smrtí, pak se pro
něj stává každý den a vlastně každá chvíle určitým nepřítelem, neboť ho
přibližuje k smrti, kde vše končí. Domyslet toto do všech důsledků
znamená podlehnout jednomu velkému zoufalství. Musím žít, abych
zemřel.
Velikonoční svátky vycházející z křesťanské tradice nám dávají úplně nový
a optimističtější pohled na náš život i smrt. Po bolestné smrti Ježíše Krista
slavíme v noci po Bílé sobotě, kdy Kristus ležel v hrobě, slavnost jeho
Zmrtvýchvstání. Pán Ježíš vstal třetí den z mrtvých a tím definitivně a
jednou provždy zvítězil nad smrtí. Proto každý, kdo v něj věří, má naději na
vzkříšení a věčný život s ním. Z tohoto pohledu křesťanské víry má lidský
život nesmírnou cenu a hodnotu, neboť má trvat věčně, tedy i po smrti.
Proto smrt už není největší tragédií v lidském životě, ale pouze nutným
přechodem do života dokonalejšího, šťastnějšího a především věčného. V
tomto Božím životě se už člověk nebude muset obávat bolesti, utrpení a
smrti, ale naopak bude se věčně radovat z dokonalosti Boží. To je pravdivý
důvod veliké radosti křesťanských velikonoc, že člověk je spasen, tedy
osvobozen od hříchu a dostal život věčný od Boha skrze jeho smrt na kříži.
Proto jsou tyto svátky největšími v celém církevním roce.
Požehnané a radostné prožití velikonočních svátků Vám přeje
Vít Uher, duchovní správce v Lánech

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Jak železnice stárne
V Lesní ulici se říkává na Starejch Lánech, i když ty opravdu původní
nejstarší Lány musíme lokalizovat mnohem severněji : středověká
rustikální zástavba ze 14. století se táhla zhruba podél stávající Zámecké
ulice přes Masarykovo náměstí k Židovskému rybníku.
Proč tedy nejsou starý Lány zde, nýbrž až u lesa ? Pro odpověď musíme jít
nikoli do historie selských gruntů, ale do historie železniční.
U fotbalového hřiště stojí dům číslo popisné 10, podél něhož se vjíždí do
lesa směrem k někdejšímu papíráku a dále na Ameriku. Tohle přízemní
stavení (říkává se tam u domku) existuje od roku 1830 jako nádraží
Pražsko-lánské koněspřežky. Byla to železniční stanice Lány bez
jakéhokoli upřesňujícího přívlastku. Soupravy tažené těžkými valachy
tudy jezdívaly až do roku 1873. Trať sem přicházela od Betynky napříč
stávajícím hřištěm. Jenomže : Úzkorozchodnou Pražsko-lánskou
koněspřežní železnici v úseku Praha (Dejvice) – Stochov (Slovanka)
rekonstruovala společnost Buštěhradské dráhy na normálně rozchodnou
trať a dne 22. dubna 1869 byl zahájen lokomotivní provoz do zcela nové
stanice, kterou dnes známe jako Stochov (opravdu se nachází na
stochovském katastru), ale až do roku 1960 nesla označení Lány. Rázem
zde tedy byla dvě funkční nádraží s názvem Lány : to původní u vjezdu do
lesa u lánského fotbalového hřiště – a nové na Slovance. Jak je rozlišit ?
Zatímco pro „parostrojní“ Slovanku se logické pojmenování *Nové Lány
nezavedlo, začalo se původní stanici na koněspřežce říkat Staré Lány.
Koněspřežka vzala v roce 1879 definitivně za své, ale lokalizace Starý
Lány, na Starejch Lánech existuje pořád.

K podobné toponymické situaci došlo v sousedním Rynholci. Tam byla v
roce 1861 na tradičně nákladní Pražsko-lánské koněspřežce
Buštěhradské dráhy nově zřízena zastávka pro osobní dopravu, tedy po
„ajznboňácku“ *nová štace, jenomže tohle pojmenování budovy číslo
popisné 137 (pokud se vůbec kdy používalo) se nestačilo ani vžít. Po roce
1869 začaly Rynholcem projíždět parostrojní vlaky po normálně
rozchodné trati 1 435 mm. I ty měly v Rynholci svou pravidelnou zastávku
(ta je funkční dodnes), ale protože trať parostrojní dráhy nevedla úplně
přesně po trase původní úzkorozchodné koňky, musela být železniční
stanice lokomotivních vlaků zřízena o několik desítek metrů dále na západ
než původní štace koněspřežky. Na dohled od *nové štace koněspřežky
vznikla ještě novější stanice parostrojní dráhy, a tudíž ani ne desetiletá
stanice na trati původní koňky rázem „zestárla“. Rynholecká koněspřežní
štace (štacion) osiřela a „na vlak“ se začalo chodit na zastávku na
normálně rozchodné parostrojní trati. Zrušená koněspřežní stanice čp.
137 si podržela železniční označení štace, ale třebaže nebyla nijak stará,
začalo se jí říkat Stará štace (Starý štací).
Jen tak na okraj : Kdysi se pánům (a zejména dámám) důchodového věku
v našem kraji víceméně hanlivě říkávalo starý provizí, ale slýchal jsem i s
despektem pronášet, že dotyčný/á/ je už takový starý štací …
Autor: PaedDr. Václav Vodvářka
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Ze Sokola
·
Na valné hromadě TJ Sokol Lány

12.3.2007 se bilancovalo, volilo a loučilo
se s dlouholetými členy výboru
H. Majerovou a J. Paroulkem. Do výboru
byli zvoleni noví členové – A. Tolkačev
(Tyrš), P. Slánička (stolní tenis),
M. Hořejší (všestrannost).
·
Oddíl vedený Barborou Ladrovou se
zúčastnil 17.3.2007 v Praze přehlídky
pódiových vystoupení odboru
všestrannosti ČOS.
·
12.5.2007 se uskuteční 8. ročník
memoriálu Karla Sláničky turnaje v
nohejbale, zájemci se mohou hlásit u
Pavla Sláničky
·
Ve stádiu ustavování je nový oddíl TJ
– florbal. Zájemci se scházejí ve středu
v 16 hodin v sokolovně pod vedením
Davida Brezíka. Čistou obuv s sebou!
·
Každou středu od 17 hod v sokolovně
funguje dětská tenisová školička pod
vedením zkušené trenérky paní Vlčkové.
·
Výbor TJ prosí všechny uživatele
venkovního sportovního areálu, aby
respektovali provozní řád a udržovali
hřiště v čistotě. Zejména apelujeme na
děti a mládež, aby respektovali soukromí
okolních rodinných domů a pro míčové
hry využívali výhradně vymezenou herní
plochu.
·
Výbor TJ děkuje firmě EKOLOGIE,
která pomohla s odklízením větví.

Nabídka cvičení pro děti
Cvičitelky odboru všestrannosti TJ Sokol
Lány zvou do cvičení rodičů s dětmi a
mladších školáků, která se konají vždy
v úterý v lánské sokolovně.
Mladší školáky (děti ve věku 6 až 10 let)
vede Monika Drdová a Alena Šilhanová,
zaměřují se na míčové a různé pohybové
hry, seznamují se s cvičením na nářadí,
vedou děti ke správnému držení těla a
cvičí obratnost a odvahu. Cvičení začíná
vždy v 16 hodin.
Cvičení rodičů s dětmi, které začíná v 17
hodin, vedou maminky. Zaměřují se na
rozvoj základních pohybových
dovedností dětí jako je běh, lezení,
přeskoky, hra s míčem, hravou formou
se učí říkanky, básničky, tanečky, cvičí se
na rehabilitačních míčích apod. Cvičení
je určeno dětem od “0” do 7 let
v doprovodu rodičů nebo prarodičů.
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.
Autor: Magda Trpáková

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Pozvánka na Běh vítězství zámeckým parkem
Tělocvičná jednota SOKOL Lány ve spolupráci se
ZŠ Ch.G. Masarykové v Lánech a pod záštitou
hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla
a Obecního úřadu v Lánech Vás srdečně zve na
tradiční sportovní akci v úterý 8. května 2007.
Závody v běhu, pořádané v jedinečném prostředí
zámeckého parku v Lánech, jsou neodmyslitelnou sportovní a společenskou událostí měsíce
května v naší obci. Zúčastnit se mohou běžci od
nejmenších po nejstarší. Pro všechny, kteří si
chtějí ověřit zdatnost, je určen Běh pro zdraví,
který má společný start a délku trati 1200 m. Vítěz
je určen losem. Motto Běhu pro zdraví je: „Běž jak
můžeš, když nemůžeš, odpočiň si - ale pokračuj!“
Písemné přihlášky do běžeckých závodů je možné
zaslat na adresu: Karel Sklenička, Ke Hřbitovu

381, 270 61 Lány nebo e-mail: beh@lany.cz. Je
možné se přihlásit i v den závodu, nejpozději však
30 minut před startem příslušné kategorie
v prostoru u zámecké brány. Začátek závodů je
v 8.30 hodin, prezentace závodníků bude od 7.30
hodin. Žákovské tratě, tratě dorostu i dospělých
vedou po parkových pískových cestách, trať pro
předškoláky je travnatá. Každý účastník běhu
hradí při prezentaci startovné: mládež do 18 let
10 Kč; dospělí 30 Kč; účastníci "Běhu pro zdraví"
startovné neplatí. Bližší informace o startovních
časech závodů, délce tratě příslušné věkové
kategorie naleznete na internetových stránkách
www.beh.lany.cz nebo ve vývěsce TJ Sokol Lány
před budovou sokolovny na Masarykově náměstí.
Zpracovala: Martina Hořejší

Fotbalisté SK Lány
zahájili sezónu

Výsledky zápasů SK Lány

Lánské áčko směle vykročilo za vysněným titulem
a deklasuje soupeře na potkání. Zimní příprava se
vydařila a všichni hráči hrají s chutí. Nebýt
podzimního zaspání nemuselo být naše mužstvo
po dvou jarních kolech druhé na skóre. Proto si
přejeme, aby Lány vyhrávaly nad všemi mužstvy
takovým rozdílem jako nad Řevničovem. Také
děkujeme všem fanouškům za skvělou podporu,
protože vytváří skvělou kulisu, při které se nedá
prohrát.
Béčko i přes prohru podalo (obzvlášť v druhém
poločase) skvělý výkon a přes hrozivé skóre
(prohrávali už 3:0) dotahovali soupeře na rozdíl
jediného gólu. Na naší lánské rezervě je prostě
vidět, že ranní zápasy (hráli už od 10. hodin) jim
nedělají dobře.
Autor: Martin Drábek

Neděle 1.4. - zápas na soupeřově
SK Lány mužstvo B - Ol. Rakovník
výsledek 4:3 (2:0)
Neděle 1.4. - zápas na domácím
SK Lány mužstvo A – Sp. Řevničov
výsledek 9:2 (5:1)
Sobota 7.4. - zápas na soupeřově
SK Pavlíkov B - SK Lány mužstvo A
výsledek 0:4 (0:1)
Sobota 7.4. - zápas na domácím
SK Lány dorost - So. Mšec,
výsledek 0:1 (0:0)
Neděle 8.4. - zápas na domácím
SK Lány mužstvo B - FK Kněževes B,
výsledek 4:0 (3:0)

hřišti

hřišti

hřišti

hřišti

hřišti

Z činnosti hokejového klubu HC Lány
Tak jako v minulých letech, i letos skončila
v měsíci březnu sezóna hokejového klubu. To, že
při HC existují dvě mužstva dospělých hrajících
soutěže na Kladně a ve Slaném, příznivci hokeje
v Lánech určitě vědí. Že je zde však již čtvrtou
sezónu družstvo žáků – přípravky, už ví málokdo.
Dobrá práce s mládeží v minulosti se v současné
době projevuje právě tím, že klub má dostatek
svých odchovanců. Aby i v budoucnu měl hokej v
Lánech další pokračovatele své bohaté a
dlouholeté činnosti, bylo právě před čtyřmi lety
založeno družstvo pro malé zájemce o tento sport.
Sezóna trvá čtyři až pět měsíců a tréninky jsou
pravidelně každý týden o víkendu. Dopravu dětí
na zimní stadión v Rakovníku zajišťuje hokejový
klub autobusem ve své režii. Na trénincích se

mladí hráči učí bruslit, nacvičují a zdokonalují si
základy hokeje. Je pravda, že někteří po nějaké
době skončí, ale nahrazují je jiní. Je radost pro
rodiče a odměna pro trenéra, když vidí, jaké
pokroky ti vytrvalí každým rokem vykazují.
Počet zájemců se během sezóny pohybuje okolo
dvaceti, ale na jednotlivých trénincích je účast
nižší. Proto bych chtěl touto cestou vyzvat rodiče,
jejichž chlapec má zájem naučit se bruslit nebo
hrát hokej, ať přijdou v příští sezóně mezi nás.
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.
Autor: Lubor Zelenka, trenér, tel. 732 988 765
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