LÁNSKÝ
Informační list Obecního úřadu Lány

Slovo na úvod
Ta víska naše malinká a chaloupek v ní
málo…Ten druhý verš už vůbec neplatí a
náš milý básník by se podivil, jak se
vzhled i těch našich domů v malé obci za
léta změnil a mění. V Lánech vyrůstá
mnoho architektonicky rozdílných
novostaveb, ve Vašírově ale jediná, zcela
ojedinělá, rozjitřila veřejné mínění.
Budu reagovat na diskuzi z posledního
veřejného zasedání obecního
zastupitelstva ohledně této
problematiky. Změnou č.I územního
plánu obce byl schválen mimo jiné záměr
výstavby rodinného domu ve Vašírově.
Vždyť v minulých letech se uvažovalo o
propojení obou obcí průmyslovou
zónou! Po vyřízení všech nezbytných
formalit vydal Stavební úřad v Novém
Strašecí stavební povolení. Stavba s
sebou přinesla nepříjemné chvíle pro
sousedy s navážením materiálu a strojů.
Proto obecní zastupitelé řešili na místě
stížnosti sousedů. Vím, že výsledek
nemohl stěžovatele uspokojit, ale ruku
na srdce! Dnes potřebuje pomoc a
porozumění můj soused, zítra to budu
třeba já, kdo bude potřebovat od souseda
shovívavost. Musíme připustit, že
nároky mladých lidí na bydlení narůstají
a buďme rádi, že se Vašírov omladil a
mladí lidé ve vsi zakotvili. Proto oceňuji
snahu mladých maminek z Lán i
Vašírova, že chtějí znovu probudit život i
na vašírovském dětském hřišti.
Vítejme dobré snahy a náměty,
připusťme diskuzi i oprávněnou kritiku.
Alena Hlavsová
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Co se děje okolo bioplynové stanice?
Z důvodu častých dotazů na vývoj okolo
plánované výstavby bioplynové stanice v areálu
firmy EKOLOGIE s.r.o. si dovolím malé
vysvětlení.
V současné době je v platnosti rozhodnutí odboru
Životního prostředí Středočeského kraje ze dne 5.
října 2007, který rozhodl o tom, že se musí vliv
bioplynové stanice na životní prostředí posuzovat
dle zákona č.100/2001 Sb. takzvaná velká EIA.
Nyní přicházejí v úvahu 2 varianty.
1. Investor se rozhodne, že nebude nadále
pokračovat v projektování bioplynové stanice a
odbor Životního prostředí Středočeského kraje
celé řízení ukončí.
2.Investor se rozhodne pokračovat dále
v povolovacích řízeních, musí vypracovat
kompletní projektovou dokumentaci a
tu předložit společně s dalšími potřebnými
dokumenty odboru Životního prostředí
Středočeského kraje, který zahájí projednávání
podle zákona č.100/2001Sb.

Obec Lány nabízí v přízemí domu čp.174, ulice Ke Hřbitovu v Lánech
k prodejní činnosti nebo službám obyvatelstvu

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Pronajímané prostory
39 m2
Sklad + WC
17 m2
Bližší informace zájemci získají na
tel. č. 313 502 079, 313 502 041
nebo přímo na OÚ Lány.

Podmínky pronájmu:
·
Nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle zákona.
·
Nejnižší cena nájmu bez energií činí 4.000,-Kč/měs.
·
Nutné menší stavební úpravy, které budou po dohodě

odečteny z nájmu.

Nabídky podávejte nejpozději do 31. 12. 2007 do kanceláře Obecního úřadu v Lánech nebo
poštou v zalepených obálkách s nabídkou podnikatelského záměru, výší nájmu a kopií
živnostenského listu.
Karel Sklenička, v. r., starosta obce Lány

Příspěvky obce sportovním a zájmovým organizacím
I pro rok 2008 je v připravovaném rozpočtu obce
Lány počítáno s příspěvky pro spolky, zájmová
sdružení a sportovní organizace.
·
Spolky, zájmová sdružení a sportovní

Vážení
spoluobčané,
dovolte mi jménem svým i jménem
celého zastupitelstva obce Lány Vám
popřát klidné a spokojené prožití
vánočních svátků, hodně dárků
pod stromečkem. Do nového roku 2008
přeji všem pevné zdraví a mnoho
úspěchů jak v osobním, tak i pracovním
životě.
Karel Sklenička

Projednávání probíhá tak, že Krajský úřad určí
oponenta, který dostane celou dokumentaci k
prostudování a přípravě na veřejné projednávání.
Veřejné projednávání svolává odbor Životního
prostředí Středočeského kraje a musí proběhnout
v dotčených obcích tj. v Rynholci a v Lánech. Na
základě odborných stanovisek jak projektanta,
tak i oponenta, rozhodne odbor Životního
prostředí Středočeského kraje, jaký vliv má
bioplynová stanice na životní prostředí
v dotčeném území. Pokud je rozhodnutí kladné,
může investor žádat o vydání územního
rozhodnutí a následně stavebního povolení.
V případě, že je rozhodnutí záporné, celé řízení se
zastavuje.
V současné době nám nezbývá než čekat, jak se
rozhodne investor. V případě, že bude pokračovat, tak se musíme řádně připravit na veřejné
projednávání i my.
Karel Sklenička

organizace, které obdržely v roce 2007 na svou
činnost a akce příspěvek z rozpočtu obce, mají
povinnost prokázat ve vyúčtování použití
dotace na deklarovaný účel. Vyúčtování je
třeba provést písemnou formou včetně
doložení fotokopií daňových dokladů
prokazujících použití příspěvku v souladu
s pravidly a uzavřenou smlouvou o dotaci
s Obcí Lány. Včasné a správné doložení
vyúčtování bude jedním z hodnocených kritérií
pro rozdělování příspěvků v roce 2008. Aby
mohli být žádosti o příspěvky pro rok 2008
posouzeny co nejdříve, je třeba doložit
vyúčtování za rok 2007 nejpozději

do 15. ledna 2008 (nikoliv do konce března
jako tomu bylo v minulých letech).
·
Každá sportovní organizace, zájmový spolek
nebo sdružení obdrží následně do 30. ledna
2008 zhodnocení předloženého vyúčtování
za rok 2007 a dále stručné zhodnocení žádosti
z roku 2007 včetně doporučení pro rok příští.
·
Žádost o příspěvek z rozpočtu obce na činnost a
plánované akce v roce 2008 bude možné podat
po 30.1.2008 na předepsaném formuláři
zpracovaném Komisí veřejného pořádku a
sportu a mládeže. Formulář bude k dispozici
v listinné podobě na obecním úřadu a
v elektronické podobě na internetových
stránkách obce v průběhu ledna 2008.
·
Uzávěrka pro podání žádostí o příspěvek bude
upřesněna v průběhu měsíce ledna 2008.
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Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva obce
Poslední veřejné zasedání v letošním roce
se koná v pondělí 17. prosince 2007
od 18.00 hodin v hotelu Classic. Hlavním
bodem programu bude projednání
rozpočtu obce na rok 2008.

Inzerce v Lánském zpravodaji
ZDARMA!
Nabízíme všem lánským a vašírovským
občanům inzerci v únorovém čísle
Lánského zpravodaje ZDARMA!
Jste zedník, truhlář, pokrývač, projektant,
masérka, kadeřnice, provozujete
restauraci? Chcete získat nové zákazníky?
Nespoléhejte pouze na doporučení Vašich
stávajících zákazníků! Dejte o sobě vědět
a získejte nové zákazníky! V únorovém
zpravodaji bude zveřejněn ZDARMA
adresář všech, kteří zašlou své kontaktní
údaje ve formátu – název, adresa,
telefonické spojení, případně i odkaz na
www.stránky či e-mail buď v elektronické
podobě na e-mail: zpravodaj@lany.cz
nebo je v písemné podobě doručí na
Obecní úřad v Lánech. Uzávěrka
pro doručení údajů je 25. prosince 2007.

Nový informační systém
usnadní orientace v Lánech i Vašírově
V průběhu měsíce listopadu 2007 bylo
v obci instalováno firmou ADSUM Josef
Barša informačně orientační značení,
které všem usnadní orientaci v Lánech a
Vašírově. V první fázi byly instalovány
informační tabule odkazující na důležitá
místa v obci. Nyní je v přípravné fázi část
druhá, kterou mohou využít i podnikatelé,
kteří nabízejí v Lánech a Vašírově služby
veřejnosti a rádi by nasměrovali případné
zákazníky "správným směrem". Zájemci
se mohou přihlásit na Obecní úřad
v Lánech, který předá jejich objednávku
dodavatelské firmě. Každý objednatel
uhradí jednorázový poplatek za výrobu
informačních tabulek a jejich instalaci.
V poslední fázi (koncem ledna 2008)
budou demontovány všechny ostatní
reklamy a poutače umístěné na obecním
majetku, aby byla zachována jednotnost
orientačního značení v obci.

Změna cen vodného
a stočného
Na základě rozhodnutí představenstva
společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
se s účinností od 1. ledna 2008 zvyšují
ceny vodného a stočného. A to následujícím způsobem: voda pitná a užitková - bez
DPH 32,70 Kč/m3, s DPH 35,64 Kč/m3;
voda odkanalizovaná - bez DPH
24,30Kč/m3, s DPH 26,49 Kč/m3.

OÚ INFORMUJE
Veřejné zasedání: další krok k vybudování chodníku
Lány – Stochov, Slovanka
Dne 12. listopadu proběhlo další veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Jedním z hlavních bodů
jednání bylo schválení žádosti o převedení
pozemku pro účely výstavby chodníku Lány Stochov, Slovanka. Tento krok je nezbytným
předpokladem k vyřešení tohoto veřejností velmi
sledovaného problému.
Veřejného zasedání v hotelu Classic se zúčastnilo
devět zastupitelů z jedenácti, omluveni byli pan
Loskot a pan Běloušek. Místostarosta Václav
Fencl přivítal přítomné zastupitele a občany a
potom místostarostka paní Alena Hlavsová
provedla kontrolu usnesení č. 5/2007 z minulého
veřejného zasedání.
Následně zastupitelé přikročili k projednání
hlavního bodu, kterým bylo schválení žádosti o
bezúplatný převod pozemků do majetku obce.
Jedná se o pozemky určené pro výstavbu
chodníku Lány - Slovanka. Tyto pozemky jsou
převážně v majetku Pozemkového fondu a celá
věc se zkomplikovala tím, že o ně žádal restituent
jako o náhradu za jiné pozemky. Protože pozemky
byly zablokovány (právě obcí kvůli plánovanému
chodníku), řeší celou záležitost soud. Obec bude
dále postupovat tak, že doloží kopii Územního
plánu, kopii změny č. 1 Územního plánu včetně
textových částí a usnesení zastupitelstva obce,
kterým schvaluje žádost o převedení pozemků do
majetku obce.
Následně místostarosta Václav Fencl informoval
o záměrech obce ohledně dalšího využití objektu
č.p. 174 v Lánech. V levé části přízemí je
v pronájmu pan Miroslav Vaněček, který zde
provozuje prodejnu potravin. V prvním patře
hodlá v budoucnu obec rekonstruovat bytové
prostory. V pravé části přízemí budou prostory
bývalé restaurace nabídnuty k pronájmu za
podmínek, které stanoví zastupitelstvo. Sklady ve
dvoře a venkovní prostory budou ve spolupráci s
Městským podnikem služeb v Kladně využity
ke zřízení sběrného dvora.
Dále se zastupitelé zabývali žádostí společnosti
Real Invest Franc s.r.o. Kladno o schválení

zástavby na pozemcích p.č.180, p.č. 185/111,
p.č. 185/112. Obec požádala o stanovisko Ing.
arch. Zemana, který je zpracovatelem územního
plánu obce. Ten k plánované zástavbě vydal
kladné vyjádření.
Starosta Karel Sklenička upozornil na to, že
společnost Real Invest Franc předložila návrh,
který řeší problém, jenž vznikl kvůli pochybení
minulého zastupitelstva a stavebního úřadu
v Novém Strašecí. Při vydávání územních
rozhodnutí totiž došlo k tomu, že pozemky určené
Územním plánem k výstavbě občanské
vybavenosti byly všechny rozparcelovány
na výstavbu rodinných domů (lokalita pana
Josefa Hoška). Vzhledem k tomu, že v přízemních
částech některých plánovaných domů
společnosti Real Invest Franc je počítáno
s prostorami pro občanskou vybavenost, díky
velkorysému prostorovému řešení, které
umožňuje osázení zelení a zajišťuje dostatečnou
kapacitu parkovacích míst, budou tak nahrazeny
ony chybějící prostory. Občané pak měli možnost
nahlédnout do mapové části projektu.
Závěrem pak proběhla diskuze, v níž m.j.
m í s t o s t a r o s t a Vá c l a v F e n c l v y s v ě t l i l
administrativní chybu, k níž došlo při koupi 11
m2 pozemku od manželů Ryskových a požádal o
revokaci části usnesení ze dne 8. 3. 2007. Další
dotazy se týkaly údržby komunikací během
zimního období, postupu obce při budování
chodníku na Slovanku, výstavby probíhající
ve Vašírově a opravy chodníků v ulicích Zahradní,
Čs. armády a Polní. Tam zatím s opravou není
počítáno, protože právě v těchto ulicích budou
rozvodné závody v roce 2008 ukládat elektrické
vedení do země. Až po skončení této akce budou
chodníky postupně podle finančních možností
obce rekonstruovány.
Na závěr zastupitelstvo schválilo usnesení a
místostarosta Václav Fencl zasedání ukončil.
Karel Pleiner

Hlavní body Usnesení č. 6/2007 ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelé schválili:
·
podat žádost obce Lány o bezúplatný převod zemědělského pozemku dle zákona č. 95/1999 Sb.
na vybudování chodníku Lány – Stochov (Slovanka),
·
urbanisticko-architektonickou studii výstavby na pozemcích p.č. 180, p.č. 185/111 a p.č. 185/112
v katastrálním území Lány pro investora U Lánské obory, s.r.o. Kladno, žadatele Real Invest
Franc s.r.o., Kladno, zastoupený Mgr. Jiřím Francem,
Zastupitelé revokovali:
·
usnesení č.2/2007 ze dne 8.3.2007 v bodě - schvaluje : „Koupě pozemku p. č. 200/39 v k. ú. Lány o
výměře 11 m2 za cenu 1,-Kč/m2 od Kristýny a Michala Ryskových, Lány Pod Hřištěm 613“. Nové znění –
„koupi pozemku p. č. 200/39 v k. ú. Lány o výměře 11 m2 za 1,-Kč od Kristýny a Michala Ryskových,
Lány, Pod Hřištěm 613“,
Zastupitelé uložili místostarostovi a starostovi:
·
zpracovat výzvu na pronájem nebytových prostor v objektu čp.174 v Lánech dle podmínek, které

budou navrženy zastupitelstvem obce na příští pracovní poradě.
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Přehled akcí realizovaných v roce 2007 v rámci programu
obnovy obce
Protože se blíží konec roku a spolu s ním i čas bilancování, zveřejňujeme v prosincovém čísle Zpravodaje
orientační přehled akcí, které byly v průběhu roku 2007 realizovány v rámci programu obnovy obce. U každé
z nich je zároveň uvedena vynaložená částka, popřípadě výše získané dotace.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Akce
Úprava další části náměstí
Výměna veřejného osvětlení v ulici Čs. armády
Výstavba veřejného osvětlení v nové zástavbě
Oprava hřiště u základní školy a oprava příjezdové
cesty ke školní jídelně a šatnám
Osazení bezdrátového rozhlasu (9 ks Lány, 3 ks Vašírov)
Výstavba chodníků v ulici Křivoklátské (proti poště),
ulici Zámecké (před Jednotou), před Domem
pečovatelské služby a před hasičskou zbrojnicí
Výměna oken v budově základní školy (další etapa)
Restaurování soch sv. Jana Nepomuckého,
Antonína Paduánského a kříže
Doplnění obecního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše,
zrcadlo, informační značení)
Celkem za rok 2007

Z rozpočtu obce
800.000,175.000,230.000,560.000,-

Dotace
121.000,-

200.000,-

230.000,190.000,-

260.000,100.000,-

230.000,190.000,-

180.000,-

270.000,2.815.000,-

Celkem
921.000,175.000,230.000,760.000,-

260.000,280.000,270.000,-

501.000,-

3.316.000,-

Zúčastněte se fotosoutěže - „LÁNSKÉ POHLEDY“
Obec Lány a komise veřejného pořádku, sportu a mládeže vyhlašuje pro všechny amatérské fotografy z obce
Lány a Vašírova 1. ročník fotosoutěže – „LÁNSKÉ POHLEDY“. Cílem je získat zajímavé pohledy na obec,
bezprostřední okolní krajinu, stavby, lidi, sportovní, kulturní a společenské aktivity, postřehy...
Podmínky soutěže:
·
soutěže se mohou zúčastnit pouze obyvatelé s

trvalým pobytem v Lánech nebo Vašírově
·
zasláním soutěžních fotografií účastník

potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění
a dalšímu použití fotografií organizátorem
soutěže
·
fotografie (barevné i černobílé) budou
přijímány:
v el. podobě (formát JPG) e-mailem
na adresu fotosoutez@lany.cz
poštou nebo osobně doneste fotografie nebo
CD na obecní úřad (formát 10 x 15cm a více)
1 autor může zaslat maximálně 5 fotografií
každá fotografie musí být označena jménem
autora fotografie a názvem fota
fotografie je možné doručit od 1.1.2008
do 10.6.2008
fotografie budou průběžně zveřejňovány
na stránkách www.lany.cz - fotosoutěž
Všechny snímky posoudí odborná porota ve
složení: Jiří Hanke (fotograf, ředitel fotogalerie

České spořitelny), Milan Petriščák ( amatérský
fotograf, ředitel umělecké a reklamní agentury
KLUBKO 55, Kladno), Karel Sklenička (starosta
obce Lány), PhDr. Zdeněk Kuchyňka (umělecký
teoretik, ředitel Sládečkova muzea v Kladně) a
JUDr. Ernest Kosár (člen zastupitelstva, předseda
komise veřejného pořádku,sportu a mládeže) –
organizátor soutěže.
Vítězové soutěže (1. až 3. místo) obdrží peněžitou
odměnu: 1. místo 3.000 Kč, 2. místo 2.000 Kč,
3. místo 1.000 Kč. Dále bude udělena cena čtenářů
internetových stránek obce Lány www.lany.cz
(kde budou všechny fotografie průběžně
vystaveny) spojená s finanční odměnou 1.000 Kč.
Po ukončení veřejného hlasování (15.6.2008)
bude stanoveno pořadí dle počtu hlasů.
Vyhlášení soutěže a předání cen proběhne 21. 6.
2008 během Lánských letních slavností v hotelu
Classic. Zároveň bude na Lánských slavnostech
k vidění výstava fotografií dokumentující soutěž.
JUDr. Ernest Kosár, předseda komise veřejného
pořádku, sportu a mládeže

Vánoční výstava ateliéru Motýl
Tradiční výstavu vánočních dekorací přivezli ze Štětí
majitelky ateiléru Motýl paní Nataša a Helena
Stutzigovi. Jak mi sdělili, letošním trendem ve
vánoční výzdobě je kombinace černé a bílé barvy, ač
se nám může zdát kombinací neobvyklou. V útulném
prostředí Muzea TGM v Lánech bylo k vidění
nepřeberné množství adventních věnců, vánočních
dekorací, svícnů a dalších maličkostí, bez kterých si
nedovedeme vánoce představit.
Martina Hořejší

Blahopřejeme
V prosinci blahopřejeme k významnému jubileu těmto občanům:
Loskot Jan, ul. Ke Hřbitovu; Krátká
Marie, ul. U Lipky; Hroudová Miroslava,
ul. Ke Hřbitovu; Jirkovský Pavel,
Vašírov; Husáková Jana, ul. Ke Hřbitovu; Hamouz Zbyněk, ul. Berounská;
Pošmourná Eva, ul. Školní; Grotschlová
Věra, ul. Zámecká; Marková Anna, ul.
Křivoklátská; Dědičová Jaroslava, ul.
Zahradní; Dlouhá Marie, Vašírov;
Jirkovský Václav, Vašírov; Kučera Josef,
ul. Pod hřištěm; Beránková Jitka, Pod
Kopaninou; Barochová Marta, ul.
Z a h r a d n í ; N ě m e c J a r o s l a v, u l .
Ke Hřbitovu.

Vzpomínka
V listopadu nás opustili:
4. 11. Pavel Fencl,Lány
7. 11. Růžena Pokorná, Lány
17. 11. Stanislav Běloušek, Vašírov

Vítáme nové občánky
Jan Pernica - Lány, Píně

Řekli si „ano“
23.11.2007 - Antonín Bechyně a Slava
Ivanivna Kepša (oba Lány)

Mše svaté – bohoslužby
ve vánočním oktávu
24. 12. – 00.00
25. 12. – 15.00 kostel Nejsvětějšího
26. 12. – 15.00 Jména Ježíšova
31. 12. – 17.00 v Lánech
1. 1. – 15.00
31. 12. – 17.00 hod. kostel Narození
Panny Marie v N. Strašecí (děkovná mše
svatá za uplynulý rok
Pravidelné bohoslužby – mše svaté
v kostele Nejsvětějšího Jména Ježíšova
v Lánech – neděle od 15.00 hodin
Kontakt na kněze:
Vít Uher, U Školy 124, Nové Strašecí
t. 313 573 163, m. 724 556 730
e-mail: straseci.fara@seznam.cz

Poděkování za pomoc
po požáru

Foto: Jana Jirásková

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám
všem poděkovat za pomoc, kterou jste
nám poskytli po požáru našeho bytu.
Protože těch, kteří podali pomocnou
ruku, bylo více, nechceme jmenovat,
abychom na někoho nezapomněli.
Královi
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KULTURA

Vánoční koncert
Obecní úřad Lány z pověření kanceláře
presidenta republiky zve lánské občany
na tradiční předvánoční koncert, který
pořádá president republiky Václav Klaus
s manželkou Livií. Koncert se koná
v sobotu 15.12.2007 od 15.00 hodin
v lánském zámeckém kostele.

Vánoční vystoupení ve škole
„Babička vypravuje“
Žáci Základní školy Ch. G. Masarykové
v Lánech si Vás dovolují pozvat na
vánoční vystoupení s názvem „Babička
vypravuje“. Vystoupení se uskuteční ve
čtvrtek 20.12. 2007 v 19 hodin ve školní
tělocvičně, za příznivého počasí pak
před hlavním vchodem do školy.
Mgr. Radomíra Jelínková

Jaké byly oslavy 75. výročí
lánské školy?
V úterý 6. listopadu 2007 se lánská škola
nesoucí jméno Charlotty Garrigue
Masarykové oblékla do slavnostního oděvu
a otevřela své dveře bývalým žákům,
kantorům, rodičům současných žáků i
zvědavým rodičům budoucích žáků. Ve
škole slavili 75. výročí od svého vzniku a tak
učitelský sbor připravil s žáky Den
otevřených dveří, aby toto významné
jubileum mohli oslavit s veřejností.
Příchozí návštěvníky vítala už na schodech
pěkná květinová výzdoba a ve stejně
pestrém duchu nás po budově školy
provázela nápaditá výzdoba tříd i školních
chodeb, všudypřítomná výtvarná díla dětí a
fotografie ze života školy.
Ve vstupním vestibulu několikrát přivítal
příchozí návštěvníky školní pěvecký
soubor pod vedením paní Hany Brožové.
Jejich pěvecký výkon za doprovodu kytary
ocenili přítomní hosté bouřlivým
potleskem. Poté si mohli zájemci
prohlédnout jednotlivé třídy a seznámit se
změnami, kterými škola od svého vzniku
prošla. K dispozici byli i kvalifikovaní
průvodci – žáci z druhého stupně. Ve školní
knihovně byly k nahlédnutí školní kroniky a
také všechny kroniky obce Lány a Vašírov s
výkladem kronikáře pana Františka Pošty.
Byla zde vystavena také zcela mimořádná
sbírka zapůjčených předmětů a fotografií
od bývalých žáků. Pro zájemce bylo
připraveno dvojí promítání o historii
lánské školy a jejích předchůdkyň, které
svým komentářem a vzpomínkami
doplnila paní Anna Hošková s velkou
podporou dalších lánských pamětníků.
Na památku si mohl každý zakoupit
některou z osmi druhů pohlednic, které
byly dílem žáků, a obdržet na ni i pamětní
razítko.
Myslím, že každý, kdo se v úterý 6.
listopadu vrátil do „školních lavic lánské
školy“, bude souhlasit, že lánská škola „žije
a vzkvétá“.
Martina Hořejší

Jaké kulturní akce chystáme pro rok 2008?
Patří k tradicím kvapem se blížícího závěru roku
ohlédnout se za tím, co jsme vykonali. Uplynulý
rok vnímám z pohledu kulturní komise jako
silnou nit života obce, na kterou jsme se snažili
navléknout řadu pestrých korálků. Naším cílem
však nebylo jen přinést hrst příjemných zážitků.
Snažili jsme se především obnovovat staré tradice
a také zakládat nové, které by se do budoucna
mohly stát dědictvím Lán. To samozřejmě
předpokládá mít pokračovatele, ve které
doufáme. Říkal jsem to již loni a zopakuji to - jsme
vděčni za každého, kdo se chce podílet na
kulturním dění v obci a jejím společenském
životě. Rád bych tímto také poděkoval všem, kteří
nám dosud pomáhali, za jejich ochotu obětovat
svůj volný čas, za jejich nápady a připomínky.
Ale zpátky k tradicím. S potěšením vnímáme, že
se divadelní premiéra spolku TYRŠ den před
koncem roku stala nedílnou součástí zdejší
kulturní scény. Také hojná účast na již druhém
červnovém příjezdu kněžny z Fürstenberka
do Lán nás zavazuje k tomu, abychom v příštím
roce program ještě více propracovali. Stejně jako
na obě tyto akce, tak i na pravidelná taneční
odpoledne pro seniory, pálení čarodějnic a
svěcení adventních věnců s doprovodným
programem se mohou zájemci těšit i v příštím
roce. Na 21. června 2008 se již připravují Lánské
letní slavnosti opět s bohatým kulturním
programem.
Zvlášť si i v příštích letech budeme všímat
různých výročí spojených s obcí. Tak jsme letos 1.
června koncertem Hudby Hradní stráže a Policie
ČR oslavili 615. výročí první zmínky o Lánech.
Začátkem prosince jsme poprvé uspořádali další
celodenní akci, ze které bychom také rádi vytvořili
tradici - Voňavý Advent se soutěží o nejchutnější a
nejhezčí vánoční cukroví o putovní pohár „Zlatý
Šafrán“. Jak Advent i samotná soutěž dopadly se
dozvíte v lednovém zpravodaji, kam chystáme i
dvoustranu fotografií s komentáři.

Jaké novinky chystáme v příštím roce?
Středočeský kraj jsme požádali o grantové příspěvky
na několik chystaných kulturních událostí. Kromě
již, dalo by se říci zaběhnutých, akcí totiž chystáme i
několik novinek. První z nich bude 9. února obecní
ples ve spolupráci s Muzeem TGM. Doufáme, že
bude ve znamení neokázalé noblesy, bohatého a
zajímavého programu a kvalitní hudby. Už nyní
mohu prozradit, že součástí programu bude také
cimbálová kapela.
V květnu se pokusíme oživit Staročeské Máje, které
oblékneme do nového hávu.
Zajímavou novinkou bude jistě série vyprávění z cest
našich spoluobčanů po zajímavých místech planety.
K přednášce se může přihlásit každý, kdo má k
dispozici fotodokumentaci nebo dokonce
videonahrávky. Podíváme se například do Peru,
Rumunska atd. Pro děti chystáme sérii dětských
divadelních představení souborů z celé republiky,
pro modeláře pak festival amatérských filmů
s modelářskou tématikou.
Pokud se nám podaří zajistit dostatek finančních
prostředků, měl by být jedním z vrcholů sezóny
Kulinářský jarmark. Chtěli bychom dát prostor
malopěstitelům a výrobcům potravin, vinařům,
řezníkům, pivovarům, cukrářům a pekařům,
kuchařům z vyhlášených restaurací a dalším z
kulinářského oboru. Lány by se mohly stát nejen
místem, kde se v den jarmarku dobře najíme a
napijeme, ale také místem pro obchodní poznávání
dodavatelů a odběratelů, takovým malým
průzkumem trhu.
Závěrem bych chtěl připomenout, že i po celý příští
rok bude probíhat celonárodní sbírka na jezdeckou
sochu Tomáše G. Masaryka, která by měla v Lánech
připomínat jeho odkaz.
Přeji Vám klidné vánoční svátky a v novém roce
hodně důvodů k úsměvu
Roman Havelka,
předseda kulturní komise Obce Lány

Škola na cestách

Oslavy 75. výročí ZŠ Lány
Foto: Lucie Poštová

V září jsme se seznámili s některými pamětihodnostmi Kladna, v listopadu jsme se vydali s žáky 9. třídy v
rámci předmětu Toulky historií na prohlídku
historické budovy Národního divadla. Měli jsme
štěstí na šikovného pana průvodce. „Nudnou“
historii prokládal různými zajímavostmi. Zaujal nás
natolik, že jsme ani nedutali a pozorně poslouchali.
Minulost na nás nejvíc dýchla v podzemí. Prohlíželi
jsme si tu základní kameny ND přivezené z různých
míst naší vlasti. K nebesům jsme se naopak vznesli
na nejvýše položených diváckých místech – jen
kousek od nádherného mohutného lustru.
Prohlídka začínala v 16 hodin, takže když jsme po ní
z divadla vycházeli, přivítala nás už osvětlená Praha.
A protože jsme měli dost času, mohli jsme se (ovšem
po malé nákupní zastávce) pokochat nasvícenými
památkami na Staroměstském náměstí, které bylo
tiché, téměř liduprázdné a o to ještě krásnější než
jindy. O nových toulkách vás budeme pravidelně
informovat.
Dana Zámostná
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Lánští ochotníci pod vedením uznávaného režiséra
Letos poprvé s lánskými ochotníky jako hlavní režisér nepracuje zakladatel divadelního spolku Roman Havelka.
Členové divadelního spolku TYRŠ Lány mají tu čest spolupracovat se světově uznávaným režisérem, jedním ze
zakladatelů divadla Semafor a bývalým ředitelem Loutkového divadla Lampion panem Karlem Brožkem. Premiéra
se však tradičně chystá na 30. prosince od 20 hodin. V lánské sokolovně tentokrát diváci uvidí muzikálovou
komediální hru Nejkrásnější válka z pera Vladimíra Renčína známého především kreslenými vtipy. Hudbu složil
Jindřich Brabec. S Karlem Brožkem jsme si povídali o spolupráci s lánskými ochotníky i o jeho profesionální práci.
Ve kterých divadlech a zemích jste režíroval?
Bylo by toho hodně, od Chorvatska až po Švédsko,
od Japonska přes Belgii a Německo po Kanadu. A nyní
ještě přidávám Polsko, kde jsem v Katowicích
uměleckým šéfem zdejšího divadla. Všude člověk
naváže přátelské vztahy, divadelníci jsou vlastně jedna
veliká rodina.
Co Vás přimělo ke spolupráci s lánskými
divadelníky?
Byl to nápad Romana Havelky, se kterým jsme se před
lety sešli při práci v divadle Lampion Kladno. Také
jsem viděl některá jeho představení a musím říct, že se
mi líbila. Tak jsem s radostí přijal nabídku něco si s
touhle fajn partou udělat.
Proč jste vybral právě Renčínovu Nejkrásnější
válku?
Myslím si, že jde o text, který přináší pobavení jak
publiku, tak hercům. No, uvidíte sami. (úsměv)
Jak se Vám s lánským spolkem spolupracuje?
Těším se na každou zkoušku. Jenom lituji, že nemám

V listopadu jsme měli
ve škole napilno
·
1.11. – žákovská rada se sešla, radila,
rozdělovala úkoly
·
2.11. – ve školní družině slavili Halloween. Na
konci strašidelné cesty čekalo na děti sladké
překvapení a vydařená hostina.
·
6.11. – Den otevřených dveří – v úterý bylo
počasí nevlídné, přesto jsem byla velmi
potěšena zájmem veřejnosti o naši školu.
Děkuji všem těm, kteří s organizací škole
pomáhali, i těm, kteří zapůjčili škole
dokumenty a předměty vážící se ke škole.
Děkuji účinkujícím, kolegům i dětem za
přípravu a všem příchozím za milou návštěvu.
·
6.11. – zprovoznili jsme nové školní
internetové stránky http://skola.lany.cz
·
7.11. – „pasování prvňáčků“ – všichni prošli
náročnou zkouškou a byli pasováni na
opravdové prvňáky
·
8.11. – na prvním zasedání v novém školním
roce se sešla Školská rada (zástupci z obce, z
řad rodičů a pedagogů), která schválila školní
vzdělávací program, školní vzdělávací
program pro školní družinu a výroční zprávu
·
13.11. – žáci 6. a 8. třídy vyjeli na exkurzi do
automobilky TPCA v Kolíně;
·
14.11. – prvňáci a třeťáci navštívili svíčkárnu

pro ně víc času. To znamená, že se mi pracuje asi
dobře, ne? (úsměv)
Je to Vaše první režie s ochotníky?
Zdaleka ne. Před lety na vojně, když jsem dva roky
sloužil v Žamberku, jsem s místními ochotníky,
mimochodem skvělými, připravil několik představení. Hráli jsme je v místním divadle a po širokém okolí.
A byla i jiná epizoda mé spolupráce s ochotníky. Za
studií na DAMU v pražském souboru divadla Maj.
Jsou rozdíly v režijním vedení amatérských
divadelníků a profesionálních herců?
Řekl bych, že nejsou. Ke každému herci se musí najít
individuální přístup. A každá postava je výsledkem
společného hledání a ovšem i kompromisu. A tak to je
v každém kolektivu.
Vstupenky na premiéru hry Nejkrásnější válka
bude možné tradičně zakoupit zhruba od poloviny
prosince v Konzumu Vaněček, Hospodě Narpa a
Trafice Drvota.
Eva Havelková za Divadelní spolek TYRŠ LÁNY

Rodas Šestajovice; 9. třída besedovala s
pracovníkem Úřadu práce v Kladně; s
vedením školy se sešel výbor SRPDŠ, předali
jsme si informace ze života školy a nastínili
plán na další společné akce
·
15.11. – děti ve školní družině zdobily
perníčky
·
16.11. – „Bramboriáda“ - družinové děti a
předškoláci z mateřské školy se sešli v
Domečku v místní sokolovně a soutěžili v
netradičních disciplínách
·
19.11. – v chemii to právě „probírali“, tak proč
to nevidět na vlastní oči, proto 9. třída
podnikla exkurzi do pivovaru v Krušovicích
·
20.11. – opět TPCA Kolín, tentokrát ale
sedmička s devítkou
·
21.11. – opět svíčkárna a 2., 4. a 5. třída; děti
byly s výlety spokojené, své dojmy a zážitky
popisují v prvním čísle školního časopisu
TREFA, který připravujeme k tisku a bude k
nahlédnutí i na našich internetových
stránkách; skončilo 1. čtvrtletí a do školy přišli
rodiče pro informace, jak že je to s tím
prospěchem a chováním
·
22.11. – všichni jsme se vyšňořili, poněvadž
nás navštívil pan fotograf
Do konce tohoto kalendářního roku nás ještě
čeká vánoční výstava v družině, varhanní
koncert, kouzelník, vánoční vystoupení......, ale
to zase příště.
Na Vánoce se ve škole těšíme všichni, malí i velcí,
a tak i Vám všem přejeme jejich klidné prožití a v
novém roce samé dobré zprávy.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Divadelní režisér, scénárista
a filmový herec

MgA. KAREL BROŽEK
Karel Brožek
(72) patří
k
našim
nejaktivnějším a
t
a
k
é
nejúspěšnějším
režisérům, a to
nikoliv jen
loutkového
divadla. Od roku
1959 působil v
řadě činoherních a loutkových divadel: v
Semaforu, Černém divadle, Laterně
Magice, dále v loutkových divadlech v
Brně, Kladně a dalších. Na jevišti
Divadla Alfa v Plzni vytvořil v
sedmdesátých letech řadu znamenitých
inscenací, jako konečně všude, kam přišel.
Formoval řadu slovenských loutkových
scén, například v Košicích a Nitře.
V letech 1975 až 1979 působil jako
režisér ÚLD v Praze, dnešním Divadle
Minor. Poté režíroval v Divadle J. Průchy v
Kladně a v letech 1990 až 2005 vedl
Středočeské loutkové divadlo v Kladně,
dnes divadlo Lampion. Zároveň však jako
režisér hostoval v řadě českých a
moravských divadel a také v zahraničí,
například v Teater Sörmland ve švédském
Nyköpingu, v Belgii, Polsku, Kanadě atd.
Několikrát se během kariéry prezentoval i
filmovými rolemi. Diváci jej mohou vidět
například ve filmu Co chytneš v žitě, který
byl v roce 1998 navržen na cenu Český lev
jako nejlepší český film.
Ani dnes Karel Brožek nezahálí. Působí
jako umělecký šéf v polském divadle
Ateneum. Spolupracuje nadále s různými
divadly a soubory. V současné době také
například připravuje spolu s chlapeckým
pěveckým sborem Boni Pueri pro jeho
kanadské turné terezínskou dětskou
operu Brundibár.

Inzerce v Lánském zpravodaji
Máte-li zájem o inzerci v Lánském
zpravodaji, stačí poslat e-mail nebo
doručit objednávku a podklady na OÚ.
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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Co znamená adventní doba?
V neděli 2. prosince vstoupíme do doby adventní. Tento čas je určen pro
přípravu na vánoční svátky. Celý život se stále na něco připravujeme - na
více či méně významné události v našem osobním a společenském životě.
Obyčejně se také připravujeme, když má přijít někdo na návštěvu k nám
domů.
Na co a proč se ale máme připravovat v době adventní a je to vůbec ještě dnes
potřebné?
Slovo „advent“ z lat. adveníre – přicházet nás upozorňuje, že po době
přípravy má někdo přijít a na uvítání jeho příchodu se má tedy soustředit
naše přípravné úsilí. Ten „někdo“ je Ježíš Kristus Syn Boží. On sám je
centrem a středem vánočních svátků a tedy i přípravy na ně. Protože se však
tato skutečnost v naší době jakoby vytratila, stávají se vánoce více méně
komerční záležitostí s příjemnou kulturní vložkou o Narození Ježíše Krista.
Tak jak se vytrácí povědomí vánoční doby jako výhradně významných
křesťanských svátků, tím více nastupuje komercionalizace, která chce tento
prostor vyplnit jen ubohou nabídkou čistě hmotných věcí. Proto skoro od
začátku adventu slyšíme vyhrávat koledy a vánoční písně, abychom tak byli
upozorněni, že vánoce jsou za dveřmi a je třeba nakupovat, uklízet atd. A tak
vpadneme do horečné přípravy, která končí snad až před štědrovečerní
večeří. Kdo je ale koneckonců ošizen, je sám člověk, v jehož duši tak zůstává
uprázdněné nevyplněné místo, které vede více či méně ke smutku. Proto je

možno často zaslechnout i oddech: „Ještě že už jsou ty vánoce za námi.“ Je
toto smyslem vánoc?
Jak se asi připravovali ti, kteří věděli, že Ježíš Kristus má přijít na tuto zemi a
jak ho uvítali oni? Když tyto přípravy porovnáme, zjistíme, že jsou zcela
odlišné. V tehdejší době se lidé připravovali na příchod Mesiáše a chtěli
vědět, kde se narodí a toužili ho vidět. Slavnost Narození Ježíše Krista nám
vždy zpřítomňuje tuto událost, která se odehrála před více než 2000 roky.
Vždy znovu ale se připravujeme na naše osobní setkání s narozeným
Kristem v naší duši. Neboť to je podstatou naší přípravy i radosti z
vánočních svátků, že Bůh v lidské podobě vstoupil do světa v čase a v těle,
aby lidé mohli od něho přijmout Boží život. Ke každému z nás chce přijít
právě do naší duše, aby nám dal sebe a tzn. dokonalou radost, pokoj, štěstí,
lásku a vše, po čem lidská duše touží. K tomu je však zapotřebí osobního se
ztišení, při kterém si připomínáme události spojené s jeho příchodem na
tento svět a prosíme, aby pokoj a mír, který nám přinesl, vložil i do našeho
nitra. Texty Písma svatého nám k tomu mohou být ideálním pomocníkem.
Pak jistě prožijeme vánoční svátky plodněji a budou pro nás dobou nového
načerpání radosti pro všední dny.
Přeji Všem obyvatelům naší obce poklidnou dobu adventní a požehnané a
radostné svátky vánoční.
Vít Uher, duchovní správce v Lánech

Od ledna 2008 rozšiřuje Klub pro rodiče a děti Domeček otevírací hodiny
Klub pro rodiče a děti – Domeček rozšiřuje od ledna 2008 pro velký zájem své otevírací hodiny! Nyní nás mohou rodiče se svými dětmi navštívit také v úterý
dopoledne od 9.00 – 12.00 a ve středu odpoledne od 14.00 – 17.00 hodin. Nově budou v rámci otevíracích hodin vymezeny časy pouze pro děti do 18 měsíců.
Více informací k Domečku najdete na www.lany.cz

úterý

18. 12.

25. 12. 07, 1.1. 08

8. 1.

9 – 10

15. 1.

22. 1.

10 – 11
14 – 15

Děti malují Ježíškovi
prstovými barvami

15 – 17

Výtvarná dílna
knoflíky pro štěstí

středa

19. 12.

9 – 10

Herna
pro všechny

zápis dětí

Herna pro všechny

do školky

zavřeno

Angličtina pro dospělé
Keramika
knoflíky pro štěstí

26. 12.

Beseda

Cvičení s Matějem pro děti

11 – 12

2. 1. 2008

Beseda
zápis dětí do školky
9. 1.

16. 1.

Keramika
dekorace na jaro
23. 1.

Herna
pro všechny

Výtvarná
dílna
30.1.

výtvarné dovádění pro děti
(modelína, pastelky, prstové barvy)

10 – 11
11 – 12

29. 1.

Herna pro děti do 18 měsíců (starší sourozenci do herny mohou)

Herna pro všechny
Děti malují Ježíškovi zavřeno
prstovými barvami

14 – 15

Cvičení s Martinou pro ženy
Angličtina pro dospělé

15 – 17

Herna pro děti do 18 měsíců (starší sourozenci do herny mohou)
Herna pro všechny

Mikuláš naděloval dětem v Domečku
Mikuláš navštívil ve středu 5. prosince i děti navštěvující Domeček v lánské
sokolovně, aby je obdaroval perníky a malými sladkostmi. Ty nejstatečnější děti mu
zvládly říci i krátkou básničku nebo alespoň jak se jmenují.

Vše nejlepší do nového roku 2008
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám za občanské sdružení Naše Lány
poděkovala za projevenou důvěru v uplynulém roce.
Přejeme Vám i Vašim blízkým překrásné Vánoce a
bohatou nadílku Vašim ratolestem. Šťastný, spokojený
a úspěšný rok 2008!
Jana Drastilová, předsedkyně OS Naše Lány
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SPOLKY, ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Ustavující schůze Občanského sdružení Lány a Vašírov - zdravý
prostor pro život
V pondělí 26. 11. 2007 proběhla v hotelu Classic ustavující schůze Občanského sdružení Lány a Vašírov - zdravý
prostor pro život. Po registraci nových členů si sdružení zvolilo vedení, vyslechlo nové informace o bioplynce
Rynholec a stanovilo úkoly pro nejbližší období.

Jak běží čas v mateřské škole
V měsíci listopadu jsme s dětmi navštívili
filmový muzikál „O Růžence“ v
Kulturním domě na Stochově.
V pondělí 12.11. jsme se definitivně
rozloučili s naší zahradou podzimní
brigádou. Zatímco jen čtyři maminky
hrabaly listí, děti v budově mateřské
školy připravovaly překvapení. Po
skončení práce jsme se pak všichni se
zahrádkou rozloučili rozsvícením veliké
vydlabané dýně, kterou děti mezitím
vyrobily spolu s paní učitelkou.
V pátek 16. listopadu u nás proběhlo
fotografování a zároveň bylo pro
nejstarší děti a školáky ze školní družiny
připraveno krátké zábavné sportovní
odpoledne. Ve spolupráci se školní
družinou proběhl již druhý ročník
„Bramboriády“.Co si pod názvem
představit ? Netradiční sportování s
bramborou. Zručnost , obratnost a
rychlost si děti dokázaly v různých
disciplínách . Například házení
bramborou na cíl, přenášení brambory
na lžíci, běh s bramborou ve dvojicích a
podobně. Získání bramborové medaile
bylo těžké, ale podařilo se. Kdo s námi
prožil v prostorách Klubu pro rodiče a
děti – Domečku v lánské sokolovně
příjemné odpoledne, zvítězil. Dokázal, že
paní Lenora s paní Pohodlností nemají
mezi námi šanci.
Nyní se s dětmi připravujeme na
adventní čas, věnujeme se výzdobě
mateřské školy. Ve středu 5.12. se
budeme těšit na návštěvu Mikuláše, který
nás navštíví ve školce a určitě nám
přinese sladké překvapení.Ve středu
19.12. pozveme do školky všechny naše
maminky, tatínky, babičky, dědečky…na
„Posezení u vánočního stromečku“,
které bude spojeno s dílnou, kde si děti
společně s rodiči budou moc nazdobit
vánoční svícen.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem sponzorům, kteří nám pomohli
finanční částkou při vylepšování
prostředí naší školky, nebo se podíleli na
zakoupení vybavení a hraček, drobných
dárků pro děti.
Hana Řádová, Miluše Vaněčková,
Jiřina Věrnochová

Členové přípravného výboru přivítali další zájemce o
práci ve sdružení a hosty, kteří zastupovali obdobné
občanské sdružení založené v Rynholci. Člen
přípravného výboru Roman Havelka pak seznámil
přítomné s dosud podniknutými kroky. Předložil k
nahlédnutí listiny o registraci sdružení u
Ministerstva vnitra a také již několika institucím
odeslané žádosti o informování o zamýšlených
zásazích a zahajovaných řízeních podle Zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jde
jednak o Stavební úřad v Novém Strašecí, odbor
životního prostředí a zemědělství Středočeského
kraje, stavební odbor Středočeského kraje, odbor
životního prostředí magistrátu města Kladna a
obecní úřad v Lánech.
Poté se zaregistrovali zájemci o členství ve sdružení a
přikročili k volbě vedení sdružení. Předsedou
sdružení byl jednohlasně zvolen Roman Havelka,
místopředsedou Karel Pleiner a členem výboru a
pokladníkem Jiří Luska.

Po volbě se přítomní členové seznámili s návrhem
stanov, které následně schválili bez připomínek. V
diskuzi se probíraly náměty na další směrování práce
sdružení, na způsob financování a novému vedení
byly uloženy první úkoly. Sdružení se také
vyjadřovalo k první žádosti ze strany Obecního
úřadu v Lánech ke kácení stromu.
Tři členové sdružení byli pověřeni zastupováním
Občanského sdružení Lány a Vašírov - zdravý
prostor pro život na ustavující schůzi
spolupracujícího občanského sdružení v Rynholci
dne 29.11.2007.
Všichni zájemci o členství ve sdružení, popřípadě o
spolupráci s ním, se mohou kontaktovat s Romanem
Havelkou (tel. 777 563 191) nebo s Karlem
Pleinerem (tel. 603 814 772). O další činnosti
sdružení budeme pravidelně informovat,
připravujeme i internetové stránky.
Karel Pleiner

Fiat Multipla – jak ji neznáte
To, že je v obci Lány jakýsi Multipla klub, přešlo už
možná v povědomí občanů. Otázka je, co vlastně
Multipla je a jak vypadá. Fiat Multipla byl poprvé
představen na autosalonu v Paříži jako studie
v roce 1996. Do prodeje se dostal o 2 roky později.
Multipla je výjimečná každým coulem. V každém
detailu lze nalézt snahu se odlišit. Jménem
počínaje (Multipla Fiat, nikoli Fiat Multipla),
přes extravagantní tvary karoserie, až k nekonvenčně uspořádanému interiéru. Někomu vůz
připomíná žábu, jinému delfína, někdo dokonce
říká, že jsou to dvě auta nad sebou. Vzhled tohoto
výjimečného vozítka se stal předmětem mnoha
diskusí, ale pro majitele těchto vozů jde především o srdeční záležitost. Ne náhodou byla
Multipla v roce 1999 vystavena v Muzeu
moderního umění v New Yorku, které je
nejvýznamnějším muzeem moderního umění na
světě, jako ukázka inovačního přístupu k
automobilovému designu.
Italská automobilka si zadala nelehký úkol:
zabezpečit pro šest cestujících pohodlné
cestování s dostatkem místa i pro jejich zavazadla
a přitom dodržet malé rozměry vozu. I při
umístění cestujících do dvou řad po třech
sedadlech se podařilo nepřekročit délku vozu
přes 4 metry, což je délka malých osobních
vozů. Délka činí 3994 mm a šířka je vzhledem k
umístění tří sedadel v řadě 1871 mm. Multipla
je tedy o cca 23 cm širší než většina malých
osobních vozů. 170 cm vysoká karoserie, jejíž
tvar se ke střeše vůbec nezužuje, poskytuje
všem třem cestujícím obou řad dostatek
pohodlí a místa. Zadní sedadla můžete upevnit
k podlaze ve dvou různých polohách s
odstupem 15 cm, čímž podle potřeby zajistíte

buď všem cestujícím opravdu komfortní jízdu
nebo zvětšíte zavazadlový prostor. Zadní sedadla
lze po sklopení snadno vyjmout. Zavazadlový
prostor je proto téměř neomezený; může mít
objem od 430 až do 1200 litrů.
Multipla nabízí čtyři verze motorů. Každý z nich je
ideální kombinací snadné ovladatelnosti,
úspornosti, spolehlivosti, jednoduché údržby a
ohleduplnosti vůči životnímu prostředí.
Benzinový motor 1.6 16V je produktem
supermoderních výrobních technologií.
Přeplňovaný vznětový turbodieselový motor 1.9
JTD s vysokotlakovým přímým vstřikováním
vyniká sníženou spotřebou paliva. Dvoupalivový
motor 1.6 16V Bipower může pracovat jak na
benzin, tak i na stlačený zemní plyn - CNG. Motor
1.6 16V Blupower je poháněn výhradně
ekologickým metanem.
Tak takové je auto Multipla Fiat, láska a rodinný
přítel.
Václav Burger, President Fiat Multipla klubu ČR
www.multiplaklub.cz
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Akce v sokolovně v prosinci
(kromě pravidelných cvičení,
tréninků a zkoušek)
14. 12. prodejní akce
16. 12. v 15 hodin cvičení pro ženy
s hostem - Míšou Kholovou
26. 12. vánoční turnaj ve stolním tenise
29. 12. "Vánoční buchec" - turnaj
ve volejbalu
30. 12. divadelní představení
31. 12. silvestrovský turnaj ve stolním
tenise pro příchozí
Pravidelné tréninky a provoz po Novém
roce budou zahájeny ve středu, 2. ledna
2008.
Změny ve cvičení - trénincích:
·
tréninky floorbalového oddílu se
konají každou neděli již od 16 hodin
(nikoliv od 17 hodin).

Sportovní areál v zimě
S brigádou na úklid listí na hřišti jsme
neměli příliš štěstí, v uvedené dny napadl
sníh, takže z trávy nešlo listí hrabat.
Přesto se ale nějací brigádníci našli a
uklidili listí ze hřiště a z dráhy. Všem
pomocníkům výbor TJ touto cestou
děkuje. Kontejner ochotně 2x přistavila
firma Ekologie, za což jí také děkujeme.
Je to pro nás velká pomoc. Oceňujeme i
podíl několika fotbalistů na hrabání listí.
Na trávě v okolí hřiště však listí ještě
zůstalo. Velkou brigádu si proto “udělali”
Hana Majerová a Alena Hořejší.
Shrabaly okolí hřiště, listí deponovali
za plotem v ulici Na Ohradech, odkud
ho firma Ekologie odveze.
Na četné dotazy sportovců uvádíme
zásady užívání hřiště v zimě. Na hřišti
nelze hrát, pokud je na něm sněhová
pokrývka. Po odhrabání sněhu
(2 hrabla jsme zakoupili, nutno
odhrabat až za běžeckou dráhu) je
možné na hřišti sportovat, nesmí být
však mráz. Je-li tuhý mráz bez sněhu,
na hřišti hrát nelze.
Václava Nováková

Nemohli jste se zúčastnit
veřejného zasedání?
Podrobné informace o průběhu veřejného zasedání, diskutovaná témata
a otázky, a názory obecních zastupitelů,
se dozvíte ze zápisu, který je zveřejněn
na stránkách obce www.obec-lany.cz a
na obecním úřadu.

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Vánoční dárek pro příznivce cvičení – 16.prosince
Připravili jsme pro Vás již třetí sérii předvánočního cvičení, a proto zanechte vaření a uklízení a
přijďte si zacvičit v neděli 16. prosince 2007
do lánské sokolovny. Je pro Vás připraven
zajímavý program.
Od 15.00 do 15.50 hodin - cvičení s flexi-bary
(speciální cvičební pomůcka na zpevnění
hlubokých svalů podél páteře) cvičitelka Michaela
Kholová

Od 15.55 -16.15 hodin - orient aerobic –
rozvlníme své boky v rytmu orientu (cvičitelka M.
Kholová)
Od 16.15 do 17.00 hodin - Chi-toning - pomalé
cvičení určené nejen pro fyzickou, ale i psychickou
pohodu (cvičitelka Martina Moravcová)
Pro členky Sokola je cvičení zdarma, pro nečleny
vstupné 40,-Kč.
Martina Moravcová, TJ Sokol Lány

Družstva lánského stolního tenisu mají napilno
V uplynulém měsíci se hrály přebory župy
Budečské, tj. hráčů sokolských oddílů Kladenska
a Rakovnicka, ve stolním tenisu ve všech
kategoriích. Naši hráči suverénně zvítězili ve
všech kategoriích.
V sobotu a v neděli 24. a 25. listopadu se hrála
rovněž mistrovská utkání našich oddílů. Zde naše
výsledky byly střídavé. Naše A-družstvo, které
hraje krajský přebor I. třídy, v sobotu prohrálo
8:10 s TJ Hořovice. Nejvíce bodoval Petr Moravec,
který ze 4 utkání 3x zvítězil. V neděli Áčko zvítězilo
nad Lochovicemi 11:7 díky vyrovnaným
výsledkům Petra Moravce, Václava Jirkovského a
Jiřího Hrbka, kteří získali po 3 bodech.
B-družstvo, které je v současné době na 1. místě v
okresním přeboru I. třídy, porazilo družstvo RC
Rakovník "A" 12:6 (na jejich stolech). Zde

bodovali hlavně V. Jirkovský (4x) a L. Moravec
ml. (3x).
Dalším našim družstvům se již tak nevedlo.
·
"Céčko" prohrálo s RC Rakovník "B" 8:10.
Zde bodovali hlavně F. Eichenmann (3x) a P.
Slánička st. (2x), což však na soupeře
nestačilo.
·
"Déčko" hrálo rovněž s RC Rakovníkem "C" a
prohrálo 6:12. Naším nejlepším hráčem byl
Filip Eichenmann, který získal 3 body.
·
"Éčko", kde hrají naši mládežníci (v soutěži
dospělých) prohrálo rovněž 6:12 s Rekreou
Třtice.
Díky dobré práci OV ČSTV Rakovník jsou tyto
aktuální výsledky již v pondělí v naší vývěsce před
sokolovnou.
JUDr. Ernest Kosár

Připravuje se rekonstrukce Vašírovského hřiště
Obecní úřad Lány oslovil v září letošního roku
občanské sdružení Naše Lány, které má zkušenost
s rekonstrukcí dětského hřiště v Lánech, a společně
s vašírovskými občany připravuje podklady
pro rekonstrukci hřiště ve Vašírově.
Jedná se o prostor, který se nachází vedle
fotbalového hřiště na východní straně Vašírova a
který dnes už jen vzdáleně připomíná dětské hřiště.
Konzultací s odborníky na provoz a vybavení
venkovních hřišť bylo navíc zjištěno, že kromě
skeletu pískoviště žádný ze současných herních
prvků nevyhovuje dnešním předpisům a není
bezpečný pro dětské hry. Plánovaná rekonstrukce
nebude tak rozsáhlá jako u dětského hřiště v
Lánech. Je to dáno menším rozměrem i menším
počtem dětských návštěvníků. A protože se Vašírov
v posledních letech rozrůstá i o nejmenší občánky,
chce obecní zastupitelstvo herní prostor zachovat.
Pr v n í m k r o k e m b y l o s c h v á l e n í z á m ě r u
rekonstrukce dětského hřiště ve Vašírově na
říjnovém veřejném zasedání, v listopadu
následovalo podání žádosti o dotaci z Fondu sportu
a volného času Středočeského kraje. Dalším
krokem bude vyčlenění finančních prostředků
z rozpočtu obce Lány na rok 2008 jako povinné

spolufinancování požadované dotace
od Středočeského kraje. Souběžně probíhají
od podzimu schůzky vašírovských maminek
(i babiček) se zástupci sdružení Naše Lány.
Rozhodující pro realizaci ale bude získání
prostředků na rekonstrukci od Středočeského
kraje.
Protože se domníváme, že řadu činností
při rekonstrukci na hřišti lze učinit svépomocí a tím
snížit celkové náklady, uvítáme nabídku
materiálních darů, případně služeb občanů,
podnikatelů a firem. Budeme rádi za každou
nabídku pomoci. Jedná se např. o práce stroji JCB a
UNC, truhlářské práce, zahradnické práce,
dodávku zeminy, betonu, oblázků pro dopadové
plochy (tzv. kačírek), betonové obrubníky, dřevo
na oplocení nebo finanční prostředky. Nabídky
můžete směřovat na sdružení Naše Lány (e-mail:
sdruzeni@lany.cz, adresa: Lesní 498, Lány 270
61).
Další informace o vašírovském hřišti Vám
přineseme v lednovém čísle Lánského zpravodaje
včetně termínu pracovní schůzky.
Karel Sklenička, starosta obce a Jana Drastilová,
občanské sdružení Naše Lány
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