LÁNSKÝ

ZPRAVODAJ

Informační list Obecního úřadu Lány

zdarma | www.obec-lany.cz | č. 1 – Leden 2008

Úřední šiml stále řehtá
Tak jsem si naivně myslel, že s nástupem
demokracie se v našem státě některé věci
změní, ale bohužel jsem se mýlil.
Takovým dobrým příkladem je snaha
zastupitelstva obce získat
od Pozemkového fondu v Rakovníku
pozemek na výstavbu chodníku LánySlovanka. Bystrý čtenář si jistě všiml, že
v měsíci říjnu schválilo zastupitelstvo
obce na veřejném zasedání žádost
o “bezúplatný převod” pozemku
na výstavbu chodníku. Na veřejném
zasedání v měsíci prosinci však
zastupitelé schvalovali žádost
o “odprodej pozemku”. Tak co se vlastně
děje? Vysvětlení je prosté - úředníci
na pozemkovém fondu pozemek
pro výstavbu chodníku v roce 2005
zablokovali dle zpracovaného územního
plánu obce do doby než bude dokončen
obchvat, aby se potom mohl pozemek
oddělit a převést na obec. Obchvat je
dokončen a hurá spěcháme rychle podat
žádost na oddělení pozemku
(mimochodem doložit a sehnat všechny
potřebné doklad trvá cca jeden měsíc).
Úředník Vám pro jistotu ještě jednou
doklady vrátí k doplnění. Vše je
doplněno a doufáte, že vše je v pořádku.
Chyba. Ten samý úředník, který Vás tři
roky ujišťuje, že vše se vyřeší po
dokončení obchvatu, Vám pošle
vyjádření, že pozemek nelze bezúplatně
převést, protože pozemek není v
zastavitelném území v územním plánu
obce. Ale už mu vůbec nevadí, že dle
stejného územního plánu před třemi
roky pozemky zablokoval. No nic úřední,
šimle, my se jen tak nevzdáme a budeme
zkoušet další kroky k získání pozemku, i
když před našimi voliči vypadáme jako
diletanti. Dali jsme se však na vojnu a
musíme proto bojovat. Budeme se řídit
heslem „Když nás vyhodí dveřmi,
vrátíme se oknem“.
Přeji všem spoluobčanům hodně zdraví
a úspěchů v roce 2008.
Karel Sklenička
starosta obce Lány

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva obce
První veřejné zasedání v letošním
roce se koná v pondělí 28. ledna
2007 od 18.00 hodin v hotelu
Classic.

Změny v obecním zastupitelstvu
Poslední vadou na kráse, která nám byla vytknuta při minulém auditu, byla neslučitelnost funkce předsedy
finančního výboru s funkcí místostarosty. I tento problém řešilo poslední veřejné zasedání obecního
zastupitelstva v roce 2007.
Po volbách v roce 2006, kdy přibyla po koaličních
jednáních v našem zastupitelstvu funkce druhého
místostarosty, vykonává tuto funkci paní
Hlavsová. To by nebyl problém, kdyby zároveň
nebyla předsedou finančního výboru. To sice
vyhláška nedovoluje, ale vzhledem k tomu, že
paní Hlavsová sice byla místostarostkou, nikoli
však statutárním zástupcem, mohla v uplynulém
roce vykonávat obě funkce.
Přestože v minulosti, kdy jsme měli co do činění
s rakovnickými, prošlo toto rozložení funkcí
bez vážnějších výhrad, jinak tomu bylo letos, kdy
už spadáme pod Kladno. Kladenští totiž trvají
na striktním výkladu vyhlášky a v auditu nám

vytkli souběh těchto funkcí. Proto, abychom
dosáhli poprvé po létech výsledku auditu „bez
výhrad“, přikročilo zastupitelstvo k tomu, že
provedlo změny na postech předsedů výborů a
komisí.
Paní Hlavsová tak zůstává ve funkci místostarosty, zároveň však byla uvolněna z funkce
předsedy finančního výboru. Na tento post byl
na posledním veřejném zasedání zastupitelstva
zvolen pan Ota Krejčíř. Ten byl uvolněn z funkce
předsedy Sboru pro občanské záležitosti a
starosta do této funkce jmenoval paní Hlavsovou.
Karel Pleiner

Kulturní komise obce Lány a Muzeum T.G.M. v Lánech Vás srdečně zvou na

První reprezentační PLES Lán, Vašírova a Muzea T.G.M.
Po celý večer Vám budou střídavě hrát Taneční orchestr Josefa Hlavsy a cimbálová muzika.
Je připraven i další doprovodný program.

Ples se koná 9. února od 20.00 hodin v lánské sokolovně.
Vstupenky (včetně místenky) budou v předprodeji za 100,- Kč, na místě za 120,- Kč.
Předprodej: Obecní úřad, Muzeum T.G.M., Konzum Vaněček a Tabák Drvota.

Hlavní body Usnesení č. 7/2007 ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelé schválili:
·
rozpočet obce Lány na rok 2008,
·
rozpočtovou změnu č.3/2007 ke dni

30.11.2007,
·
nepeněžitý vklad obce Lány, jehož předmětem

je vodovodní síť obce Lány (hodnota dle
ocenění 742.300,- Kč) a souhlasí s jeho
vložením do základního kapitálu společnosti
Vodárny Kladno-Mělník, a.s. s tím, že tímto
nepeněžitým vkladem bude upsáno 611 kusů
kmenových akcií akciové společnosti
·
prodej vodohospodářského majetku obce
Lány, který je popsán ve znaleckém posudku,
s tím, že cena za prodej vodohospodářského
majetku činí 68.474,- Kč
·
volbu nového předsedy finančního výboru
Bc.Otu Krejčíře s měsíční odměnou 1.100,- Kč,
·
žádost o bezúplatný převod pozemku p.č.
15/11 v k.ú. Vašírov od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových pro účely
vybudování kanalizace na pozemku místní
komunikace,
·
podání žádosti o dotaci na výměnu oken a
zateplení budovy Základní školy Lány čp.418,

·
žádost o odkoupení části pozemků p.č. 674,

675/1, 676/1 a 676/2 v katastrálním území
Lány pro účely vybudování stavby „Spojovací
chodník Lány-Slovanka“,
Zastupitelé vzali na vědomí:
·
jmenování paní Aleny Hlavsové předsedkyní

Sboru pro občanské záležitosti,
Zastupitelé uložili:
·
starostovi obce K. Skleničkovi provést veškeré

úkony k uzavření smlouvy o upsání akcií,
smlouvy o vkladu, prohlášení o vkladu a
protokolu o předání a převzetí nepeněžitého
vkladu od VKM, a.s.,
·
předsedovi finanční komise panu Krejčířovi
zpracovat návrh dodatku obecně závazné
vyhlášky na poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2008,
·
starostovi a místostarostovi obce zajistit
průběžné plnění akcí dle rozpočtu obce v roce
2008.
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Kdy bude dokončena
II. etapa obchvatu?
Často slýchám otázky občanů, jak je to s
dokončením obchvatu obce. Protože
na konci roku 2007 došlo k dalším
krokům, dovolím si je v krátkosti shrnout.
V současné době je dokončena,
zkolaudována a dána do užívání 1. část
druhé etapy výstavby obchvatu naší obce.
V měsíci listopadu 2007 bylo vydáno
stavební povolení na 2.část druhé etapy tj.
propojení mezi kruhovým objezdem
na silnici III/236 Lány – Vašírov a
kruhovým objezdem na silnici II/236
Lány – Křivoklát u fotbalového hřiště.
V prosinci 2007 proběhlo na krajském
úřadě výběrové řízení na dodavatele
stavby. Tímto se stala firma Energie
Kladno a.s., která již prováděla výstavbu
předcházejících etap. V současné době se
připravují k podpisu smlouvy, aby mohla
být stavba zahájena. Dle předloženého
harmonogramu výstavby je celková doba
výstavby plánována na 83 týdnů, což
předpokládá dokončení celé stavby
v měsíci září 2009.
Karel Sklenička

Od 3. března 2008 bude
posílena autobusová doprava
z Lán do Prahy
Autobusové spojení z Lán směrem
na Kladno a do Nového Strašecí je na české
poměry spíše nadstandardní. Občané však
mají oprávněně výhrady k četnosti spojů
do Prahy a zpět.
Po jednání se společností Anexia
Rakovník bylo dosaženo dohody o dalším
rozšíření autobusových spojů směrem
do Prahy a zpět. Jedná se o tři nové
dopolední spoje a o tři spoje odpolední.
Časy budou upřesněny před vydáním
nových jízdních řádů. Nové spoje budou
v provozu od 3. března 2008 a budou
stavět pouze na zastávce u hřbitova.

Rozpočet obce pro rok 2008 byl schválen
V letošním roce bylo naší obci při auditu doporučeno hospodařit bez takzvaného rozpočtového provizoria,
které vždy přináší problémy při účtování počátkem roku. Proto zastupitelstvo přikročilo k projednání a
schválení rozpočtu na rok 2008 již na svém posledním zasedání v roce 2007.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, celková
výše je nepatrně vyšší než v loňském roce.
Podrobný rozpis si můžete přečíst v tomto čísle
Lánského zpravodaje.
V rozpočtu je počítáno s rezervou na případnou
spoluúčast při získání grantu na zateplení nové
budovy základní školy. Další prostředky jsou
v záloze pro první etapu rekonstrukce zázemí a
kabin fotbalového hřiště.
Byly opět vyčleněny finance na budování
veřejného osvětlení, ať už v nové zástavbě nebo
pro rekonstrukce starších částí v některých
ulicích. Také se počítá s dobudováním bezdrátového rozhlasu.
Velkou část rozpočtu již tradičně pohlcují

·
Dopravní nehoda dvou motorových

osobních vozidel v ulici U Lipky v
Lánech byla hlídce Městské Policie
nahlášena večer 19.11.2007.
Strážníci na místě vyloučili
přítomnost alkoholu účastníků
nehody a přivolali Policii ČR.
·
Dosud neznámý pachatel prorazil
palivovou nádrž zaparkovaného
osobního vozidla, zřejmě za účelem
krádeže pohonných hmot. Vzhledem
k výši způsobené škody byla věc na
místě oznámena Policii ČR, na místě
zasahovali i hasiči, kteří likvidovali
vyteklou naftu.
Telefon na mobilní hlídku policie
602 395 312

Výdaje

Příjmy
Daňové příjmy

Kultura

·
daň z příjmu fyzických osob (3 410 tis.)
·
daň z příjmu právnických osob (3 320 tis.)
·
daň z přidané hodnoty (4 800 tis.)
·
správní poplatky (250 tis.)
·
poplatek za odvoz odpadu – známky (780 tis)
·
poplatek za psy (35 tis.)
·
poplatky za užívání veřejného prostranství (2 tis.)
·
poplatek z ubytovacích kapacit (10 tis.)
·
daň z nemovitostí (350 tis.)

·
pořádání kulturních a společenských akcí (350 tis.)
·
Sbor pro občanské záležitosti (60 tis.)
·
Lánský zpravodaj (45 tis.)
·
příspěvky zájmovým organizacím – bude rozděleno

12 957,0

·
knihovnická činnost (3 tis.)
·
kultura (50 tis.)
·
bytové hospodářství (166 tis.)
·
zpětné plnění za tříděný odpad (280 tis.)
·
provoz domu s pečovatelskou službou (231 tis.)
·
činnost místní správy (366 tis.)
·
pečovatelská služba (40 tis.)

·
bude rozděleno v únoru 2008 komisí

Bytové hospodářství – údržba
obecních bytů

Přijaté dotace
·
výkon státní správy (111 tis.)
·
školství - dotace na žáky (312,7 tis.)

Příjmy celkem

1 136,0

423,7
14 516,7

20,0
401,0

Odvod a čištění odpadních vod

Základní škola
·
běžný provoz a údržba budovy (1 750 tis.)
·
nová okna – severní strana (250 tis.) příspěvek na grant

Provoz místní knihovny

23,0

odvoz a uložení komunálního odpadu
·
·
odvoz tříděného odpadu
·
odvoz a likvidace nebezpečného odpadu

1 450,0
30,0

Pečovatelská služba
·
provoz domu s pečovatelskou službou
·
příspěvek pro svaz diabetiků a invalidů

721,0

Požární ochrana – dobrovolní hasiči

290,0

Zastupitelstvo obce – odměny zastupitelstva včetně zákonných odvodů

997,0

·
provoz obecního úřadu
·
mzdy pracovníků obecního úřadu včetně zákonných

750,0

2 000,0

odvodů
·
náklady na energie
·
bezdrátový rozhlas
·
rekonstrukce fotbal. kabin – 1. etapa
·
parkoviště u pošty

Ostatní finanční operace
42,0

·
odvod 50% z přijatých poplatků z hracích automatů

Platby daní a poplatků z příjmů obce

1 988,0

50,0
120,0

Ostatní výdaje
1 438,0

Městská policie (300 tis.)
·
·
Okresní pečovatelská služba (280 tis.)
·
příspěvky regionům (90 tis.)

670,0

Rozpočtová rezerva

Volný čas dětí a mládeže
·
údržba dětského hřiště (40 tis.)
·
dětské hřiště Vašírov spoluúčast na grantu (180 tis.)

Pohřebnictví – údržba hřbitova

1154,0

Činnost místní správy

Péče o vzhled a údržbu obce
·
zeleň (190 tis.)
·
pronájem a provoz strojů (265 tis.)
·
práce na vzhledu obce, mzdy, zákonné odvody (560 tis.)
·
městský mobiliář (173 tis.)
·
sběrný dvůr (50 tis.)
·
nákup pozemků (200 tis.)

·
nové veřejné osvětlení (250 tis.)
·
elektrická energie a opravy (400 tis.)
·
mzdy a odvody (70 tis.)
·
opravy a udržování, rekonstrukce osvětlení (350 tis.)
·
ostatní materiál (84 tis.)

160,0

Mateřská škola
·
běžný provoz a údržba budovy (630 tis.)
·
investice – herní prvky a ploty kolem zahrady (120 tis.)

90,0

Veřejné osvětlení

Pomoc lidem v nouzi

Silnice

·
projekt. dokumentace kanalizace Vašírov (50 tis.)
·
opravy a udržování (110 tis.)

600,0

Odvoz a likvidace odpadů

Výdaje

·
opravy a údržba místních komunikací (201 tis.)
·
nové chodníky (200 tis.)

530,0

komisí (75 tis.)

Dotace sportovním organizacím

Nedaňové příjmy

Útulek pro psy

Městská policie informuje

poplatky za likvidaci odpadů a financování
provozu obou školních zařízení. Pro školu jsou
určeny i finance navíc na dokončení výměny
oken. Také kultura získala prostředky, které
potřebuje pro spolufinancování grantů, o něž je
na letošní rok zažádáno.
Pro činnost zájmových spolků, sportovních klubů
a občanských sdružení byly letos finanční
prostředky opět mírně navýšeny. Přesné
rozdělení peněz proběhne po zpracování
vyúčtování loňských dotací jednotlivých
žadatelů, které by měli předložit do 15. ledna
2008.
Karel Pleiner

220,0

·
nákup pozemku pro chodník Lány – Slovanka
·
příspěvek na grant – zateplení budovy ZŠ 1. stupeň

Výdaje celkem

772,7
14 516,7

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Leden 2008 | Strana 3

Pozemky pro chodník na Slovanku - podivné chování
Pozemkového fondu
Problémy kolem chodníku na Slovanku přetrvávají. Přes původní příslib Pozemkového fondu (pracoviště
Rakovník), že tato otázka bude po uzavření soudního jednání vyřešena, tomu tak není.
Na posledním veřejném zasedání seznámilo
zastupitelstvo občany s problémy, které nastaly
kolem chodníku z Lán na Slovanku. Ačkoli se obec
snaží vyřešit tuto otázku (pro bezpečnost občanů
tak důležitou), zatím byly všechny snahy marné.
Jedná se hlavně o pozemek, na němž má být
chodník vybudován.
Zatím byla možnost převedení pozemku pro
vybudování chodníku blokována výstavbou
obchvatu, protože dokud nebyla provedena
kolaudace části obchvatu mezi silnicemi na
Slovanku a do Vašírova, nebylo možné provést
přesné zaměření pozemků. Předchozí zastupitelstvo přesto na doporučení Pozemkového fondu
(dále jen PF) provedlo zablokování zmíněných
pozemků pro účely vybudování chodníku.
Mezitím ale požádal restituent (respektive subjekt
skupující restituční nároky na Rakovnicku) o to,
aby mu byl náhradou za pozemky, které už nebylo
možné vydat, přidělen právě tento pozemek. Celá
věc nakonec skončila u soudu v Plzni. Pozemkový
fond přislíbil vyřízení převodu po skončení
soudního sporu. V okamžiku, kdy soud rozhodl o
zamítnutí nároku restituenta, obec ihned zahájila
kroky nutné k převedení pozemku potřebného k
výstavbě chodníku. Předložila všechny doklady

požadované PF, doplnila další, které si ještě
dodatečně PF vyžádal a svolala mimořádné
zastupitelstvo, které podle požadavků PF schválilo
žádost o převod zmíněných pozemků. Poté, co byly
všechny požadavky PF splněny, tento naši žádost
zamítl s podivným odůvodněním, že ve zmiňované
lokalitě není podle územního plánu plánována
žádná výstavba. To je sice pravda, ale zmiňovaný
chodník v územním plánu rozhodně plánován je!
Zastupitelstvo pověřilo starostu dalším jednáním
s Pozemkovým fondem a schválilo v případě
neúspěšné snahy o bezúplatný převod pozemků
zahájení jednání o jejich odkoupení, přestože i k
této variantě je postoj PF velmi zdrženlivý. Nabízí
se tak otázka: nechce třeba někdo tímto způsobem
donutit obec ke změně územního plánu? A zajistit
si tak v atraktivní lokalitě další stavební pozemky?
S výstavbou v této lokalitě se rozhodně nepočítá a
ani z hlediska infrastruktury a následných
problémů (např. vzdálenost od centra obce téměř
2 km) by to určitě nebyl šťastný počin.
Doufejme, že jednání s PF bude úspěšné a letitý
problém s chodníkem se konečně zase pohne
kupředu. Nebo snad bude nutné počkat na další
mrtvé na této frekventované silnici?
Karel Pleiner

Sedmý „předsilvestr“ s Tyršem
Již posedmé se stal 30. prosinec dnem premiéry nového představení Divadla Tyrš. Tentokrát se režie
představení ujal uznávaný režisér evropského formátu a momentální umělecký vedoucí polského divadla
Aténeum v Katovicích Karel Brožek. Nabitá lánská sokolovna zhlédla divadelní muzikál od Vladimíra
Renčína a Jindřicha Brabce Nejkrásnější válka.
Zoufalí zájemci, kteří se na poslední chvíli snažili
dostat do úplně vyprodané sokolovny, měli smůlu
a pokud se dostali dovnitř, museli se spokojit s
místy k stání. V celém divadle už totiž nebyla 30.
prosince večer ani jediná volná židle kromě židle
zvukaře. Lístky z předprodeje zmizely už týden
před premiérou. Je skvělé, že se z každoročních
premiér stala místní společenská událost, kde
nikdo nechce chybět.
Po úvodním slavnostním ceremoniálu, kdy bylo
letos již podruhé předáno ocenění „Klobouk dolů
před...“ (viz zvláštní článek), konečně představení
začalo a brzy bylo slyšet v hledišti výbuchy smíchu,
hned zase potlesk při písničkách. Tyršáci „jeli na
plné otáčky“ a rozhodně na nich nebyla znát únava
z předchozího náročného zkoušení po nocích.
Hlavní komická dvojice Damián (Antonín
Tolkačev) a Julián (Jan Lukavský) často doháněla
diváky až k slzám smíchu. Stejně tak i Valér
Poluspermos Hejbalidés v podání Mirka Píši, ve
kterém roste Tyrši další výrazná herecká osobnost.
Zvláštní kapitolou pak byly pěvecké i taneční
výkony děvčat. Ivana Hošková (Lysistráta), Eva
Havelková (Myrtila), Petra Hošková (Andria) a
Jana Procházková (Phoebé) se výborně doplňovaly s mladými posilami souboru (Karolína
Matějková, Romana Pavlíčková a Ája Hurdová),
které přišly z líhně hereckého potěru, dětského
souboru Tyršata. Náročná pěvecká čísla se střídala
s tanečními variacemi, vše v choreografii

baletních mistrů Romana Havelky a Karla
Pleinera.
Velmi slušný výkon podal i Václav Müller v roli
Lukiána, nezapadl ani Roman Nový (radní) či
úplný nováček na jevišti Petr Sainer v roli
Thúkyda. Dalším příjemným překvapením byly i
výkony dětských herců Adama a Verči Dondových
a Terezy a Vojty Kundelových. Celkově se jedná
zatím o největší projekt Tyrše (co do počtu herců).
Vždyť v jednu chvíli je na jevišti celkem všech
sedmnáct účinkujících!
Nesmím zapomenout na hudební složku
inscenace, kde odvedl již zmiňovaný Mirek Píša
vskutku heroický výkon. Ve skutečně šibeničním
termínu převedl hudbu z ručně psané partitury až
do konečné studiové nahrávky hudebního
základu. Jednoduchá, ale nápaditá scéna podle
návrhu Karla Brožka a kostýmy ve stylu antiky
kombinované s hippies pak podtrhly celkové
vyznění představení.
Po vydařené premiéře následovala již tradiční
párty, která je už pro mnohé příznivce Divadla Tyrš
po sedm let předčasnou oslavou Silvestra.
Těm, kteří se na premiéru nedostali, nezbývá než
doporučit návštěvu některé z repríz. První
proběhne již 19. 1. 2008 od 20 hodin. Vstupenky v
ceně 65, 55 a 50 Kč jsou v předprodeji v Hospodě
Narpa, Tabáku Drvota a Konzumu Vaněček.
Karel Pleiner

Poslední šance pro inzerci
ve zpravodaji zdarma!
V únorovém čísle Lánského zpravodaje
bude zveřejněn adresář všech lánských a
vašírovských občanů, kteří nabízejí
služby veřejnosti. Pokud jste zedník,
truhlář, pokrývač, projektant, masérka,
kadeřnice, provozujete restauraci,
neváhejte a dejte o sobě vědět!
Stačí zaslat kontaktní údaje o Vámi
nabízených službách 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 jej v písemné
podobě doručte na Obecní úřad v
Lánech. Uzávěrka pro poslání údajů je
25. ledna 2008.

Grant na zateplení školy
Takzvaný „nový“ školní pavilón už dávno
nový není. Potřebuje nutně rozsáhlou
rekonstrukci, na kterou peníze v obecním
rozpočtu momentálně nejsou. Přesto se
nabízí možnost, jak tuto situaci řešit.
Zastupitelstvo při jednání o rozpočtu na
posledním veřejném zasedání schválilo
rovněž návrh na zpracování žádosti o
grant na zateplení budovy nového
školního pavilónu. Jedná se o prostředky, které je možné získat z evropských
fondů. Protože součástí této rekonstrukce bude například i výměna oken či
oprava střechy, vyřešil by se na léta
dopředu technický stav této budovy.
Jedná se o celkovou investici ve výši
zhruba 4.000.000,- Kč. Podmínky
grantového řízení umožňují získat až
75% z této částky, takže pro obec to
znamená přispět zhruba 1 miliónem. I to
je pro obecní rozpočet nemalá částka,
naštěstí lze čerpání tohoto grantu
rozložit časově do 2-3 let. Proto byla při
schvalování rozpočtu na rok 2008
vyčleněna rezerva ve výši 400.000,- Kč
pro případ, že budeme v grantovém
řízení úspěšní. Abychom nenechali nic
náhodě, bude pro nás žádost o grant
zpracovávat odborná poradenská firma.
Karel Pleiner

Pozvánka na divadlo
Divadlo Tyrš vás zve
na divadelní představení spřáteleného
divadelního souboru Luna ze Stochova

„Ach, ta něha našich žen!“
Představení se koná 29. února
od 20.00 hodin v lánské sokolovně.
Vstupenky budou v obvyklých
předprodejích - Konzum Vaněček,
Tabák Drvota, Hospoda Narpa.
Vstupné 50,- Kč

Jak vypadaly vánoce 2008 v Lánech

O svěcení adventních věnců…

Voňavý advent přinesl opravdu
pestrou nabídku.

…byl i letos velký zájem…

Malování na sklo sklidilo
zasloužený obdiv.

…stejně tak i o horký svařák.

Jééééé...

Peníze darované na poctu
rozdělili baráčníci mezi lánský
Domeček a stochovské Sluníčko.

První výherkyně Zlatého Šafrána
Romana Karlovská s předsedou
poroty Petrem Kejlou.

Těší mě…

Kouzlo barevných vitráží
všem učarovalo.

„Ach jo, to je dřina“

Atmosféra českých Vánoc je tu…

Hej mistře…

Vlastnoručně vyrobený dárek
rodiče potěší.

…vstaň bystře!

Přístup poroty byl zodpovědný.

Odborná porota v plné práci.

České Vánoce,
to je Jan Jakub Ryba.

Největší betlém v širém okolí.

Který je Ježíšek?

Kdo získá Zlatého Šafrána?

A vážně nosí dárky?
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Blahopřejeme
V měsíci lednu 2008 blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Ryss Jiří, Vašírov; Hodan Bohumil, ul.
Berounská; Pupalová Jana, ul. Lesní;
Hamouzová Dagmar, ul. U kasáren;
Řežábková Božena, ul. Pod kopaninou;
Říha Miroslav, ul. Čs.armády; Čermák
Karel, ul. Křivoklátská; Reichl Aleš, ul.
Za školou; Lincová Milena, ul. Školní;
Řádová Stanislava, ul. Ke hřbitovu;
K o l á ř J a r o s l a v, u l . B e r o u n s k á ;
Vykouková Marcela, ul. Ke Hřbitovu.

Vzpomínka
V prosinci nás opustili:
2. 12. 2007 Miloš Petrbok
10. 12. 2007 Václav Jirgl
17. 11. 2007 Johanka Šváchová

Vítáme nové občánky
30. 11. 2007 Šimon Chalupa, Lány,
ul. Za Humny
5. 11. 2007 Martin Tůma, Lány,
ul. Ke Hřbitovu

Medailon
Antonín Bechyně (nar. 1925)
je bez nadsázky ztělesněním sportovního
ducha Lán. Celý život je nejen sám
aktivním sportovcem, ale k lásce ke sportu
přivedl již celou řadu generací dětí a
mládeže.
Od 12ti let bojoval za Lány v žákovských
družstvech ledního hokeje a fotbalu.
K hokejce přibral v dorosteneckém věku
ještě atletické náčiní. Lední hokej však
zůstal jeho největší sportovní láskou.
Členem I. mužstva HC Lány byl trvale
od svých 17 do 55 let, pouze s výjimkou
dvou sezón na začátku 50. let. Ani během
nich ale led neopustil. Jako voják hrál
za ATK Praha ligu a jednu sezónu pak
za SONP Poldi Kladno. Poté už se
nepřetržitě věnoval HC Lány jako hráč i
trenér žáků, dorostu i I. mužstva. Třináct
let byl jeho předsedou.
Za svůj život vystřídal tři atletické kluby.
Jeho rychlé nohy běhaly za DTJ Kladno,
AC Sparta Praha a během vojny za ATK
Praha, kde běhal po boku legendárního
Emila Zátopka.
Stovky brigádnických hodin strávil
začátkem 80. let na stavbě lánského
tenisového areálu v Lesní ulici. A když
krátce poté provozní budova vyhořela,
pustil se s vervou sobě vlastní spolu
s ostatními do opětovného díla. Za dva
roky se areál znovu slavnostně otevíral.
Většina z nás se již po třicítce cítí na sport
stará, ale Antonín Bechyně v šedesáti
letech začal hrát tenis, který hraje dodnes.
Říká, že rekreačně, ale o jeho nepolevujícím bojovném duchu svědčí jeho tři
vítězství v letních a dvě v zimních
turnajích Středočeského poháru veteránů
v tenise.

Maminko, tatínku, pojď se mnou do školy,
mají tam pro mě cestičku s úkoly.
Myslím, že to bude snadné,
skoro školák - ten to zvládne!

Zápis do 1. třídy Základní školy Ch. G. Masarykové
v Lánech pro školní rok 2008/2009
proběhne v pátek 8. února 2008 v době od 16 do 18 hodin
v budově I. stupně základní školy

! K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9. 2001 do 31.8. 2002 a i rodiče s dětmi,
které měly odklad povinné školní docházky.

! S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
! Více informací o škole: http://skola.lany.cz
Ředitelství ZŠ

Lány opět smekaly klobouk. Prestižní cenu získal letos sportovec.
Již druhý občan Lán získal čestné ocenění „Klobouk dolů“ za významný, nezištný přínos k propagaci a
rozvoji obce. Ojedinělou cenu založili v roce 2006 lánští divadelníci ze souboru TYRŠ. Ocenění si nově
mohou připnout na klopu malý stříbrný odznak a stanou se tak členy čestného klubu. Odměnou je jim též
kresba z dílny významného současného malíře lánského rodáka Petra Kellnera, který také navrhl logo ceny.
Klobouk dolů smekají Lány vždy 30.
prosince před již tradiční premiérou nové
hry divadelního spolku TYRŠ. V loňském
roce, kdy cenu předávali poprvé, vystoupil
na pódium místní sokolovny pan Karel
Baroch (81), kterému zakladatelé ceny a
divadelního spolku Roman Havelka (40) a
Karel Pleiner (47) poděkovali za obnovení
a dlouholeté udržování divadelnické
tradice v obci. Letos cenu získal lánský
rodák Antonín Bechyně (82 - viz.
medailon). „Letos jsme k odměně
v podobě kresby Petra Kellnera přidali ještě
další, a to malý stříbrný ručně vyráběný
odznáček s logem ankety. Doufáme, že jej
ocenění, kteří jsou zatím dva, budou hrdě
nosit na klopě. Je to upřímná forma
vyznamenání a poděkování za to, že
věnovali svůj čas ve prospěch veřejnosti,
aniž za to čekali jakoukoliv odměnu, a že se
jim podařilo významně zasáhnout
do života obce. Odznáček je také pasuje
do čestného Výboru ceny Klobouk dolů,
který bude každoročně rozhodovat
o novém kandidátovi. Spolu s námi jako
zakladateli ceny a starostou obce má tedy
nyní pět členů a vždy před koncem roku se
o dalšího rozroste,“ vysvětlil Roman
Havelka.
V roce 2008 chystá výbor v systému
ocenění další novinku. „Sami občané
budou moci letos nominovat své kandidáty
na cenu ze všech oblastí života obce.
Konečné rozhodnutí, před kterou
z navržených osobností Lány nakonec
smeknou svůj klobouk, pak zůstane
na výboru. Myslíme, že je to spravedlivé,
aby ti, co pro obec nejvíce učinili, také
jednou za rok vybírali další oceněné. My
jako zakladatelé ceny bychom se v budoucnu věnovali již jen organizačním
záležitostem spojeným se samotným
předávacím ceremoniálem,“ podotkl
Roman Havelka.
Eva Havelková
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SPOLKY, ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Prosinec byl ve znamení vánočních příprav
·
26.11. – se konal den otevřených dveří v 5. třídě, rodiče měli možnost

zapojit se do výuky
·
30.11. – v letošním školním roce se škola opět zapojila do projektu
„Příběhy bezpráví“; dětem byl promítnut film „Kousek nebe“ a následně
proběhla beseda s pamětníkem poválečného života panem učitelem
Švolbou; besedovalo se živě, na programu byla 50. léta - vesnice a její
kolektivizace
·
29. a 30.11. – děti ze školní družiny připravily prodejní výstavu
vánočních výrobků; na výstavě bylo možné zakoupit nejen výrobky
našich žáků, ale i vánoční výzdobu ze zahradnictví Lípová
·
3.12. – pracovníci Centra drogové prevence z Kladna si pro žáky 6. a 7.
třídy připravili program na téma „Komunikace a naše třída“
·
5.12. – Mikuláš, anděl a čerti navštívili nejprve děti z mateřské školy, pak
děti I. stupně základní školy a nakonec i školní družinu; ve 2. třídě děti
pod vedením paní Špásové vytvářely sladké svícny z kostek cukru,
zdobily perníky a marcipánové cukroví
·
6.12. – paní učitelka Matějková pozvala rodiče na návštěvu do hodin
českého jazyka v 6. – 9. třídě; sešla se žákovská rada; vyšlo letošní 1. číslo
školního časopisu Trefa
·
7.12. – zástupci stonožkových dětí se za doprovodu paní učitelky
Novákové vypravili do pražské Lucerny na 17. vánoční koncert „Na

vlastních nohou “
·
13.12. – žáci 8. třídy s

paní učitelkou Fenclovou navštívili retrospektivní výstavu děl malíře Josefa Lady v Obecním domě v Praze
·
18.12. – vánoční besídka v 1. třídě – přestože hodně prvňáčků onemocnělo, ti zbylí to nevzdali, aby mohli rodičům ukázat, co si pro ně připravili
·
19.12. – členové knihovnického kroužku s paní učitelkou Zámostnou
navštívili Národní knihovnu ČR v Klementinu, Městskou knihovnu v
Praze a dopřáli si pohled z věže Staroměstské radnice
·
20.12. – dětský úžas, nadšení a vzájemná spolupráce, to bylo kouzelnické představení pro žáky I. stupně v tělocvičně
·
20.12. - dobu odpoledních i víkendových zkoušek, pilování a generálek
vystřídalo uspokojení z vánočního pásma s názvem „Babička vypravuje“, které se konalo od 19 hodin v tělocvičně školy a připravila ho paní
učitelka Jelínková s dětmi II. stupně, úspěšné bylo i taneční vystoupení
žáků 5. třídy a vystoupení aerobiku děvčat pod vedením Báry Ladrové
·
21.12. – vánoční vystoupení podruhé, ale tentokrát pro spolužáky a děti
z mateřské školy, přátelská posezení ve třídách, vzájemné obdarovávání,
promítání filmů, sportování v tělocvičně a deváťáci na bowlingu

Během podzimu byly ve škole uspořádány dvě veřejné sbírky. Zakoupením bezpečnostních reflexních pásků a bločků přispěly děti celkovou částkou 2 630,Kč občanskému sdružení „Život dětem“. Výtěžek sbírky je určen na nákup přístrojové a zdravotnické technologie a na rekonstrukci a zlepšení prostředí
těchto oddělení na dětských odděleních nemocnic a dětským zařízením, která pečují o nemocné a handicapované děti. Podruhé děti zakoupením „placek“
přispěly částkou 740,- Kč CPK-CHRPA, jež se zabývá produkcí a výcvikem koní - terapeutů, péčí o ně, vzděláním hipologů, podporou hiporehabilitace v ČR.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Od ledna 2008 rozšiřuje Klub pro rodiče a děti Domeček otevírací hodiny
úterý
9 – 10

22. 1.

29. 1.

5. 2.

12. 2.

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

10 – 11

Cvičení s Matějem pro děti

11 – 12

Herna pro všechny

15 – 17

Keramika
dekorace na jaro

19. 2.

26. 2.

Herna pro děti do 18 měsíců
Beseda zápis dětí
do školky s ředitelkou
MŠ Lány Miluší Vaněčkovou

(starší sourozenci do herny mohou)

Cvičení s Matějem pro děti
Herna pro všechny

Výtvarná dílna ubrousková
technika (předměty pro
dekorování s sebou)

* výchovný systém Ligy lesní moudrosti (www.woodcraft.cz)

Domeček – Klub pro rodiče a děti slaví 1. narozeniny
Tak uběhl rok 2007 a nastal čas bilancování. Dovolím si tedy stručnou
rekapitulaci, protože herna pro děti předškolního věku a rodiče na
mateřské dovolené – Klub pro rodiče a děti Domeček má za sebou roční
působení. Ukázalo se, že herna je vítaným místem. Svědčí o tom návštěva
428 dětí a 397 rodičů, kteří Domeček do konce září 2007 navštívili. Svou
cestu k nám našly nejen místní maminky, ale dojíždějí i z okolních vesnic
např. Tuchlovic, Kačice, Družce.
Díky získaným grantům, sponzorům a podpoře Obecního úřadu v Lánech
mají děti k dispozici dobře vybavenou hernu velkorysých rozměrů. Kromě
herny nabízíme i doplňkové programy. Zájem je především o cvičení pro
děti při hudbě s říkankami. V říjnu 2007 začal kurs anglického jazyka pro
dospělé. Maminky využívají možnosti hlídání dětí v herně zatímco se v
klubovně učí nová slovíčka. Z dílen je velký zájem o keramickou dílnu, kde
se pracuje s pravou keramickou hlínou a výrobky se vypalují v keramické
peci v základní škole. Na výtvarné dílně jsme vyráběli např. keltovaný šperk,
svíčky z parafínu i včelího vosku nebo lampióny. Výrobky z Domečku byly
koupi na „Voňavém adventu“ 8. prosince v lánské sokolovně, kde jsme
připravili pro děti vánoční výtvarnou dílnu. Děti si tvořily vánoční přání,
vizitky na dárky nebo řetězy na vánoční stromeček.
Domeček dále nabízí 1x týdně kondiční cvičení pro maminky v sále

Keramika
dekorace na jaro

Beseda - výběr
zájmového
kroužku *

Keramika
Výtvarná dílna
dekorace na jaro dekorace na jaro

středa

23. 1. / 30. 1. / 6. 2. / 13. 2. / 20. 2. / 27. 2.

9 – 10

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

10 – 12

Herna pro všechny

10.30 –
11.30

Cvičení s Martinou pro ženy

14 – 15

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

15 – 17

Herna pro všechny

sokolovny s možností hlídání dětí v herně. Uspořádali jsme besedy - o
vhodném očkování dětí (MUDr. Cibulka), jak správně obouvat děti (M.
Gregorová, obchod BAMBINI Rakovník) nebo plavání pro kojence a
batolata (Baby Club Elma Kladno). Od září 2007se zájem o hernu zvýšil cca
o 30% a tak jsme se rozhodli pro nadcházející zimní měsíce rozšířit otevírací
hodiny. Od ledna 2008 má Domeček otevřeno každé úterý i středu shodně
od 9 –12 hodin a od 14 – 17 hodin. Nově jsme vyčlenili hodiny pouze pro děti
do 18 měsíců, aby měly dostatek prostoru pro své objevování.
Těší nás zájem rodičů o nabízené aktivity, který potvrzuje vysoká návštěvnost. To vše díky dobrovolné práci členů našeho sdružení a podpoře
spřízněných organizací a firem. Děkujeme všem za pomoc v uplynulém
roce.
Martina Hořejší, OS Naše Lány
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Maškarní merenda
Klub pro rodiče a děti – Domeček slaví
v únoru 1. narozeniny. Přijďte, bude
maškarní merenda!
Kdy a kde: v sobotu 16. února 2008 od
14.00 hodin v lánské sokolovně
Kdo to pořádá: občanské sdružení Naše
Lány s TJ Sokol Lány
Co s sebou: masku, rodiče, prarodiče,
kamarády, dobrou náladu a chuť se bavit
Co bude připraveno: cena pro nejhezčí
masku, hudba ke skotačení, „Domečková herna“, překvapení, občerstvení

Nově aerobik pro nejmenší děti
zavádí od ledna odbor všestrannosti TJ
Sokol Lány. Cvičitelka Barbora Ladrová
pove-de každé úterý od 16 do 17 hodin
cvičení aerobiku pro holčičky od 4 let (asi
do 7 let). Naučí je základům a bude s nimi
připravovat různá skupinová vystoupení.
Podmínkou je, aby děti byly členy Sokola
a to hlavně kvůli pojištění. Znamená to
zaplatit členský příspěvek 70 Kč,
oddílový 70 Kč a 4 Kč na průkaz.

Sokol a finance
Výbor TJ Sokol rozhodl, že kvůli vysokým
nákladům na provoz sokolovny bude
každý oddíl povinen přispívat ročně
určitou částkou na úhradu těchto
nákladů. Částka bude vypočítána podle
počtu hodin, které oddíl týdně sokolovnu
využívá. I proto je nutné, aby každý oddíl
vedle členského příspěvku (který činí 150
nebo 70 Kč ročně) vybíral též oddílový
příspěvek. Jeho výši si navrhne oddíl sám
a projedná a schválí výbor TJ. Výše
oddílových příspěvků by se měla odvíjet
od finanční náročnosti toho kterého
sportu. Zatímco část členských příspěvků se odvádí do ústředí ČOS, oddílový
příspěvek zůstává celý v TJ. Právě z něj
bude oddíl hradit podíl nákladů na
sokolovnu a další své výdaje jako je nákup
náčiní, míčků, cestovné a další.
V. Nováková

Floorbal v Lánech pokračuje
V neděli 6. ledna 2008 proběhla schůzka
floorbalistů, rodičů, trenéra a zástupců
TJ Sokol Lány. Předmětem jednání bylo
vyjasnit si vzniklá nedorozumění okolo
floorbalového oddílu v Lánech. Všichni
zúčastnění se shodli, že mají zájem, aby
floorbal při TJ Sokol Lány nadále
fungoval. Pan D. Brezík bude floorbal v
Lánech nadále trénovat. Tréninků se
mohou zúčastnit všichni zájemci, kteří
splní dohodnuté podmínky.

Volejbalový vánoční Buchec 2007
V sobotu 29.12.2007 proběhl v lánské sokolovně volejbalový turnaj příchozích – Vánoční Buchec. Letos se
již v pátém ročníku sešli lánští a přespolní volejbalisté, aby změřili své síly a během vánočních svátků
utužili sportovního ducha. Celkem se zúčastnila čtyři družstva v následujícím složení.

Áčka

Bomby

Cimprcampři

Draci

Honza Rovný
Ivan Bergmann
Petr Pleiner
Radka Forejtová
Martin Forejt

Luboš Novák
Martin Zelenka
Honza Novák
Tereza Hartmannová
Zuzka Fenclová
Jaromír Doležal

Martin Šindler
Honza Fencl
Karel Malík
Bára Rovná
Petra Nováková
Monika Nováková

Pavel Soukup
Roman Fencl
Vladimír Novák
Petra Křivonožková
Petra Leipnerová
Anička Tloušťová

Herní systém turnaje byl stanoven na dva
vítězné sety. V případě remízy rozhodoval
třetí set jako tiebreak. Každé družstvo
odehrálo tři zápasy. Po velice vyrovnaných
soubojích zvítězilo družstvo –
Cimprcampři. Všichni zúčastnění si
odnesli cenné trofeje a po vyhlášení
nejlepšího družstva pokračoval turnaj
neformálním posezením v klubovně
volejbalového oddílu, kde se hodnotilo,
popíjelo a plánovalo na příští rok.
Na začátku léta tradičně podupeme antuku
při Lánské smeči. Uvítáme mezi sebou rádi
rekreační volejbalisty bez rozdílu věku.
Martin Zelenka, vedoucí oddílu
Martin Šindler, Bára Rovná, Karel Malík, Petra Nováková,
Monika Nováková, Honza Fencl

I během vánoc stolní tenisté měřili síly se soupěři
Na závěr roku jsme uspořádali dva turnaje.
Vánoční turnaj 26. prosince byl určen spíše pro
aktivní hráče, neboť na něm startovali i hráči
krajského přeboru. Byl však hrán handikepovým
způsobem, takže šanci měli i hráči nižších soutěží.
I přesto se na prvních místech umístili hráči se
zkušeností z vyšších soutěží. Celkem se zúčastnilo
20 hráčů z TJ Lány, Rakovníka, Stochova, Olešné,
Buštěhradu, Unhoště, Křivoklátu a Malíkovic.
Nejúspěšnější byl Jan Štengl z Rakovníka, na 2.
místě se umístil Václav Jirkovský z TJ Sokol Lány,
na 3. místě byl Milan Moravec, rovněž z TJ Lány a
na 4. místě skončil Tomáš Šebek z Rakovníka.
Poslední sportovní akci jsme uspořádali opět
tradičně o Silvestra. Je to turnaj, který je určen pro
lánské občany. Mezi pravidelnými aktivními
účastníky turnaje jsme rádi přivítali i nové lánské
občany. Hráli jsme ve 4 kategoriích - aktivní hráči,
v dalších skupinách hrály ženy, děti a neregistrovaní muži. Mezi ženami byla nejúspěšnější Lenka
Šikýřová (dříve Hložková), na jejíchž výkonech
bylo znát, že jako žákyně prošla oddílem stolního
tenisu. Hned za ní - na 2. místě skončila její

maminka - Lída Hložková a na 3. místě se umístila
Martina Moravcová. Z dětí byl nejúspěšnější
Adam Hanzlíček, druhý byl Jan Kočí a na 3. místě
skončil Michal Moravec. Mezi neregistrovanými
hráči se rozpoutal tradiční boj mezi Radkem
Trpákem, Janem Kubínem a Jirkou Šváchou.
Jejich souboj dopadl nejlépe pro Radka Trpáka, na
2. místě byl Jiří Švácha a třetí skončil Jan Kubín. V
soutěži registrovaných hráčů byl nejúspěšnější
Ernest Kosár, který ve finale zdolal Jirku Szabo.Na
3. místě skončil Ladislav Moravec mladší, který v
boji o toto místo porazil svého tátu Petra Moravce.
Na všeobecnou žádost se hrály i čtyřhry, kde byla
nejúspěšnější dvojice Ernest Kosár a Pavel
Slánička, kteří ve finale zdolali Václava
Jirkovského a Jirku Szabo. Díky sponzorům odešli
všichni hráči a hráčky s drobnými cenami, z nichž
některé byly vhodné i na silvestrovský večer.
Všem přivržencům stolního tenisu, hráčům i
jejich rodinám přejeme úspěšný rok 2008 a vždy je
rádi přivítáme mezi námi v sokolovně !
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Ladislav Moravec st.,
oddíl stolního tenisu TJ Sokol Lány

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

