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Slovo na úvod

Poplatek za odpad bude stejný jako v minulém roce

V jedné ze svých her nás pánové Smoljak
a Svěrák seznámili s faktem, že Jára
Cimrman, známý český génius, měl
jednu drobnou vadu. Byl to totiž
takzvaný „drobný škudlil“. Ve svém
konečném důsledku ho jeho škudlení
přišlo pěkně draho, protože díky tomu,
že chtěl ušetřit za poštovné a neposlal
svůj notový záznam doporučeně,
kolegové skladatelé jeho dílo bezostyšně
rozkradli, a připravili ho tak o světovou
slávu.

Jako každý rok i letos v lednu zastupitelstvo obce na veřejném zasedání schvalovalo poplatek za svoz tuhého
komunálního odpadu (TKO) na rok 2008. Základní sazba zůstává stejná jako v uplynulém roce, tedy 500,Kč za jednoho občana.

Takoví drobní škudlilové se objevili
i u nás v Lánech. Na rozdíl od Járy Cimrmana na jejich škudlení zatím doplácí
každý z nás.
A v čem to jejich škudlení spočívá? Inu
v tom, že si po svém vyřešili nerudovskou
otázku „Kam s ním?“. Ano, mám na
mysli výtečníky, kterým je líto dát pár
korun za odvoz odpadu na skládku, a tak
se ho zbavují na úkor nás ostatních, na
úkor vzhledu vesnice a jejího okolí a
bohužel na úkor matky přírody.
Bezostyšně vyvážejí svůj svinčík do lesů,
polí a luk a potají si mnou ruce, jak chytře
na to vyzráli.
V minulých dnech musela obec nechat
zlikvidovat nejkřiklavější důsledek
činnosti takových bezohledných šetřílků
v obecním lese podél Lesní ulice, který se
pro mnohé obyvatele Lán stal odkladištěm všeho, co nechtějí mít v domě nebo
na zahrádce. Věřte, že jsme za chytráky,
kteří si tak šetří vlastní kapsu, zaplatili z
obecního rozpočtu pěkný balík peněz.
Balík peněz, který se mohl použít úplně
jinak. Třeba pro školu, mateřskou
školku nebo na vylepšení vzhledu obce.
Nebo na ... Ale vždyť je to vlastně jedno
na co, důležité je, že ve prospěch všech.
Na to si vzpomeňte, až příště uvidíte
někoho ze škudlilů, jak se s plným
kolečkem plíží v podvečer do lesa nebo
na pole.
Karel Pleiner

Jak lze získat Lánský zpravodaj
Lánský zpravodaj je doručován Českou
poštou a následně je k dispozici
v e S m í š e n é m z b o ž í Va n ě č e k
v Berounské ulici a na Obecním úřadu.

Přestože už v roce 2007 platili občané maximální
výši poplatku, kterou povoluje vyhláška, tedy
500,- Kč, musel obecní úřad provést v souladu s
předpisy výpočet skutečných nákladů za odvoz
TKO na jednoho obyvatele v právě minulém roce.
Celkové náklady na odvoz odpadu v roce 2007
byly 1.312.181,- Kč, příjmy pak 252.476,- Kč.
Hlavní složkou příjmů je zpětné vracení peněz za
vytříděný odpad. Je velmi potěšující, že tato
částka každým rokem stoupá a na Lánech se třídí
stále více. Vím, že si mnozí z vás řeknou - no jo, ale
co z toho mám, když stejně platím každý rok
pětistovku - a budou mít pravdu. Ale skutečnost je
taková, že díky třídění se snížily náklady ze zhruba
670,- Kč na jednoho obyvatele Lán v roce 2006 na
601,- Kč v roce 2007. Obec tedy z rozpočtu

doplácela na každého z nás v roce 2007 sto korun
českých. Úplně jiný rozměr pak získává tato
informace v okamžiku, kdy se uvažuje o
novelizaci vyhlášky a navýšení maximální možné
sazby za odvoz TKO. Mluví se dokonce až o
hranici kolem 900,- Kč. V tomto kontextu se
snižující se náklady v Lánech jeví v úplně jiném
světle pro každého z nás ...
V roce 2008 byla tedy stanovena základní částka
za svoz TKO na 500,- Kč za jednoho obyvatele.
Také ostatní úlevy zůstávají stejné jako vloni, to
znamená, že děti do čtyř let jsou osvobozeny od
placení poplatku úplně, důchodci nad 70 let pak
platí 50%, tj. 250,- Kč. Poplatek za svoz
komunálního odpadu bude možné uhradit
na Obecním úřadu v Lánech od 18. února 2008.

V ulici Ke Hřbitovu čp. 174 bude řeznictví a uzenářství
Zastupitelstvo na posledním veřejném zasedání seznámilo občany s výsledky výběrového řízení na pronájem
provozovny v domě č.p. 174, který je v majetku obce. Vítězem je p. Hendrich, který zde chce zřídit řeznictví a
uzenářství.
Do výběrového řízení se přihlásili celkem tři uchazeči, kterým byly stanoveny stejné vstupní podmínky.
Pan Hendrich přišel se záměrem otevřít provozovnu řeznictví a uzenářství, pan Šuran chtěl provozovat
kavárnu a vinárnu a paní Nováčková prodejnu oděvů. Zastupitelstvo nakonec vybralo pana Hendricha,
protože řeznictví v naší obci chybí. Navíc má dotyčný podnikatel vlastní výrobnu v Lužné a další obchod v
Novém Strašecí, takže je předpoklad, že bude schopen lánskou prodejnu ekonomicky udržet. Podnikatel
byl osloven a obecní úřad připravil návrh smlouvy. Pan Hendrich již zahájil nezbytná jednání s hygieniky a
v únoru si převezme klíče, aby mohl začít s nezbytnými stavebními úpravami podle požadavků hygienických norem.

Hlavní body Usnesení č.1/2008 ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelé schválili:

Zastupitelé uložili:

·
obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 ze dne

·
starostovi obce K. Skleničkovi a místostarosto-

28.1.2008 o místních poplatcích za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
·
rozpočtovou změnu č. 4/2007 ke dni
31.12.2007,
·
podání žádosti o grant v oblasti dopravně
bezpečnostního opatření na silnicích
Středočeského kraje s termínem uzávěrky ke dni
31.3.2008,
·
prodej pozemků p.č. 152/9 (z PK 232) o výměře
362 m2, p.č. 155/7 (z PK 156 a 233) o výměře
803 m2 a p.č. 248/6 (z PK 156) o výměře 20 m2
v katastrálním území Vašírov a to podle geometrického plánu č. 131-99/2007 za cenu stanovenou
v uzavřené smlouvě o smlouvě budoucí ve výši
100,- Kč/m2, kde budoucím kupujícím je
Středočeský kraj.

vi V. Fenclovi zajistit geodetické zaměření
pozemku pod chodníkem Lány -Vašírov pro odkup
těchto pozemků,
·
všem členům zastupitelstva projednat a
vypracovat na pracovní poradě zastupitelstva obce
návrh žádosti o grant v oblasti dopravně bezpečnostního opatření na silnicích Středočeského
kraje,
·
předsedovi komise životního prostředí J.
Ladrovi zajistit likvidaci černé skládky na obecním
pozemku (les) v Lesní ulici,
·
předsedovi stavební komise J. Loskotovi a
místostarostovi V. Fenclovi zpracovat návrh řešení
odtokových poměrů dešťových vod v ulici
Pod Hřištěm,
·
starostovi obce K. Skleničkovi a místostarostovi V. Fenclovi zpracovat návrh a zajistit vybudování
2 ks WC v suterénu budovy mateřské školy čp.373,
·
předsedovi kulturně – školské komise R.
Havelkovi zpracovat návrh a přihlášku do soutěže
„Vesnice roku 2008“.

Zastupitelé obce vzali na vědomí:
·
zprávu starosty obce.
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Zimní úklid chodníků
První sněhová nadílka sice dětem udělala
velkou radost, většině majitelů rodinných domů, chalup a pozemků však
méně, neboť pro ně nastává zákonem
přikázaná povinnost včas se postarat
o úklid chodníků.
Slovy zákona o pozemních komunikacích: „Vlastník nemovitosti, která v
zastavěném území obce hraničí se silnicí
nebo s místní komunikací, odpovídá za
škody, jejichž příčinou byla závada ve
schůdnosti na přilehlém chodníku, která
vznikla znečištěním, náledím nebo
sněhem.“
Poškozený, který prokáže, že se úraz stal
na chodníku přiléhajícím k určité
nemovitosti, může po vlastníku takové
nemovitosti požadovat náhradu škody,
např. bolestné, náhradu za ušlou mzdu,
náhradu za poškozené věci …
V zájmu bezpečnosti a bezproblémového
průběhu letošní zimy apelujeme na naše
občany, aby dodržovali výše uvedené
povinnosti. Není smutnějšího pohledu,
když starší občané a maminky s dětmi v
zimním čase využívají místo chodníku
raději silnici, než by riskovali pád na
neuklizeném chodníku.
Ernest Kosár
člen zastupitelstva obce

Pomoc s daňovým přiznáním
Finanční úřad v Kladně nabízí pomoc pro
daňové poplatníky při podávání a
vyplňování daňových přiznání k dani
z příjmu fyzických osob za rok 2007.
Pracovníci finančního úřadu budou
k dispozici na Obecním úřadu v Lánech
ve dnech 5.3., 10.3. a 19.3. 2008 vždy
od 15.00 do 17.00 hodin. Bližší
informace obdržíte přímo na Obecním
úřadu v Lánech nebo na tel. 313 502 041.

Městská policie informuje
Skupina mládenců se bavila vytrháváním
patníků na kruhovém objezdu večer
27.12.2007. Nezletilí byli předáni svým
rodičům, mladistvému byla uložena
přiměřená bloková pokuta.
tel. na mobilní hlídku: 602 395 312

Ples Sboru dobrovolných
hasičů TGM Lány
Sbor dobrovolných hasičů pořádá svůj
tradiční ples v sobotu 8. března 2008
v lánské sokolovně. K tanci a poslechu
bude hrát Miniband, předtančení
zajišťuje Taneční škola Příbram.
Připravena je bohatá tombola.
Vstupné 100,- Kč.

OÚ INFORMUJE
Jak dopadlo vyúčtování příspěvků obce na činnost lánských
sportovních a zájmových organizací?
Zastupitelstvo obce Lány schválilo začátkem roku
2007 pravidla pro rozdělování příspěvků obce
Lány na činnost sportovních organizací a
zájmových spolků.
Účelem těchto pravidel bylo stanovení jednotného
postupu při poskytování finančních prostředků
z rozpočtu obce za účelem podpory a rozvoje
činnosti sportovních klubů, oddílů a dalších
organizací aktivně působících v obci.
Všechny spolky, zájmová sdružení a sportovní
organizace, které obdržely v roce 2007 na svou
činnost od obce příspěvek z rozpočtu obce,
předložily do termínu 15. ledna 2008 požadované
vyúčtování. Jedině divadelní soubor TYRŠ
nevyčerpal přidělené prostředky, neboť z technických důvodu nebylo možno posílit příkon
pro jevištní osvětlení v sokolovně. Byl tedy
dohodnut nový termín na vyčerpání prostředků a
předložení vyúčtování do 30.6.2008.
Bylo konstatováno, že použití všech příspěvků

bylo v souladu s pravidly a s uzavřenou smlouvou
o poskytnutí dotace s obcí Lány.
Pro rok 2008 komise formulář žádosti zjednodušila a tato žádost je k dispozici v listinné podobě
na obecním úřadě a v elektronické podobě
na webových stránkách obce Lány (oddíl
Formuláře). Každému žadateli doporučuji
seznámit se s pravidly pro rozdělování příspěvků.
Uzávěrka pro podání žádosti na rok 2008 je
stanovena na 29.2.2008. Žádosti o udělení
dotace budou projednány v komisi veřejného
pořádku, sportu a mládeže a návrhy na poskytnutí
dotace budou předloženy ke schválení zastupitelstvu obce.
Obec Lány s vybranými žadateli uzavře smlouvu
o poskytnutí dotace s uvedením účelovosti jejího
použití.
Ernest Kosár
člen zastupitelstva, předseda komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže

O čem se mluvilo v diskusi na veřejném zasedání 28.1.2008?
·
Situace okolo pozemků pro výstavbu chodníku
Lány – Slovanka je nadále komplikovaná. Žádost
o bezúplatný převod Pozemkový fond vrátil s
odůvodněním, že nejsou v zastavitelné části obce.
Nyní existují dva možné postupy: a) požádat o
změnu územního plánu (časově náročné, odhad 23 roky), b) odkoupit pozemky do vlastnictví (je
nutné zpracovat novou projektovou dokumentaci,
zahájit stavební řízení, cena pozemku bude
stanovena jako za pozemek určený ke stavbě,
nikoliv jako za pole, což znamená velkou finanční
zátěž pro rozpočet obce);
·
Přípravy na zahájení 2. části II. etapy obchvatu
Lán pokračují. Dodavatelem bude firma Energie
Kladno. Doba výstavby byla stanovena na 83
týdnů, předpokládané ukončení stavby je 9/2009;
·
Byla vznesena námitka na menší četnost
kontrol MěP z Nového Strašecí. Dle záznamů
předkládaných MěP starostovi obce je počet
kontrol stejný jako v předchozích měsících. Ve
spolupráci s PČR a MěP byla provedena kontrola
místní diskotéky. PČR Nové Strašecí naopak
konstatuje, že od doby působení MěP v Lánech je
znatelný úbytek trestné činnosti v naší obci.
·
Situace okolo bioplynové stanice je nadále
monitorována. V současné době musí investor
připravit všechny podklady na „velkou“ EIA.
Občanské sdružení Lány a Vašírov - zdravý
prostor pro život, které vzniklo v naší obci, je
účastníkem tohoto řízení. Dle jejich zjištění celá
příprava výstavby bioplynové stanice ze strany
investora pokračuje.
·
Zazněly návrhy zahrnout do plánované žádosti
o grant na bezpečnostní opatření na silnicích
Středočeského kraje záměr výstavby chodníku
Lány-Slovanka, vybudování chodníku ve směru
zámek – Muzeum TGM, dále umístění zpomalovacích pásů v obci.

·
Povinné platby za svoz tuhého komunálního
odpadu v roce 2007 neuhradilo v řádném termínu
24 občanů. Z toho 50% majitelů nemovitostí bylo
bez trvalého pobytu v obci, 50% občanů s trvalým
pobytem v obci. Po první upomínce zůstalo 10%
neplatičů, kterým byla zaslána 2. upomínka.
Pokud nebudou nedoplatky uhrazeny, bude celá
věc předána k přestupkovému řízení.
·
Zazněl požadavek na kontrolu tújí na novém
lánském hřbitově a změnu přístupu na nový
hřbitov vstupními vraty, která dosud nejsou trvale
odemčena.
·
Občané vznesli stížnosti na množící se skládky
okolo obce. Padl návrh umístit foto rubriku
na webové stránky obce pro zveřejňování
fotografií občanů, kteří budou přistiženi při tvorbě
černých skládek.
·
V obci se připravuje výstavba řadových i
samostatných rodinných domů. Investor Real
Invest Franc plánuje výstavbu samostatných i
řadových rodinných domů včetně občanské
vybavenosti. Záměr je pojat plně v souladu
s regulativy územního plánu. Investor
Development s.r.o. předložil návrh na výstavbu 52
řadových rodinných domů, který zastupitelstvo
zamítlo a doporučilo přepracovat podle podmínek
daných územním plánem. Zastupitelstvo
požaduje minimální poměr řadových a samostatných domů 50% na 50%. Další výstavba řadových
domů je plánována v lokalitě pod hřištěm (Ing.
arch. Mazal). Tuto výstavbu již odsouhlasilo
minulé zastupitelstvo. Také na ploše mezi
panelovým domem a sadem na Kopanině je
plánována výstavba 16 rodinných domů.
Martina Hořejší
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Černá skládka u Lesní ulice byla zlikvidována

Soutěž Vesnice roku

Obecní úřad v Lánech nechal v posledním
lednovém týdnu letošního roku odstranit černou
skládku různého odpadu na obecních pozemcích
v lese nedaleko tenisových kurtů. Všichni víme, že
tuto skládku „vytvořili“ někteří naši spoluobčané, převážně z Lesní ulice. Na skládce se nacházel
domovní a zahradní odpad, ale též stavební suť a
plastové obaly. Celkem bylo odvezeno 7 nákladních aut o celkové hmotnosti 30 tun, za které
zaplatí obec 23.000,- Kč (jenom za uložení
na skládku Ekologie s.r.o.). K tomu budou ještě
připočítány další náklady na naložení a odvoz
odpadu. Takto vynaložené finanční prostředky
jsme mohli využít pro důležitější potřeby v obci.
Bohužel někteří občané si tímto způsobem vyřeší
problém se svým odpadem, ale už vůbec
nepřemýšlejí o tom, že ničí životní prostředí
v blízkosti našich obydlí. Obecní úřad bude

Na návrh zastupitele Romana Havelky se
naše obec přihlásí do soutěže Vesnice
roku, kterou každoročně vyhlašuje
ministerstvo pro místní rozvoj.
Zastupitelstvo pověřilo pana Havelku
zpracováním přihlášky do soutěže.
Tato soutěž probíhá již několik let a
pro obce, které toto ocenění získaly, to
znamenalo nemalý přínos. Vítězství
v soutěži je spojeno s finančním
oceněním obce, která si tím vylepší
obecní rozpočet, ale ještě důležitější je
prestiž, kterou vesnice získá.
Samozřejmě je zde i větší šance na
získávání různých dotací a grantů pro
rozvoj obce. V soutěži se hodnotí vzhled
obce, společenský a kulturní život v obci,
fungování spolků, sportovních klubů či
občanských aktivit v dané vesnici.
„I když jsem si vědom, že co se týká
vzhledu obce, máme ještě určité rezervy,
jsem přesvědčen, že pokud jde o
kulturní, sportovní, spolkový a
společenský život, má naše obec určitě
šanci,“ řekl zastupitel Roman Havelka.
Budeme tedy Lánům držet palce!

ve spolupráci s Městskou policií v Novém Strašecí
více monitorovat tento nešvar a pokutovat
všechny zjištěné přestupky dle platných zákonů.
Zároveň žádáme spoluobčany, aby nebyli slepí
k tomuto nešvaru a pomohli ke zlepšení čistoty
v okolí celé obce.
Karel Sklenička

Starosta informoval o činnosti v roce 2007
V roce 2007 se konalo celkem 7 veřejných zasedání
a 13 pracovních porad s touto celkovou účastí
zastupitelů: Karel Pleiner 100%, Jiřina
Věrnochová 100%, Bc. Oto Krejčíř 100%, Karel
Sklenička 100%, Mgr. Jiří Ladra 95%, Alena
Hlavsová 95%, Roman Havelka 95%, Václav Fencl
90%, JUDr. Ernest Kosár 90%, Ing. Jan Loskot
60%, Jaroslav Běloušek 55%.
V oblasti kultury došlo k největšímu navýšení
činnosti oproti předcházejícím rokům. Byly
uspořádány například tyto kulturní akce – Svěcení
zvonu kapličky ve Vašírově, pálení čarodějnic
s kulturním programem (ve spolupráci s dalšími
organizacemi), příjezd historických vozů
americké armády, Lánské letní slavnosti, koncerty
vážné hudby v zámeckém kostele, spolupráce na
závodu historických vozů Retro Prague 2007,
koncert hudby Hradní stráže k 615.výročí založení
obce, příjezd kněžny, svěcení adventních věnců,
Voňavý advent a další.
V oblasti sociální - obec provozuje Dům
s pečovatelskou službou, je zde ubytováno 6
občanů. Dále byla poskytnuta peněžní podpora
občanům v nouzi a pomoc starším spoluobčanům
při vyjednání sociálních dávek.
Sbor pro občanské záležitosti oddal v loňském
roce 43 novomanželských párů (v obřadní síni
budovy obecního úřadu, v hotelu Classic a nově i
v Muzeu TGM). Dále bylo přivítáno 20 malých
spoluobčánků a proběhly také návštěvy starších
spoluobčanů při významných životních jubileích.
Komise sportu a veřejného pořádku ve spolupráci se Základní školou CH.G. Masarykové
uspořádala třídenní olympiádu žáků naší základní
školy v různých sportovních odvětvích a v pracovní činnosti. Při loňských Lánských letních
slavnostech byly vyhlášeny výsledky soutěže
Rozkvetlá vesnice o nejlépe upravené okolí
rodinných domů. Komise se zaměřila na
neoprávněné zábory veřejného prostranství a
úklid černých skládek. I přes snahu o zlepšení
zůstává v okolí naší obce mnoho černých skládek,
které budeme muset řešit v letošním roce.
Komise životního prostředí se zaměřila

na údržbu a výsadbu zeleně v Lánech i ve Vašírově.
V loňském roce byla dokončena další část úprav
náměstí TGM (celková investice 921.000,-),
provedena výměna veřejného osvětlení v ulici ČSA
(celková investice 175.000,-), výstavba veřejného
osvětlení v nové zástavbě (celková investice
230.000,-), oprava hřiště u ZŠ a oprava příjezdové
cesty ke školní jídelně a šatnám (celková investice
760.000,-), osazení bezdrátového rozhlasu - 9
hnízd Lány a 3 hnízda Vašírov (celková investice
230.000,-), výstavba chodníků v ul. Křivoklátské
(proti poště) a ul. Zámecké (před Jednotou), před
Domem pečovatelské služby a před hasičskou
zbrojnicí (celková investice 190.000,-), další etapa
výměny oken v budově ZŠ (celková investice
260.000,-), restaurování soch sv. J. Nepomuckého, A. Paduánského a kříže (celková investice
280.000,-), byl doplněn obecní mobiliář - lavičky,
odpadkové koše, zrcadlo, informační značení
(celková investice 270.000,-). Získané dotace na
tyto investiční akce byly celkem 501.000,-Kč.
Rozpočet obce v roce 2007 byl vyrovnaný a
předpokládal příjmy i výdaje ve výši 13.898.000,Kč. Skutečné příjmy byly 15.869.000,- Kč a
skutečné výdaje 14.691.000,- Kč. Přebytek
1.178.000,- Kč byl ponechán na fondu rezerv a bude použit na grantové programy v letošním roce.
Závěr: Přes určité úspěchy zůstává ještě mnoho
problémů, které zastupitelstvo obce pálí a
nedokázalo je v loňském roce řešit. Největším
problémem je získání pozemku pro výstavbu
chodníku Lány – Slovanka, zdržuje se také
příprava projektové dokumentace na kanalizaci
ve Vašírově.

Sbor pro občanské záležitosti
“Vítáme Vaše děťátko jménem Sboru pro
občanské záležitosti při Obecním úřadu
v Lánech do života…”. Tato věta zazněla
několikrát v sobotu 26. ledna 2008
v obřadní síni obecního úřadu. Sehraný
tým, čítající paní matrikářku Miroslavu
Charouskovou, paní Bočkovou,
fotografku J. Křivánkovou a dětské
recitátorky Lucii Zíkovou a Kristýnu
Belušovou, přivítal do života sedm dětí
z Lán a Vašírova narozených v loňském
roce. Slavnostní atmosféru umocňoval
Pavel Běloušek podmanivou melodií
elektrických varhan. V pamětní knize
Sboru pro občanské záležitosti je
zapsáno dosud 17 občánků narozených
v roce 2007. Sbor pro občanské
záležitosti nezapomíná i na ty dříve
narozené písemným přáním. Ty
nejstarší, pokud si to přejí, osobně
navštívíme a zapíšeme do kroniky.
Pokud některá rodina projeví zájem
o uspořádání zlaté svatby svým rodičům,
je možné vyhovět (a to i těm, kteří nebyli
oddáni v Lánech).
Alena Hlavsová, místostarostka obce

Jednota s.d., prodejna
v Zámecké ulici čp. 6 oznamuje

rozšíření otevírací doby
od ledna 2008:
Pondělí – pátek
Sobota

5.00 – 16.00 hodin
7.00 – 11.00 hodin
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Blahopřejeme
V měsíci únoru 2008 blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Černá Marcela, ul. Ke Hřbitovu;
Martinková Vlasta, ul. Berounská;
Sklenička Karel, ul. Zámecká; Švábová
Marie, ul. Lesní; Mrázková Věra, ul. Ke
Hřbitovu; Pucholtová Emilie, ul.
Berounská; Březinová Zdeňka, Vašírov;
Moravec Ladislav, ul. Ke Hřbitovu;
Běloušek Václav, ul. Lesní; Sekret
Zdeněk, ul. Berounská; Kynclová Marie,
Vašírov; Mikolášek Karel, ul. Za Školou;
Rašková Daniela, ul.U Statku; Fišer
Ladislav, ul. U Lipky; Stárková
Květoslava, ul. Lesní; Hamouzová
Marie, Vašírov; Lehký Jaroslav, ul.
Lesní.

Zápis dětí do Mateřské školy Lány pro školní rok 2008/2009
se koná ve dnech 27. 3. – 28. 3. od 10.00 do 17.00 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

na sobě hezký kostým čarodejnice...“
·
18.1. - své starší kamarády v 1. třídě navštívili

Přehoupli jsme se do druhé
poloviny školního roku
·
10.1. – s vedením školy se sešla žákovská rada
·
17.1. – do školy zavítali herci z Divadélka K.

Vzpomínka
V lednu nás opustila paní Marie Řásná
z Lán čp. 275.

Vítáme nové občánky
V lednu se narodili:
Nela Bergmannová, Lány čp. 382
Oskar Bena, Lány čp. 25

Čapka z Hradce Králové, děti z 1. – 4. třídy zhlédly
herecko-loutkovou dopravní pohádku „Jak
Honza přešel na červenou“, pro žáky 5. – 9. třídy
byl připraven pořad o vzniku a vývoji světového
divadla a kultury „Thespidova kára aneb Od
kultovních pořadů k Shakespearovi“. A co na to
děti z 2. třídy? Zuzanka Štokrová – „...bylo hodně
legrace, mluvili nahlas, hráli i s námi....“;
Štěpánka Stanická – „...pán hezky hrál mámu...“;
Jakub Slanina – „...měli to hezky připravené, měl

Sběr šatstva

Poděkování

Místní skupina Českého červeného kříže
Lány uspořádá sbírku šatstva, která se
uskuteční v prostorách bývalé poradny
(ul. Za Školou čp. 200) v tomto termínu:
Pátek 22. února 2008 od 13.00
do 17.00 hodin
Sobota 23. února 2008 od 9.00
do 12.00 hodin
Budeme rádi, když věci do sbírky
přinesete již zabalené v krabici nebo
pytli. Sebrané oděvy budou použity pro
lidi v nouzi.
Děkujeme předem všem dárcům.
Za Místní skupinu Českého červeného
kříže Lány Alice Hamříková

Cíl benefiční akce nazvané "Hejbni
kostrou pro školku" je naplněn. Během
zářijové soboty 22.9.2007 byla získána
velmi krásná částka 53.235,- Kč. Na
zahradě školy jsou v tuto chvíli již
nainstalované nové herní prvky –
pružinová houpadla a dětský domek.
Čekáme jen na jarní měsíce a pak HURÁ
na zahradu. Děkujeme spoluorganizátorům akce – občanskému sdružení Naše
Lány, sponzorům, pomocníkům a
návštěvníkům za přízeň , kterou nám
projevili.
Děti a celý kolektiv zaměstnanců
Mateřské školy Lány

Nabídka kursů keramiky
pro dospělé
Nabízíme keramickou dílnu pro dospělé
návštěvníky, která funguje každou
středu od 16.00 do 18.00 hodin v dílně
Základní školy Lány (budova I. stupně,
suterén pod školní družinou – keramická
dílna) Cena za dvouhodinovou lekci pro
dospělé je 150,- Kč. Více informací podá
Miluše Vaněčková a Iveta Šustová
(telefon 602 210 410) . Aktuální termíny
jsou:
·
únor 6.2. 13.2. 27.2.
·
březen 5.3. 19.3. 26.3
·
duben 9.4. 16.4. 30.4.
·
květen 7.5. 21.5. 28.5.

předškoláci z lánské mateřské školky; prvňáčci se
náležitě předvedli – s přehledem zvládali
matematické úkoly, určování času, čtení,
pochlubili se výtvarnými výtvory, vyzvali
předškoláky k posezení ve školních lavicích a
vzájemně si i zanotovali
·
24.1. – žáci 6. třídy s paní učitelkou Fenclovou
navštívili v rámci hodiny občanské výchovy
Obecní úřad v Lánech, aby se dozvěděli informace o fungování úřadu, o jeho financování,
o službách poskytovaných občanům
Leden je měsíc, kdy děti zpravidla na poslední
chvíli pilují a vylepšují známky a pedagogové
zhodnocují jejich půlroční úsilí. Někdo se snažil
méně, jiný více. Jeden zaslouží chválu a ten druhý
zase povzbuzení, vždyť vše se dá napravit a
vylepšit. A proto chvalme, povzbuzujme a všem
dětem popřejme, ať se jim práce dobře daří i v
druhé polovině školního roku.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

SLEVA 20%
na čištění koberců,
židlí, křesel, sedacích souprav

ADRESÁŘ SLUŽEB
Zastoupení Generali pojišťovny a.s.

Životní pojištění – rizikové, kapitálové a

investiční, úrazové

Pojištění motorových vozidel – havarijní,
povinné ručení

Pojištění majetku – domácnosti, domy

Pojištění odpovědnosti – z obč. života, z držby
nem., v zaměstnání

Penzijní připojištění se státním příspěvkem
Ing. Václav Šindelář
Vašírov 43
Tel.: 724969611
E-mail: v.sindelar@centrum.cz
Zpracování znaleckých posudků,
oceňování v oboru pozemky a trvalé porosty
Daniela Rašková – soudní znalec
U Statku 194, 270 61 Lány
Tel./fax: 313 502 155
Mobil: 606 189 014
E-mail: Raskova.D@seznam.cz
Účetnictví, daňová přiznání
Ing. Lenka Dejmková
Lány 429
Tel.: 602 369 629, 313 502 040
E-mail: Dejmkova.L@seznam.cz
Vedení účetnictví
Drahomíra Holubová
Bezejmenná 304, 270 61 Lány
Tel.: 313502342, 604630468
E-mail: d.holubova@worldonline.cz
Cestovní agentura a Foto a video studio Sunrise
Laura Svatoňová
Pod Hřištěm 522, Lány
provozovna Floriánská 576, Kladno
Tel./fax : 312 249 300, 774 920 745,
E-mail: casunrise@casunrise.cz
Web: www.casunrise.cz, www.svatebnivideo.cz
Cestovní kancelář MARTINA BURGEROVÁ
Prodej a rezervace letenek, prodloužené
víkendy, ubytování, víza, rezervace aut, pomoc
při pořádání konferencí a další služby v oblasti
cestovního ruchu
K Rybníku 440, Lány
Tel.: 311 626 331,
Mobil: 775 090 875
E-mail: letenky@burgerova.com
Individuální doučování angličtiny pro žáky
a studenty. Nabízím výuku angličtiny pro
zájemce o práci v zahraničí.
Mirka Slaninová
Tel.: 313 511 918
E-mail: Mirka.Slaninova@seznam.cz

Dámské a pánské kadeřnické služby
Pouze na objednávku
Renata Kunová
Školní ul. čp.397, Lány
Tel.: 313 502 121
Dámské a pánské kadeřnictví
Renata Matějková
Ul. Školní čp. 397, Lány
Mobil: 731 105 950
Masérské služby po tel. dohodě v časovém
rozmezí po celý den, včetně víkendových dnů
Regenerační, rekreační, sportovní masáž
celého těla, masáž posilující (přípravná)
a pohotovostní a kosmetická, masáž pro
uvolnění a příjemný pocit.
Masáž můžete darovat svým přátelům a
blízkým.
Marie Jarošová
Školní 376, Lány
Mobil: 602 386 440
Osobní trenérka, masérka a poradkyně
v oblasti zdravého životního stylu
Mgr. Jitka Slavíková
Polní 534, Lány
Tel.: 603 834 846
E-mail: fitklub1155@seznam.cz
Web: www.fitklub1155.cz
BOTY BAMBINI – Certifikovaná dětská obuv
Marta Gregorová
Trojanova 48, 269 01 Rakovník
Tel.: +420 731 968 391
E-mail: info@botybambini.cz
Web: www.botybambini.cz
Otevírací doba:
Po - Pá 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
So
8:30 - 11:00
Služby v oblasti zvukové a prezentační techniky

ozvučení kulturních, sportovních a
společenských akcí, koncertů, diskoték, klubů,
večírků atd.

instalace ozvučení dle přání zákazníka

pronájem aparatury
Jiří Švancar
U Lipky 429
Lány
Mob. 724134341
e-mail: J.Milionar@seznam.cz

Hlídání dětí
Studentka s praxí.
M. Koželuhová
Tel.: 737 583 476

Služby v oblasti výpočetní techniky

kompletní návrh a sestavení PC od A až do Z

servis PC a notebooků

obnova dat s poškozených HDD

siťové rozvody - metalické, bezdrátové (wi-fi)

zabezpečení objektů pomocí LAN kamer
Jiří Švancar
U Lipky 429, Lány
Mobil: 724 134 341
E-mail: J.Milionar@seznam.cz

Péče o ruce – manikúra, modeláž nehtů,
P-shine, zábaly, masky, masáže rukou
Michaela Buřičová
Křivoklátská 269, Lány
Tel.: 602 594 156

ProfiSoftware – Švácha Jiří
K Rybníku 443, 270 61 Lány
Mobil: +420739403042
E-mail: svacha@profisoftware.cz
Web: www.profisoftware.cz

Prodej a servis výpočetní techniky a audio-video
techniky
Tomáš Sábel - T.S.SERVIS
Polní 295, Lány
Tel.: 602 241 106
E-mail: tomas.sabel@seznam.cz
Web: www.sweb.cz/ts.servis
Kompletní domovní elektroinstalační práce,
montáže zabezpečovacích systémů, autoelektrikářské práce, opravy malých motocyklů, opravy
nářadí firem Makita, Bosch, Festool, Narex
Radek Zazvonil
Lesní 358, Lány
Tel.: 606 813 619
E-mail: r.zazvonil@seznam.cz
Matějka Václav – autoskla, autodílna,
pneuservis
Křivoklátská ulice čp. 227, Lány
Tel.: 313 502 153
Mobil: 603 851 392
CYKLOSERVIS J.KAŠPAR
Čs.Armády 334, Lány
příjem zakázek a prac.doba dohodou,
možno denně, nejlépe 18.30 - 20.30 hod.
Tel.: 313 502 063
Mobil: 603 786 101
Autoškola – Veselý
U Statku 195, 61 Lány
Tel.: 777 017 699
E-mail: info@autoskolavesely.cz
Ruční čištění interiérů vozidel
Klimeš Petr
Čs. Armády 322, Lány
Tel.: 731 101 034
Truhlářství Korywood
Kuchyně, schody, nábytek, dveře...
Ivo Rybář tel. 777 158 164
Jan Jirkovský tel. 777 158 163
Pražská 58, Rynholec 270 62
Truhlářství Martin Polonyi
okna,dveře,pergoly,ploty,garážová
vrata,nábytek,posuvné brány atd.
Berounská 74, Lány
Mobil: 602 861 477
Fax: 313 502 498
E-mail: martin.polonyi@worldonline.cz
Restaurace Fontána
Berounská ul. čp. 63, Lány
Tel.: 737 414 735, 724 264 363
Pronájem chat v Horní Pěně
u rybníka Dřevo (Pěněnský),
10 km od Jindřichova Hradce.
Informace najdete na stránkách
www.augustin.cz
Miloslava Pospíšilová a Augustin Pech, Lány
Pension Slunečnice – rekreační ubytování
Pod Kopaninou čp. 387, Lány
Tel. 732 758 444, 732 770 797
Web: slunecnice.lany.cz
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Vašírov se nedá! - I. díl
Zatímco název obce Lány žije díky presidentskému sídlu v povědomí
nejširší veřejnosti a k hrobu T. G. Masaryka se každoročně sjíždějí tisíce
návštěvníků, o osadě Vašírov téměř nikdo neví, ačkoli první president
Československé republiky není pohřben v Lánech, jak se všeobecně
traduje, nýbrž ve Vašírově. Ano, lánskej řbitov leží vlastně na vašírovském
katastru !
Ves Vašírov původně nebyla pouhou místní částí Lán, jak je tomu v
moderní době. Bývala to samostatná obec, která prošla svou vlastní historií,
a bývala období, kdy dokonce náležela jiné vrchnosti než vedlejší Lány.
Třebaže dnes slovo Vašírov na rozdíl od slova Lány u málokoho vyvolá
nějaké konkrétnější asociace, my z okolí ho při vyslovení názvu Lány
pokaždé slyšíme jako samozřejmou doprovodnou ozvěnu.
Název obce Vašírov vznikl z přídavného jména přivlastňovacího Vašírův
(původně Vašieřův), které je odvozeno od osobního jména Vašír. Podle toho
byl Vašírov tedy majetkem /dvorem/ drobného šlechtice jménem Vašír.
Vašírov, to byl Vašírův dvůr, Vašírův majetek.1
A kdo byl onen Vašír? Nejspíše to byla přezdívka vzniklá z německého
obecného podstatného jména Wascher /Wäscher/, označující buď člověka,
který se zabývá praním či mytím; nebo promývače rudy; ale přeneseně prý též
tlachala či žvanila.2 Račte si vybrat, nehodící se škrtněte… V jednom
českém urbáři3 je k roku 1367 uváděn Jan Wassir; nelze však potvrdit ani
vyvrátit, jestli to byl právě on, kdo založil ves v blízkosti Lán.
Název obce Vašírov je snad poprvé uváděn ke dni 5. května 1393 v
souvislosti s kauzou týkající se stochovského kostela, kdy jako jeden z
předvolaných svědků je společně s Haškem z Lán /Hasco client de Lan/,
s Matyášem z Rynholce /Mathias equis de Rynhocz/ a s třemi dalšími
jmenován Jan z Vašírova /Johannes de Wasirow/.4
K roku 1406 je v souvislosti s Vašírovem připomínán Jan Šimon: „ … de
titulas Pragensis a … Johannes Simonis – Wassyerzov, Nic. Marquardi –
tman, … Martinus Jacobi – Strassecie, Florianus Johannis – Czrhovicz.“ 5
Na počátku sedmdesátých let 15. století patřily pozemky v blízkosti
Vašírova vladykovi Václavu z Vlastislavi a ze Stochova, dědičně sedícímu
na Stochově a v Rynholci. Nevíme však, zda onomu Václavovi náležela také
samotná ves Vašírov.
Vladyka Václav z Vlastislavi prodal v roce 1473 louky pod Vašírovem a les,
který leží směrem k Vašírovu, svému příbuznému Janu Hromadovi z
Boršic. O vlastní vsi či dvoru jménem Vašírov se však nikde nehovoří, je
tedy možné, že Vašírov jako takový vladykům z Vlastislavi nikdy nepatřil :
„Wenc. Knieze de Wlastislawie et de Stochowa hereditatem in Stochowie …
in Rinolczy subsidem … pratum integrum pod Wasserzovem … silvam,
kterýž k Wasserovu leží, vendidit.“ 6
Snad nejstarší jmenovitý zápis o majetkových transakcích poddaných ve
Vašírově máme z počátku třicátých let 16. století. V roce 1531 směnil
Václav Šerpa ze Strašecí s Divišem Úředníkem7 své grunty: Léta božího
1531 v neděli druhou v půstě stal se frýmark takovýto, že Diviš Úředník
frajmarčil statkem svým ve Vašírově na ozim dobře vosetým, 1 vůz kovaný a
1
2

3

4

5

6

7

Profous, A. : Místní jména v Čechách IV, ČSAV, Praha 1957, s. 480.
Tamtéž s odkazem na : 1. Grimm, J., Grimm, W. : Deutsches Wörterbuch XIII, s. 2246, Leipzig
1854 – 1914. 2. Gebauer, Jan : Historická mluvnice jazyka českého I., Praha 1894.
2. Gebauer, Jan : Historická mluvnice jazyka českého I., Praha 1894.
Tamtéž s odkazem na :Decem registra censum bohemica … , Deset urbářů českých z doby před
válkami husitskými. Vydal Emler, Praha 1881.
Kindlová, J. : Církevní správa jihu slánského děkanátu ve druhé pol. 14. a na počátku 15. stol (Jih
Slánska v kontaktu s Ořešskem a Rakovnickem), diplom. práce, PedF University J. E. Purkyně,
Ústí nad Labem 2001(s odvoláním na Soudní akta /Acta iudiciaria/ III, str. 129).
Profous IV, s. 480 s odkazem na :Liber ordinationum cleri 1395 – 1416. Edit Ant. Podlaha.
Prague 1922.
Editiones Archivii et biblio theacae S. F. Metropolitani capituli Pragensis, IX., s. 127.
Sedláček, Aug. : Hrady, zámky a tvrze království českého, díl 8, Praha 1891, s. 154.
Profous, A. : Místní jména v Čechách, díl IV, s. 480 s odkazem na : Pozůstatky desk zemských 1541
pohořelých, II, s. 364. Vydal Josef Emler, Praha 1872.
K r. 1565 je ve Vašírově jmenován Linhart Auředník (prodal ve středu na den sv. Antonína svůj
vašírovský grunt za 290 kop míš. Václavu Larvovi z Tuchlovic) ; k roku 1568 je zmiňován Jíra
Diviš, ouředník vašírovský a k roku 1570 se dovídáme, že Jirsa Auředník z Vašírova prodal v

dva koně s zápřeží, slepic 10, včely troje, a což jest hřebem přibito a houžví
přivázáno – s Václavem Šerpou z Strašecího na jeho dům a 1 čtvrt rolí dobře
na vozim voseté. I má Václav Šerpa Divišovi hotových peněz přidati 16 kop
míš. rozdílně, počna při svatodušních svátcích nejprv příštích 4 kopy míš.
zavdati a potom přes rok na též hody svatodušní má dáti a položiti 3 kopy míš.
a tak každý rok má platiti při Sv. Duše po třech kopách až do vyplnění sumy
nadepsaný 16 kop. A to sobě mají osvoboditi a odevzdati podle práva.8
Vašírova se snad týká i zápis, kde je název vesnice uveden nepřesně a
nejednoznačně: Léta Božího 1536 v neděli před Narozením Panny Marie
Jaku/b/ Veliký z Hvozda prodal jest svobodství, kteréž jest držel v širově v
těch mezech a právích, tak jakž toho odstarodávna bylo užíváno, Petrovi
Kunátovi za 17 kop míšňských. Když pak ode dne nahoře psaného má jemu
peníze všechny položiti a vyplatiti.. Stalo se s vůlí páne hejtmanovou. V neděli
před svatým Matoušem položil jest Kunát tomu Jakubovi za týž svobodství a
dal on vyzdvihl 17 kop. A tak jemu on Kunát týž svobodství zouplna zaplatil.9
Další záznam o majetkových a právních úpravách pochází z roku 1538:
Léta 1538 v neděli po svatém Ondřeji Martha Malihová, Jana Malihy
nebožtíka manželka ve Vašírově, přijala jest Hus Jana i s Simeonem
sirotkem, téhož nebožtíka Malihy synem, s povolením hajtmana v grunt ten,
na kterémž Martha Malihová, vdova pozůstalá po manželu svém, a to na
takový způsob : na půl statku toho, aby svrchupsaný Jan Hus statek ten
opatroval a zdělával a hospodářem dobrým, jako by jeho samého bylo, byl.
Jakožto i toto mezi nimi vymíněno jest, když by koli Šimon sirotek totiž
nebožtíka Malihy dorostl a v grunt se chtěl hospodářsky uvésti, tehdy má Hus
Janovi téhož statku polovici, kterúž mu máteř téhož Šimona vzdala, splatiti.
Též i Hus Jan s jeho vuolí k splacení druhé polovice téhož statku ujmouti mouž.
A tak jeden každý z nich tu jednostojnú vuolí grunt mají. Stalo se léta, jakž
nahoře psáno jest.10
V roce 1539 v neděli provodní prodal Valenta Čáda11 svůj grunt ve Vašírově
za 100 kop míš. Havlovi z Rynholce. Jmenovaný Havel hned roku 1540 ve
středu v den Navštívení Panny Marie prodal tento grunt za 100 kop míš.
Janu Tesařovi z Nového Strašecí.
V polovině 16. století patřil Vašírov jakožto křivoklátské robotné manství
České koruně. V roce 1552 žádal křivoklátský hejtman Jan Žďárský ze
Žďáru, aby pět osedlých vašírovských sedláků vykonávalo berní úřad : měli
vybírat důchody z nájmu lesů na rozloze čtyř čtverečních mil. Kromě toho
měli dozírat na sekáče a lesní dělníky na Píních /původně Ptyně/, aby dobře
pracovali.12 Když byla v roce 1556 ohromná lesní plocha Křivoklátska
rozdělena na sedm úřadů, byl jeden z nich označen jako vašírovský.13
PaedDr. Václav Vodvářka
Pokračování v příštím čísle lánského zpravodaje.
Promítání historických fotografií z Vašírova s komentářem
V. Vodvářky se připravuje do muzea TGM na měsíc březen.

pondělí před sv. Jakubem grunt ve Vašírově Šimonovi Roháčovi z Tuchlovic, a to za 87 kop míš. a
za 1 strych pšenice. (Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Vašírova, s. 3 - 4 /s odvoláním na
pozemkovou knihu Křivoklát v Archivu země české, fol. 357/. In : SOA Rakovník, fond Leopold
Zubr.
8
Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Vašírova, s. 1 /s odvoláním na pozemkovou knihu Křivoklát v
Archivu země české, fol. 357/. In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.
9
Tamtéž, s. 5.
10
Tamtéž, s. 1.
11
K roku 1563 je uváděn Jan Čáda, úředník ve Vašírově, který ve středu po sv. Janu Burianu prodal
svůj grunt ve Vašírově za 100 kop míš. Petru Divišovi. (Zubr, Leopold : Prameny k dějinám obce
Vašírova, strrana 2 /s odvoláním na pozemkovou knihu Křivoklát v Archivu země české, fol. 357/.
In : SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.)
12
Kočka, V. : Dějiny Rakovnicka, Musejní spolek král. města Rakovníka a politického okresu
rakovnického, Rakovník 1936, s. 120.
13
Tamtéž, s. 57.
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SPOLKY, ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Lánští modeláři bodovali na výstavě v Kladně
Tak jako v předcházejících letech se i letos ve dnech 19. a 20. ledna zúčastnili
členové Modelářského klubu Lány a okolí oblastní výstavy leteckých,
lodních a jiných modelů v Kladně. Dvě desítky našich členů předvedly své
modely letadel. Adam Picka vystavoval model tanku T-55. Tento model
patřil ve své kategorii k nejobdivovanějším. I modely letadel byly vysoce
hodnoceny pro kvalitu zpracování.
Pozornost byla věnována zejména historickému modelu pana Brože.
Stejně jako loni zazářily i letos modely lodních modelářů. V této kategorii
po loňském úspěchu s modelem záchranného remorkéru VADAM potvrdil
své postavení mezi lodními modeláři náš senior JUDr. Václav Picka, když
se svým modelem nákladní lodě PRUT získal suverénní první místo.
Víme o tom, že pan Picka staví model již historické rybářské lodě MAJUDA
a chce ji poprvé předvést při jarním otevírání mola dne 12. dubna. Ať mu
zdraví slouží a vše se mu podaří. Znalci ví, že postavit model dřevěné lodě

s patřičným
opotřebením je
daleko obtížnější
než nový koráb. Ať se
mu tedy vede a má
dostatek sil i na
uspořádání nultého
ročníku soutěže
"Slalom na lánské
louži".
Pavel Sláma,
Modelářský klub
Lány a okolí

Valná hromada občanského sdružení Naše Lány plánovala akce na celý rok
V sobotu 19. ledna 2008 se konala valná hromada občanského sdružení
Naše Lány. Po krátkém představení nových členů sdružení, volbě výboru
sdružení a seznámení se s výroční zprávou za rok 2007 jsme přešli
k naplánování akcí pro letošní rok. A co v roce 2008 připravujeme?
V nejbližší době to bude již druhá Maškarní merenda spojená s oslavou 1.
narozenin Klubu pro rodiče a děti Domečku. Maškarní merenda se koná v
lánské sokolovně v sobotu 16. února 2008 od 14.00 hodin. Těšíme se na
všechny děti v maskách i bez a na jejich doprovod. Výtěžek z merendy
použijeme na výměnu netěsnících oken na galerii v lánské sokolovně.
Další akcí, která se v loňském roce setkala s kladnou odezvou a kterou rádi
zopakujeme, bude 30. března Literární čtení v Muzeu TGM v Lánech.
Výtěžek z burzy knih, která bude součástí Literárního čtení, věnujeme
Základní škole v Lánech.
V květnu se uskuteční na dětském hřišti u Židovského rybníka další Lánský
den plný her.
Na Lánských letních slavnostech, které se budou konat v sobotu

21. června 2008, budeme přítomni se stánkem a oblíbeným malováním
na obličej.
Dále máme pro všechny lánské spolky a party nadšenců společnou výzvu
s modelářským klubem a sborem dobrovolných hasičů k účasti
na „Neckyádě 2008“. Začněte připravovat svá netradiční plavidla! Skvělá
akce proběhne v letních měsících na Židovském rybníce.
Na září připravujeme benefiční akci „Hejbni kostrou pro…“. Pro koho a
komu budou tentokrát věnovány benefiční penízky, rozhodneme v červnu.
Tak a máme tu 2. listopad a již třetí Lampiónový průvod. Vyrobit si
lampióny můžete i v mateřském centru Domeček. V Domečku s rozšířenými otevíracími hodinami se na vás budeme těšit po celý letošní rok.
Více informací o akcích pořádaných občanským sdružením Naše Lány
naleznete na internetových stránkách www.lany.cz a také vždy aktuálně
v Lánském zpravodaji.
Anna Ulmanová Portová, členka sdružení Naše Lány

Od ledna 2008 rozšířil Klub pro rodiče a děti Domeček otevírací hodiny
úterý

19.2.

12.2.

26.2.

11.3.

4.3.

9 - 10

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

10 - 11

Cvičení s Matějem pro děti (dva bloky cvičení po 20 minutách)

11 - 12

Herna pro všechny

14 - 15

Angličtina pro dospělé

15 - 16

Beseda

16 - 17

(výběr zájmového kroužku výchovný
systém Ligy lesní moudrosti)

středa
9 - 10

13.2.

Angličtina II. pro dospělé

Keramika
dekorace na jaro

20.2.

18.3.

Výtvarná dílna
dekorace na jaro

27.2.

Výtvarná dílna
základy pletení
pro radost

5.3.

Keramika
ozdoby
na krk - korále

12.3.

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

10 - 12

Herna pro všechny

10:30 - 11:30

Cvičení s Martinou pro ženy

Výtvarná dílna
velikonoční
výzdoba
19.3.
Beseda

(praktické využití domáci pekárny
+ vyzkoušené recepty)

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

14 - 15
15:00 - 15:30
15:30 - 17:00

Cvičení s Martinou pro ženy

Herna pro všechny

Angličtina pro děti
Herna pro všechny

(jazykové a pohybové hry pro děti a jejich rodiče)
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Domeček slaví 1. narozeniny
Klub pro rodiče a děti – Domeček slaví
v únoru 1. narozeniny.
Přijďte, bude maškarní merenda!
Kdy: v sobotu 16. února 2008 od 14.00
do 17.00 hodin
Kde: v lánské sokolovně
Kdo to pořádá: občanské sdružení Naše
Lány s TJ Sokol Lány
Co s sebou: masku, rodiče nebo
prarodiče, kamarády, dobrou náladu a
chuť se bavit
Co bude připraveno: Cena pro nejhezčí
masku, vytvoření
maškarních
rekordů pro
zápis do
Lánské knihy
rekordů, hudba
ke skotačení,
malování na obličej, loutková pohádka
„O dvanácti měsíčkách“, „Domečková
herna“, překvapení, občerstvení.
Vstupné: děti do 15 let 20,- Kč, všichni
nad 15 let 50,- Kč, rodinné vstupné 110,Kč, zdarma děti z dětských domovů.
Na co bude použit výtěžek: na výměnu
oken v 1. patře lánské sokolovny.

Pozvánka na modelářské
promítání
Modelářský klub Lány a okolí Vás zve
v sobotu 15. března 2008 na promítání
filmů s modelářskou tématikou
do Hotelu Classic v Lánech, od 16.00
hodin. Promítání je pro modeláře i
veřejnost.

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Co nového v Sokole Lány?
·
Koncem roku měla TJ celkem 187 členů, tj. o 14
více než před rokem. Nejpočetnějším odborem je
všestrannost (94 členů), dále volejbalový oddíl (31
členů) a stolní tenis (26 členů). V Sokole převažují
členky (101) nad členy (86).
·
Se zájmem se setkává nově zavedené cvičení
aerobiku pro nejmenší pod vedením Barbory
Ladrové.
·
Ve výboru TJ byla schválena výše oddílových
příspěvků. Ve všestrannosti se platí 70,- nebo
150,- Kč, v nohejbale 100,- Kč, ve volejbale 100,Kč a ve stolním tenise 300,- Kč. Členské i oddílové

příspěvky vybírají cvičitelky a trenéři.
·
Kdo dobře a rád plave a je členem TJ Sokol
Lány, může nás reprezentovat na župním přeboru
v plavání. Zájemci se hlásí nejpozději do 8. února u
cvičitelů nebo trenérů. Samotné přebory
proběhnou 23. února v Rakovníku. Závodit
mohou jen ti řádně a včas přihlášení.
·
15. února se bude v sokolovně opět prodávat.
·
29. února od 20 hodin bude v sokolovně
hostovat divadelní soubor Luna ze Stochova se
hrou “Ach, ta něha našich žen!”.
Václava Nováková

Stolní tenis
TJ Sokol Lány byla pověřena uspořádáním
přeboru Středočeského kraje ve stolním tenisu
družstev starších žáků a žákyň. Přebor se
uskutečnil v sobotu 5. ledna 2008 v lánské
sokolovně.

Přeborníky kraje v kategorii chlapců i dívek se
stala družstva Vlašimi. Na 3. místě skončili žáci TJ
Sokol Lány ve složení Ladislav Moravec, Lukáš
Houha a Tomáš Špiegl, když porazili družstvo
Steer Mladá Boleslav.

2. ročník Lánské nohejbalové ligy OPEN 2008
TJ SOKOL Lány ve spolupráci s HOSPODOU
NARPA a Obecním úřadem Lány vyhlašují 2.
ročník Lánské nohejbalové ligy OPEN 2008.Tento ročník se bude konat pro TJ Sokol Lány ve
významném roce, protože v listopadu si připomeneme 90. výročí založení Sokola v obci. Zájemci
o účast v lize, která se bude konat od 1. dubna do 7.
října 2008, se mohou přihlásit v press centru
v hospodě Narpa, kde jsou k dispozici přihlášky a
podrobná pravidla ligy. Termín uzávěrky

přihlášek je 11. března 2008. Maximální počet
mužstev vzhledem k rozpisu zápasů je stanoven
na 14 mužstev. Na soupisce mužstev může být
napsáno maximálně 6 hráčů, kteří během sezóny
nemohou startovat za jiné družstvo. Hráči nesmí
být registrováni v žádném nohejbalovém klubu,
který hraje regionální soutěže. Stejně jako v
loňském roce je hlavním pořadatelem Pavel
Slánička, zástupcem J. Gruber a tiskovým
mluvčím Martin Drábek.

FOTOSOUTĚŽ

Fotosoutěž „Lánské pohledy“
Fotosoutěž začala a teď je to na Vás,
občané-fotografové z Lán a Vašírova.
Jako organizátora soutěže mě těší řada
Vašich dotazů ohledně soutěže, rád na ně
odpovím na tel. 602 25 42 80, popř. na
email: ernest.kosar@lany.cz.
To, že je v Lánech co fotit, jsem poznal
z podzimních a vánočních procházek.
Pro inspiraci jsou fotografie uveřejněny
na stránkách obce www.lany.cz.
Samozřejmě mimo soutěž.
Hodně „hezkých pohledů“ přeje
Ernest Kosár,
komise veřejného pořádku,
sportu a mládeže
ilustrační foto k fotosoutěži - autor Ernest Kosár
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

