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Slovo na úvod

V našem obecním Zpravodaji čítáme
zamyšlení nad různými tématy života
v naší obci. Máme možnost zapojit se
i do diskuse na webových stránkách
obce. Občas do těchto stránek nahlédnu. A to je ten důvod, proč mi onehdy
vysoce stoupl adrenalin v krvi. Jeden
nepodepsaný diskutující označil školní
budovu jako nejošklivější v obci. Možná
jsem až moc velký obecní patriot, ale
na školu nedám dopustit! A není to
jenom tím, že jsem ji opustila před
desítkami let a vracejí mě do ní
vzpomínky na moje školní léta i školní
léta mých dětí. Nový kabát neudělá z
člověka učence! Tak jako tvrzení, že
venkovské střední školy jsou jako rodina
a žáci, ucházející se o studium
na vysokých školách v Praze, nejsou tak
dobře připraveni ke studiu jako Pražáci.
Tak toto tvrzení nejme-novaného
děkana pražské vysoké školy mě kdysi
také donutilo k odpovědi.
Pokud čtenář dovolí a vydrží, vrátím se
ke školní budově. Chodíme kolem ní a
musíme vidět, že probíhá výměna oken,
jsou nové vstupní dveře, před nedávnem
nové jižní oplocení. Uvnitř nové sociální
zařízení, pěkně upravené třídy atd. To
asi náš zmiňovaný kritik neví a nevidí a
možná ani ve škole nikdy nebyl?
Nepopírám, že tok peněz do budovy je
nutný. Finanční rezervy v obecním
rozpočtu jsou každoročně přehodnocovány a pokud je to možné, putují
na údržbu školy a jejího okolí. A
výhledový finanční plán pro příští roky
počítá s velkým zatížením na údržbu
školy, to není nic nového. Jen sehnat
finance není snadné.
A tak na závěr – neznámý kritiku, sleduj
dál z povzdálí a my ostatní přejme té naší
škole v brzké době i ten nový kabát.
Autor: Alena Hlavsová
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Krátce z pracovních porad zastupitelstva
V měsíci dubnu se zastupitelstvo setkalo dvakrát
na pracovních poradách. Seznámilo se s podklady
a materiály připravovanými na květnové veřejné
zasedání a také s podněty a stížnostmi lánských
občanů a organizací.
Mimo jiné zastupitelstvo řešilo následující:
·
varianty řešení kanalizace ve Vašírově,
z rozpočtu obce vyčleněno 150.000,- Kč na
projekt. dokumentaci pro územní rozhodnutí,
·
informace o možném umístění bankomatu,
jeho umístění v obci není reálné vzhledem
k velkému finančnímu zatížení rozpočtu obce
(provoz bankomatu by bylo nutné, kromě
standardních poplatků za výběr, dotovat
z obecního rozpočtu),
·
uvést dokumentaci k fotbalovým kabinám
do souladu s předpisy,
·
vyřešení úhrady připojovacích poplatků
ke kanalizaci,
·
byl vybrán návrh informačních cedulí

pro umístění v obci,
·
grant ve výši 200.000,- Kč od Krajského úřadu

na rekonstrukci hřiště za budovou školy, bude
nutné provést rozpočtové změny s ohledem
na nutnost dofinancování,
·
předložit návrhy na názvy nových ulic, které
vzniknou novou výstavbou rodinných domů,
·
návrh provozního řádu areálu kynologického
spolku,
·
výsadba zeleně v ulici Za Špýcharem,
·
dořešení nájemní smlouvy na multikáru
Magma s ČLUZ.
Zápisy z pracovních porad zastupitelstva jsou
zveřejňovány na webových stránkách obce
www.lany.cz a informační tabuli v budově
obecního úřadu. Další veřejné zasedání
obecního zastupitelstva proběhne dne
28. května v 18.00 hodin v hotelu Classic.
Jedním z hlavních bodů veřejného zasedání bude
také projednání závěrečného účtu za rok 2006.
Autor: Karel Pleiner

Konkurs na ředitele/ku ZŠ Ch. G. Masarykové v Lánech
Stávající ředitelka školy paní Dana Zámostná
dovršila důchodový věk a rozhodla se odejít
do důchodu. Z tohoto důvodu jsem vyhlásil
konkursní řízení na výběr nového ředitele
základní školy. Konkursní sedmičlenná komise
byla složena ze zástupců České školní inspekce,
Středočeského krajského úřadu, zastupitelstva
obce Lány, Základní školy Lány, Základní školy
Tuchlovice a zástupce rodičů. Komisi předsedal
pan Roman Havelka, předseda kulturně-školské
komise OÚ Lány. Konkurs probíhal ve dvou
etapách. Dne 5.4.2007 byly otevřeny zapečetěné
přihlášky. Celkem se přihlásilo do konkursu 6
uchazečů. Každý uchazeč musel předložit svůj
životopis, dosavadní praxi, výpis z rejstříku
trestů, doklad o vzdělání a svoji představu
o dalším vývoji lánské školy. Dne 25.4.2007
proběhl pohovor s jednotlivými kandidáty.
Všichni kandidáti splnili potřebné kvalifikační

předpoklady. Konkursní komise neměla lehkou
úlohu, protože přihlášení kandidáti byli velmi
kvalitní. Na závěr jednání stanovila komise
pořadí kandidátů jako doporučení
pro rozhodnutí starosty obce
o jmenování nového ředitele. S pořadím byli
kandidáti seznámeni ihned po skončení
konkursu. Na základě doporučení komise jsem
jmenoval novou ředitelkou základní školy Ch. G.
Masarykové v Lánech paní Mgr. Ivetu Vrabcovou,
která se umístila na 1. místě v hodnocení. Paní
Vrabcová nyní bydlí v Buštěhradu, učí
na Základní škole v Kladně, Vodárenská ulice a
od roku 2008 bude bydlet na Lánech.
Na závěr bych chtěl nové paní ředitelce popřát
mnoho úspěchů při řízení naší školy a těším se
na dobrou spolupráci.
Karel Sklenička, starosta obce

31. května končí amnestie na zábor veřejného prostranství
Jak již bylo v minulém čísle zpravodaje napsáno,
k pořádku a vzhledu obce nepřispívá skladování
čehokoliv před plotem každého z nás (dřevo,
stavební materiál, apod.). A bez ohledu
na vlastnictví takového pozemku se jedná o zábor
veřejného prostranství. Proto je cílem obce tuto
doposud rozšířenou praxi odstranit.
Připomínáme, že se záborem veřejného
prostranství souvisí vyhláška
o místních poplatcích. Řada občanů tuto vyhlášku
buď nezná nebo znát nechce. Veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,
chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému

užívání. Užíváním (záborem) veřejného
prostranství je uložení stavebního materiálu
před plotem, skládka dřeva, trvalé parkování auta,
stavební zařízení aj. Uvedené užívání veřejného
prostranství je podle vyhlášky nutno oznámit
nejpozději v den započetí obecnímu úřadu a
uhradit za užívání příslušný poplatek.
Připomínáme, že vyhláška a z ní plynoucí
povinnosti, jsou v platnosti od roku 2004. Již jen
do konce května 2007 mají všichni čas dát své
povinnosti do pořádku bez sankce, kterou
vyhláška stanovuje.
Autor: Ernest Kosár, Miroslav Hořejší,
komise veřejného pořádku a sportu a mládeže
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Bankomat v obci ano či ne
Na veřejném zasedání byl občany
vznesen požadavek na umístění
b a n k o m a t u v o b c i . Pr o t o j s m e
prověřovali možnosti instalace
bankomatu. S ohledem na to, že již
předcházející zastupitelstva neúspěšně
jednala s různými finančními ústavy
o umístění bankomatu, pokusili jsme se
kontaktovat soukromé firmy, které se
touto problematikou zabývají. Přestože
jsou požadavky takových firem
na četnost výběrů podstatně příznivější
než je to u bankovních domů, pro obec
naší velikosti je problém splnit
i „mírnější“ požadované podmínky.
Podmínky pro umístění bankomatu jsou
následující: bankomat musí být umístěn
za zdí, cena za instalaci bankomatu je cca
84.000,- Kč, požadovaná četnost
transakcí je 1300 za měsíc. V případě, že
se tento limit nesplní, je zde “pokuta”
ve výši 30,- Kč za každý neuskutečněný
výběr (platí pořizovatel bankomatu).
Z bankomatu by bylo možné dobíjet
mobilní telefon, tato operace se však
nezapočítává do limitu požadovaných
transakcí. Z výše uvedených důvodů
jsme rozhodli zatím bankomat do obce
nepořizovat. Budeme i nadále hledat
další možnosti a přivítáme i vaše
konkrétní návrhy.
Autor: Karel Sklenička

Očkování psů proti vzteklině
Povinné očkování psů proti vzteklině
bude v Lánech prováděno dne 23. května
2007 od 12 do 16 hodin u obecního
úřadu. Ve Vašírově shodný den od 16 do
16.30 hodin u telefonní budky.

Blahopřejeme
V měsíci květnu 2007 blahopřejeme
k významnému jubileu :
Foltová Marie, Řáda Jiří, Stloukal Alois,
Gebhart Dobroslav, Reichlová Iva,
Boček Karel, Kolářová Květoslava,
Kellerová Jarmila, Elšík Jiří, Jiříček Jan,
Parožek František, Slavík Jaroslav, Špás
František, Gebhartová Marie,
Kubánková Magdalena, Kougl Miloslav,
Ságnerová Helena, Věrnoch Jaroslav,
S l a v í k L u b o š , M a t ě j k a Vá c l a v,
Koželuh Petr.

Vzpomínka
V měsíci březnu se s námi rozloučil pan
Ivan Markup.
V měsíci dubnu se s námi rozloučili pan
Jan Dědič a Václav Linhart.

OÚ INFORMUJE
Soutěž “Rozkvetlá vesnice”
Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže Vás
v minulém čísle Lánského zpravodaje
informovala o vyhlášení soutěže o nejhezčí
květinovou předzahrádku rodinného či bytového
domu nebo květinovou výzdobu truhlíků
na oknech a balkónech. Prostě vše, co je vidět
přímo z ulice. Přinášíme Vám proto bližší
informace.
Odborná porota ve složení Karel Sklenička,
JUDr. Ernest Kosár, Antonín Kindl, Blanka
Jirglová, Jiří Ladra, Alena Hlavsová a Jana
Svobodová bude v měsících dubnu, květnu
a červnu 2007 hodnotit květinovou úpravu
u lánských a vašírovských domů. Soutěže se
zúčastní automaticky každý (nebude třeba
jednotlivé přihlašování), kdo bude mít upravené
prostředí okolo svého
rodinného domu či bytového
domu. Navíc budou
na obecním úřadu
a ve Smíšeném zboží Vaněček
umístěny tipovací schránky,
do kterých může každý z vás
vhodit svůj tip na favorita a
doporučení pro komisi (je
nutné uvést ulici a čp.).
Ukončení soutěže bude
16. června 2007. Pro tři
majitele nejhezčí květinové
výzdoby jsou připraveny ceny
v podobě dárkových poukazů
na odběr zboží dle vlastního
výběru v hobby marketu

BAUMAX v hodnotě 1000 Kč, 2000 Kč a
3000 Kč. Ceny pro vítěze věnuje realitní kancelář
ECO-JURIS spol.s r.o., Kladno.
Vyhlášení vítězů soutěže „Rozkvetlá vesnice“
a předání cen proběhne během Lánských letních
slavností 23. června 2007 v hotelu Classic.
Současně bude na Lánských letních slavnostech
k vidění výstava fotografií dokumentující soutěž.
Autor: Martina Hořejší a JUDr. Ernest Kosár,
Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

Městská policie informuje
Dopoledne 28. března 2007 bylo hlídce MěP
oznámeno, že v Lesní ulici jsou prováděny zemní
práce bez příslušného povolení. Strážníci
na místě nařídili zastavení prací a vykázali
obsluhu bagru z místa. Protože se obsluha po
chvíli vrátila na místo a pokračovala v nepovolené
činnosti, byly ve věci uloženy dvě blokové pokuty
v souhrnné výši 1 100 Kč.
Večer 7. dubna 2007 bylo strážníkům MěP
oznámeno operačním důstojníkem Policie ČR, že
na silnici ke Slovance leží neznámý muž. Hlídkou
MěP bylo na místě zjištěno, že nejde o oběť
dopravní nehody, ale o opilce K. M. z Krásné Lípy,
který si zde ustlal. Muž byl z místa vykázán.
V noci ze soboty 7. dubna na neděli 8. dubna 2007
provedli strážníci dopravně bezpečnostní akci
v Novém Strašecí, Lánech a Řevničově. Zkontrolováno bylo celkem 32 řidičů, žádný nebyl
pod vlivem alkoholu. Dále bylo zkontrolováno
14 osob mladších 18 let na diskotékách v Novém
Strašecí a v Lánech, zda nejsou pod vlivem
alkoholu. Na diskotéce Patro v Novém Strašecí
byla zjištěna pouze jedna taková osoba, která se
však prokazatelně opila jinde. Podnapilý mladík
z Kladna byl ještě v noci předán rodičům.

Doporučení občanům
Upozorňujeme opakovaně občany Nového
Strašecí, Lán a Řevničova, že nemají neznámé
osoby vpouštět do svých bytů a to pod žádnou
záminkou. Pověření pracovníci provádějící
odečty elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů a
zástupci majitelů domů jsou při vstupech
do Vašich bytů povinni prokázat se Vám
služebním průkazem, zmocněním nebo jiným
h o d n o v ě r n ý m z p ů s o b e m . Vy ž a d u j t e
nekompromisně tyto doklady a nejste-li si jisti,
nepouštějte tyto osoby do svých bytů a zavolejte
nám!!! Dne 16. dubna 2007 se obětí podobných
podvodníků stala sedmdesátišestiletá
novostrašecká občanka A.S, která zbytečně přišla
o 4 000 Kč. Rovněž vřele doporučujeme
nenakupovat žádné zboží od podomních
obchodníků nebo jinde než v prodejnách nebo
řádných stáncích. Riskujete nákup padělků nebo
kradeného zboží, oboje Vám může být zabaveno.
Autor: Martin Novák, vrchní strážník MěP
Adresa MěP: Dukelská 550, Nové Strašecí,
Telefonické spojení: 602 395 312
E-mail: mestska.policie@novestraseci.cz
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TŘIĎME ODPAD
Kam patří jednotlivé odpady
V minulých číslech zpravodaje jsme se snažili vysvětlit, proč je vhodné třídit odpad a proč naprostá většina odpadů nepatří do popelnice, jejíž obsah končí
bez užitku na skládce. Navíc velké množství odpadu v popelnici se projevuje ve vysoké ceně za odvoz a likvidaci tohoto odpadu. Kam tedy s jednotlivými
druhy odpadů, abychom co nejvíce šetřili životní prostředí?

Plasty

Papír

Sklo

Patří výhradně do žlutých kontejnerů na tříděný
odpad. Jsou recyklovány a znovu používány jako
surovina pro výrobu.

Patří výhradně do modrých kontejnerů
na tříděný odpad. Papír je následně tříděn,
recyklován a znovu používán jako surovina.
Papír je možné také odnést každou první středu
v měsíci do ZŠ v Lánech a pomoci tak škole.

Patří výhradně do zelených kontejnerů
na tříděný odpad. Sklo z kontejnerů je následně
recyklováno a znovu používáno jako surovina.
Mnoho láhví od nápojů je vratných a lze je vrátit
u prodejce nápojů - nepatří tedy ani
do kontejneru na tříděný odpad.

Co patří do kontejnerů na plasty:
·
plastové nádoby a lahve
·
PET lahve včetně uzávěrů, polystyren
·
plastové sáčky a tašky
·
kelímky a krabičky od potravin
·
nápojové kartony (tetrapaky)

Co patří do kontejnerů na papír:
·
kancelářský papír, sešity
·
noviny, časopisy, reklamní letáky
·
obalový papír – krabice, lepenka, karton

Co nepatří do kontejnerů na plasty:

Co nepatří do kontejnerů na papír:

·
plastové nádoby a obaly od olejů a chemikálií
·
mastné a velmi znečištěné obaly
·
plastové trubky, umělé podlahové krytiny

·
voskovaný papír (používaný jako obaly)
·
kopíráky, mokrý papír
·
mastný a velmi znečištěný papír

Co patří do kontejnerů na sklo:
·
skleněné nádoby
·
tabulové sklo
·
skleněné nevratné lahve od nápojů

Co nepatří do kontejnerů na sklo:
·
keramika a porcelán
·
zrcadla, drátěné sklo, autosklo
·
skleněné znečištěné láhve od chemikálií

Odpad ze zahrádky, bioodpad

Staré železo a jiné kovy

Nebezpečný odpad

Nejlepší způsob likvidace
odpadů ze zahrádky je na
kompostu na vlastním
pozemku. Co nelze dát
na kompost, odvezte
do sběrného dvora nebo
na skládku.

Sportovní kluby v Lánech pořádají pravidelně
sběr starého železa. Peníze za sebraný železný
šrot potom používají na svoji sportovní činnost.
Železo a jiné kovy můžete samozřejmě sami
odvézt do některé z okolních sběren, kde Vám
za odevzdanou surovinu zaplatí.

Nebezpečný odpad nepatří v žádném případě
do popelnice. Lány a Vašírov navštěvuje
pravidelně mobilní svoz nebezpečného
odpadu. Mezi nebezpečné odpady patří např.
baterie všeho druhu, včetně olověných
akumulátorů, oleje, barvy, plechovky od barev,
ředidla, lepidla, zářivky, výbojky, kyseliny,
elektronický odpad, teploměry, lednice,
zaolejované textilie a nádobky od sprejů.

Vybrané konkrétní odpady a kam s nimi
Autovraky
Baterie, akumulátory
CD/DVD, kazety, diskety
CD/DVD obaly
Drátěné sklo
Elektronika
a domácí spotřebiče

Gumy, zahradní hadice
Hliníková víčka, alobal
Hygienické potřeby
Chemikálie, barvy
Keramika, porcelán

určená autovrakoviště, vybrané části do
kovošrotu
kontejnery EKOBAT v prodejnách
potravin, sběrný dvůr/mobilní sběrna
popelnice
plastový obal - kontejner na plasty,
papírové vložky do papíru
popelnice
tzv. "elektrošrot” – např. počítače,
monitory, televize, videa, kuchyňské
spotřebiče, svítidla, zářivky, výbojky,
telefony, kabely, kalkulačky, digitální
hodinky k prodejci nebo na sběrný dvůr
sběrný dvůr
ve větším množství sběrné dvory, sběrny
druhotných surovin nebo popelnice
(kapesníky, pleny a dámské hygienické
potřeby) – kompost, popelnice
(včetně obalů od nich) - sběrný dvůr nebo
mobilní sběr nebezpečného odpadu
popelnice

lékárna, sběrný dvůr či mobilní sběr
nebezpečných odpadů
Maso a kosti
kompost, popelnice
Nábytek, podlahové krytiny sběrný dvůr
v Lánech do žlutého kontejneru na plasty
Nápojové kartony
Oblečení
kontejnery charitativních společností
(Český červený kříž), popelnice
Oleje motorové, hydraulické (včetně obalů od nich) – sběrný dvůr nebo
mobilní sběr nebezpečného odpadu
Papír mastný a znečištěný
popelnice
Pneumatiky
prodejce nebo sběrný dvůr
PVC
novodurové trubky, podlahové krytiny,
misky (značka 3), některé hračky –
objemnější odpady do sběrného dvora,
ostatní do popelnice
Sanita (umyvadla, vany, WC) sběrný dvůr
skládka, sběrný dvůr
Stavební sutě
Zahradní odpad
vlastní zahradní kompost, kompostárna
nebo sběrný dvůr
Zrcadlové sklo
popelnice
Železný šrot
výkupny druhotných surovin, kovošroty,
sběrný dvůr
Léky

Nejbližší sběrné dvory
Nové Strašecí - Lipová 1 172, Areál Technických služeb, otevírací doba po-pá 8.00 -16.00 hodin, pouze 1.sobota v měsíci 8.00 -12.00 hodin
Kladno – Skládka TKO Libušín, Libušín překladiště, otevírací doba po-pá 6.00 -14.30 hodin, tel.: 312 672 258
Kladno - Skládka TKO Libušín, Libušín sklad elektroodpadů, otevírací doba po-pá 6.00 -14.40 hodin, tel.: 312 672 258
Kladno - Smečenská 381, MPS Kladno, otevírací doba po-pá 7.00 -17.00 hodin, so 7.00 -13.00 hodin, tel.: 312 672 258
Beroun - Viničná 910, Sběrný Eko-dvůr TS, otevírací doba po-pá 7.00 -17.00 hodin, so 8.00 -13.00 hodin, tel.: 311 548 211
Autor: Miroslav Hořejší, komise životního prostředí
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Den matek
Vzdávání holdu ženám – dárkyním
života – má dlouhou tradici. Bylo to
zvykem již ve starém Řecku. Později
v Anglii se též uctívala Mateřská neděle
(Mothering Sunday). Ve 20. století se
pak objevila myšlenka slavit tento svátek
pravidelně a na mezinárodní úrovni.
Bylo to na počest Anny Reevers
Jarvisové, která po celý život bojovala
za práva matek. To se psal rok 1907.
O pět let později vyhlásil tehdejší
prezident USA W. Wilson první oficiální
oslavu Dne matek a to na druhou
květnovou neděli.
V našich podmínkách měl tento svátek
poněkud zvláštní historii. Začal se slavit
v r. 1923 na popud Alice Masarykové.
Za komunistické éry byl Den matek
téměř vytlačen Mezinárodním dnem
žen, ale po roce 1989 si opět tento svátek
připomínáme i u nás.
Tak nezapomeňte, letos 13. května!!!
Zpracovala: Václava Nováková

Cesta Karla IV. s korunovačními klenoty 1. a 2. června 2007
V pátek a v sobotu 1. a 2. června 2007 se
uskuteční akce pro všechny, které lákají
historické slavnosti, ukázky řemesel,
rytířské souboje, legendární muzikál,
projížďka v koňském povoze nebo jen
procházka krajinou.
V pátek 1. června 2007 vyrazí v poledne
královský průvod z pražského Hradčanského náměstí směrem ke Karlštejnu,
v podvečerních hodinách dorazí s několika zastávkami v Praze a Černošicích
do Dobřichovic, zde přenocuje, aby se
druhý den, v sobotu 2. června vydal
přes Lety, Řevnice a Hlásnou Třebáň
do Karlštejna. Tam bude od rána
probíhat program pro veřejnost a večer
bude na počest císaře uspořádáno
divadelní představení muzikálu „Noc na
Karlštejně“. Podrobné informace
o plánované akci naleznete na
www.kralovskypruvod.cz. Historická
akce se uskuteční pod záštitou hejtmana
Středočeského kraje Ing. Petra Bendla
a primátora Hlavního města Prahy
MUDr. Pavla Béma.
Vzhledem k plánovaným dopravním
opatřením a omezené parkovací
kapacitě doporučují organizátoři všem
návštěvníkům akce využít posílených
železničních spojů nebo pěších
a cyklotras uvedených
na www.kralovskypruvod.cz .
Zpracovala: Martina Hořejší

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Klub pro rodiče a děti Domeček získá nové vybavení pro děti
Jistě si vzpomenete na únorovou benefiční akci
Maškarní merenda, kterou jsme pořádali
na podporu Klubu pro rodiče a děti Domečku
v lánské sokolovně. Nadace Divoké Husy naši
akci vybrala a přislíbila zdvojnásobit výtěžek
z této akce. A protože jsme již podepsali s nadací
Divoké Husy darovací smlouvu, můžeme
za zdvojnásobený výdělek z maškarní merendy
a sponzorské dary (celkem 65.974,- Kč) nakoupit
vybavení pro děti a odborné publikace, které
budou k dispozici všem návštěvníkům Klubu
pro rodiče a děti Domeček. A tak mi dovolte
zmínit jen namátkou několik vybraných položek
z dlouhého nákupního seznamu: maňáskové
divadlo, skluzavka a bazén s míčky, hudební
nástroje pro děti, výtvarné potřeby, postýlka pro
kojence, polohovatelná lehátka pro kojence, hry
a hračky k rozvíjení vědomostí a dovedností dětí.
Na výběru se podílely maminky, které Domeček
navštěvují se svými dětmi. Nové vybavení bude

v Domečku přibývat postupně, vše závisí na
dodacích lhůtách. Věříme, že část nového
vybavení budou návštěvníci Domečku používat
ještě před začátkem letních prázdnin.
Děkuji touto cestou všem, kteří podpořili vznik
Klubu pro rodiče a děti Domečku finančním
darem, návštěvou Maškarní merendy nebo svou
pomocí.
Klub pro rodiče a děti Domeček má otevřeno
v úterý od 14 do 17 hodin a ve středu od 9 do 12
hodin.
Naše motto je: „Domeček je místo, kde si děti
mohou společně hrát a rodiče se navzájem
setkávat.“
Jana Svobodová, občanské sdružení NAŠE LÁNY

Okénko do Mateřské školy
Duben
3.4.
Soutěž Velikonoce v MŠ – svátky jara
4.4.
Ve spolupráci se školní družinou
„Se zajíčkem za vajíčkem“
25.4. Jarní besídka
28.4. Procházka Lány – Stochov k Svatováclavskému dubu
Květen
13.5. Den matek – děti mají pro maminky
přichystané překvapení
14.5. Beseda Tonda Obal na cestách –
povídání na téma ekologie ve spolupráci s občanským sdružením Naše
Lány a základní školou
19.5. Pěší výlet – Po stopách první koněspřežné dráhy, start ve 13.00 hodin od
mateřské školy

24.5. Odpoledne s pohádkou v Místní
knihovně v Lánech
26.5. Vystoupení dětí z mateřské školy na
slavnostním otevření dětského hřiště
Červen
1.6.
Zábavné odpoledne s rodiči k Mezinárodnímu dni dětí. Od 16.00 vystoupení „Hlavně nesmí býti smutno“
21.6. Přijede divadlo do mateřské školy.
Začátek v 9.30 hodin.
23.6. Účast na Lánských slavnostech
formou výstavky dětských prací.
·
Zábavné odpoledne her Den dětí slavíme

společně s žáky školní družiny.
·
Poslední školkování (týden pro předškoláky

s noclehem v MŠ)
·
Slavnostní rozloučení předškoláků

s mateřskou školou.

Velká velikonoční soutěž
V naší mateřské školce jsme přemýšleli, jak
bychom mohli netradičně přivítat jaro. Vymýšleli
jsme, vymýšleli a vymysleli jsme soutěž
,,O nejdelší šňůru velikonočních kraslic.“
Na soutěž jsme rodiče připravovali již od ledna
výzvou, aby vyfukovali vajíčka, že je budou
potřebovat. Zatím jsme vylaďovali pravidla
soutěže. Začátkem března jsme soutěž vyhlásili
a čekali na odezvu mezi rodiči. Pro hotové šňůry
jsme přichystali břízku a netrpělivě čekali
na první kraslice. A dočkali jsme se.
Od pondělí, kdy mohli začít nosit vejce, jsme měli
plné ruce práce. Rodiče se s dětmi opravdu činili.
Jedna šňůra kraslic byla hezčí než druhá a co
kraslice, to originál. Přichystanou břízku jsme už
dávno museli vyměnit za větší strom a ani ten nám
nestačil a šňůry vajec ozdobily celou vstupní halu.
Celou soutěž jsme vyhodnotili na ,,Malé zahradní
slavnosti“, kde byly kromě vyhlášení výsledků

a předání cen pro všechny zúčastněné ještě
připraveny různé vajíčkové soutěže. Nemohl
chybět ani táborák s opékáním špekáčků. Po celé
odpoledne na naší zahradě panovala radostná
nálada a nikomu se nechtělo domů. A jak soutěž
dopadla? První místo obsadila Aneta Klimešová
se 130 kraslicemi. Celé soutěže se zúčastnilo
22 dětí a dohromady se sešlo 831 kraslic.
A reakce na soutěž ze strany rodičů? Nejvíc se
líbila soutěž z těchto důvodů: manželka udělala
3 litry výborného vaječného koňaku, manžel si
pochvaloval řízky a stálý přísun domácího pečiva.
Celá akce se nám velice líbila a již přemýšlíme
na základě zkušeností z letošního roku, jak tuto
soutěž vylepšit a ještě více zatraktivnit. Možná, že
jsme založili novou lánskou tradici - ,,Soutěžení
o nejdelší šňůru velikonočních kraslic“
Autor: Jiřina Věrnochová
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Kulturní komise obce Lány

zve na koncert
Hudby Hradní stráže a Policie ČR
k příležitosti 615. výročí první zmínky o obci Lány
Koncert se koná 1. června 2007 v 18:30 hod.
ve dvoře Hotelu Classic v Lánech.
Vstupné dobrovolné.

Nejstarší písemná zmínka o Lánech pochází z května roku 1392. Podle lánského písmáka,
PaedDr. Václava Vodvářky, hovoří záznam v církevních knihách o sporu, který vedl stochovský kostel,
blíže jej však nespecifikuje. Co je ale důležité – píše se zde, že jako svědek byl k rozřešení pře přizván
majitel zemanského sídla, které patřilo ke zboží stochovskému – vladyka Hašek z Lán.
Stejně jako jsou narozeniny blízkého člověka důvodem k oslavám, zaslouží si i první zmínka o obci,
která je naším domovem, abychom ji oslavili. Šest set patnáct let – to už je pádný důvod. Doufáme, že
zhruba hodinové vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie České republiky se zpěvem bude pro Vás
příjemným kulturním zážitkem. Uslyšíte muzikálové melodie, populární hudbu i české lidové písně.
Jste srdečně zváni!
Autor: Roman Havelka, předseda kulturně - školské komise

TYRŠ již potřetí na národní přehlídce
Divadlo TYRŠ se 14. dubna již potřetí zúčastnilo
Národní přehlídky sokolských divadel v Lázních
Toušeň. Tentokrát předvedlo své úspěšné
představení „Nebe na zemi“ autorů Voskovce,
Wericha a Ježka.
Jak se již stalo milou tradicí, TYRŠ v dubnu opět
vyrazil na V. Národní přehlídku sokolských
divadel, která se už několik ročníků koná
v Lázních Toušeň. Přehlídka probíhá jednou za
dva roky a tentokrát se zúčastnilo sedm souborů
z celých Čech. Pro lánský soubor je tato akce
jednou z těch, na které se soubor opravdu těší. Je
to dáno atmosférou přehlídky, kde chybí na rozdíl
od oficiálních soutěžních přehlídek ona nevraživost a řevnivost mezi jednotlivými soubory. A pak
samozřejmě přístupem pořadatele, kterým je

ochotnický spolek Sokola Lázně Toušeň. Vždy se
snaží vytvořit pro účinkující příjemné a pohodové
prostředí. Nejinak tomu bylo i letos.
Náš soubor předvedl standardní výkon a odměnou byli spokojení diváci. Česká obec sokolská,
která se podílí na spolupořádání přehlídky,
využila našeho představení k tomu, že pozvala na
Nebe na zemi zasloužilé Sokolky z celé Prahy a
okolí. Mnohé z nich možná zažily na vlastní kůži
premiéru Nebe v Osvobozeném divadle v roce
1936. Také se od první chvíle přidaly ke zpěvu a
zpívaly si ještě v autobuse při odjezdu.
Naše třetí účinkování na této přehlídce máme
šťastně za sebou a již se těšíme na další, tentokrát
již VI. Národní přehlídku sokolských divadel.
Autor: Karel Pleiner

NÁZORY A KOMENTÁŘE
Pořádek a nepořádek kolem nás
Musím se přiznat, že Lánský zpravodaj v tomto
„novém provedení“ čtu se zájmem opravdu celý.
V posledním dubnovém čísle mne zaujal článek
„Zlepšeme společně pořádek v obci“.
I mnoho ostatních článků se týká čistoty naší obce
a informací kam a jak předat odpad
vyprodukovaný našimi domácnostmi a firmami k
jeho optimálnímu využití.
Je krásné mít obec čistou, bohužel se tento důraz
mediálně neklade již na okolí obce. To vím z
vlastní zkušenosti, kdy jsme společně s modeláři
upravili ten „odpadkový“ prostor na Kopanině v
prostoru bývalé skládky. Všichni si, myslím,
všimli, jak naším přičiněním vznikl hezký
zatravněný prostor, který slouží nejen
modelářskému klubu jako letiště.
V poslední době se mi zdá, že čím více se hovoří
o třídění odpadů, jeho cenách, o tom čím víc dáme
letos do popelnic, tím více budeme příští rok
platit, se hromadí tento odpad v prostorách
bývalé skládky a přilehlém okolí. Najdete zde
o p r a v d u l e c c o s : l e d n i c e , p n e u m a t i k y,
autobaterie, plastové odpady, sádrokartony, lyže.
Často jsme svědky, že se objeví dodávka s
valníkem plným odpadu u našeho letiště a
neohroženě se jede do „díry“ zbavit nepořádku z
domova. Vše s takovou samozřejmostí, vždyť je
tam skládka, ne? Vozí to tam jiní, tak já to tam taky
odvezu. Další se bojí naší přítomnosti a tak jedou
dál po polní cestě směr Rynholec. „Čistotní lidé“
vše v rychlosti odhází do roští okolo cesty.

Samozřejmě, že výše uvedené se bohužel netýká
pouze okolí bývalé skládky. Odpadky najdeme
bohužel každým směrem od naší obce.
Možná by stálo za úvahu dohodnout se s
provozovateli skládky za „naším kopcem“ o
zvýhodněném ukládání odpadu a to nejenom
zdarma toho zahradního pro občany naší obce.
Možná by právě zvýhodněné ukládání odpadu
pro lánské občany vyřešilo otázku kam „ten“
odpad odvézt, když ho mám právě teď naložený na
valníčku nebo kolečku. Problém je v tom, že
někteří prostě nechtějí čekat, až bude
organizovaný sběr různého odpadu nebo nechtějí
zaplatit za uložení odpadu na řízené skládce.
Zkuste se, prosím, po přečtení tohoto příspěvku
zamyslet, jakým způsobem by bylo možné zkrášlit
i okolí obce. Půjde to asi velice těžko, protože
okolí obce není vlastně ničí. Je „jenom“ nás všech.
Obecní úřad na vše nemůže stačit. V tomto
musíme být všichni nápomocni. Nejjednodušší je
odpad dávat tam, kam se dávat má. Možná, by
pomohly častější kontroly Městské Policie z
Nového Strašecí. Nevím.
Buduje se nový obchvat naší obce.
Předpokládám, že všechen nepořádek v bývalé
skládce bude „nějak“ upraven a okolí bude
zkrášleno. Musíme si ovšem položit otázku:
„Kam ten odpad asi budou někteří vyvážet, když
díra ve skále již nebude?“
Autor: Vladan Picka

BESEDA A VÝSTAVA
“Tonda Obal na cestách”
Po j í z d n á v ý s t a v a o z p r a c o v á n í
a recyklaci odpadů se zastaví v pondělí
14. května v družině Základní školy
v Lánech. Do akce se zapojí děti z 1. - 3.
třídy základní školy a všechny děti
z mateřské školy. Přidat se mohou
maminky na mateřské dovolené
s dětmi, a to kdykoliv od 10 do 12 hod,
více informací v Domečku nebo
telefonicky na čísle 724 265 092 (Jana).
Výstava srozumitelnou formou
odpovídá na otázky: Proč se třídí
odpady? Co se třídí? Jak se odpady
recyklují? Výstava obsahuje hru, ve
které si děti a jejich doprovod vyzkouší
třídění za doprovodného výkladu lektora. K vidění bude přehledné znázornění
jednotlivých koloběhů odpadů na
přenosných tabulích a zároveň budou na
místě vzorky materiálů vyrobených
recyklací. Beseda je zdarma.

Promítání pro děti
Promítání pro děti v Muzeu TGM
v Lánech připravilo občanské sdružení
NAŠE LÁNY na čtvrtek 17. května od
16.30 hodin. Připraven je skvělý animovaný film Za plotem (Over the Hedge)
z dílny tvůrce filmů Shreek či Madagaskar. Délka filmu je 80 minut. Vstupné:
děti do 6 let zdarma, děti do 15 let 10 Kč,
dospělí 20 Kč. Muzeum je bezbariérové
pro kočárky a imobilní občany.
Milí rodiče, vezměte své děti do „malého
– velkého kina“, které se Vám nabízí
přímo v místě bydliště. Prostředí lánského muzea je přátelské vůči dětem,
neplatí zde přísná měřítka velkých
kinosálů. Zatímco si Vaše ratolesti
ve společnosti kamarádů budou užívat
kreslených příběhů, můžete relaxovat
v muzejní kavárně.

Lánské slavnosti zahájí
slavnostní koncert
V předvečer Lánských letních slavností
22. června 2007 bude v lánském kostele
od 18 hodin slavnostní koncert vážné
hudby. Můžete se těšit např. na hudbu A.
Vivaldiho, B. Smetany, C. Debussyho,
C. M. Webera. Vstupenky v předprodeji
na Obecním úřadu v Lánech a v prodejně
Tabák u Drvotů od 4. června 2007.
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Divadlo TYRŠ znovu
na Křivoklátě
Léto se pomalu blíží a s ním i první
vystoupení Divadla TYRŠ na hradě
Křivoklátě. Bude to již 8.června od
20.30 hodin a jako první letošní
představení TYRŠ uvede hru Martina
McDonagha v překladu Ondřeje Pilného
‚Mrzák Inishmaanský' v režii Romana
Havelky.
Autor: Karel Pleiner

Program Klubu pro rodiče
a děti Domeček
na květen 2007
Společná vycházka po lesní naučné
stezce v úterý 15. května. Sejdeme se na
parko-višti u lesní správy Lány v 15.00
hodin. Milé maminky (babičky),
nemusíte „kočárkovat“ po Lánech samy,
přidejte se k nám! Za deště se procházka
nekoná a budeme v Domečku
v sokolovně.
Keramická dílna pod vedením paní
Va n ě č k o v é p r o b ě h n e v e s t ř e d u
16. května od 9 do 11 hodin v Klubu
pro rodiče a děti Domečku. Vše pro
výrobu dostanete na místě. Dílna je
vhodná pro každého, rádi mezi sebou
přivítáme každého, kdo si chce
vyzkoušet práci s keramickou hlínou.
Přineste si s sebou pracovní oblečení.
Společná vycházka za zvířátky
(ovečkami, pštrosy) ve středu 23.
května 2007. Sejdeme se před
sokolovnou v 10 hodin. Pro zvířátka
můžete vzít s sebou suchý chléb, jablka,
mrkev. Za deště se procházka nekoná a
budeme v Domečku v sokolovně.
Jarní burza dětského oblečení proběhne v Klubu pro rodiče a děti Domečku
29. - 30. května 2007 a 5. - 6. června
2007 během otevíracích hodin.
Do burzy přijímáme oblečení zachovalé,
vyprané a vyžehlené ve velikostech 56 až
122, dále pak hračky a botičky. Oblečení
do burzy doneste do Domečku ve dnech
22. - 23. května během otevírací doby.
Před tím si však, prosím, zavolejte o
pořadové číslo paní A. Klimešovou tel.
604 941 252. Tímto číslem si doma
označíte všechny věci k prodeji.
Nabízené věci přinesete se jmenným
seznamem, na kterém budou uvedeny
také ceny. Výdej neprodaných věcí bude
12. června 2007 v Domečku.
Do Domečku s sebou vezměte přezůvky.
Za program se platí vstupné 30 Kč za
dospělou osobu.

Slavnostní otevření nového dětského hřiště
Vážení spoluobčané, přátelé a především děti,
občanské sdružení Naše Lány ve spolupráci
s Obecním úřadem Lány Vás zve na slavnostní
otevření dětského hřiště u Židovského rybníka
v Lánech, které v loňském roce prošlo generální
rekonstrukcí. Díky získaným grantům, financím
z obecního rozpočtu, sponzorským darům firem
i soukromých osob a dobrovolné práci řady
pracovitých lidí se podařilo hřiště upravit,
vyměnit oplocení a zejména vybavit pěknými
a bezpečnými herními prvky.
Budeme rádi, pokud si vyberete z pestrého
programu II. ročníku lánského dne plného her,
který připravilo sdružení ke slavnostnímu otevření hřiště. V sobotu 26. května od 13 hodin až do
večera bude k vidění divadelní představení pro
děti pod širým nebem, vystoupení dětí Mateřské
školy v Lánech, řada soutěží, jarmark s cenami,
ukázky lodních modelářů na Židovském rybníku
a zásah mladých hasičů SDH Lány. Ve večerních

hodinách bude u rybníka táborák.
Přesné informace o programu se dozvíte
z pozvánky, kterou najdete v nejbližších dnech ve
své poštovní schránce a také na www.lany.cz pod
odkazem našeho sdružení.
Těšíme se na Vás
Autor: Jana Svobodová, Martina Hořejší,
občanské sdružení NAŠE LÁNY

Blíží se Lánské letní slavnosti, na co se můžete těšit?
Opět se blíží letní prázdniny a s nimi již 4. ročník
Lánských letních slavností, které tradičně
pořádá Obecní úřad Lány ve spolupráci
se společností EuroAgentur Hotels & Travel a.s.
(provozovatel hotelu Classic). Pestrý program
pro celou rodinu bude připraven
v sobotu 23. června 2007 od 10 do 18 hodin.
A na co můžete těšit? K poslechu bude po celý den
v prostorách hotelu Classic hrát jazzová hudba
kapely Brass band, k vidění bude šermířské
umění Berounských měšťanů, pro děti loutkové
příběhy, historické a lidové tance, vystoupení dětí
Základní a Mateřské školy v Lánech, TJ Sokol
Lány, divadelního souboru Tyršata, květinová
mini výstava lánských zahrádkářů a fotografií

dokumentující soutěž „Rozkvetlá vesnice“.
Nesmím zapomenout na řemeslný jarmark. Pány
kluky jistě potěší ukázky lodních modelářů na
Židovském rybníku a technika spolku dobrovolných hasičů TGM v Lánech. Večer bude taneční
zábava pod širým nebem v hotelu Classic pod
taktovkou kapely ČNES Band.
Nezbývá mi než doufat v přízeň počasí a dobře
naladěné návštěvníky. Věřím, že program
slavností nabídne každému návštěvníkovi něco
zajímavého. Celý areál hotelu Classic je bezbariérový a vstupné na program je dobrovolné.
Tak nezapomeňte v sobotu 23. června 2007!
Autor: Martina Hořejší, koordinátorka
programu Lánských letních slavností
REKLAMA

zabezpečovací zařízení
s komunikací GSM na pult
centrální ochrany v drátovém
i bezdrátovém provedení
analogová a digitální TV a SATelit
Internet Wifi, datová síť, telekomunikace,
kamerové systémy (připojení do TV i Internetu)
domácí telefon – interkom i v provedení video
elektroinstalace, hromosvod

Konzultace na 602 255 794
Objednávky na info@alarmport.cz

®

www.alarmport.cz
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Z HISTORIE OBCE
Z Lán i z Lánů ; do Lán i na Lány ; v Lánech i na Lánech ; za Lány, ale ne za Lánama
„Minulost jazyka sice podmiňuje jeho přítomnost, ale ne vždy o ní musí
rozhodovat. Poznání této minulosti nám ovšem často vysvětlí, co se zdá
z dnešního hlediska nepochopitelné.“ (Alena Polívková)
Místní jméno Lány vzniklo z množného čísla obecného podstatného
jména lán, které je rodu mužského neživotného a skloňuje se v současné
spisovné češtině podle vzoru hrad. To s sebou přináší hned několik
lingvistických problémů : 2. pád čísla množného, 4. pád čísla množného,
6. pád čísla množného a 7. pád čísla množného.
„Mnoho tisíc obyvatel naší vlasti přijíždí každoročně do Lán, aby zhlédli
pozdně renesanční zámek, který dal Rudolf II. z peněz České koruny roku
1592 postavit pro potěšení urozených přátel honitby v křivoklátských
lesích.“ Nenápadné věcně správné souvětí, současně však také rezervace,
kde se úspěšně daří přežívat několika exemplářům jednoho a téhož
jazykového rudimentu.
Dnešní systémová koncovka všech podstatných jmen rodu mužského je
v 2. pádě čísla množného –ů (z dvou hradů, z širých lánů, z panských
dvorů, bez širokých klobouků, několik hrdinů…), ale kdysi dávno byl tento
tvar bezkoncovkový (z dvou hrad, z širých lán, z panských dvor, bez
1
širokých klobouk, několik udatných hrdin ...).
U obecných podstatných jmen rodu mužského se starobylý
bezkoncovkový tvar dodnes výjimečně zachoval jen u několika málo
jmen: bez peněz, několik tisíc, mnoho obyvatel, pár mých přátel... (jsou to
jakési živoucí zkameněliny v naší mluvě), ale u místních jmen, která
povstala ze jmen obecných, je to složitější. Některá z nich nekompromisně zůstala pietně věrná starodávné bezkoncovkové podobě bez –ů
(do Loun, z Velvar, z Kladrub, do Vodňan, blízko Poděbrad, nedaleko
Klatov, do Dobřan, poblíž Kralup…); některá se poslušně důsledně
modernizovala a bez výhrady přijala dnešní systémovou koncovku –ů
(z Nových Dvorů, do Nových Hradů…) – a do třetice, aby to nebylo tak
jednoduché, jsou tu jména „podobojí“, kde se vedle sebe reálně objevují
a podle stávajících kodifikačních příruček jsou přípustné tvary oba
(z Karlových Var i z Karlových Varů, z Mokropes i z Mokropsů, do Králík
i do Králíků, blízko Lub i blízko Lubů, nedaleko Klobouk i nedaleko
Klobouků…) Mluvčí si může vybrat, avšak nikoli zcela libovolně; závazný
by měl být vždy místní úzus2, jak to říkají domácí, abychom třeba
v Králíkách nebyli pro srandu králíkům.
A jak je tomu s místním jménem Lány? To podle Pravidel českého
pravopisu a dalších závazných kodifikačních příruček3 patří do oné
oblíbené třetí skupiny, kde obé je možné, a kde tudíž není co zkazit:
z pohledu i toho nejpřísnějšího jazykovědce je stejně náležité říci
„pocházím z Lán“ jako říci „pocházím z Lánů“, jenomže to druhé tvrzení
vám žádný Láňák nebude věřit. My přece pocházíme pouze a jedině z Lán
a cestujeme výhradně do Lán.4 V našem místním jazykovému úzu
nepodléháme „modernímu“ tlaku soudobého jazykového systému
a zůstáváme věrni staré bezkoncovkové tradici, i když se zdá z hlediska
dnešní spisovné češtiny nepochopitelná. Není to zastydlé staromilství ani
žádná rebelantská schválnost.
6. pád místního jména Lány zní samozřejmě /o/ Lánech, tady snad nikdo
nebude váhat ani spekulovat; čertovo kopýtko (nebo snad šídlo v pytli?) se
však tentokrát skrývá úplně jinde. Jak známo, 6. pád se prostě neobejde
bez předložky: o, na, v, po… + podstatné jméno v 6. pádě. Zatímco však ve
spojení s místními jmény se celonárodně zpravidla užívá předložky
v (v Praze, v Brně, v Tuchlovicích, v Rynholci …), my říkáme, že bydlíme
1

2
3

4

Bezkoncovkový tvar (bez –ů) byl běžný asi do 16. století ve starobylém skloňování tzv. –o kmenů
v dobách, kdy se podstatná jména v češtině nedělila podle rodů, nýbrž podle kmenů (Cuřín, Fr.,
Koudela, B., Mátl, A., Svěrák, F. : Vývoj č. jazyka a dialektologie, SPN, Praha 1975, s. 66 – 72.)
Polívková, Alena : Naše místní jména a jak jich užívat, Academia, Praha 1985, s. 30 a 116.
Pravidla českého pravopisu, Ústav pro jazyk český AV ČR, Pansofia, Praha 1993, s. 158.
Polívková, Alena : Naše místní jména a jak jich užívat, Academia, Praha 1985, s. 30 a 116.
V Autoatlasu České republiky (Kartografie, Praha 1999) jsem napočítal dvanáctery Lány v
Čechách a dvoje Lany v Polsku. Kromě jedněch z nich nevím, jestli jejich obyvatelé jsou z Lán,
nebo z Lánů, ale o Lánech mezi Novou Pakou a Lázněmi Bělohradem existuje doklad z pera
klasika českého písemnictví. Karel Václav Rais, který v románu „Zapadlí vlastenci“ s oblibou

na Lánech, stejně jako naši blízcí soudsedé bydlí na Stochově a na Kladně.
2. a 4. pád sice předložku bezpodmínečně nepotřebují, ale mít je mohou.
A narážíme na týž problém : celonárodně se jezdí do Prahy, do Tuchlovic,
do Stochova, do Lán, do Kladna…, ale my Láňáci, lánští občané či
substantivizovaně Lánští (tady musíme psát velké L!) si kupujeme
jízdenku na Lány (Stochováci pak na Stochov a Kladeňáci na Kladno).
Které předložkové vazby jsou náležité a které nikoli?
V minulosti se předložky na užívalo ve 4. i v 6. pádě ve spojení hlavně
s těmi jmény osad, které se nacházely na horních tocích řek nebo potoků,
a také se jmény osad, které ležely v terénu výše než osady sousední. Toto
pravidlo se neuplatňovalo vždy důsledně, ale obecně fungovalo.
O Lánech a o Stochově to platí docela určitě.
Jména osad, která se spojovala v akuzativu a v lokálu s předložkou na,
si tuto vazbu často ponechala až do dnešní doby, proto běžně slýcháme
jedu na Lány a na Lánech, jedu na Stochov a na Stochově, jedu na Kladno
a na Kladně, jdu na Žižkov a na Žižkově…
Předložky na se užívá ponejvíce v okolí toho kterého místa, tedy okolo
Lán, okolo Stochova, kolem Kladna … Jedná se o místní úzus, ten však
není v žádném zásadním rozporu se zákonitostmi spisovné češtiny,
a tudíž je třeba k němu přihlížet i při posuzování správnosti a respektovat
ho, ať se to lidem bydlícím jinde líbí či nelíbí.
Lze říci, že užití předložky do ve čtvrtém pádě a předložky v v pádě šestém
má celonárodní charakter, zatímco užití předložky na v obou těchto
pádech je spíše jev povahy místní, ale všechny tyto vazby jsou
ve spisovných projevech zcela náležité a lze je bez stylistického omezení
5
napsat či vyslovit i v těch nejprestižnějších jazykových projevech. Směle
se tedy hlasme k tomu, že jezdíme na Lány a bydlíme na Lánech – neměli
6
bychom s tím nikde a u nikoho narazit.
Narazit však můžeme (a mnozí z nás také narážíme) v nešťastném 7. pádě
čísla množného. Zde bohužel hovoří Pravidla7 nesmlouvavě, stroze
a jednoznačně proti srsti našemu místnímu jazykovému úzu: houby
rostou kousíček za Lány, auto havarovalo za Lány, rozloučíme se s Lány –
přesně tak jako za /s, před, pod, nad…/ hrady ! Je to tak náležité, ale nic
takového vod žádnýho lánskýho občana nezaslechnete ani náhodou, ba ani
omylem. Všichni říkáme s /za, pod, před, nad…/ Lánama, i když víme
nebo přinejmenším tušíme, že to není dobře, že je to nespisovný.
Tady se dostáváme doslova do pasti. Jediný přípustný kodifikovaný tvar
- s Lány - nám nejde přes pysky a příčí se nám jako knižní, kožený, strojený
a nepřirozený v hrdle, zatímco o běžně užívaném tvaru s Lánama dobře
víme, že je nesprávný. Nějak podvědomě cítíme, že zde chybí v systému
prestižnosti vrstev naší mateřštiny (dorozumívacích kódů) mezi
spisovnou knižní češtinou a nespisovnou obecnou češtinou jakési
hovorové „mezipatro“, které by nešustilo papírem, ale zároveň nedělalo
z mluvčího primitiva, přímo burana. Kde však vzít a nekrást ? Kde nic
není, ani smrt nebere, a tak sami rádi musíme i nadále zůstat pokrytci
a oficiálně psát za Lány (Je to tak nepřirozený a blbý, že to musí bejt
spisovný, a když si to „nahoře“ přejou, tak to halt napíšu, viď.), ale myslet si
a v každodenním styku říkat budeme samozřejmě za Lánama. Potěšit nás
může snad jenom to, že v tom nelítáme sami: na téže lodi jsou s námi
všichni ti, kteří mají něco společného třeba s Rokycany, s Dušníky,
s Louny, s Kralupy …. Oni jistě mají také trhání říkat za Rokycanama,
za Dušníkama, za Lounama a za Kralupama.
Autor: PaedDr. Václav Vodvářka

5
6

7

užívá prvků severovýchodočeského a podkrkonošského nářečí, zde opakovaně užívá tvarové
podoby z Lánů. (Rais, Karel Václav : Zapadlí vlastenci, Státní pedagogické nakladatelství,
Praha 1956, s. 40, 126, 287.)
Polívková, Alena : Naše místní jména a jak jich užívat, Academia, Praha 1985, s. 39 – 40.
Vazby do Lán, do Stochova a v Lánech, ve Stochově jsou sice náležité, ale v našem regionu s nimi
příliš neuspějeme. Stochovští sice v oficiálním styku užívají podob Městský úřad ve Stochově a
do Stochova, na běžného uživatele to však působí strojeně a křečovitě. Neznám snad nikoho,
kdo by tohle sám od sebe vypustil z úst.
Pravidla českého pravopisu, Ústav pro jazyk český AV ČR, Pansofia, Praha 1993, s. 158.
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Ze Sokola
·
Sokolovna byla 28. dubna a 6. května

dvakrát místem klání středočeských
stolních tenistů.
·
6. května se konal župní přebor v lehké
atletice.
·
12. května se koná 8. ročník
memoriálu K. Sláničky v nohejbale.
·
Na 9. června připravuje P. Slánička již
4. ročník sedmiboje dvoučlenných
družstev. Přihlášky a informace u něj
nebo ve vývěsce Sokola.
·
Volejbalisté pracovali pilně na úpravě
venkovního kurtu, takže tréninky již
brzy budou venku!
·
Výbor TJ odhlasoval, že poplatek za
osvícení areálu bude od 11. 4. zvýšen z
50,- na 100,- Kč a to pro všechny, kdo
budou svícení vyžadovat (bez rozdílu,
zda se jedná o členy nebo nečleny TJ).
Platí se hotově u správce sokolovny.
·
TJ obdržela grant od KÚ ve výši
30 000,- Kč na provedení dodatečné
izolace soklu u sokolovny. Kdo víte
o levném dodavateli, dejte nám tip!

Ctěme soukromí sousedů,
buďme vzájemně ohleduplní!
Se zřízením sportovního areálu přibyla
tělocvičné jednotě velká starost. A to
nejenom s údržbou, ale i při soužití se
sousedy. Musíme řešit občasné stížnosti
majitelů sousedních pozemků. Jedná se
zejména o nadměrný hluk, znečišťování
plotů (abychom tomu zamezili, vybudovali jsme speciální WC přístupné ze
hřiště!) nebo dokonce přelézání plotů na
soukromé pozemky, když tam spadne
míč. Upozorňujeme všechny uživatele,
že to vše zakazuje jak provozní řád, tak to
odporuje pravidlům dobrého občanského soužití. Žádáme proto všechny uživatele hřiště, aby se při sportování chovali
tak, jak jim ukládá provozní řád (visí na
vstupní brance). Apelujeme též na rodiče
dětí, které chodí na hřiště samy, aby jim
domluvili a připomněli povinnosti
uživatelů. Schválnostmi nic nevyřešíme.
Sousedy prosíme o trochu víc tolerance.
Je to hřiště, tam těžko bude při sportování úplné ticho! Buďme rádi, že areál
v obci máme a nedávejme příčinu ke
svárům a stížnostem! Děkujeme.
Za výbor Tělocvičné jednoty
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Co se děje na fotbalovém hřišti?
Po prvních jarních zápasech to vypadalo, že první
mužstvo Lán půjde od vítězství k vítězství. Ale jak
sám řekl trenér áčka Milan Dvořák po domácí
remíze s Tatranem Rakovník B: “Nedá se
očekávat, že lánští hráči budou pouze rozdávat
gólové příděly.” Hra jako taková se fanouškům líbí
a hojně navštěvují jak zápasy na domácím hřišti,
tak jsou ochotni podpořit „svoje“ hráče i kdekoliv
v okrese (výjimkou nejsou návštěvy přes sto
diváků a to pak mají Lány na hřištích soupeřů
převahu). Nicméně soupeři v tabulce naše áčko

už přeskočili – jedná se o jednobodové rozdíly,
pouze na lídra soutěže ESTU Oráčov ztrácí naše
mužstvo o nějaký ten bod více. A tak držíme palce,
aby v květnu nějaký ten bodík ještě Lány uhrály,
protože by bylo hezké v posledním kole si to s
Oráčovem rozdat o první příčku.
SK Lány B si i nadále v dubnu drží střed tabulky a
snaží se bavit hrou jak sebe, tak fanoušky. Dorost
i starší žáci si zatím drží první příčky ve svých
soutěžích.
Autor Martin Drábek

Výsledky dubnových zápasů

Pozvánka na květnové zápasy SK Lány

14. 4. SK Lány

Tn. Rakovník 1:1 (0:0)

21. 4. So. Branov

SK Lány

SK Lány A

3:2 (2:1)

13. 5. 17:00

SK Lány

So. Mšec

SK Lány

FK Hředle

15. 4. B. Rynholec

SK Lány B

1:2 (1:1)

16. 5. 17:30

22. 4. SK Lány B

SK Lišany

4:1 (0:0)

19. 5. 17:00

TJ Čistá

SK Lány

1:3 (1:1)

27. 5. 17:00

SK Lány

So. Pustověty

13. 5. 17:00

Sj. Chrášťany

SK Lány B

14.4. ČL Kolešovice
21.4. SK Lány
7.4. ČL Kolešovice

SK Lány
FK Kněževes

2:0 (1:0)

SK Lány

1:1 (0:1)

SK Lány B

14.4. SK Lány

ESTA Oráčov 3:0 (kontumace)

20. 5. 17:00

SK Lány B

B. Lubná

21.4. TJ Roztoky

SK Lány

27. 5. 17:00

So. Sýkořice

SK Lány B

2:4 (1:0)

28.4. TJ Roztoky

SK Lány (dor.) 1:5 (0:2)

29.4. SK Lány

Edison Šanov 1:5 (0:2)

29.4. So. Branov B

SK Lány B

5:1 (3:0)

SK Lány

1:2 (1:1)

1.5. TJ Slabce

Nejlepší střelci SK Lány (k 1.5.2007)
Blín Viktor
Kostik Ivan
Kosár Tibor
Taneček Jiří

SK Lány A
SK Lány B
SK Lány - dorost
SK Lány – st. žáci

10
12
14
11

Díky slunečnému počasí již začala tenisová sezóna
I Tenisový klub využil suchého a teplého počasí
letošního jara a začal s přípravou tenisových
kurtů na novou herní sezónu. Od začátku dubna
začaly brigády na úpravu kurtů a prakticky
od poloviny dubna jsou kurty připraveny ke hře.
V pondělí 23. dubna 2007 se konala členská
schůze Tenisového klubu, na které jsme shrnuli
uplynulý rok a nastínili plány pro rok letošní.
Zveme tímto všechny zájemce o tenis do areálu
Tenisového klubu v Lesní ulici. V krásném
klidném lesním prostředí máme k dispozici tři
antukové kurty a dvě cvičné tenisové zdi a dětské
tenisové hřiště. V provozní budově areálu jsou

kabiny se sociálním zařízením pro hráče oddílu i
hosty a také sauna s ochlazovacím bazénem
(v provozu říjen - květen). Tenisový klub nabízí
možnost pronájmu tenisových kurtů
pro jednotlivce nebo pro turnaje, firemní akce
s využitím veškerého zázemí. Cena za pronájem
jednoho tenisového kurtu na 1 hodinu je 100,- Kč.
Je také možné pronajmout saunu. Rezervaci a
pronájem tenisových kurtů zajišťuje pan Landr Lány, ulice Lesní 233, tel. 313 502 072. Pronájem
sauny je možné objednat u Petra Moravce
tel. 737 217 332.
Autor: Petr Moravec, předseda Tenisového klubu

Sedmiboj dvoučlenných družstev
TJ Sokol Lány a Komise veřejného pořádku,
sportu a mládeže OÚ Lány pořádají turnaj SEDMIBOJ DVOUČLENNÝCH DRUŽSTEV
v sobotu 9.6.2007 od 8.00 hod na hřišti
u sokolovny v Lánech. Soutěžit se bude v těchto
disciplínách: stolní tenis, líný tenis, nohejbal, hod
na branku, hod na terč, střelba hokejkou na terč,

hod na koš. Přihlášky jsou k vyzvednutí u Pavla
Sláničky, Školní 145, Lány nebo v hospodě
NARPA. Přihlášení zájemců je možné do
31.5.2007. Více informací u Pavla Sláničky - 313
502 497, Ernesta Kosára - 602 254 280.
Autor: Ernest Kosár, Komise veřejného pořádku,
sportu a mládeže OÚ Lány
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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

