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Nechte odpočívat zahradní sekačky a motorové pily
v době klidu

Slovo na úvod
Den v lánském zámku
Patřím ke generaci, která měla bohužel tu
smutnou možnost vrchovatou měrou
vychutnat praktiky rozvinuté komunistické společnosti. I v těchto smutných
letech byl lánský zámek letním sídlem
prezidenta republiky. Kolem zámku se v
té době chodilo tiše a do zámecké zahrady
se nesmělo vůbec. Podobné to bylo i s
lánským hřbitůvkem. Jak mi můj táta
vyprávěl, toto posvátné místo nebylo
zakázané navštěvovat ani za nacistické
okupace. Komunistický režim, zejména v
době masarykovských výročí, návštěvu
Lán kontroloval, návštěvníky terorizoval
a prověřoval. Na zámeckých vratech byly
velké plechové desky, aby nebylo vidět
dovnitř, a kolem celého zámeckého parku
byl natažen ostnatý drát.
Ale v těchto jarních dnech jsem zažil v
zámeckém parku příjemný den. Byl tu
totiž pořádán Běh vítězství zámeckým
parkem. Velice dobře zorganizovaná
akce, kde se vyřádili malí Láňáci s
místními dospěláky a také přespolní
návštěvníci. Děti nejenom že běhaly v
rámci soutěže, ale skotačily také na
krásných travnatých plochách parku.
Počasí bylo nádherné. Setkal jsem se zde
také s mnoha mými kamarády a
spolužáky ze školy.
Příjemným zážitkem pro mne bylo i
setkání s panem prezidentem a jeho
rodinou. Stejně jako v mé druhé vlasti,
Austrálii, je možné se setkat s premiérem
a klidně si s ním zaběhat podél brisbanské
řeky, tak i tady je konečně všechno
normální.
Po tomto krásném dnu mne Lány opět
uchvátily svou vřelostí a krásou. Jsem tu
víc než doma. Toto všechno na mne velice
pozitivně působí a skoro se mi nechce
vracet zpět do Austrálie. Optimisticky
mne to nalaďuje i v malování a za můj už
roční pobyt tady přibylo mnoho obrazů s
úžasnými kouty lánské krajiny a
vesnických zákoutí. Pokud se chcete
přesvědčit, neostýchejte se zazvonit na
ateliér. Budete vítáni.
Karel Kellner

V červnu loňského roku přijalo zastupitelstvo obce
vyhlášku o veřejném pořádku, opatřeních k jeho
zabezpečení a čistotě v obci. Vyhláška upravuje
práva a povinnosti všech, kteří se trvale nebo
dočasně zdržují na území obce Lány. Cílem
schválené vyhlášky není nikoho omezovat, ale
pouze stanovit pravidla, která zpříjemní a zlepší
podmínky pro život v obci všem slušným a
ohleduplným lidem.
Jednou z hlavních opatření vyhlášky bylo
vymezení doby pro zajištění klidu v obci. Za dobu
nočního klidu se považuje doba od 22:00 hodin
večer do 6:00 hodin ráno. V této době je každý
povinen zachovávat klid a omezit hlučné projevy.
Kromě této noční doby jsou dále stanovena
pravidla pro zajištění přiměřeného klidu
v sobotu, v neděli a o svátcích.
Vyhláška stanovuje, že každý je povinen zdržet

se v sobotu do 8:00 hodin ráno a od 18:00 hodin
večer, v neděli a státem uznaných dnech
pracovního klidu v době ráno do 8:00 hodin a
odpoledne od 14:00 hodin veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk.
Opatření se týká používání sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů,
rozbrušovaček, odfukovačů listí, vysokotlakých
čističů, reprodukování hlasité hudby, provozování leteckých modelů a všech dalších strojů a
přístrojů způsobujících nadměrný hluk. Prosíme
ty občany, kteří zapomněli na existenci vyhlášky,
aby dodržovali uvedenou dobu klidu a neobtěžovali své okolí. Většině občanů, kteří tak činí,
děkujeme.
JUDr. Ernest Kosár,
komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

Dětské hřiště ve Vašírově je dokončené
Vašírovské děti s rodiči mohou začít užívat dětské
hřiště ke svým hrám. Schválením provozního a
návštěvního řádu na veřejném zasedání
zastupitelstva obce 8. června 2009 a dokončením
drobných úprav na herních prvcích se uzavřela
etapa rekonstrukce dětského hřiště ve Vašírově.
Herní prostor nacházející se za bývalou prodejnou potravin v blízkosti autobusové zastávky je
vybaven herní sestavou se skluzavkou, houpačkami, pružinovými houpadly a krytým pískovištěm.
Pro příjemnou relaxaci je hřiště vybaveno
lavičkami, prostor je ohraničen nízkým plotem a
byl osázen stromy a okrasnými keři.
Srdečně děkujeme všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na tomto projektu a pomohli

tak dobré věci. Věříme, že děti naše společné úsilí
ocení radostným křikem při hrách všeho druhu.
Alena Hlavsová

Koncert na počest lánského rodáka Františka Pošty
Koncert, který zahájí letošní 6. ročník Lánských
letních slavností, bude věnován vzpomínce na
virtuóza na kontrabas prof. Františka Pošty, který
by v letošním roce oslavil 90. výročí narození.
Slavnostní koncert, nad kterým přijala záštitu
paní Livia Klausová, se uskuteční v pátek 19.
června 2009 od 18.00 hodin v lánském kostele.
Lánský rodák František Pošta se narodil 22. srpna
1919 v Lánech a zemřel roku 1991. Po studiích na
pražské konzervatoři byl jmenován členem České
filharmonie. V roce 1953 se stal profesorem
pražské konzervatoře, kde vychoval celou
generaci špičkových kontrabasistů. Rovněž
koncertně vystupoval s našimi předními

komorními soubory (např. Smetanovým
kvartetem atp.). Osobnost Františka Pošty určitě
patří mezi nejvýznamnější kontrabasisty
20. století.
Program koncertu je na internetových stránkách
www.lany.cz a obecním úřadu. Vstupenky na
koncert jsou v prodeji na Obecním úřadu v
Lánech a bude možné jejich zakoupení den
konání koncertu v lánském kostele. Cena
vstupenky je 100 Kč. Členům Českého červeného
kříže hradí cenu vstupenky jejich místní
organizace.
Martina Hořejší
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Další finance do rozpočtu
obce
Obec Lány získala grant ve výši
600.000 Kč za modrou stuhu, kterou
získala v roce 2008 v soutěži „Vesnice
roku“. Zastupitelé rozhodli tento grant
využít na stavbu kabin na fotbalovém
hřišti. Obec se bude podílet částkou
200.000 Kč. V loňském roce bylo již
proinvestováno 150.000 Kč. Výběrová
komise ve složení Ing. Loskot, JUDr.
Kosar, Jaroslav Běloušek, Václav Fencl,
Karel Sklenička bude vybírat stavební
firmu pro realizaci.

Náměstí bez „čerpací stanice“
Zastupitelé schválili návrh řešení
prostoru s novou autobusovou
zastávkou od pana architekta Jaromíra
Doležala. Návrh řeší kompletně celý
prostor části náměstí okolo bývalé
a u t o b u s o v é z a s t á v k y. R e a l i z a c i
stavebních úprav provádí během měsíce
června firma Klika-Dvořák.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace o pronájmu bytových a nebytových prostor
v majetku obce
Na základě zaúčtování všech skutečných nákladů
roku minulého, provádíme počátkem roku na
obecním úřadě vyúčtování záloh na nájemné a
služby z bytových a nebytových prostor.
Obec Lány pronajímá byt 3+1 I. kategorie v
budově obecního úřadu Masarykovo náměstí
č.p. 9, dále byt 3+1 I.kategorie v budově č.p. 174
v ulici Ke Hřbitovu, byt 3+1 v budově Domu s
pečovatelskou službou Na Ohradech č.p. 432,
byt 3+1 v budově základní školy č.p. 418 a byt v
budově základní školy č.p. 93. V budově základní
školy je v pronájmu ordinace stomatologického
lékaře.
V Domě s pečovatelskou službou je pronajímáno
6 malometrážních bytů pro obyvatele, kteří
využívají služeb pečovatelky. V této budově jsou
dále pronajímány nebytové prostory pro ordinaci
dětského lékaře, pro ordinaci praktického lékaře

a kancelář pečovatelské službě. V loňském roce
obec financovala rekonstrukci a přestavbu
ordinace praktického lékaře, přestěhování do
přízemí budovy. Stavební úpravy byly realizovány
v loňském roce i v budově č.p. 174 v ulici Ke
Hřbitovu. Zde jsou pronajímány nebytové
prostory pro prodejnu potravin a pro prodejnu
masa a uzenin.
Nájemné v obecních bytech je stanoveno dle §663
občanského zákoníku a navyšováno dle zákona
č.107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování
nájemného z bytu o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zálohy na služby (spotřeba tepla, vody, elektrické
energie) jsou inkasovány měsíčně a jednou za rok
nebo po skončení nájemního vztahu a proúčtovány dle skutečných nákladů.
Alena Hlavsová, místostarostka

Koncert u vašírovské kapličky
Nový plastický znak obce
Lánský rodák malíř Petr Kellner je
autorem plastického znaku obce Lány,
který je od konce května umístěn na jižní
straně budovy obecního úřadu. Práci
provedl pan Petr Kellner zdarma,
materiál hradila obec ze svého rozpočtu.

Zastupitelé řeší parkování
v ulicích
Zastupitelé projednávali stížnost na
parkování v ulicích Zahradní, Za
Školou, Polní, Křivoklátská, které
způsobuje komplikace v dopravě.
Na příští pracovní porady zastupitelstva
budou pozváni jednotliví občané, před
jejichž domy trvale parkují automobily.
O spolupráci byla požádána Městská
policie v Novém Strašecí.

Dotisk knihy Lány v obrazech
– proměny v čase
S ohledem na finanční náklady na dotisk
knihy Lány v obrazech – proměny v čase,
nebude dotisk knihy v letošním roce
objednán. Kniha je dosud k zakoupení
v Muzeu T.G.M. v Lánech.

Chodník v Zámecké ulici
Obec Lány požádala o vydání územního
rozhodnutí na chodník v Zámecké ulici.
Následně bude zažádáno o stavební
povolení.

U příležitosti cyrilometodějského svátku a k
uctění památky mistra Jana Husa pořádá kulturní
komise v neděli 6. července 2009 v 17:00 hodin u
vašírovské kapličky koncert komorního
smíšeného pěveckého sboru VOX
Nymburgensis. Ve své premiéře se také představí
v naší obci nově vzniklý pěvecký sbor CHORUS
LANEUM.
V repertoáru mezinárodně uznávaného a
známého sboru o dvou desítkách pěvců VOX
Nymburgensis jsou skladby od XVI. století až po

Bažantnice Amálie otevřela
své brány
V pátek 29. května bylo možné vidět přehlídku
shozů roku 2009 z lánské obory. Tuto jedinečnou
přehlídku paroží připravila pro odbornou i
laickou veřejnost Lesní správa Lány v prostorách
bažantnice na Amálii. K vidění bylo bezmála1050
kg paroží jelena lesního,daňka evropského, siky
japonského, siky Dybowského a mufloní trofeje.
Přes deštivé počasí si 1022 ks paroží přijelo
prohlédnout 300 návštěvníků.
Martina Hořejší

díla soudobých autorů, české lidové písně i písně
jiných národů. Soubor se snaží o sborové
uchopení jazzu, swingu, spirituálů, gosplů i
populárních melodií. VOX Nymburgensis je
známý širokému mezinárodnímu publiku.
Vystupoval ve Francii, Dánsku, Holandsku,
Argentině, Norsku, Řecku, Itálii, Španělsku či
Polsku a nyní nabízí jedinečný zážitek i nám.
Vstup je zdarma. Všichni jste srdečně zváni.
Roman Havelka

Taneční zábava
Obec Lány a Euroagentur Hotels and Travels
a.s. Vás srdečně zvou na taneční zábavu pod
širým nebem v atriu hotelu Classic v sobotu
20. června 2009 od 20:00 do 02:00 hodiny. K
tanci a poslechu hraje skupina V pantoflích.
Během večera bude k vidění barmanská
show s originálními míchanými koktejly a
břišní tanečnice.

Dražba bytu
č. 396/5 v obci Stochov,
S.K. Neumanna 396

dne 22.6.2009 v 13.00 hod
nejnižší podání 600.000 Kč
Exekutorský úřad Chrudim, Škroupova 150,

více info na
www.exekucejaros.cz
nebo 777161996, Mgr. Daněk
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Kalendář akcí červen,
červenec, srpen 2009
·
16. 6. Závěr cvičebního roku odboru

všestrannosti, malá akademie,
táborák u sokolovny (TJ Sokol Lány)
·
19. 6. Koncert vážné hudby od 18:00
hodin v lánském kostele věnovaný
lánskému rodákovi, kontrabasovému
virtuosovi a pedagogovi prof.
Františku Poštovi. (Obec Lány)
·
20. 6. IV. ročník Lánských letních
slavností ve venkovních prostorách
hotelu Classic od 10:00 – 18:00 hodin
(řemeslný jarmark, divadlo, šerm,
živá hudba, módní přehlídka), od
20:00 hodin taneční zábava pod
širým nebem, hraje kapela V
Pantoflích (Obec Lány, EuroAgentur
Hotels & Travel a.s.)
·
20. 6. V rámci Lánských slavností statické ukázky lodních modelů na
Židovském rybníku včetně soutěží
pro děti v řízení lodních modelů
(Modelářský klub Lány a okolí)
·
27. 6. IV. ročník sedmiboje dvojic v
míčových hrách, sportoviště za
lánskou sokolovnou (TJ Sokol Lány)
·
Každá sobota dopoledne –
mistrovské zapasy družstev
minitenisu a babytenisu (Tenisový
klub Lány)
·
5. - 6. 7. Lánské letní polétání s
večerním programem (Modelářský
klub Lány a okolí)
·
11. 7. 5. ročník Honour & Prestige
Tennis Cup Lany 2009
·
25. - 26.7. Tenisový turnaj veteránů kategorie nad 60 let (Tenisový klub
Lány)
·
Oslavy 90. výročí vzniku
Československého červeného kříže,
vernisáž prázdninové výstavy v
Muzeu T. G. Masaryka v Lánech,
doprovodné akce v Pamětní Síni Alice
Masarykové (Muzeum TGM Lány,
Sbor dobrovolných hasičů TGM
Lány)
·
2 9 . 8 . I I V. r o č n í k d e s e t i b o j e
jednotlivců v míčových hrách,
sportoviště za lánskou sokolovnou
(TJ Sokol Lány)
·
29. 8. Tenisový turnaj v kategorri
babytenis - děti 8-9 let (Tenisový klub
Lány)
·
30. 8. Lánská louže 2009 na
Židovském rybníku (Modelářský
klub Lány a okolí)

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Lánští divadelníci reprezentovali obec
Konec května byl pro lánské divadelníky
ve znamení přehlídek. Nejprve 23. května dětský
soubor Tyršata vystoupil na VI. národní přehlídce
sokolských divadel v lázních Toušeň a 28. května
dospělí z Tyrše absolvovali přehlídku Popelka
na dlani v Mladé Boleslavi.
Tyršata v Toušeni sehrála muzikál Karla Pleinera
a Mirka Píši „S úsměvem jde všechno líp”, který
s nimi nastudoval vedoucí souboru Roman
Havelka.
Protože jsme chtěli, aby děti měly možnost
srovnání s jinými soubory a viděly co nejvíce
jiných představení, vyrazila naše výprava, čítající
celkem 21 účastníků (16 dětí a 5 dospělých) pěti
auty již v sobotu ráno v 8.00 hodin. Stihli jsme tak
první představení místního souboru „Král
jelenem”. Po obědě v místních lázních již přišla
řada na nás. Představení se vydařilo a porota
vysoko ocenila herecké výkony našich dětí a jejich
přirozený jevištní projev. Odpoledne jsme si
prohlédli Toušeň a po večeři v místní sokolovně,
kde přehlídka probíhala, nás již čekalo večerní
představení souboru z Pyšel, Goldoniho
„Náměstíčko”. No a pak již přišla na řadu volná
zábava a dlužno říci, že naši mladí rozhodně
nezaháleli. Z počátku to sice vypadalo na
generační střet, protože pyšelský soubor, který
zůstal v divadle s námi, čítal zkušené herce ve
věku 40 - 65 let. Přijeli vyzbrojeni kontrabasem a
dvěma kytarami a naši milánkové vykouzlili
poněkud otrávené obličeje. Leč nakonec vše
dopadlo na výtečnou, všichni střídavě tančili a
zpívali ostošest. Pyšelští to nakonec shrnuli slovy:
No vida, nakonec to byl bezvadnej večírek!

Ráno nás ještě čekalo představení dětského
souboru z Chrásti u Chrudimi „O statečné
princezně Máně”,, a po obědě hurá domů!
Dospělý divadelní soubor Tyrš se pak 28. května
zapsal do divadelní historie Mladé Boleslavi, kde
se naše pohádka „O spravedlivém Bohumilovi”
stala historicky prvním představením na
historicky prvním ročníku úplně nové divadelní
přehlídky Popelka na dlani. Ve velmi příjemném
divadélku místního ochotnického spolku se nám
hrálo dobře, i když představení předcházely
infarktové stavy, protože jsme dorazili díky
zdržení v Praze o tři čtvrtě hodiny později. Děti z
místních škol přijaly s velkým nadšením naše
svítící kostlivce a odměnily nás do divácké soutěže
88% pochvalnými hlasy, když neutrálních
hodnocení bylo osm a představení se nelíbilo
jedinému účastníku.
Takže se v krajském, ba i celostátním měřítku
podařilo našim divadelníkům připomenout
všem, že je tady vesnice, která se jmenuje Lány.
A to je fajn.
Karel Pleiner

NÁZORY A KOMENTÁŘE
Do Lán jsme se přistěhovali v prosinci
loňského roku, do nově vzniklé ulice
Březová (řadové domy). Několikrát a
opakovaně se nám stává, že před domem
nalezneme psí - s prominutím, ale
nenajdu už po té době lepšího slova hovno. Ano, nemáme pozemek před
domem oplocený, ale to přece
neznamená, že je to plocha určená k
venčení psů!
Svým způsobem chápu „smutek” lidí,
kteří byli zvyklí na dané místo své miláčky
chodit venčit, ale poslední dva roky to již
opravdu není louka. Také jsme vlastnili
psa, ale byli jsme zvyklí po něm vždy vše
sebrat a vhodit do nejbližší popelnice
nebo odpadkového koše. Pokud už by se
stalo, že se pes „vyprázdní” na
soukromém pozemku někoho cizího, bylo
by od majitele psa přinejmenším slušné
po něm uklidit a příště si dát pozor.
Rád bych podotknul, že se nezlobím na ty
chudáky psy, je to spíše vizitka jejich
majitelů..... Děkuji!
Marek Beneš
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·
27. 4. – Žáci 4. a 5. třídy pomáhali se zdobením

čarodějnického stromu před hospodou Narpa.
Ozdoby zhotovily děti z 1. i 2. stupně školy.
Panu Mgr. Ladrovi děkuji za to, že dětem
zdarma poskytl dobrou limonádu na zahnání
žízně.
·
28. 4. – Dva výjezdy na dopravní hřiště v Kladně
a dva teoretické bloky dopravní výchovy
absolvovali v letošním školním roce žáci 4.
třídy. Jejich vědomosti byly prověřeny
dopravními testy. Kdo uspěje, získá „průkaz
cyklisty“. Celý projekt realizuje Středisko
volného času, vzdělávání a služeb Labyrint
Kladno ve spolupráci s Ústředním
automotoklubem a Středočeským krajem.
·
28. 4. – Žáci 4., 5. a 6. třídy strávili dopoledne v
naučném středisku v Ředhošti, přiblížili si život
na vesnici – tradice, řemesla, hospodářská
zvířata, pěstování plodin, pečení placek.
Zpestřením byla i jízda na koních, jízdních
kolech, čtyřkolkách a soutěže.
·
6. 5. – Královskou cestou od Prašné brány až po
Pražský hrad se ubíraly kroky našich sedmáků;
osmáci zamířili do Národního muzea na
výstavu Republika.
·
7. 5. – Pobyt dětí ve školní družině zpestřila
návštěva v lánské knihovně. Spolu s
předškoláky z mateřské školy si děti s paní
knihovnicí prohlédly knihovnu, povídaly si o
knihách, četly pohádku.
·
7. 5. – Sedm rodičů využilo možnosti
nahlédnout do vyučovacích hodin při
příležitosti dalšího dne otevřených dveří ve
škole.
·
8. 5. – Deset žáků 6. a 7. třídy pomáhalo při
organizaci 37. ročníku Běhu vítězství
zámeckým parkem; v jednotlivých kategoriích
soutěžil 31 žáků školy, Tibor Beluš z 9. třídy
získal pěkné 3. místo v kategorii č. 14 –
dorostenci mladší; Běhu pro zdraví se
zúčastnilo 14 žáků školy.
·
14. 5. – Krásný den v pražské zoologické
zahradě si užili žáci 1. stupně, kteří nevyjeli na
školu v přírodě.
·
19. 5. – Sedmáci navštívili tábořiště Keltů před
Muzeem v Novém Strašecí, vyposlechli jak
odborný výklad, tak zhlédli praktické ukázky
zpracování kovů, tkaní, mletí obilí.
·
V měsíci březnu a dubnu prolínala výukou žáků
od 1. do 9. třídy dopravní výchova. Témata se
dala využít v prvouce, vlastivědě, matematice,
fyzice, občanské a rodinné výchově, výtvarné a
tělesné výchově. Na 1. stupni byl projekt
ukončen 30. 4. praktickými jízdami zručnosti
na koloběžce a kole, a dále prokázáním znalostí
ze zdravovědy a teorie dopravní výchovy. I na 2.
stupni měli již někteří žáci možnost absolvovat

cyklistické jízdy zručnosti a
všichni si vzájemně
porovnali své vědomosti v
dopravních testech, které
kromě klasických
testových otázek
obsahovaly i znalost
dopravních značek a řešení
dopravních situací na
křižovatkách
·
Koupí přívěsků přispěli žáci školy částkou 677
Kč občanskému sdružení Život dětem. Výtěžek
sbírky je určen na nákup přístrojů pro dětská
oddělení nemocnic a pro zařízení pečující o
nemocné děti po celé České republice.
Nákupem pohlednic koní dále přispěli částkou
146 Kč CPK – Chrpa na nákup koní – terapeutů
a další výdaje spojené s jejich výcvikem.
·
V termínu 11. – 18. května pobývalo 70 žáků 2.
– 8. třídy spolu se čtyřmi učiteli na škole v
přírodě v Hrachově u Sedlčan. Děti byly
ubytovány ve srubech se dvěma oddělenými
vchody, z jedné strany s teráskou, pokoje byly
pěti nebo šestilůžkové. Umývárny a WC s
teplou vodou během celého dne se nacházely v
těsné blízkosti srubů.
Množství a složení stravy odpovídaly potřebám
a věku dětí, kvalita byla vynikající. Děti si mohly
přidávat. Během oběda a večeře byl podáván čaj
nebo šťáva, po celý den byla možnost doplnění
pití do lahví, v době poledního klidu měly děti
možnost nákupu dalšího pití a sladkostí v
kiosku.
Zdravotní péče byla zajištěna po celých 24
hodin, nemocnost dětí byla minimální.
Vybavení střediska vyhovovalo našim
potřebám. Dopolední program byl učiteli
připraven hravou formou a přiměřeně věku
dětí, každý učitel pracoval po celé dopoledne s
jednou skupinou, postupně se u něj prostřídaly
všechny skupiny. V areálu děti využívaly
travnatých ploch, několika hřišť, trampolíny,
venkovní sezení u srubů, blízkého lesa.
Odpolední program byl společný i třídní pod
vedením vychovatelů. Všechny děti se zapojily
do celotáborové hry „Putování časem“ a
průběžně během celého pobytu získávaly body
pro své skupiny. Dále pro ně byly připraveny
dvě diskotéky, promítání filmu, posezení u
táboráku, bingo, talentshow, turistické výlety
do okolí.
Učitelé si kromě dopoledního programu pro
děti připravili půldenní turistický okruh
Hrachov, Drážkov, Samoty 11,5 km dlouhý,
skupinové hry a sportovní aktivity; dětem se
plně věnovali v době od budíčku až po skončení
poledního klidu, sledovali program s
vychovateli, vykonávání večerní hygieny a
vypomáhali při ukládání dětí ke spánku. Dozor
nad dětmi v době nočního klidu byl zajištěn
nočním hlídačem. Areál je umístěn v
nádherném a klidném prostředí daleko od
silničního provozu. Děti hodnotí pobyt kladně.
Jsem přesvědčena, že škola v přírodě splnila
svůj účel.
Iveta Vrabcová

Předplatné do Kladenského
divadla
Staňte se předplatiteli Kladenského
divadla, divadelní sezony 2009 – 2010!
I v naší obci je tato možnost využívána
několik desetiletí.
Kladenské divadlo hraje pro předplatitele 1x za měsíc, doprava je zajištěna.
Předplatné je zvýhodněno.
Přihlásit se můžete co nejdříve u paní
Anny Liškové, Lány, Za Školou 270, tel.
č. 313 502 191, kde dostanete bližší
informace.

Pozvánky do Muzea
TGM v Lánech
·
12. června 2009 od 18.00 hodin

koncert Beatové skupiny Modří raci
(pozor změna původně oznámeného termínu)
·
17. června od 18.00 koncert Atlantis
Kollegium
( h t t p : / / w w w. p r o k u l t u r u . c z / ,
program: Georg Frigrich Hädel,
Antonio Vivaldi, Giovanni,Battista
Bononcini a další
·
22. června od 18.00 hodin vernisáž
seminárních prací studentů
architektury na téma - úprava budovy
Muzea T. G. Masaryka v Lánech,
výstava potrvá od 22. 6. do 30. 6.
2009.
·
7. července 2009 od 17.00 hodin
vernisáž výstavy Alice Masaryková a
Československý červený kříž
(spolupráce SDH Lány, Místní
skupiny ČČK, Klubu historie ČK a
KVH Doksy u Kladna). Připravena
bude dobová ukázka zásahu hasičů,
samaritánů a četnictva. Výstava
potrvá do 6. září 2009.

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý způsob,
jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce
na www.lany.cz.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Za Humny1
Jedna z nových lánských ulic, vedoucí směrem ke Kopanině, se úředně
jmenuje Za Humny. Říká se tak leckde2, není to žádná lánská specialita,
ale co to vlastně znamená? G. B. Shaw kdysi utrousil, že věda nikdy
nevyřeší jeden problém, aniž by přitom nevyprodukovala deset dalších.
My sice nejsme vědci (pardon: já nejsem žádný vědec), ale s těmi humny to
bude něco podobného. Okřídleným obratem hned za humny v dnes
nejčastěji užívaném smyslu sice vyjadřujeme, že je něco nablízku, na
dosah ruky, hned u nosu, ale kam až my se navzdory téhle blízkosti
dostaneme! Kdybych vám to všechno povídal při pěší procházce obcí,
dávno bychom měli ulici Za Humny za zády a pořád bychom s podrobným
vysvětlením motivace jejího názvu nebyli hotovi. Však se také musíme
vrátit daleko do historie, do doby před 10. stoletím, kdy všichni Slované
ještě hospodařili obdobným způsobem a hovořili jediným společným
jazykem.
Humno, to bylo v nejstarší slovanské minulosti kruhové, tvrdě ušlapané,
nezastřešené místo, kde po žních přecházel dobytek po rozprostřené
vrstvě obilí a vyšlapával /vydroloval/ při tomhle monotónním pohybu z
klasů zrní. Jazykovědci mají za to, že výraz humno je praslovanské popisné
složené slovo, kde se spojuje kořen gu (slyšíme ho ve starém označení kusu
hovězího dobytka govado/hovado3) a kořen mn (viz sloveso mnouti).
Humno = místo, kde dobytek vyšlapává obilí z klasů. Ve staré češtině bylo
možno v tomto významu slyšet i slovo humnišče, humniště.
Při zřizování humna bylo nutno půdu pečlivě zbavit trávy, kamínků a
všeho, co by po odstranění slámy a plev znesnadňovalo dokonalé smetení
a vysbírání ryzího zrna bez jakýchkoli nežádoucích příměsí. Umetenému
rovnému zcela holému udusanému prostranství se proto říkávalo také
holohumnice, holohumenice, holovnice.
Později venkované raději mlátili obilí ručně, vytloukali zrní z klasů bez
pomoci dobytka. Snopy byly navršené při humně do stohů, několik se jich
vždycky hodilo na humno a mlatci rozestavění dokola do nich rytmicky
bušili cepy (bijáky, války) na dlouhých hůlkách (držácích, držalínech,
cepovkách). Protože se obilí mlátilo, říkávalo se humnu někde rovněž mlat.
Podle toho, kolik mlatců se do práce zapojilo (ideální prý byla čtveřice),
vystihovaly a udržovaly pravidelné taktování zvukomalebné rytmické
říkanky.4
Po vymlácení jisté porce snopů museli zemědělci oddělit zrno od plev5.
Ošatkami (opálečkami) a dřevěnými lopatami vyhazovali právě vymlácené zrní do vzduchu, aby vítr lehké plevy odvál. Na mlatu zůstalo jen ryzí
zrno, to se shrabalo a smetlo do pytlů a prázdná sláma6 se naskládala do
stohu na druhé straně humna. Poté, kdy na humništi váno jest, musela se
udusaná zem očistit: zamést humno vějičkou. Teprve pak se mohlo mlátit
dál.
Ve žních zpravidla nebývalo možno obilí hned vymlátit (nebyli lidi), tudíž
musely být snopy nějaký čas uloženy nevymlácené; leckdy i proto, že zrno
muselo ještě náležitě doschnout. Staří Slované skladovali snopy i
prázdnou slámu ve stozích pod širým nebem vedle humna, ale protože
podzim bývá sychravý, ukázalo se jako praktické skladiště posečených
klasů a prázdné slámy i samotné místo výmlatu zastřešit a zabezpečit ze
1

2
3

Gebauer, Jan : Slovník staročeský I, s. 517.
Machek, Václav : Etymologický slovník jazyka českého, Academia, Praha 1971, s. 190191, 578.
Němec, Igor; Horálek, Jan; kol. : Dědictví řeči, Panorama, Praha 1986, s. 153-155.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1978, s. 127.
Šmilauer, Vladimír; Cuřín, František : Čeština všední i nevšední, Academia, Praha 1972,
s. 250 n.
Viz v Tuchlovicích trati Záhumenice, Za humny, Za humny k lesu; na Stochově Za hůny.
Původní význam slova hovado = dobytče už málokdo zná. Kdykoli chci, aby žáci uvedli
synonymum ke slovu hovado, dozvídám se jenom významy přenesené, totiž že je to ovád,

všech stran před nepřízní počasí (možná i před nenechavými lidmi).
Začaly se tedy po německém způsobu stavět kryté stodoly.
Humno k mlácení neboli mlat zůstalo zachováno v podobě reálie i v podobě
slovní, ale už pod střechou. Holý umetený prostor humna byl oddělen
nízkou přehradou od přístodůlku či přístodolku, kam se ukládalo na jednu
stranu dosud nevymlácené obilí a na druhou stranu prázdná sláma a také
píce. Přístodůlku se říkávalo rovněž humenice anebo perny. Tato podstatná
jména mají i tvar jednotného čísla, ale zpravidla se používala v čísle
množném, protože humenice a perny bývaly dvě: po každé straně mlatu
jedna. Chodilo se tedy do peren, nikoli do perny. Podstřešnímu prostoru
nad mlatem se v různých krajích říkalo různě, nejčastěji patro nebo patra.
Jelikož centrem zastřešeného stavení byl stále udusaný prostor určený k
mlácení (tedy ono prastaré slovanské humno), přeneslo se jeho pojmenování metonymicky na celou příslušnou budovu. Název části se stal názvem
celku (tomu se odborně říká synekdocha), a tak slovo humno začalo v
mnohých regionech označovat úplně celou stodolu.7
Humna a stodoly se zřizovaly na nejvzdálenějším konci zemědělského
dvora, kde již začínala obdělávaná pole, takže vlastně uzavíraly nejbližší
okolí obytného stavení. Co bylo za humny, to bylo sice už mimo dennodenně užívaný prostor, ale hezky při ruce, na dosah ruky, poblíž, nedaleko.
Při ulicovém typu vsí (a to byly i Lány), bývala humna (stodoly) všech
sousedících statků (gruntů) v jedné řadě, souběžně s frontou obytných
usedlostí: zatímco obytná stavení tvořila průčelní frontu do příjezdové
ulice, uzavírala řada stodol hospodářský dvůr zezadu od polností. Některé
stodoly bývaly z praktických důvodů průjezdné.
Každá usedlost mívala vzadu jedno humno (jednu stodolu), ale protože
sousedících gruntů bývala celá řada, a tudíž při pohledu z polí stálo jedno
humno vedle druhého, začalo se příslušné podstatné jméno rodu
středního podle vzoru město užívat mnohem častěji v množném čísle:
humna, o humnech, za humny… Současný Slovník spisovné češtiny
dokonce uvádí, že slovo humna lze chápat i jako podstatné jméno
pomnožné, tedy takové, které tvary jednotného čísla vůbec nemá. Průchod
mezi dvěma stodolami, to byl humenec.
Těsné sousedství humen s venkovskými staveními vedlo brzy (už v 15.
století) k tomu, že vazba za humny začala nezávisle na stodolách a na
mlácení označovat bezprostřední blízkost nějakého místa, věci nebo
osoby: je to hned za humny; byl nejdál za humny; smrt je už za humny; my o
vlku – a vlk za humny…
Dnes už jsou veškeré souvislosti slova humno související s mlácením obilí
a se stodolami dávno odsunuty do pozadí (technika sklizně se změnila k
nepoznání, a tudíž se slovo humno ve svém původním významu stalo
historismem), ale metaforický frazeologismus za humny žije ve významu
nedaleko; poblíž; na dosah ruky; co by kamenem dohodil (a zbytek dojel na
kole); co by doplivl; zanedlouho… i nadále.
Lánská ulice Za Humny za někdejšími Bechnerovic a Breníkovic
stodolami doopravdy začíná, ale na Hospodářské mapě z roku 1929 už
budeme pomístní pojmenování polní trati Za humny hledat marně.
PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák
4
5

6

7

obtížný hmyz nebo také nadávka.
Při mlácení zřejmě pořádně vytrávilo, odtud přirovnání spořádá toho jako mlatec.
Tahle slovní vazba se přeneseně stala okřídleným rčením pro vyjádření, že je třeba odlišit
podstatné od zbytečného, cenné od bezcenného.
Mlátit prázdnou slámu, to by byla zbytečná práce a ostuda; však se to také stalo
synonymem pro vedení zbytečných, jalových řečí.
V některých nářečních oblastech se význam slova stodola naopak zúžil na pouhé
pojmenování mlatu, zatímco zastřešené stavení je tam nazýváno humno (opačná
synekdocha: název celku se stal názvem pouhé části).

Hledáme zájemce o distribuci Lánského zpravodaje
Obec Lány hledá ženu/muže na distribuci Lánského zpravodaje. Jedná
se o distribuci 1x měsíčně do všech domácností po Lánech a Vašírově.

Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese zpravodaj@lany.cz nebo
na obecním úřadu do 31. 7. 2009.
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Amatérská volejbalová liga AVL Volley
Čtvrtým kolem, které se konalo 18. dubna 2009 ve
stochovské sportovní hale, byl ukončen první
ročník oblastní amatérské volejbalové ligy
smíšených družstev AVL Volley. Konečné pořadí:
1. Tuchlovice, 2. Sokol Lány, 3. Čelechovice, 4.
Stochov. Vítězné družstvo získalo putovní pohár.
Vzhledem k příznivým ohlasům v průběhu ligy se
organizátoři rozhodli pokračovat dalším
ročníkem, který začne na podzim 2009. Byla
stanovena oficiální pravidla soutěže a herní
systém ligy také doznal určitých změn. Velkým
kladem je, že se do ligy podařilo získat další dvě
amatérská družstva z okolí.

Krátce o Volley AVL. Na začátku bylo pár
přátelských zápasů týmů z okolí Lán. Koncem
roku 2008 vznikl nápad založit oblastní amatérskou ligu smíšených družstev. Slovo dalo slovo a
proběhl první ročník ligy. Organizační výbor
pracuje ve složení: Jiří Marek – Tuchlovice, Radek
Mansfeld – Stochov, Miroslav Vodička –
Čelechovice, Martin Zelenka – Lány. (více
informací na www.vklany.cz/avl-volley).
Martin Zelenka, vedoucí volejbalového oddílu
TJ Sokol Lány, www.vklany.cz

Volejbal na Kolečku
V sobotu 16. května 2009 proběhlo v podhradí
Křivoklátu ve sportovním areálu Kolečko 2. kolo
letní volejbalové ligy smíšených družstev. Součástí
tohoto turnaje bylo 1. kolo volejbalového přeboru
smíšených družstev ČOS. Do druhého kola ČOS z
první příčky postoupilo družstvo TJ Sokol Lány,
které získalo vítězný pohár a věcnou cenu.
Stojící zleva: Karel Malík, Jitka Malíková, Petra
Leipnerová, Jitka Bergmannová, Ivan Bergmann
Sedící zleva: Tereza Hartmannová, Eliška
Malíková, Jana Zelenková, Adéla Zelenková,
Martin Zelenka, vedoucí volejbalového oddílu TJ
Sokol Lány

Lánští volejbalisté zahájili sezónu v Itálii
Slunečné počasí italského přímořského letoviska
Bibione přivítalo v druhém prodlouženém
květnovém víkendu padesátku účastníků zájezdu lánských volejbalistů a jejich rodinných
příslušníků a přátel. Volejbalový oddíl TJ Sokol
Lány zde zahájil letní přípravu pro antukovou
sezónu. Upravená hřiště pro plážový volejbal byla
ideální pro odehrání dvou turnajů a umožnila
všem zúčastněným maximální sportovní vyžití.
Letní volejbalovou sezónu jsme tedy zahájili
zodpovědně.

Ve zdravém těle zdravý duch
Fitklub 1155 v Novém Strašecí Jitky Slavíkové již
téměř tři roky umožňuje svým cvičencům pracovat
nejen na své fyzické kondici, ale hlavně upevňovat
si zdraví.
Někdo chodí cvičit do posilovny, jiný využívá
nabízených trenérských služeb. Právě osobní
cvičení - ve spolupráci s trenérkou - se těší oblibě,
většina klientů oceňuje komplexnost cvičební
jednotky a ruku na srdce, pod dohledem toho
odcvičíme mnohem více.
Nová aktivita fitklubu je zaměřena na snižování
nadváhy. Pod hlavičkou hnutí STOB dr. Ivy
Málkové (stop obezitě) pořádáme 12 týdenní
Kurzy hubnutí. Účastnice prvního kurzu shodily

dohromady bezmála 90 kg a mnohým z nich se
daří snižovat nadváhu dál. Druhý kurs nyní
probíhá a jsme už také úspěšné.
Další aktivitou fitklubu je Nordic Walking - chůze
s hůlkami, nejlepší způsob, jak pálit přebytečné
kalorie a dostat tělo do kondice.
Cvičenky Fitklubu absolvovaly již 3 víkendové
kondičně relaxační pobyty v Krušných horách a v
září se chystáme na týden do Chorvatska.
Fitklub i STOB klub je otevřen každému, komu
záleží na své kondici a zdraví a kdo žije moderním
životním stylem. Veškeré informace najdete na
www.fitklub1155.cz.
Jitka Slavíková

Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami.
Máme otevřeno v úterý a ve středu 9 –12
hodin a 14 – 17 hodin a ve čtvrtek 9 – 12
hodin. Podrobný program najdete na
internetových stránkách www.lany.cz
pod odkazem občanského sdružení
Naše Lány.
Vybíráme z programu:
·
Besedu Masáže kojenců, aromaterpie, moderní bavlněné plenky
pořádáme ve čtvrtek 18. června 2009
dopoledne. Besedu povede Kateřina
Venzarová z občanského sdružení
Živa. (www.kontaktnirodicovstvi.cz)
·
Zveme Vás 25. června 2009 od 9.30
do 12.00 hodin na besedu
Laserového centra EverGreen,
které sídlí v Kladenské oblastní
nemocnici. EverGreen provádí
kosmetické, lékařské laserové
zákroky - např. odstranění akné,
vrásek, pigmentových skvrn, jizev,
strií, pavoučových névů, trvalá
depilace, permanentní make-up.
Nabízí lékařské zákroky např.
ultrazvuková liposukce, laserové
rozpouštění tuků, odstranění
křečových žil laserem, odstranění
vrásek pomocí výplní (Botox,
Restylan), ale i probuzení kolagenových vláken, určení zhoubnosti
znamének pomocí digitálního
dermatoskopu, odstranění znamének
laserem, odstranění chrápání,
operace očních víček. Dále v centru
provádí relaxační masáže. Besedu
povede Martina Vlková (www.eevergreen.eu).
·
Letní burza oblečení z provozních
důvodů v červnu nebude. Velkou
podzimní/zimní burzu oblečení
plánujeme na druhou polovinu září.
·
Keramická dílna bude ve středu 17. 6.
a 24.6. 2009 od 14.00 do 17.00
hodin.
·
Zveme Vás na Bambiriádu do
Berouna v sobotu 7. června od 10.00
do 13.00 hodin. Najdete nás s
prezentací Domečku ve stánku
Mateřských center, kde budeme také
malovat na obličej. Bambiriáda je
největší přehlídka činnosti sdružení,
která pracují s dětmi a mládeží, a
středisek volného času u nás. Více na
www.bambiriada.cz.
·
Prodejní stánek s výrobky Domečku
(zdobená trička, keramika, šperky,
glycerínová mýdla, ošatky z pedigu,
svíčky...) budeme mít naLánských
letních slavnostech v sobotu 20.
června v areálu hotelu Classic.
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Okresní nohejbalový přebor
Kladenska
Poprvé v historii se nohejbalové mužstvo
Sokola Lány účastní i oficiální soutěže.
Do uzávěrky sehrálo tři utkání s těmito
výsledky: Sparta Kladno – Sokol Lány
6:1, Sokol Lány – Stochov B 5:2,
Stochov A – Sokol Lány 5:2. Náš tým je
zatím na 5. místě.
Pavel Slánička

10. ročník memoriálu
Karla Sláničky
9. května 2009 proběhl jubilejní 10.
r o č n í k m e m o r i á l u K . S l á n i č k y.
Zúčastnilo se ho 19 mužstev z okresu
Kladno a Rakovník, tři mužstva byla
dokonce z Prahy. Celý den za hezkého
počasí a hojné účasti diváků se bojovalo
o putovní pohár a hodnotné ceny. Bylo
sehráno 63 utkání, která určila pořadí na
1. až 19. místě. Zvítězilo mužstvo z Prahy
pod hlavičkou Stochov B. Druhé místo
obsadil lánský tým Hrozba a třetí Sasáci
z Rynholce před New Bubu z Nového
Strašecí.
Pavel Slánička

Zakončení cvičebního roku
TJ Sokol Lány
Na úterý, 16. června plánuje odbor
všestrannosti zakončení cvičebního
roku. Uskuteční se v sokolovně od 17.30
hodin. V kratičkých ukázkách předvedeme, co všechno v hodinách cvičení
provozujeme, oceníme úspěšné
reprezentanty a cvičitelky. Pokud bude
hezké počasí, sejdeme se pak zhruba v
18.00 hodin u táboráku za sokolovnou a
opečeme si špekáčky. Pro ty, kteří chodili
do cvičení, bude občerstvení zdarma.
Václava Nováková

Co v červnu a o prázdninách v
sokolovně nebo na hřišti?
·
19. 6., 17. 7., 21. 8. prodejní akce
·
10. - 12. 6. olympiáda dětí a mládeže

(pořádá Základní škola Lány a
Komise veřejného pořádku, sportu a
mládeže)
·
13. 6. a Lánská smeč, memoriál Jitky
Zelenkové
·
16. 6. zakončení cvičebního roku
odboru všestrannosti
·
27. 6. sedmiboj dvojic
·
Po dobu prázdnin bude probíhat
cvičení žen vždy v úterý od 20:00
hodin
·
29. 8. desetiboj jednotlivců

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
37. ročník Běhu zámeckým parkem měl rekordní účast!
Krásné počasí, pěkné prostředí parku a
samozřejmě i každoroční osobní účast paní Livie
Klausové (a podruhé i samotného pana
prezidenta) přilákaly 8. května na tradiční běh
celkem 457 závodníků, což je nejvíce v historii
běhu. Z nich celkem 64 bylo z Lán a někteří
dosáhli v silné konkurenci velmi pěkných
výsledků. V kategorii „holčičky do 4 let“ zvítězila
T. Kravalová, v „mladších dorostencích“ byli naši
hoši T. Beluš, J. Sedláček a L. Moravec na 3. až 5.
místě a Jan Merunka si v kategorii „muži 60 let a
starší“ vybojoval krásné 2. místo v konkurenci s
dalšími patnácti závodníky. Nejstarším
závodníkem byl čtyřiaosmdesátiletý pan Sklenář.
Běh pro zdraví běželo celkem 124 účastníků.
Organizační výbor Běhu na své závěrečné schůzi
zhodnotil průběh této události a konstatoval, že
až na drobné nedostatky (které však asi závodníci

ani diváci nepostřehli) měl Běh opět velmi dobrou
úroveň. K ní jistě hodně přispělo i moderování
závodů Bárou Ladrovou. Výbor děkuje všem
sponzorům, organizátorům i ostatním
pomocníkům.
Václava Nováková

Lánská smeč – Memoriál Jitky Zelenkové
V sobotu 13. června 2009 od 9:00 hodin se na
antukovém hřišti u sokolovny uskuteční 5. ročník
volejbalového turnaje smíšených družstev
Lánská smeč – Memoriál Jitky Zelenkové.

Soupiska týmů je již uzavřena. Zveme diváky na
kvalitní volejbalové souboje. Občerstvení
zajištěno v hospodě Narpa.

Lánská nohejbalová liga pokračuje
V Lánské nohejbalové lize bylo k 22. květnu 2009
sehráno již 202 utkání. V řadě z nich došlo k
dramatickým kláním a k překvapivým
výsledkům. Je znát, že se úroveň proti minulým
ročníkům zvýšila. Zatím vede mužstvo Rychlé

smrti před Hrozbou a Úderem. Na konci tabulky
jsou Sp. Réva a Narpa tým. Průběžná tabulka ligy
je aktualizována ve skříňce stolního tenisu před
sokolovnou.
Pavel Slánička

Děvčata z týmu aerobiku se činí!
·
Posledně jsme v novinách informovali o

·
Na župní akademii ve Stochově dne 24. května

úspěších děvčat v soutěžích v Kralupech nad
Vltavou (1. místo). To však zdaleka není
všechno! Děvčata s Bárou absolvovala ještě
další soutěže a vůbec si nevedla špatně! V
Roudnici nad Labem na soutěži „Děti fitness“
PROFI obsadila 5. místo, které by je
opravňovalo k postupu do finále v O2 Aréně v
Praze. Nemohou se ho však zúčastnit, protože
jedna členka v týmu skončila. V Kutné Hoře
získaly dívky 2. místo., v Praze Chodově opět 1.
místo. 16. května završily svoji sérii úspěchů v
Praze Modřanech. Na soutěži „Žij pohybem –
Show“ skončily třetí, a tak si zajistily postup do
republikového finále, které se bude konat 6.
června. Držíme palce a děkujeme šikovné a
obětavé trenérce B. Ladrové.

byl zastoupen odbor všestrannosti TJ Sokol
Lány třemi vystoupeními – dvě s děvčaty z
týmu aerobiku B. Ladrové a jedno s břišními
tanci, které vedla J. Králová. Děkujeme
děvčatům za vzornou reprezentaci v rámci
župy.
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Úřední hodiny OÚ Lány
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tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

