Zápis
14. září 2007
Lány, Lesní 498

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU
Výbor občanského sdružení (dále jen „OS“) NAŠE LÁNY se sešel ve složení Jana Drastilová,
Martina Hořejší, Ludmila Benová, Anna Portová Ulmanová, omluvena byla Martina Moravcová.
Současně se jednání výboru zúčastnili i tito členové OS – Miroslav Hořejší, Josef Drastil, Hana
Moravcová, Dagmar Krátká, Markéta Pokorná, Jan Bena. Jednání zahájila Jana Drastilová a byla
pověřena jeho dalším vedením. Byl přednesen program jednání.
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Výbor projednal následující body:
1. Přijetí nových členů sdružení, vydání Osvědčení o členství, Informace
•

Výbor schválil přijetí: Václava Burgera a Andrei Klimešové do OS NAŠE LÁNY.

•

Výbor ukládá: Janě Drastilové vyhotovit a nechat potvrdit „Osvědčení“ pro nové
členy OS.

•

Členové OS byli seznámeni s nákupem sportovního náčiní pro potřeby Domečku.
Náčiní bude využívat i odbor všestrannosti TJ Sokol Lány. Jedná se o 10x puzzle
podložky, 10x cvičební gumy, 16x flexibary (budeme je využívat na hodinách
cvičení rodičů s dětmi a maminek každou středu).

2. Úkoly OS pro zbytek roku 2007
•

Aktivní účast v grantových, dotačních a příspěvkových řízeních ve prospěch Klubu
pro rodiče a děti – Domečku, Projektu obnovy dětského hřiště a dětského hřiště ve
Vašírově.

•

Ve spolupráci s MŠ Lány zorganizovat 22. září benefiční akci „Hejbni kostrou pro
školku“. Výtěžek bude věnován na zakoupení pružinových houpadel na zahradu
MŠ. Informovat o akci tisk. Byly rozděleny úkoly, domluveno předbenefiční vaření
občerstvení.

•

29. září účast Martiny Hořejší a Jany Drastilové na Stochovském posvícení
s malováním na obličej ve spolupráci s MěÚ Stochov.

•

Připravit na 2. listopad Lampiónový průvod, zveřejnit v Lánském zpravodaji.

•

Zajistit pravidelný provoz a program v Klubu pro rodiče a děti – Domečku.
Spolupracovat s tiskem a zajistit lepší informovanost o existenci mateřského centra
v regionu Kladno a Rakovník.

•

Naplánovat podzimní brigádu na dětském hřišti v měsíci říjnu.

•

Přesvědčit zastupitelstvo obce Lány o nutnosti mobilní toalety na dětském hřišti.

Výbor občanského sdružení NAŠE LÁNY začal v 15:00 hodin.
Výbor občanského sdružení NAŠE LÁNY skončil ve 19:00 hodin.
Zapsala: Jana Drastilová, Martina Hořejší
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