Iniciativu sdružení podpo í ochotníci benefi ním p edstavením
Prvním projektem je obnova h išt

LÁNY. Nejen Lužná u nádraží žije v poslední dob projektem obnovy d tského h išt . Ob anské sdružení Naše
Lány, jež vzniklo z iniciativy aktivních ob an , kte í cht jí zlepšovat prost edí ve vesnici, si jako sv j první
projekt rovn ž vybralo obnovu zchátralého d tského h išt . Momentáln se projekt nachází ve fázi, kdy sdružení
shromaž uje finan ní prost edky.
D tské h išt vznikne v oploceném areálu u Židovského rybníka, kde bývalo dopravní h išt . Po n m z staly jen
narušené asfaltové cesty a p kné prostranství uprost ed vzrostlých lip je k velké škod místních nevyužívané.
Práv z myšlenky za ít s h išt m n co d lat se ob anské sdružení Naše Lány zrodilo.
„Pro jednání se sponzory i pro žádosti o granty je ob anské sdružení seriózn jším partnerem než skupina rodi ,
která má snahu n co zm nit,“ vysv tluje místop edsedkyn sdružení, které má v sou asné dob jedenáct len ,
Martina Ho ejší. Naše Lány již mají zpracovaný obsáhlý projekt úpravy h išt . Dodavatelem herních prvk a
spoluautorem projektu je firma Tomovy parky, s.r.o. Tato firma projektovala a postavila h išt v Unhošti, které
bylo jedním z d tských h iš , jež sdružení navštívilo p i svých cestách za inspirací. Od iniciátor obnovy
unhoš ského h išt také sdružení získalo spoustu užite ných rad.
„Zajímali jsme se o jaké prvky mají d ti nejv tší zájem. Ty, které byly na h ištích v neustálém obležení d tí,
jsme se poté rozhodli použít. Oslovili jsme firmu Tomovy parky, z katalogu jsme si prvky vybrali a ona na
podzim zpracovala projekt. P vodn m l celý projekt obnovy d tského h išt rozpo et 1 300 tisíc korun, což
nám p išlo jako p íliš velká ástka, a tak jsme ho zredukovali na ástku t sn pod jeden milión korun,“ íká Jana
Svobodová, p edsedkyn sdružení. Pomocnou ruku sdružení nabídly n které firmy, a tak nap íklad místní
truhlárna vyrobí jako sponzorský dar lavi ky a odpadkové koše a rovn ž sponzorsky budou ošet eny stromy, což
je z hlediska bezpe nosti na h išti nezbytné.
Prostor bývalého dopravního h išt , které bylo z ízeno n kdy p ed t iceti lety (ovšem odpovídajícím zp sobem
bylo využíváno jen prvních pár let), má podobu protáhlého trojúhelníku a drobné terénní úpravy ho umožní
rozd lit na odd lení pro menší a pro v tší d ti. ást cest na širším konci h išt bude zachována a vznikne tak
jakýsi malý kruhový objezd, asfaltový povrch se opraví a cesty budou op t sloužit pro malé cyklisty i brusla e
na kole kách. Celé h išt bude opticky p ed leno na t i ásti. ást s asfaltovými cestami odd lí nízký pl tek a
zbylý prostor pomysln rozp lí zvýšení terénu. Zatravn ný kopec bude nahrazovat žeb ík klouza ky, která bude
usazena ve svahu, což je mnohem bezpe n jší varianta tohoto prvku. Nejv tší dominantou bude hrad s lanovkou
a altánek, na d tském h išti dále nebude chyb t pískovišt , pružinové, kládové a etízkové houpa ky, d ev ný
dome ek s kreslicí st nou, trojhrazda i domek s šesti lezeckými st nami.
„O konkrétní podob h išt probíhají opakovaná jednání. Kone ná podoba projektu bude záviset p edevším na
dostupných finan ních prost edcích. Náš návrh projektu má ve ejnosti a sponzor m p edstavit vhodné moderní
ešení obnovy h išt . Sdružení v lednu podalo žádost o grant Nadace Partnerství a nyní p ipravujeme žádost pro
Nadaci VIA. H išt se nachází na pozemku obce, proto na realizaci projektu m že podávat žádosti o dotace také
obec. I tuto možnost jsme využili. Poskytli jsme obci podklady a ona podala žádosti do dota ních program
vypsaných ministerstvem pro místní rozvoj a krajským ú adem,“ íká Jana Svobodová.
Ob anské sdružení také otev elo ú et u eBanky ( íslo ú tu je 2258009001/2400), na který mohou na realizaci
projektu p ispívat dárci z ad ob an i firem. Stav konta v etn výše p ísp vk od jednotlivých dárc je možné si
prohlédnout na webových stranách www.lany.cz, kde na úvodní stran naleznete odkaz na ob anské sdružení
Naše Lány. Na webu sdružení jsou také podrobné informace o projektu a další zajímavosti. Na projektu obnovy
d tského h išt sdružení spolupracuje s obcí Lány i s dalšími spolky, které v Lánech fungují, a také s muzeem T.
G. Masaryka.
V rámci jeho kinokavárny se minulý tvrtek promítala animovaná pohádka a sou ástí promítání byla prezentace
projektu. Ve ejnost se o chystané obnov h išt dozv d la také prost ednictvím letáku, které sdružení vytisklo a
rozneslo do všech domácností. Projekt v sobotu 4. b ezna podpo í i lánský divadelní spolek Tyrš. V místní
sokolovn se od 20 hodin uskute ní benefi ní p edstavení, jehož výt žek bude v nován na obnovu h išt .
Ochotníci vybrali divadelní hru Nebe na zemi.
Markéta Polívková

