Zápis
3. února 2006
Lány, Lesní 498

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU
Výbor občanského sdružení (dále jen „OS“) NAŠE LÁNY se sešel v plném počtu svých členů.
Jednání zahájila Jana Svobodová a byla pověřena jeho dalším vedením. Byl přednesen program
jednání.
Výbor projednal následující body:
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1. Kontrola úhrad členských příspěvků
Členské příspěvky byly valnou hromadou OS stanoveny pro rok 2006 ve výši 300,00 Kč. Úhrada
členských příspěvků probíhá pouze převodem na účet občanského sdružení NAŠE LÁNY (dále jen
„sdružení“). Termín pro úhradu: do 14 dnů ode dne přijetí člena do sdružení.


Do dnešního dne zaplatilo členský příspěvek 9 členů.

2. Přijetí nových členů sdružení a vydání osvědčení o členství


Výbor schválil: přijetí Ing. Martiny Moravcové do OS NAŠE LÁNY.



Výbor ukládá: Janě Svobodové vyhotovit a nechat potvrdit „Osvědčení“ pro nového
člena OS č. 11 Martinu Moravcovou.

3. Finanční zpráva


Stav účtu sdružení: 61 021,97 Kč ke dni 3. února 2006.



OS podalo žádost o grant do PROGRAMU STROM ŽIVOTA – MÍSTO POD
STROMY. Uzávěrka byla 31. ledna 2006. Grant byl vyhlášený Nadací Partnerství a
vyhodnocení žádostí proběhne 28. 2. 2006. Maximální výše grantu činí 170.000,00
Kč (rozděleno k proinvestování: 30% komunitní plánování, 70% realizace projektu).
Více informací na www.stromzivota.cz.

4. Úkoly sdružení pro nadcházející období včetně diskuse


Vyhodnocení dalších možností získání grantů pro hřiště od Nadace Partnerství.
o

Malý grant – Strom života (uzávěrka 1.9.2006).

o

Základní grantový program Nadace Partnerství (uzávěrka 3.3. a 6. 10. 2006).



Zajištění propagace dětského představení v rámci kinokavárny Muzea TGM dne
23.2.2006 po 16 hodině - Lánský zpravodaj, letáky OS, www.lany.cz. Představení
bylo dohodnuto s vedoucí muzea paní Magdalenou Mikeskovou.



Oslovit projektanta TP s požadavkem zhotovení nového návrhu hřiště včetně
zasazení vybraných prvků do fotografie lánského hřiště.
o

1

Výbor rozhodl s oslovením TP vyčkat. Nejdříve se pokusíme domluvit si
schůzku s panem Pucholtem za účelem přesného zaměření hřiště. Dále
Martina Hořejší kontaktuje pana Poštu ml., abychom vyjasnili požadavky
hasičů.



Spolupráce s panem Doležalem.
o



Marta Gregorová předala OS seznam firem, které by OS mohlo oslovit s projektem
obnovy dětského hřiště u Židovského rybníka v Lánech.
o
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Společně s paní Hamříkovou osloví Martina Hořejší LS Lány. Potřebovali
bychom dřevo na lavičky atp. Dále uvažujeme o sazenicích habru na živý plot
okolo dětského hřiště. Je nutné zjistit, o jaký kultivar by se jednalo.

České lupkové závody a.s.
o



Výbor ukládá: oslovit předané firmy (Český Telecom, a.s., Microsoft, s.r.o.,
A24 Media Faktory, a.s., Epic, a.s., Qanda, Part agency, a.s.).

Lesní správa
o



Členové sdružení se domluvili na valné hromadě 21. 1. 2006, že Hanka
Moravcová osloví pana Doležala a předá mu dopadové plochy od Tomových
parků k plánovaným herním prvkům, aby mohl vypracovat návrh rozmístění
herních prvků X asfaltové povrchy a travnaté plochy.

Martina Hořejší sjedná schůzku s ředitelem panem Perglerem.

Projekt výtvarná soutěž „naše hřiště“.
o

Hanka Moravcová projednala účast dětí s ředitelkou MŠ paní Vaněčkovou,
která souhlasila. Je nutné stanovit další postup soutěže.



Ludmila Bechyňová zjistí jaká je z právnického hlediska – odpovědnost za případný
úraz na dětském hřišti za předpokladu, že jsou řádně plněny všechny povinnosti
provozovatele a hřiště je označeno např. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.



Nadace divoké husy – návrhy akcí se kterými se OS přihlásí:



o

Tenisový turnaj – termín pravděpodobně květen (program
s Divokými husami).

o

V souvislosti s Tenisovým turnajem osloví s konkrétním projektem: Ludmila
Bechyňová firmu LEGO Production, s.r.o. Kladno, Jana Svobodová firmu
Tesa tape, s.r.o. a známé kladenské hokejisty. Dále je možné oslovit další
firmy z našeho okolí, které se zabývají výrobou a distribucí potravin a nápojů.

o

Benefiční divadelní představení – Divadelní spolek Tyrš (program Hejbni
kostrou pro druhé). Termín představení dohodne Martina Hořejší.

Akce OS do budoucna zveřejnit na www.lany.cz .
o

Dětské představení v rámci kinokavárny Muzea TGM, pálení čarodějnic,
dětský den ve spolupráci s okolními spolky, propagace dětského letního
tábora, lampiónový průvod, maškarní, akce na rybníku (neckiáda, bruslení),
stavba sněhuláků a další.

Výbor občanského sdružení NAŠE LÁNY začal v 18:00 hodin.
Výbor občanského sdružení NAŠE LÁNY skončil ve 21:00 hodin.
Zapsala: Gabriela Frolíková
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Benefice

