VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013

Vážení přátelé,
ať už náhodou či cíleně - držíte v ruce zprávu o činnosti občanského sdružení Naše Lány v roce 2013. S velikou radostí a pokorou mohu říci, že nám třináctka na konci letopočtu nepřinesla nic
špatného.
Jako každý rok bylo naším největším úkolem získat finanční prostředky nezbytné pro pravidelný chod a rozvoj Domečku. V průběhu roku jsme uspořádali řadu již tradičních akcí pro veřejnost.
Rozvíjeli jsme naši spolupráci s lánskými a vašírovskými spolky
i s různými institucemi. V rámci našich možností jsme pomáhali
ostatním. Dokončili jsme přeměnu našich internetových stránek.
Projektem roku se pro nás stala pomoc obci Lány při kompletní
rekonstrukci obecní knihovny.
To vše vyžadovalo čas, spolupráci, vzájemnou toleranci, důvěru
a nadšení pro společnou věc nejen mezi členy sdružení, ale též
mezi dobrovolníky, kteří nám fandí a nezištně pomáhají.
Rok 2014 bude pro nás rokem velkých změn. Končí platnost
zákona, podle kterého naše občanské sdružení vzniklo (Zákon
o sdružování občanů) a vstupuje v platnost nový Občanský zákoník, podle kterého budeme dále existovat jako spolek. Čeká
nás změna názvu sdružení a změna stanov dle platné legislativy.
Děkujeme Vám všem za pomoc, ochotu a čas věnovaný dobré
věci. Držte nám palce. Přejeme Vám pohodový rok 2014.
Za celý tým sdružení a Domečku
Jana Drastilová, předseda

„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní,
ale proto, že jsou k nezaplacení.“
(neznámý autor)
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KDO JSME
Občanské sdružení Naše Lány vzniklo v roce 2005 z iniciativy
lánských občanů. Členové sdružení se aktivně podílejí na rozvoji
obce Lány a místní části Vašírova, zejména na zlepšování podmínek pro aktivní využití volného času dětí a jejich rodičů.
Není nám lhostejné naše okolí a prostředí,
ve kterém žijeme.
Provozujeme „Klub pro rodiče a děti – Domeček“ (dále jen
„Domeček“) jako prostor ke vzájemnému setkávání a aktivnímu
trávení volného času rodičů s dětmi, především matek a otců
na rodičovské nebo mateřské dovolené s doprovodným programem. Základním posláním Domečku je prevence sociálního
vyloučení, posílení role rodiny, podpora právní ochrany rodiny,
mateřství a rovné příležitosti pro všechny.
Pořádáme vlastní kulturní a sportovní veřejně prospěšné akce.
Výtěžek a dary z těchto akcí používáme na podporu rozvoje společenského života a nekomerčních aktivit v naší obci. Aktivně
spolupracujeme s místními organizacemi.
Organizujeme letní příměstské tábory a zájmové kroužky pro
děti. Cílem není dosažení zisku, ale pomoc rodičům, kteří nemusejí za podobnou službou vozit své děti jinam.
Důležité události z naší krátké historie popisujeme v následujících řádcích. Dovolujeme si také připomenout, že jsme aktivně reprezentovali naši obec v celostátních soutěžích Vesnice
Středočeského kraje 2008 (modrá stuha za společenský život),
Vesnice Středočeského kraje 2009 (1. místo), Vesnice roku 2009
(2. místo), Obec přátelská rodině 2010 (1. místo), Starosta roku
2011 (finále).
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DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V HISTORII
2005
Skupina několika „čerstvých“ rodičů zakládá občanské sdružení,
které pojmenovává NAŠE LÁNY, za účelem přilákat co nejvíce
spoluobčanů, kteří se chtějí aktivně podílet na životě v obci.
Příprava projektu „Obnova dětského hřiště u Židovského rybníka“.
2006
Projekt „Obnova dětského hřiště u Židovského rybníka“.
Příprava projektu „Klub pro rodiče a děti - Domeček“.
Benefice „Hejbni kostrou pro sokol!“
2007
Projekt „Klub pro rodiče a děti – Domeček“ a jeho slavnostní
otevření.
Projekt „Obnova dětského hřiště u Židovského rybníka“
a jeho slavnostní otevření.
Benefice „Hejbni kostrou pro školku!“
2008
MV ČR zaregistrována změna stanov.
Instalace závlahového systému na dětském hřišti
u Židovského rybníka.
Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
Benefice „Hejbni kostrou pro školu!“
Příprava projektu „Rekonstrukce dětského hřiště ve Vašírově“
2009
Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
Projekt „Rekonstrukce dětského hřiště ve Vašírově“
a jeho slavnostní otevření.
Vstup do Sítě mateřských center o.s.
2010
Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
Instalace pryžové dopadové plochy na dětském
hřišti u Židovského rybníka.
2011 a 2012
Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
2013
Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
Projekt „Rekonstrukce obecní knihovny“
a její slavnostní otevření
Ukončení členství v Síti mateřských center o.s.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

5

KLUB PRO RODIČE A DĚTI - DOMEČEK
Domeček je přátelské místo pro celou rodinu.
Domeček byl slavnostně otevřen v únoru 2007. Sídlí v pronajatých prostorách lánské sokolovny, Masarykovo náměstí 217. Majitelem a pronajímatelem budovy je Tělocvičná jednota Sokol Lány.
Domeček poskytuje celoroční provoz a zároveň nabízí pestrou
paletu aktivit pro rodiče a jejich děti předškolního věku, těhotné
ženy, seniory i celé rodiny. Nabízí prostor pro setkávání a výměnu zkušeností a nápadů.
Hlavním cílem projektu bylo v uplynulém roce zvýšit informovanost rodičů a tím podpořit rodinu v její samostatnosti a funkčnosti.
Nástroji k dosažení tohoto cíle bylo individuální poradenství s psychologem, interaktivní besedy nebo přednášky s odborníky a přímé poskytování informací a poradenství po celou otevírací dobu.
Projekt pomáhá:
rozšiřovat informovanost rodičů a pomáhá s řešením
obtížných životních situací,
rodičům, kteří se dostanou do částečné nebo úplné
sociální izolace,
najít cestu, jak sladit rodinný a pracovní život,
v prevenci negativních jevů v rodině,
v integraci nových rodin do života v naší obci,
podpořit seberealizaci rodičů na mateřské a rodičovské
dovolené,
podpořit sebevzdělávání jako pomoc při návratu
do pracovního procesu,
v rozvoji mezigeneračních vztahů.
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Vstupné do Domečku činí 30 Kč za dospělou osobu po dobu
jednoho tříhodinového bloku. Členové sdružení využívají 50%
slevy ze vstupného. Návštěvníci využívají cenově zvýhodněné
permanentky. Pravidelné aktivity (pohybové, zpívánkové nebo
výtvarné dopoledne) jsou symbolicky zpoplatněny. U ostatních
aktivit je vybíráno kurzovné a kroužkovné, které opět slouží pouze k pokrytí nákladů s tím spojených. Besedy, přednášky, semináře a jakékoli poradenství jsou bezplatné.
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Týden v Domečku
Úterý
08:00 – 09:00
09:00 – 12:00
10:00 – 10:30
14:00 – 17:00
15:00 – 17:00
			
			
			
Středa
07:30 – 09:00
09:00 – 12:00
09:30 – 10:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
14:00 – 17:00
			
			
Čtvrtek
08:00 – 09:00
09:15 – 10:15
10:30 – 11:30
09:00 – 12:00
10:00 – 10:30
12:30 – 14:00
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Individuální poradenství s psychologem
Herna pro všechny, poradenství
Pohybové dopoledne
Herna pro všechny, poradenství
Kreativní a přírodovědný kroužek
Besedy, přednášky, kurzy a semináře
Krátkodobé hlídání dětí
Maňáskové divadlo
Jóga pro dospělé
Herna pro všechny, poradenství
Zpívánkové dopoledne
Angličtina pro děti
Individuální poradenství s psychologem
Herna pro všechny, poradenství
Besedy, přednášky, kurzy a semináře
Krátkodobé hlídání dětí
Angličtina pro dospělé
Angličtina pro dospělé
Angličtina pro dospělé
Herna pro všechny, poradenství
Výtvarné dopoledne
Jóga pro dospělé
Krátkodobé hlídání dětí

Přehled nabízených aktivit
Besedy, přednášky, kurzy a semináře
Zařazujeme zpravidla 2x měsíčně. Zveme odborníky nebo osoby
se specifickými znalostmi a zkušenostmi, aby přednášeli na témata, která rodiče zajímají. V roce 2013 se uskutečnilo celkem 17
dvouhodinových interaktivních besed nebo přednášek s diskusí,
které byly zaměřeny na zvyšování partnerských a rodičovských
kompetencí, podporu funkční rodiny, prevenci patologických
jevů v rodinách a zdravé stravování.

CELKOVÝ PŘEHLED: BESEDY, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE A KURZY
datum

název akce

23.1.

Jakým přínosem může být rodičovství pro můj život i pro profesi
Petra Michalová - Národní centrum pro rodinu

dospělí

děti

9

9

9.2.

Jak správně obouvat děti, aneb Velká zodpovědnost za malé nohy
Marta Gregorová - Boty Bambini

9

10

13.3.

Šikana aneb nemoc vztahů ve skupině
Mgr. Irena Kottová Šmatláková

6

6

26.3.

Péče o dětské zoubky
Lucie Vachková - Zdravý úsměv

18

17

3.4.

Období vzdoru / PhDr. Kateřina Pešková

19

18

24.4.

Půjdeme do školky / PhDr. Kateřina Pešková

7

8

7.5.

Péče o ruce a nehty / Michaela Buřičová

5

6

14.5.

Kurz první pomoci „Vše co potřebuješ jsou dvě ruce“
Marek Hylebrant - ZZS Středočeského kraje

14

10

22.5.

Budeme mít prvňáčka, školní zralost /PhDr. Kateřina Pešková

6

5

18.6.

Logopedická péče, řečový vývoj dítěte
Mgr. Dana Šálová – Logopedická ambulance

3

17.9.

Specifické poruchy učení / PhDr. Kateřina Pešková

6

3

25.9.

Děti online aneb Rizika na internetu
Lenka Bílková – Národní centrum bezpečnějšího internetu

18

0

8.10.

Ptejte se mě na co chcete ... výchova dětí a rodinný život / PhDr. Kateřina Pešková

13

10

23.10.

Přednáška o zdravém vaření - Zpracování sezónního ovoce a zeleniny
Radomíra Reupke

6

4

9.11.

Finanční vzdělávání - Rozumné zadlužování a prevence předlužování
Iva Mišková

10

3

20.11.

Přednáška o zdravém vaření - Svačiny pro děti / Radomíra Reupke

15

18

7.12.

Přednáška o zdravém vaření - Vánoční sladkoví aneb zdravé pochoutky
Radomíra Reupke

12

13

8
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Individuální poradenství s psychologem (koučování)
2x týdně 60 minut. Odborné individuální poradenství s psychologem a koučem. Koučování nabízí příležitost zastavit se a podívat se
na problémovou situaci (osobní, rodinné nebo výchovné problémy)
z nadhledu a najít správný směr, kudy se vydat dál. Poradenství,
v neformálním prostředí s přátelskou atmosférou, využilo celkem
22 osob, z nichž 82 % přišlo opakovaně (zpravidla 2-3x), maximální
počet návštěv jednoho klienta byl 5. Jako doprovodná služba bylo
poskytováno hlídání dětí v herně. Kouč: Mgr. Pavla Fišerová.
Poradenství a formulářové poradenství
Po celou otevírací dobu herny byly poskytovány informace o odborných poradnách (obtížné životní situace) v našem okolí. Tato
aktivita byla koncipována především k řešení již vzniklých problémů v rodině či životě jednotlivce. V rámci této aktivity bylo
klientům rovněž poskytnuto přímé poradenství a pomoc při vyplňování formulářů v oblasti státní sociální podpory a pomoci
v hmotné nouzi. Poradce: Simona Piskláková.
Zpívánkové dopoledne
1x týdně 30 minut. Blok aktivit se vztahuje k aktuálnímu ročnímu
období nebo tradičním lidovým svátkům. Při zpívánkách v doprovodu kytary nebo flétny děti používají jednoduché hudební nástroje. Lektor: Mgr. Veronika Šulcová a Mgr. Irena Kottová Šmatláková.
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Pohybové dopoledne - pro chodící děti
1x týdně 30 minut. Cvičení pro rodiče s dětmi, které samostatně
chodí, s říkankami a sportovními pomůckami v tělocvičně sokolovny. Cvičení je zaměřeno na podporu přirozeného pohybového
a smyslového vývoje dítěte. Děti mají např. možnost zjistit, jak se
točí na padáku, že je na trampolíně legrace a vyzkouší si oblíbenou opičí dráhu. Pomůcky: padák, obruče, míče všech velikostí,
taktilní disky, balanční chodníky, bedna, skluzavka, žíněnky, obrázková pexesa atd. Rodiče vždy cvičí společně s dětmi. Cvičitelka: Jana Drastilová a Barbora Rovná.
Pohybové dopoledne - pro batolátka
1x týdně 30 minut. Cvičení pro rodiče s dětmi (batolátky) s říkankami a různými pomůckami v klubovně Domečku. Cílem cvičení
je rozvíjet přirozený pohybový a smyslový vývoj dítěte. Cvičení
bylo ukončeno v dubnu pro malý zájem veřejnosti. Cvičitelka:
Barbora Rovná.
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Angličtina pro děti
1x týdně 60 minut výuky vedeno hravou formou. Určeno dětem
navštěvujícím 2. - 3. třídu základní školy. Probíráme konkrétní témata a učíme se celé věty. Připravujeme vlastní praktické materiály a nekupujeme učebnice ani pracovní sešity. Věnujeme každému dítěti individuální přístup. Ve skupině max. 4 děti. Lektor:
Mgr. Veronika Šulcová.
Angličtina pro dospělé
1x týdně 60 minut výuky. Výuku aktuálně členíme do skupin
podle znalostí účastníků kurzu. Výuka v malých skupinách
umožňuje lektorovi individuální
práci s jednotlivými účastníky.
Během kurzu je rodičům k dispozici hlídání pro děti v herně
Domečku. Lektor: Mgr. Veronika Šulcová.
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Kreativní a přírodovědný kroužek
1x týdně odpolední blok 120 minut. Určeno dětem od 5 let bez přítomnosti rodičů. Děti pod vedením lektora vyrábějí výrobky dle
připraveného harmonogramu. Náplní je např. malování, lepení,
filcování a práce s keramickou hlínou aj. Rozvíjíme představivost
a manuální zručnost dětí. Kreativní kroužek se střídá s přírodovědným kroužkem, jehož aktivity probíhají za vhodného počasí venku v CHKO Křivoklátsko. Děti skrze hru poznávají vztahy
v přírodě a své blízké okolí. Z důvodu časové zaneprázdněnosti
lektorů (narození dítěte, studium a pracovní vytížení) nebyl kroužek od září do prosince otevřen. Lektor: Jana Drastilová, Martina
Hořejší a Ing. Robin Ambrož.

Krátkodobé hlídání dětí
Během aktivit pro rodiče zajišťujeme hlídání
dětí, aby se rodiče mohli plně věnovat dané
aktivitě. Hlídací teta: Aneta Holasová.
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Herna pro děti
Během otevírací doby Domečku je všem přítomným k dispozici
herna, klubovna s možností občerstvení, přebalovacím koutkem
a dalším vybavením. Pro rodiče jsou zde navíc odborné knihy
a informační materiály o výchově a zdraví, rodině, mateřství, kojení, výživě …, které pravidelně doplňujeme. Knihy a časopisy si
lze zapůjčit domů. Správce: Simona Piskláková.
Výtvarné dopoledne
1x týdně 30 minut. Lektor spolu s rodiči seznamuje děti s různými
výtvarnými technikami: malování, modelování, stříhání, lepení
apod. Během aktivity se rozvíjí jemná motorika, kreativita a estetické cítění dětí. Témata se vztahují ke konkrétnímu ročnímu období a lidovým tradicím. Lektor: Simona Piskláková.
Maňáskové divadlo
Hrajeme dětem maňáskové divadlo. Čtením jsme se připojili k celorepublikové kampani „Celé Česko čte dětem“. Pohádková babička:
Věra Svobodová.
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Výtvarná a Keramická dílna
Tato aktivita se pro malý zájem veřejnosti zařadila mezi jednorázové akce. Blok 120 minut tvoření. Během dílen si návštěvníci
pod odborným vedením vyzkouší různé výtvarné techniky (např.
pletení z pedigu, výrobu šperků, savování, malování na sklo, drátkování, filcování, aj.) zpravidla tematicky laděné k ročnímu období nebo pracují s keramickou hlínou. Na dílny pravidelně zveme
tetičky ze spolku baráčníků a babičky z místního pečovatelského
domu. Lektor: Jana Drastilová a Martina Hořejší.

Společné vycházky a výlety
Několikrát v průběhu roku jezdí maminky s dětmi na společné vícedenní výlety do jižních Čech. V červnu jsme byli na návštěvě
v lánské mateřské škole v rámci seznámení dětí s prostředím.
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Mikulášská herna pro děti
Uspořádali jsme dvě mikulášské herny pro děti s rodiči. Mikuláš
s andělem rozdávali dětem nadílku a společně s rodiči zpívali koledy.
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Hodnocení projektu
Rok 2013 byl již sedmým rokem, po který projekt Domeček úspěšně nabízí služby rodinám v našem okolí. Zaměřili jsme se na rozvíjení osvědčených aktivit, o které rodiče projevují zájem. Kladné ohlasy k našemu programu návštěvníci vyjadřují jak osobně
během jednotlivých aktivit, tak i v pravidelných anketách. Velmi
motivujícím faktorem je i skutečnost, že návštěvníci naše služby
doporučují svým přátelům a známým, kteří se stávají pravidelnými návštěvníky.
Návštěvnost Domečku od jeho založení v roce 2007 každým rokem pravidelně mírně stoupala. V uplynulém roce (3.356 návštěv)
byla návštěvnost srovnatelná jako v roce 2012 (3.348 návštěv).
CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST DOMEČKU
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
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dospělí

děti

163
191
182
202
138
107
3
21
154
213
232
167

179
190
176
204
132
93
3
27
119
162
172
126

1773

1583

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT
počet

aktivita

2
Mikulášská herna
8
Pohybové dopoledne pro batolátka
20
Kreativní a přírodovědný kroužek
27
Pohybové dopoledne pro chodící děti
30
Zpívánkové dopoledne
31
Jóga pro dospělé
33
Angličtina pro děti
34
Angličtina pro dospělé
38
Výtvarné dopoledne
57
Individuální poradenství
		
Formulářové poradenství
280		

dospělí

děti

23
13
0
217
143
275
0
301
94
57
49
1172

18
23
148
241
174
0
103
86
141
41
0
975

V letních měsících je v Domečku tradičně nejnižší návštěvnost
z důvodů dovolených a hezkého počasí. Času jsme využili a prostory Domečku byly vymalovány a opravena parketová podlaha
v herně.
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Projekt Domeček spolupracuje s Mateřskou školou v Lánech. Za
dobu realizace projektu se Domeček osvědčil jako přechod mezi
rodinou a školkou. Pro rodiče rovněž pořádáme besedy na téma
zápisu do školky nebo do školy. Dále spolupracujeme se spolkem
Baráčníků v Lánech a s babičkami z domu s pečovatelskou službou, které pravidelně zveme do Domečku na výtvarné nebo keramické dílny.

Personální zabezpečení projektu
Vedoucí tým projektu tvoří tři hlavní koordinátorky: Ludmila Benová, Jana Drastilová a Martina Hořejší. Všechny tři členky vedoucího týmu vykonávají tuto činnost bez nároku na odměnu a nejsou
z titulu těchto funkcí v pracovním poměru k organizaci. V případě
potřeby jsou vzájemně zastupitelné, při standardním fungování
má však každá z nich vymezené pravomoci a odpovědnosti za
jednotlivé aktivity v rámci projektu. Kromě odpovědnosti za jednotlivé služby nabízené v Domečku je vedoucí tým zodpovědný
za získání finančních prostředků a realizaci a kontrolu projektu.

19

Projekt Domeček má jednoho stálého zaměstnance na hlavní
pracovní poměr se zkráceným pracovním úvazkem, který vykonává funkci správce Domečku. Jeho zástup v době dovolené
provádí 1 pracovník formou Dohody o provedení práce. Další
3 pracovníci jsou zaměstnaní formou Dohody o provedení práce.
Odborné přednášky jsou zajišťovány zpravidla smluvně. Na realizaci projektu se dále aktivně a bez nároku na odměnu podílí osm
osob, které vedou jednotlivé aktivity. Další dva členové týmu zajišťují technickou podporu.
  
O našich programech a akcích informujeme
prostřednictvím následujících médií
Internet
Všichni stávající i potenciální klienti mají přístup k informacím
o projektu 24 hodin denně na internetu buď přímo na internetových stránkách sdružení, nebo zprostředkovaně přes oficiální
stránky obce Lány.
www.naselany.cz
www.lany.cz
www.obec-lany.cz
Zde jsou veškeré informace o činnosti sdružení a jím realizovaných projektech a samozřejmě i detailní informace (otevírací doba
Domečku, kontaktní údaje, aktuální program na daný měsíc aj.).
Zároveň jsou rodičům, kteří to výslovně neodmítnou, zasílány
minimálně 1x měsíčně novinky a informace o dění v Domečku na
jejich osobní email.
Tisk
O probíhajících a připravovaných akcích informujeme formou tištěných inzerátů a oznámení v Lánském zpravodaji (informačním
listu Obecního úřadu Lány), který je zdarma distribuován všem
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obyvatelům Lán a Vašírova 1x měsíčně. Pokud to naše finanční situace dovoluje, inzerujeme ve zpravodajích okolních obcí. Čtenáři
mohou najít články o Domečku v rakovnickém Raportu, Rakovnickém deníku, Kladenském deníku.
Letáky a programy
Barevné informační letáčky Domečku spolu s aktuálním programem na daný měsíc a pozvánkami na besedy pravidelně roznášíme. Jsou k dispozici ve vestibulu Obecního úřadu Lány, v mateřských školách, lékárnách a obchodech v Lánech a okolních obcích,
dále v ordinacích dětských lékařů a samozřejmě v Domečku.
Pozvánky a místní rozhlas
Při konání mimořádných akcí připravujeme a tiskneme propagační materiály, které doručujeme všem obyvatelům Lán a Vašírova
i okolních obcí. O mimořádných akcích jsou občané Lán a Vašírova rovněž informováni obecním rozhlasem, zpravidla 1-2 dny před
konáním akce.
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OSTATNÍ AKCE

Novoroční vycházka
Nový rok jsme zahájili 1. ledna 2013 společnou vycházkou po lánské naučné stezce. Procházku dětem zpestřil připravený přírodovědný kvíz, sladké odměny a společné nalezení krmelce, kam
děti nachystaly dobroty pro zvířátka.
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VII. Maškarní merenda - benefiční akce
Únorová Maškarní merenda se nesla v duchu oslavy
6. narozenin Domečku. Napočítali jsme 129 dětských
a 29 dospěláckých masek. Pro všechny příchozí byly
připraveny soutěže, malování na obličej a loutkové
divadlo. Výtěžek z akce činil 1.959 Kč. Na akci nebyl
čerpán příspěvek obce Lány. Na zajištění akce nám
pomáhaly tetičky z Vlastenecko dobročinné obce baráčníků Lány Vašírov a členky lánského Sokola.
VII. Čtení pro celou rodinu - benefiční akce
Na měsíc březen jsme ve spolupráci s lánskou základní a mateřskou školou připravili v Muzeu T. G. M. literární odpoledne. Akce
byla věnována tvorbě Josefa Lady. Nedílnou součástí byla burza knih. V burze se vybrala celkem částka 6.855 Kč, která byla
darována obci Lány na rekonstrukci obecní knihovny. Nechyběla tradiční výtvarná soutěž pro předškolní i školní děti. Hlasitým
předčítáním pohádek během akce jsme se připojili k celorepublikovému projektu „Celé Česko čte dětem“. Během akce vystoupily
děti z mateřské i základní školy Lány. Na akci byl čerpán příspěvek obce Lány ve výši 1.500 Kč.
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Jarní úklid obce
Akce se konala v neděli 28. dubna na oslavu Dne země. Naše
sdružení uklízelo již tradičně na dětském hřišti v Lánech.
Příměstský tábor pro děti
Uspořádali jsme dva prázdninové příměstské tábory pro děti od
3 let s kapacitou 29 dětí. Děti byly rozděleny především podle
věku do dvou oddílů. V červenci byl tábor zaměřený na piráty
a v srpnu na zvířata. Vedoucím oddílu je vždy pedagog, kterému
pomáhají zkušené asistentky. Děti se vydaly na několik výletů za
hranice naší obce. Vlakem cestovaly do ZOO Chomutov, zájezdovým autobusem k parníku na Vltavě, odkud pokračovaly do ZOO
Praha, pěšky došly do Tuchlovic na zmrzlinu. Slunečné počasí
dětem všechny dny přálo a díky tomu zkonzumovaly rekordní
množství zmrzliny. Strava byla zajištěna v restauraci hotelu Classic. O příměstský tábor je každoročně velký zájem, kapacita byla
velmi brzy po vyhlášení termínů a témat zcela naplněna. Na akci
byl čerpán příspěvek obce Lány ve výši 5.000 Kč.
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VIII. Lánský den plný her - benefiční akce
Tradiční sportovní akce pro celé rodiny byla přeložena z důvodu
nepřízně počasí o 14 dní. I přes tuto komplikaci se akce vydařila.
Všichni si mohli vyzkoušet korálkování, malování na obličej, stříkání z hasičské hadice, svézt se v dětském mini vysokozdvižném
vozíku nebo prověřit své přírodovědné znalosti. K vidění byly
také lodní modely na Židovském rybníku. Na této červnové akci
se podařilo shromáždit částku 19.751 Kč, která byla darována Obci
Lány na rekonstrukci obecní knihovny. Na akci byl čerpán příspěvek obce Lány ve výši 7.500 Kč. Spolupracovali jsme se zástupci Vlastenecko dobročinné obce baráčníků Lány Vašírov, Sboru
dobrovolných hasičů T. G. M. Lány, Sportovní stáje Lány – Vašírov,
Modelářského klubu Lány a okolí, TJ Sokol Lány a Jazykové školy
Mortimer English Club Lány.

Lánské letní slavnosti
Prezentovali jsme činnost Domečku na tradiční červnové kulturní
akci pořádané obcí Lány.

25

VIII. Lampiónový průvod
Dušičkový lampiónový průvod. Tuto akci pořádáme pro všechny, kterým se stýská po hřejivém svitu lampiónů! Na akci s námi
spolupracoval Sbor dobrovolných hasičů T. G. M. Lány a Městská
Policie Nové Strašecí. Výchozím místem bylo tradičně parkoviště u lánského hřbitova. V cíli u Židovského rybníka bylo, jako již
tradičně, připraveno malé občerstvení. Zde jsme také společně
vypustili osm létajících lampionů štěstí. Na akci nebyl čerpán
příspěvek obce Lány.
Burzy dětského oblečení
Pořádáme jarní a podzimní burzu dětského oblečení. Během
burzy pořádáme sbírku nepotřebného ošacení, obuvi a jiných
potřeb ve prospěch FOD Klokánek v Hostivici a Azylového domu
v Kladně.
Voňavý advent
Účastnili jsme se se svými výrobky prodejní výstavy Voňavý
advent v lánské sokolovně, kde prezentujeme svou činnost. Součástí naší prezentace je také výtvarná dílna pro děti, uspořádána
s finanční podporou obce Lány.
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Partnerství
Občanské sdružení Naše Lány bylo partnerem obce Lány při realizaci projektu „Rekonstrukce obecní knihovny Lány“. V době letních prázdnin proběhla plánovaná rekonstrukce obecní knihovny (podlaha, strop, nábytek). Rekonstrukce byla financována
z rozpočtu obce ve výši 350.000 Kč, z toho částku 29.606 Kč
věnovalo občanské sdružení Naše Lány.
Částku 2.500 Kč věnoval Mortimer English Club Lány. Podařilo
se nám získat také několik materiálních darů (žaluzie, stolky, židličky, varnou konvici, květiny a remitendu několika časopisů pro
dospělé i děti).
Slavnostní otevření proběhlo 15. září 2013.
Knihovna sídlí v budově prvního stupně Základní školy Ch. G.
Masarykové Lány, č. p. 418. Knihovnicí je paní Jitka Macháčová.
V knihovně je téměř 7000 svazků knih a jedno stanoviště s veřejným přístupem k internetu.
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ZPRÁVA O STAVU HOSPODAŘENÍ
Přehled o výnosech a nákladech k 31. 12. 2013
Přehled výnosů dle zdroje financování
(v celých Kč)
MPSV - dotace
Úřad práce v Kladně - dotace
Krajský úřad Středočeského kraje - dotace
Obec Lány - dotace
Příjmy od uživatelů 	
Sponzorské dary
Členské příspěvky
Výtěžky z pořádaných akcí
Ostatní výnosy - čerpání z vlastního jmění,
využití daňové úspory za rok 2012 - 1.566 Kč
VÝNOSY CELKEM

Projekt
Ostatní akce
Správa
Domeček			

Naše Lány
celkem

120 460 Kč
114 094 Kč
0 Kč
16 000 Kč
127 400 Kč
11 700 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
14 000 Kč
0 Kč
3 000 Kč
0 Kč
185 376 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
5 550 Kč
0 Kč

120 460 Kč
114 094 Kč
0 Kč
30 000 Kč
127 400 Kč
14 700 Kč
5 550 Kč
185 376 Kč

0 Kč
389 654 Kč

0 Kč
202 376 Kč

29 Kč
5 579 Kč

29 Kč
597 609 Kč

				
				
Přehled nákladů dle účelu
Projekt
Ostatní akce
Správa
Naše Lány
(v celých Kč)
Domeček			
celkem
Osobní náklady - smlouva
Osobní náklady - DPP
Osobní náklady - ostatní soc. N
Materiál – potraviny
Materiál – tvořivé dílny a ostatní aktivity
Materiál – kancelářské potřeby
Materiál – vybavení
Materiál – ostatní 	
Cestovné
Nájemné
Poštovné
Právní a ekonomické služby
Školení a kurzy - vzdělávání lektorů
Kurzy, besedy a přednášky pro návštěvníky
Ostatní služby – inzerce, moderování akcí, aj.
Ostatní náklady – pojištění, poplatky, ČP, dary
NÁKLADY celkem

124 566 Kč
34 140 Kč
492 Kč
112 Kč
4 557 Kč
5 147 Kč
28 249 Kč
1 282 Kč
1 110 Kč
93 022 Kč
709 Kč
4 300 Kč
7 770 Kč
69 529 Kč
13 340 Kč
2 895 Kč
391 220 Kč

0 Kč
49 600 Kč
0 Kč
50 878 Kč
474 Kč
0 Kč
9 405 Kč
8 647 Kč
0 Kč
5 130 Kč
78 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
32 003 Kč
27 472 Kč
183 687 Kč

0 Kč
1 500 Kč
0 Kč
900 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
1 000 Kč
0 Kč
0 Kč
4 358 Kč
7 758 Kč

124 566 Kč
85 240 Kč
492 Kč
51 890 Kč
5 031 Kč
5 147 Kč
37 654 Kč
9 929 Kč
1 110 Kč
98 152 Kč
787 Kč
4 300 Kč
8 770 Kč
69 529 Kč
45 343 Kč
34 725 Kč
582 665 Kč
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Hospodářské výsledky organizace
a jednotlivých středisek
Výsledkem hospodaření občanského sdružení Naše Lány v roce
2013 je zisk ve výši 14.943,95 Kč. Tento zisk bude po schválení valnou hromadou převeden do vlastního jmění organizace.
Projekt Domeček
Projekt Domeček tvoří přibližně 66% celkového rozpočtu organizace. Hlavní příjmovou položkou jsou příjmy od návštěvníků za
vstupné a zpoplatněné aktivity Domečku a dále pak dotace MPSV
a dotace Úřadu práce. Hlavní nákladovou položkou jsou mzdy
pracovníků a nájemné. V roce 2013 skončilo hospodaření Domečku se ztrátou 1.566 Kč, na jejíž krytí byla využita daňová úspora
roku 2012 ve stejné výši. Celkové náklady projektu dosáhly částky
391.220 Kč.
Ostatní akce
Ostatní akce zahrnují všechny ostatní aktivity sdružení pořádané
mimo projekt Domeček. Hlavní příjmovou položkou jsou výtěžky
z pořádaných akcí. Hlavní nákladovou položkou jsou mzdy pracovníků a materiálové náklady. V roce 2013 skončilo hospodaření
tohoto střediska se ziskem 18.689 Kč a tyto prostředky budou použity na financování ostatních akcí v roce 2014.
Správa
Středisko správa tvoří pouze 1% celkového rozpočtu organizace
a mělo v roce 2013 ztrátu 2.179 Kč.
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Přehled majetku a závazků organizace k 31. 12. 2013
Majetek
K 31. 12. 2013 organizace nevlastní žádný dlouhodobý majetek.
Projekt Domeček je realizován v pronajatých prostorách a drobné vybavení klubovny a herny je účtováno přímo do spotřeby.
K 31. 12. 2013 organizace vlastní zásoby ve výši 1.553 Kč a krátkodobý finanční majetek v celkové hodnotě 229.113 Kč, který se
skládá z finančních prostředků na transparentním bankovním
účtu organizace a hotovosti v pokladně. Dále má organizace zaúčtovány příjmy příštích období ve výši 21.720 Kč, které představují budoucí platby od Úřadu práce v Kladně za měsíce listopad
a prosinec 2013 a náklady příštích období ve výši 512 Kč za nákup
materiálu na Maškarní merendu 2014.
Závazky
Organizace má k 31.12.2013 závazky pouze před splatností a to
v celkové výši 29.610 Kč. Tyto závazky jsou vůči zaměstnancům
ve výši 7.617 Kč a s tím související závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 3.853 Kč. A dále pak závazek
z titulu vratky nevyčerpané dotace poskytnuté MPSV na rok 2013
ve výši 18.140 Kč.
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LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ
Způsob vzniku a zániku členství, práva a povinnosti členů sdružení jsou popsány ve stanovách občanského sdružení Naše Lány.
Nejvyšším orgánem občanského sdružení je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové. Valná hromada volí Výbor občanského
sdružení, který řídí činnost sdružení po dobu dvou let.
V roce 2013 mělo občanské sdružení celkem 27 členů. Členské
příspěvky byly stanoveny částkou 300 Kč za rok pro dospělé osoby a 50 Kč za rok pro osoby mladší 18 let.
Členové
Bechyně Ladislav
Bechyňová Slava
Bena Jan Ing.
Bena Oskar
Benová Ludmila Ing.
Benová Matylda
Drastil Jakub
Drastil Josef
Drastil Matěj
Drastilová Jana
Hořejší Adam
Hořejší David
Hořejší Martina

Hořejší Miroslav Ing.
Chalupa Jan
Chalupa Šimon
Chalupová Ivana Bc.
Klimešová Andrea
Kotzinová Jana Ing.
Krátká Dagmar
Mariašová Andrea Mgr.
Moravcová Hana Ing.
Novák Vladimír
Pokorná Markéta Ing.
Šulcová Veronika Mgr.
Švestka Jaroslav
Ulmanová Portová Anna

Statutární zástupci

Výbor

předseda Drastilová Jana
místopředseda Hořejší Martina

předseda Drastilová Jana
místopředseda Hořejší Martina
hospodář Benová Ludmila Ing.
zapisovatel Ulmanová Portová Anna
člen výboru Chalupová Ivana Bc.
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PODĚKOVÁNÍ
V první řadě děkujeme všem dobrovolníkům, členkám a členům
občanského sdružení Naše Lány a jejich rodinám. Bez jejich obětavosti, nadšení, energie a ochoty pomáhat bychom nemohli vyvíjet a rozvíjet své aktivity. Jejich chuť investovat svůj volný čas
jsou základním kamenem našeho sdružení.
ZA FINANČNÍ PODPORU DĚKUJEME
Obci Lány, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
a Úřadu práce ČR.

DÁLE DĚKUJEME FIRMÁM
Topinfo s.r.o. z Prahy, DREXX s.r.o. z Lán, Středočeské Vodárny,
a.s. z Kladna, Cukrárna Panenka z Tuchlovic, Hospoda Narpa
Lány, Centropen a.s. z Dačic, EUROMEDIA GROUP k. s. z Prahy,
Kartonie s.r.o. z Prahy, Josef Barša ADSUM z Unhoště, McDonald‘s z Kladna, LA LORRAINE a.s. z Kladna, Dr. Oetker, spol. s r.o.
z Kladna, Linde Material Handling Česká republika s.r.o. z Prahy
a Simoně Dzurcové Brázdilové z Lán.
ZA OBĚTAVOU POMOC A SPOLUPRÁCI DĚKUJEME
Manželům Barochovým z Lán a Marii Benešové ze Stochova.
Dále děkujeme Barboře Rovné, Ireně Seibertové, Denise Novotné, Zdence Vítkové, Gabriele Erbenové, Žanetě Zaoralové, Haně
Řádové, Janě Malé, Václavu Kindlovi, Michaele Buřičové, Jitce
Hanžlové, Robinu Ambrožovi, Barboře Losové, Jitce Losové, Lucii Kellerové, Anetě Holasové, Pavle Fišerové a Martě Gregorové
z Lán. Rodinné poradkyni PhDr. Kateřině Peškové ze Slaného,
preventistce programu Zdravý úsměv Lucii Vachkové z Čeláko-
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vic, moderátorce Ireně Kottové Šmatlákové ze Stochova, klaunovi s balónky Aleně Paulišinové z Kladna, loutkovému divadlu
Aleše Bílka VYSMÁTO z Prahy, Hotelu Classic z Lán.
Dále chceme poděkovat za příjemnou spolupráci Obci Lány
a Vlastenecko dobročinné obci baráčníků Lány-Vašírov, Základní
umělecké škole ze Stochova, Modelářskému klubu Lány a okolí,
občanskému sdružení Sportovní stáj Lány – Vašírov, lánskému
Sboru Dobrovolných Hasičů T. G. M., Městské Policii z Nového
Strašecí, Tělocvičné jednotě Sokol Lány, Muzeu T. G. Masaryka
v Lánech, lánské mateřské a základní škole a jazykové škole Mortimer English Club Lány.
Děkujeme naší paní účetní Věře Svobodové.
ZA MEDIÁLNÍ PODPORU DĚKUJEME
Týdeníku Raport, Kladenskému deníku, redaktorům a vydavatelům Lánského zpravodaje. Firmě Topinfo s.r.o. děkujeme za internetovou prezentaci. Monice Přerostové z Vašírova za grafickou
přípravu tiskovin a této Výroční zprávy.
Velmi si vážíme všech partnerů, dárců a spřízněných duší za jejich pomoc a podporu, díky níž se nám daří uskutečňovat naše
cíle. Náš velký dík patří všem lidem, kteří přišli na některou z našich akcí a tím podpořili naši činnost. Děkujeme!
Kontaktní a identifikační údaje
název:			
NAŠE LÁNY, občanské sdružení
sídlo:			
Lesní 498, 27061 Lány
internet:			www.naselany.cz
e-mail:			sdruzeni@lany.cz
bankovní spojení:		
2258009001/5500 Raiffeisenbank a.s.
registrace:		
MV ČR 5.12.2005, č.j. VS/1-1/62494/05-R
IČ:			27016455
texty zpracoval:		
Výbor sdružení
grafický návrh:		
Monika Přerostová
fotografie:			archiv sdružení
náklad:			20 výtisků
vydáno:			duben 2014
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