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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
předkládáme Vám naši výroční zprávu za rok 2007. Tento rok byl pro občanské sdružení Naše Lány obdobím výrazného rozvoje.
Na jedné straně se nám podařilo dokončit velký projekt z roku 2006 a předat dětem zrekonstruované dětské hřiště u Židovského rybníka
v Lánech. A na straně druhé se nám dostalo bohaté podpory při realizaci projektu roku 2007 a mohli jsme tak v Lánech otevřít mateřské
centrum s názvem „Klub pro rodiče a děti – Domeček“. Naše obvyklé aktivity - pořádání různých benefičních akcí - se v roce 2007 také
rozrostly.
Děkujeme všem partnerům, dárcům a spřízněným duším za podporu, díky níž se nám daří uskutečňovat naše cíle.
S úctou,
Jana Drastilová
předseda občanského sdružení Naše Lány
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Činnost a cíle občanského sdružení Naše Lány

Abychom mohli posuzovat současnou činnost sdružení, je nutné si připomenout cíle, které jsme si stanovili při založení našeho sdružení:
Občanské sdružení Naše Lány vzniklo jako nezisková organizace z iniciativy lánských občanů, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji
obce Lány a Vašírov, zejména na zlepšování podmínek pro aktivní využití volného času dětí. Není nám lhostejné naše okolí a prostředí
ve kterém žijeme. Prostřednictvím občanského sdružení chceme prosazovat a realizovat naše nápady.
Pokud tedy budeme hodnotit rok 2007 s ohledem na výše uvedené cíle, můžeme konstatovat, že činnost sdružení je s nimi plně
v souladu. Úspěšně jsme dokončili dva velké projekty a zorganizovali jsme nebo se aktivně zúčastnili mnoha prospěšných akcí.
Oba projekty byly zaměřeny na výrazné zlepšení podmínek pro volný čas dětí. Všechny akce směřovaly k podpoře projektů zaměřených
na děti a zlepšení prostředí nebo služeb v naší obci.
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Lidé v občanském sdružení Naše Lány
Způsob vzniku a zániku členství, práva a povinnosti členů sdružení jsou popsány ve stanovách občanského sdružení Naše Lány.
Členské příspěvky jsou stanoveny částkou 300,- Kč za rok.

Výbor občanského sdružení:
předseda a jednatel

Drastilová Jana

místopředseda

Hořejší Martina

hospodář

Benová Ludmila Ing.

zapisovatel

Moravcová Martina Ing.

člen výboru

Ulmanová Portová Anna

Členové občanského sdružení:
Benová Ludmila Ing.
Bena Jan Ing.
Brezíková Marie
Burger Václav
Drastil Josef
Drastilová Jana
Hořejší Martina
Hořejší Miroslav Ing.
Klimešová Andrea
Kotzinová Jana Ing.
Krátká Dagmar
Moravcová Martina Ing.
Moravcová Hana Ing.
Ulmanová Portová Anna
Pokorná Markéta
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Důležité události v historii

2005

Založení a registrace občanského sdružení Naše Lány

2006 leden

I. Valná hromada a volba výboru občanského sdružení Naše Lány

2006

Projekt roku 2006 „Obnova dětského hřiště u Židovského rybníka“

2006 září

„Hejbni kostrou pro sokolovnu“ benefiční akce pro TJ Sokol Lány

2006 listopad

Mimořádná valná hromada – nové volby do výboru občanského sdružení Naše Lány

2007

Projekt roku 2007 mateřské centrum „Klub pro rodiče a děti – Domeček“ v Lánech

2007 únor

Slavnostní otevření „Klubu pro rodiče a děti – Domečku“

2007 únor

II. Valná hromada občanského sdružení Naše Lány

2007 duben

Podepsání smlouvy o přidělení grantu od Nadace Divoké husy ve prospěch Domečku

2007 duben

Podepsání smlouvy o přidělení příspěvku Obecního úřadu Lány na činnost občanského sdružení Naše Lány

2007 květen

Podepsání smlouvy o přidělení dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje ve prospěch Domečku

2007 květen

Slavnostní otevření dětského hřiště u Židovského rybníka

2007 září

„Hejbni kostrou pro školku“ benefiční akce pro lánskou Mateřskou školu
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Akce v roce 2007
2007 únor

„Maškarní merenda“ benefiční akce pro Domeček

"Z každé Vaší koruny jsou dnes dvě" to je heslo z letáčku Nadace Divoké husy. Tato nadace podpořila
naší benefiční akci pro vznikající klub pro rodiče a děti Domeček a zdvojnásobila její výtěžek. Výtěžek
z akce činil 32.987,- Kč. Celkem jsme tedy mohli zakoupit vybavení do Domečku v hodnotě 65.974,Kč. Během akce byl Domeček slavnostně otevřen.

2007 březen

„Literární čtení pro celou rodinu aneb pomáháme lánské knihovně“
benefiční akce pro lánskou knihovnu

Na březen (měsíc knihy) připravilo občanské sdružení literární odpoledne v Muzeu TGM. Součástí
odpoledne byla Burza knih aneb projekt Pomáháme lánské knihovně, kterou jsme se rozhodli zorganizovat jako podporu rozšíření knižního fondu
lánské knihovny. Obrátili jsme se na lánskou a vašírovskou veřejnost, s prosbou: „Darujte knihu do knihovny“. Na této akci vybrala lánská knihovnice
přes 40 knih, které rozšíří knižní fond knihovny. Částka 2.527,- Kč, kterou během akce věnovala veřejnost byla předána Obecnímu úřadu Lány na
nákup nových knih do knihovny.

2007 květen

„II. lánský den plný her“ + slavnostní otevření hřiště a předání dětem

V roce 2006 jsme hřiště uzavírali se záměrem jej zrekonstruovat. Náš záměr se podařil jen díky štědré finanční
pomoci od Obce Lány, Krajského úřadu Středočeského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a všech ostatních
sponzorů z řad občanů i firem. Otevření hřiště se uskutečnilo současně s lánským dnem plným her pro děti.
Při otevření dětského hřiště se nám podařilo získat další sponzorské dary ve výši 8.272,- Kč, které budou
použity na instalaci zavlažovacího systému nebo na jiné vylepšení hřiště.
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2007 červen

„Lánské letní slavnosti“ - akce Obecního úřadu Lány - prezentace občanského sdružení

Na LLS - tradičním kulturním svátku naší obce, jsme byli přítomni s informačním stánkem o činnosti a aktivitách našeho sdružení. Pro děti jsme
připravili oblíbené malování na obličej. Získali jsme sponzorské dary ve výši 1.783,50 Kč. Tato částka bude použita na dokončení dětského hřiště
v Lánech - instalaci zavlažovacího systému nebo na jiné vylepšení hřiště.

2007 červen

Den otevřených dveří firmy Ekologie s.r.o. - prezentace občanského sdružení

Občanské sdružení zajistilo soutěže pro děti a také oblíbené malování na obličej. Za tuto pomoc jsme získali
finanční dar ve výši 6000,- Kč ve prospěch dokončení dětského hřiště v Lánech.

2007 září

„Hejbni kostrou pro školku“ - benefiční akce pro Mateřskou školu

Cílem této benefiční akce bylo získat finančních prostředky na zakoupení pružinových houpadel a jiných herních prvků na zahradu
Mateřské školy. Celkem se podařilo shromáždit částku 53.235,- Kč (z toho15 tis bylo převedeno přímo od dárců na účet MŠ Lány)!
Nákup a instalaci prvků uskutečnila Mateřská škola koncem roku 2007.

2007 listopad

„Lampiónový průvod“

Tuto akci pořádáme pro všechny, kterým se stýská po hřejivém svitu lampiónů! Letošní hojná účast potvrdila
vzrůstající zájem občanů (především dětí) o tuto tradiční akci.

2007 prosinec

„Voňavý advent“ akce Obecního úřadu Lány - prezentace občanského sdružení

Pro děti jsme měli připravený stůl s výtvarnou dílnou, ve které si mohly vyrobit přání k vánocům, kartičky na dárky
nebo napsat seznam dárků pro Ježíška. Prodeje výrobků vytvořených v Domečku jsme získali částku 747,- Kč.
Také jsme obdrželi od Vlastenecko dobročinné obce baráčníků Lány - Vašírov sponzorský dar ve výši 1.935,- Kč
pro děti v Domečku.
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Klub pro rodiče a děti - Domeček
Domeček je místo, kde si mohou děti společně hrát a rodiče povídat.
Domeček svou činnost zahájil v únoru 2007 slavnostním otevřením spojeným s dětskou
Maškarní merendou. Mateřské centrum je otevřeno široké veřejnosti dva dny v týdnu:
v úterý 14 -17 hodin a ve středu 9 – 12 hodin. Od ledna 2008 je otevírací doba
s ohledem na velký zájem rozšířena o další dva tříhodinové bloky. Domeček nabízí
program rodičům na mateřské nebo rodičovské dovolené a především dětem, které
ještě nenavštěvují mateřskou školu.
Místo realizace - pronajaté prostory o rozloze 108 m2 v budově TJ Sokol Lány,
Masarykovo náměstí 217, 27061 Lány. Majitel budovy a pronajímatel je Tělocvičná
jednota Sokol Lány.
V naší obci dosud nebylo žádné místo, které by umožňovalo setkávání rodičů
a nabízelo zároveň hernu pro děti předškolního věku. V letech 2006-2007 se z iniciativy
našeho sdružení podařilo zrekonstruovat nefunkční dětské hřiště u Židovského rybníka
v Lánech, které je velkým přínosem pro aktivity dětí ve volném čase, ale lze jej využívat
pouze za příznivého počasí. Proto vznikl projekt mateřského centra s názvem „Klub pro
rodiče a děti – Domeček“, který poskytuje celoroční provoz za jakéhokoliv počasí
a zároveň nabízí pestrou paletu aktivit pro rodiče a jejich děti předškolního věku.
Existence našeho mateřského centra má mimo jiné pomoci integraci nových rodin do
života v naší obci – vzhledem k intenzivní výstavbě nových domů se do Lán a Vašírova
stěhují rodiny s dětmi a my jim umožníme najít přátele s podobnými problémy. Další
funkcí je pomoc rodičům, kteří se po narození potomka dostanou do částečné nebo
úplné sociální izolace. Důležitá je i podpora seberealizace rodičů na mateřské
a rodičovské dovolené či podpora sebevzdělávání jako pomoc při návratu
do pracovního procesu.
výroční zpráva 2007 - strana 9

Rodiče i děti se mohou v Domečku kromě herny zapojit do připravených programů: besedy, cvičení s Matějem pro děti, kondiční cvičení
s Martinou pro ženy, keramický kroužek a výtvarné dílny, do kurzu anglického jazyka pro maminky nebo do burzy dětského oblečení a
třídění odpadu. Spolu s rozšířením otevíracích hodin Domečku přibude i organizovaných programů pro děti.

Návštěvnost Domečku - dospělé osoby i děti
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Pozn. Otevírací doba v prosinci 2007 byla pouze 3 týdny

Návštěvníci Domečku
15%

Nově přistěhovalí
obyvatelé Lán a
Vašírova
Návstěvníci z okolních
obcí

25%
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60%

Návštěvníci původem z
Lán a Vašírova

Finanční zpráva a hospodaření za rok 2007
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Plány pro rok 2008

 Získání finančních prostředků pro Domeček
 Získání finančních prostředků na akce pořádané občanským sdružením: Maškarní merenda, Literární odpoledne, Lánský den plný
her, Neckiáda, Hejbni kostrou a Lampiónový průvod.
 Rozšíření otevírací doby Domečku o dva tříhodinové bloky nejen v zimním období.
 Instalace zavlažovacího systému na dětském hřišti u Židovského rybníka v Lánech ve spolupráci s OÚ Lány.
 Pomoc Obecnímu úřadu Lány s rekonstrukcí dětského hřiště ve Vašírově.
 Rozšíření aktivní členské základny občanského sdružení.
 Propagace činnosti občanského sdružení v regionálním tisku.
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Poděkování

Za finanční pomoc v roce 2007 děkujeme: Obecnímu úřadu Lány, Krajskému úřadu Středočeského kraje, Nadaci Divoké Husy.
Dále pak Miroslavu Malému, Lidmile Novákové, manželům Vomelovým, Liboru Matějoviči, manželům Skálovým, manželům Štokrovým,
Boženě Řežábkové, manželům Šikýřovým, Marii Jirkovské, manželům Šulcovým, manželům Pisskovým, manželům Chalupovým, Renatě
Matějkové, manželům Brezíkovým, Simoně Dzurcové Brázdilové, Vlastenecko dobročinné obci baráčníků Lány – Vašírov a Městskému
úřadu Stochov. Firmám Ekologie s.r.o. z Lán, České lupkové závody, a.s. z Nového Strašecí, Pragoperun s.r.o. z Prahy, Bechyně s.r.o.
z Lán a firmě Topinfo s.r.o. z Prahy.
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Za materiální podporu v roce děkujeme: firmám ECO – JURIS s.r.o. z Kladna, DREXX s.r.o. z Lán, Cukrárně Panenka z Tuchlovic,
EuroAgentur – Hotelu Classic Lány, Kartonie s.r.o. z Prahy, smíšenému zboží pana Vaněčka z Lán, Václav Hořejší ITOS Slaný, Pekárně
Hošer z Nového Strašecí, Dr. Oetker, spol. s r.o. z Kladna, Lego Production s.r.o. z Kladna, JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku,
Josef Barša ADSUM z Unhoště, Krouhárna zelí z Tuchlovic, Real Invest Franc s.r.o. z Kladna, Restaurace Vašírovský dvůr, Restaurant –
Vinárna Fontána z Lán, tesa tape, s.r.o. z Prahy, Hospodě Narpa z Lán. Zároveň děkujeme všem rodinám, které věnovaly hračky a jiné
vybavení pro vznikající Klub pro rodiče a děti - Domeček. Dále pak děkujeme panu Kindlovi, Michaele Buřičové, Renatě Matějkové, Věře
Rýglové a paní Pavlíkové za pomoc Mateřské škole Lány.
Za obětavou pomoc děkujeme: manželům Kamile a Tomášovi Barochovým, Barboře Fenclové, Berounským měšťanům - skupině
historického šermu, Tělocvičné jednotě Sokol Lány, Jiřímu Švancarovi, Kroužku stepu ZŠ Lány, Vladimíru Novákovi, Janu Svobodovi,
Muzeu T.G.M. Lány, Divadelnímu souboru Mráz po zádech, Haně Špásové, Heleně Kafkové, lánské Mateřské škole, Modelářskému
klubu Lány a okolí, Miroslavu Štáfkovi, lánskému Sboru dobrovolných hasičů, základní kynologické organizaci Lány a dalším
dobrovolníkům, jejichž obětavosti a ochoty pomáhat nám si velice vážíme. Děkujeme všem lidem, kteří přišli na některou z našich akcí a
tím podpořili naši činnost.
Za mediální podporu děkujeme: týdeníku Raport, Rakovnickému a Kladenskému deníku, deníku Kladenský expres, redaktorům a
vydavatelům Lánského zpravodaje a firmě Topinfo s.r.o. za internetovou prezentaci našeho sdružení.
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Kontakty

název:

NAŠE LÁNY, občanské sdružení

adresa:

Lesní 498, 27061 Lány

internet:

www.lany.cz

e-mail:

sdruzeni@lany.cz

fax:

+420 313 574 809

bankovní spojení:

2258009001/2400 eBanka, a.s., Beroun

registrace:

MV ČR 5. prosince 2005, č.j. VS/1-1/62494/05-R

IČ:

27016455

Zprávu zpracoval a vydal výbor občanského sdružení Naše Lány.
Vydáno:
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leden 2008

