VÝROČNÍ ZPRÁVA
2014

Vážení přátelé,
ať už náhodou či cíleně, držíte v ruce zprávu o činnosti spolku
Naše Lány v roce 2014.
Rok 2014 byl pro nás rokem velkých změn. Podle nového Občanského zákoníku jsme se 1. ledna stali automaticky spolkem. Na
květnové valné hromadě jsme si zvolili nový název NAŠE LÁNY,
z.s. a schválili jsme nové stanovy. V závěru roku se tyto změny
objevily zapsané i v rejstříku spolků.
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.
To vše vyžadovalo čas, spolupráci, vzájemnou toleranci, důvěru
a nadšení pro společnou věc nejen od členů spolku, ale též z řad
dobrovolníků, kteří nám fandí a nezištně pomáhají.
Děkujeme Vám všem za pomoc, ochotu a čas věnovaný dobré
věci. Držte nám palce.
Přejeme Vám pohodový rok 2015.
Za celý tým spolku i 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
Spolek (dříve občanské sdružení) Naše Lány vznikl v roce 2005
z iniciativy lánských občanů. Členové spolku 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“) s doprovodným programem jako prostor ke vzájemnému setkávání a aktivnímu trávení volného času rodičů s dětmi,
především matek a otců na mateřské/rodičovské dovolené.
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 nemusí
za podobnou službou vozit své děti mimo obec Lány.
Důležité události z naší krátké minulosti 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), Vesnice Středočeského kraje 2014 (Fulínova cena).
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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 občanského sdružení.
• 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
a jeho slavnostní otevření.
• Vstup do Sítě mateřských center o.s.

ve

Vašírově“

2010
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
• Instalace pryžové dopadové plochy na dětském hřišti
u Židovského rybníka.
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2011
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
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.
2014
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
• Změna názvu a stanov dle nového Občanského zákoníku.
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KLUB PRO RODIČE A DĚTI - DOMEČEK
Klub pro rodiče a děti - 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 v uplynulém roce bylo zvýšit informovanost rodičů a tím podpořit rodinu v její samostatnosti a funkčnosti. Tohoto cíle jsme se snažili dosáhnout především pořádáním
interaktivních besed a přednášek s odborníky, dále zprostředkováním a přímým poskytováním informací a poradenstvím po celou otevírací dobu Domečku.
Projekt pomáhá:
• v rozšiřování informovanosti rodičů,
• v nalézání řešení v obtížných životních situacích,
• v poradenské činnosti – např. rodičům, kteří se dostanou do
částečné nebo úplné sociální izolace,
• v nacházení cesty, jak sladit rodinný a pracovní život,
• v prevenci negativních jevů v rodině,
• v integraci nových rodin do života v naší obci,
• v podpoře seberealizace rodičů na mateřské a rodičovské dovolené,
• v podpoře sebevzdělávání jako pomoci při návratu do pracovního procesu,
• ve zlepšování mezigeneračních vztahů.
Vstupné do Domečku činí 30 Kč za dospělou osobu po dobu jednoho tříhodinového bloku. Členové spolku využívají 50% slevy
ze vstupného. Stálí návštěvníci mají možnost zakoupit si cenově
zvýhodněné permanentky. Pravidelné aktivity (pohybová, zpí-
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vánková nebo výtvarná dopoledne) jsou symbolicky zpoplatněny. U ostatních aktivit je vybíráno kurzovné a kroužkovné, které
slouží pouze k pokrytí nákladů s tím spojených. Besedy, přednášky, semináře a jakékoli poradenství jsou bezplatné.

Týden v Domečku
PONDĚLÍ
13:00 - 14:00

Angličtina pro děti

ÚTERÝ
09:00 - 12:00
10:00 - 10:30
14:00 - 17:00
		
		
		

Herna pro všechny, Poradenství
Pohybové dopoledne
Herna pro všechny, Poradenství
Besedy, přednášky, kurzy a semináře
Krátkodobé hlídání dětí
Maňáskové divadlo

STŘEDA
07:30 - 09:00
09:00 - 12:00
09:30 - 10:00
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
		
PÁTEK
14:50 - 15:50

Jóga pro dospělé
Herna pro všechny, Poradenství
Zpívánkové dopoledne
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
Angličtina pro děti
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Přehled nabízených aktivit
Besedy, přednášky a semináře
Zařazujeme zpravidla 1x měsíčně. Zveme odborníky nebo osoby
se specifickými znalostmi a zkušenostmi, aby přednášeli na témata, která rodiče zajímají.
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 13 dvouhodinových interaktivních besed a přednášek s diskusí, které byly zaměřeny na
zvyšování partnerských a rodičovských kompetencí, podporu
funkční rodiny, prevenci patologických jevů v rodinách a zdravé
stravování.
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CELKOVÝ PŘEHLED - besedy, přednášky, semináře
datum

název akce

dospělí

děti

21. 1.

Nemoc není nepřítel
Radomíra Reupke

12

17

12. 2.

Zážitkové pobyty pro rodiče s dětmi
Irena Nevolová (4listekdetem.cz)

6

8

19. 2.

Zdraví z přírody
Linda Melenová (Missiva)
Andrea Habešová (Just)

14

15

19. 3.

Vaření podle pěti elementů
Radomíra Reupke

15

19

26. 3.

Jak se vyrovnat s opakovanou nemocností
Michaela Buřičová, Pavlína Matějovičová

13

14

8. 4.

Infekční onemocnění a jejich prevence - očkování
Mgr. Jana Tichá (KHS SK v Kladně)
Centrum pro rodinu Vega Kladno

12

12

7. 5.

Jarní očista organismu
Radomíra Reupke

6

9

13. 5.

Den krásy
Dagmar Brandlová, Martina Hořejší

11

8

17. 6.

Jdeme se podívat do školky
Miluše Vaněčková (MŠ Lány)

2

1

19. 6.

Domácí bylinková lékárna
svépomocná skupina maminky

7

7

24. 9.

Pečujte o svou pleť
Veronika Radoňová

11

14

22. 10.

Žena jako partnerka, matka, babička
aneb jak být stále fit
Michaela Buřičová, Linda Melenová

9

9

20. 11.

Ruce na prsa aneb máš to ve svých rukou
Jana Boskovicová (Dialog Jessenius)

6

0

25. 11.

Tradiční čínská medicína
Veronika Lindnerová

17

17
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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

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
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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

Angličtina pro děti
1x týdně 60 minut výuky vedeno hravou formou. Určeno dětem
navštěvujícím 3. a 4. třídu základní školy. Probíráme konkrétní témata a učíme se celé věty. Používáme pracovní sešity, učebnice a
připravujeme vlastní praktické materiály.
Věnujeme každému dítěti individuální přístup. Děti se připravují
na Cambridge YEL Tests (Young English Learners) úroveň MOVERS. Ve skupině max. 4 děti.
Lektor: Mgr. Veronika Šulcová
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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

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
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Herna pro děti a knihovna
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
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Krátkodobé hlídání dětí
Během aktivit pro rodiče zajišťujeme hlídání dětí, aby se rodiče
mohli plně věnovat dané aktivitě. Hlídací tety: Aneta Holasová,
Romana Pavlíčková

Maňáskové divadlo
Hrajeme dětem maňáskové divadlo. Čtením jsme se připojili k celorepublikové kampani „Celé Česko čte dětem“. Pohádková babička: Věra Svobodová

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, Martina Hořejší a Barbora Rovná
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Mikulášská herna pro děti
Uspořádali jsme velkou mikulášskou hernu pro děti s rodiči. Mikuláš s andělem rozdávali dětem nadílku a společně s rodiči zpívali koledy.

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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Spolupráce
Projekt Domeček spolupracuje s Mateřskou školou v Lánech. Za
dobu realizace projektu se Domeček osvědčil jako přechod mezi
rodinou a školkou. Dále spolupracujeme se spolkem Baráčníků
v Lánech a s babičkami z domu s pečovatelskou službou, které
pravidelně zveme do Domečku na výtvarné dílny.

Personální zabezpečení projektu
Vedoucí tým projektu tvoří tři hlavní koordinátorky: Jana Drastilová, Martina Hořejší a Ludmila Benová. 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 získávání finančních prostředků a realizaci a kontrolu projektu.
Projekt Domeček měl v roce 2014 jednoho stálého zaměstnance
na hlavní pracovní poměr se zkráceným pracovním úvazkem,
který vykonával poradenskou, zprostředkovatelskou a správní
činnost a dva zaměstnance formou dohody o provedení práce,
z nichž jeden vykonával zástup pracovníka na hlavní pracovní poměr a druhý zajištoval vedení pokladny.
Všechny ostatní činnosti (vedení jednotlivých aktivit, technická
podpora projektu, aj.) jsou členy spolku vykonávány na bázi dobrovolnosti.
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Statistiky a hodnocení projektu
Rok 2014 byl již osmým rokem, kdy 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 kladně vnímáme skutečnost, že návštěvníci
naše služby doporučují svým přátelům a známým, kteří se pak
stávají pravidelnými uživateli námi nabízených služeb.
V letních měsících je v Domečku tradičně nejnižší návštěvnost
z důvodů dovolených a hezkého počasí. Času jsme využili k provozním činnostem: v prostorách Domečku proběhl generální
úklid a drobné opravy.
Návštěvnost Domečku v roce jeho otevření tj. 2007 byla 1 317
individuálních návštěv. Od té doby návštěvnost každý rok pravidelně mírně stoupala. Od roku 2012 se počet návštěv stabilizoval
a pohybuje se v rozmezí 3 000 – 3 500 individuálních návštěv.
V roce 2014 jsme zaznamenali celkem 3 087 individuálních
návštěv.
Domeček jednorázově i opakovaně navštívilo celkem 200 rodin,
z nichž 29 bylo v roce 2014 nově příchozích. Domeček nejčastěji
navštěvují matky, otcové nebo babičky s dětmi (jen dědečkové
jsou nám vzácností).
Nejvyšší počet jednotlivých návštěv v jedné rodině byl 60.

STATISTIKA DLE RODIN
< 5 návštěv

> 10 návštěv

> 20 návštěv

> 30 návštěv

95 rodin

55 rodin

35 rodin

15 rodin

47%

27%

18%

8%
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CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST DOMEČKU
měsíc

dospělí

děti

celkem

leden

195

153

348

únor

201

164

365

březen

167

156

323

duben

207

163

370

květen

189

182

371

červen

95

87

182

červenec

0

0

0

srpen

11

19

30

září

154

122

276

říjen

195

135

330

listopad

169

124

293

prosinec

112

87

199

1695

1392

3087

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT
aktivita

počet

dospělí

děti

13x

144

150

160x

425

552

Pohybové dopoledne

27x

193

219

Zpívánkové dopoledne

30x

178

233

Jóga pro dospělé

31x

342

0

Angličtina pro dospělé

34x

284

0

Angličtina pro děti

33x

0

73

Výtvarné dopoledne

38x

104

120

Kurz háčkování

5x

34

45

371

1695

1392

Besedy, přednášky, semináře
Herna
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Public relations - vztah s veřejností
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 spolku, nebo zprostředkovaně přes oficiální
stránky obce Lány.
www.naselany.cz
www.lany.cz
www.obec-lany.cz
Zde jsou veškeré informace o činnosti spolku a jím realizovaných
projektech spolu s provozními informacemi (otevírací doba Domečku, kontaktní údaje, aktuální program na daný měsíc aj.).
Zároveň jsou rodičům, kteří to výslovně neodmítnou, zasílány na
jejich osobní email minimálně 1x měsíčně novinky a informace
o dění v Domečku.
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Tisk
O probíhajících a připravovaných akcích informujeme formou tištěných inzerátů a oznámení v Lánském zpravodaji (informačním
listu Obecního úřadu Lány), který je 1x měsíčně zdarma distribuován všem obyvatelům Lán a Vašírova.
Pokud to naše finanční situace dovoluje, inzerujeme ve zpravodajích okolních obcí. Čtenáři mohou najít články o Domečku např.
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 osobně
roznášíme do domácností.
Letáčky jsou také 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 3 dny před konáním akce.
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OSTATNÍ AKCE

Novoroční vycházka
Nový rok jsme zahájili 1. ledna 2014 společnou vycházkou po lánské naučné stezce. Procházku dětem zpestřily hádanky, sladké
odměny a společné nalezení krmelce, kam děti nachystaly dobroty pro zvířátka.

VIII. Maškarní merenda - benefiční akce
Lednová merenda se nesla v duchu oslavy 7. narozenin Domečku.
Napočítali jsme 176 masek, z toho bylo 25 dospělých. Děti zkoušely modelovat zvířátka z balonků nebo se pokoušely zavazovat
kouzelnické uzly. Nechybělo malování na obličej a kouzelnické
vystoupení. Výtěžek z akce činil 5.418,70 Kč. Na akci nebyl čerpán
příspěvek Obce Lány. S organizačním zajištěním nám pomáhaly
tetičky z Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků Lány-Vašírov
a členky lánského Sokola.
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VIII. Čtení pro celou rodinu - benefiční akce
Osmý ročník literárního odpoledne pořádaný v Muzeu T. G. M.
Lány představil dětem Eduarda Petišku. Nedílnou součástí akce
byla burza knih a výtvarná dílna pro děti. Výtěžek z akce činil
5.250 Kč a byl darován lánské základní škole na doplnění školního knižního fondu. 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 ze Základní školy Lány a ZUŠ
Stochov. Na akci byl čerpán příspěvek obce Lány ve výši 2.986
Kč.
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Jarní úklid obce
Akce se konala v neděli 12. dubna na oslavu Dne země, kdy tradičně uklízíme na dětském hřišti v Lánech.

Jarní vycházka do lánské obory
Členové spolku a další pomocníci a dobrovolníci se vydali na organizovanou vycházku lánskou oborou ke zřícenině hradu Jivno.
Průvodci byli lánský písmák PaedDr. Václav Vodvářka a lesník
Ing. Robin Ambrož.
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IX. Lánský den plný her - benefiční akce
Sportovní akce pro celé rodiny se uskutečnila v červnu. Všichni si mohli vyzkoušet korálkování, střílení z luku i vodní pistole,
malování na obličej, stříkání z hasičské hadice i jízdu na koni. Interaktivní kvízy nabízely prověření znalostí o přírodě či recyklaci.
K vidění byly také lodní modely na Židovském rybníku. Na této
akci se podařilo shromáždit částku 17.601 Kč, která byla využita
na provoz Domečku. Na akci jsme čerpali příspěvek Obce Lány ve
výši 2.014 Kč. Spolupracovali jsme se zástupci Vlasteneckodobročinné obce baráčníků Lány-Vašírov, Sboru dobrovolných hasičů
Lány, Sportovní stáje Lány – Vašírov, Modelářského klubu Lány
a okolí, TJ Sokol Lány a jazykové školy Mortimer English Club
Lány.
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Burzy dětského oblečení
Jarní a podzimní burza dětského oblečení patří k již tradičním akcím. Během burzy pořádáme sbírku nepotřebného ošacení, obuvi a jiných potřeb ve prospěch Azylového domu v Kladně, Dětského domova v Kladně (děti 0 - 3 roky) a Stochově (děti 3 - 6 let).

Příměstský tábor pro děti
Uspořádali jsme dva prázdninové příměstské tábory pro děti od
3 let s kapacitou 29 účastníků. Děti byly rozděleny podle věku do
dvou oddílů.
První tábor byl zaměřený cykloturistiku (Průzkumníci) a druhý
tábor se zabýval pravěkem (Cesta do pravěku). Vedoucím oddílu
je vždy pedagog, kterému pomáhají zkušené asistentky. Obědy
zajišťovala lánská restaurace pod vedením paní Hamouzové.
Děti se vydaly na několik výletů za hranice naší obce. Vlakem
nebo na kole cestovaly do železničního muzea v Lužné, na odrážedlech dojely do Tuchlovic a na kolech do Žiliny na zmrzlinu.
Zájezdový autobus zavezl děti ke Koněpruským jeskyním. Děti
také měly poprvé možnost strávit na táboře i jednu noc. Z důvodu nepřízně počasí se stanovalo v sokolovně.
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O příměstský tábor je každoročně velký zájem, po vyhlášení termínů a témat je kapacita tábora každoročně velmi brzy zcela naplněna. Na akci byl v roce 2014 čerpán příspěvek obce Lány ve
výši 5.000 Kč.
Vedoucí: Jitka Ambrožová, Robin Ambrož, Jitka Losová, Eliška
Losová, Veronika Šulcová, Simona Piskláková a Lucie Kellerová.

IX. 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, Obec Lány
a Městská Policie Nové Strašecí. Výchozím místem bylo parkoviště u lánského hřbitova. V cíli u Židovského rybníka bylo, jako již
tradičně, připraveno malé občerstvení. Zde jsme také společně
vypustili devět létajících lampionů štěstí. Akce se konala s podporou obce Lány, která zajistila ohňostroj u sochy sovy ve Školním
zemědělském podniku Lány. Na akci nebyl čerpán finanční příspěvek obce Lány.
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Podzimní úklid lesa u Panenky Marie
V listopadu členové spolku spolu s dalšími pomocníky a dobrovolníky vyčistili kousek lesa okolo pomníčku Panenky Marie a cyklostezky k Tuchlovicím.

Voňavý advent
Účastnili jsme se se svými výrobky prodejní výstavy Voňavý advent v lánské sokolovně, kde prezentujeme naši činnost. Součástí
prezentace je také výtvarná dílna pro děti uspořádaná s finanční
podporou obce Lány.
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Partnerství
Jedna lípa ukrývá poselství našeho spolku. V pátek 24. října jsme
v areálu za lánskou sokolovnou zasadili sazenici lípy srdčité. Spolu s dalšími čtyřmi nahradily sazenice staré a nemocné stromy, jež
stály okolo sportoviště od roku 1923.
S hloubením sázecí jámy nám v předstihu pomohli hokejisté a volejbalisté. Z našeho spolku se sešlo 16 členů včetně dětí a společnými silami jsme lípu umístili do jámy. Pod lípu byla ukryta schránka pro budoucí generace s informacemi o spolku a Domečku, to
vše v nepromokavé úpravě.
Lípa má vizitku našeho spolku a společně s dalšími lípami bude
vytvářet příjemné okolí sportoviště, které využívají naše děti i my
při sportu.

Dobré atmosféře přispělo i příjemné podzimní počasí a na přítomné občas vykouklo zpoza mraků i slunce. Společně s námi zasadily svou lípu děti z lánské základní a mateřské školy, a připojili se
také členové Hokejového klubu Lány a lánští Baráčníci.
Tato výsadba byla již druhou etapou sázení nových stromů okolo
lánské sokolovny. První se uskutečnila v roce 2011. Pět lip tehdy
zasadili členové sportovních oddílů lánského Sokola.
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Projekt Šárka
Spolek Naše Lány je partnerem sociální komise obce
Lány při pomoci lánské sociálně slabé rodině malé
Šárky. Šárka se narodila v říjnu 2014. Prostřednictvím
darů zajišťujeme vybavení domácnosti, oblečení a potřeby pro Šárku. Pomáháme s vyřizováním příspěvků
sociálních dávek a pomáháme s vedením domácnosti
jako takové. Rozpočet je nevýznamný, projekt je založen na darech a práci dobrovolníků.

Místní akční skupina Svatováclavsko
Spolek Naše Lány se stane v roce 2015 členem připravované MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Členy spolku by se měly stát následující obce: Lány,
Tuchlovice, Stochov, Kačice a Kamenné Žehrovice.
Dalšími členy spolku budou organizace zřizované
uvedenými obcemi, místní neziskové organizace a
vybraní podnikatelé.
Cílem je podpora udržitelnosti rozvoje v územní působnosti spolku ve prospěch místního partnerství
města a obcí, neziskových organizací, drobných
podnikatelů, malých a středních podniků a dalších
subjektů působících v území, prostřednictvím vlastní
činnosti a realizace rozvojových koncepcí a strategií.
Jednou z hlavních činností spolku bude příprava a
realizace investičních i neinvestičních projektů, které jsou v souladu se strategií rozvoje území spolku
a jejichž realizace je možná s využitím jak národních
zdrojů, tak i zdrojů EU.
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ZPRÁVA O STAVU HOSPODAŘENÍ
Přehled výnosů dle zdroje financování (v celých Kč)
MPSV - dotace
Úřad práce v Kladně - dotace
Obec Lány - dotace
Příjmy od uživatelů
Sponzorské dary
Členské příspěvky
Výtěžky z pořádaných akcí
Ostatní příjmy - úroky z běžného účtu
VÝNOSY CELKEM
VÝNOSY V %
Přehled nákladů dle účelu (v celých Kč)
Osobní náklady - smlouva
Osobní náklady - DPP
Osobní náklady - ostatní soc. n.
Materiál - potraviny
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 a jiné
Ostatní náklady - pojištění, poplatky, členství, dary
NÁKLADY CELKEM
NÁKLADY V %

Projekt
Domeček
0
110797
20000
156429
4500
6850
0
24
298600
63%

Ostatní
akce
0
0
10000
101700
2075
0
62613
0
176388
37%

Naše Lány, z.s.
celkem
0
110797
30000
258129
6575
6850
62613
24
474988
100%

Projekt
Domeček
120845
6280
548
12525
3796
4824
5097
0
76433
604
4900
0
72980
2900
5876
317608
68%

Ostatní
akce
3400
46350
0
40553
1812
2345
12081
0
8597
87
0
0
0
28771
6444
150440
32%

Naše Lány, z.s.
celkem
124245
52630
548
53078
5608
7169
17178
0
85030
691
4900
0
72980
31671
12320
468048
100%

Hospodářské výsledky organizace a středisek
Výsledkem hospodaření spolku Naše Lány v roce 2014 je zisk ve
výši 6.940,29 Kč. Tento zisk bude po schválení valnou hromadou
převeden do vlastního jmění organizace.

Středisko Domeček
Projekt Domeček tvoří přibližně 65 % celkového rozpočtu organizace. Hlavní příjmovou položkou jsou příjmy od návštěvníků
za vstupné a zpoplatněné aktivity Domečku, dotace Úřadu práce a příspěvek Obce Lány. Hlavními nákladovými položkami jsou
mzdy pracovníků, nájemné a odměny lektorům za kurzy, besedy
a přednášky pro návštěvníky. V roce 2014 skončilo hospodaření
Domečku se ztrátou 19.007,41 Kč, na jejíž krytí byla využita daňová úspora z let 2011, 2012 a 2013 ve stejné výši. Celkové náklady
projektu dosáhly částky 317.608 Kč.
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Středisko Ostatní akce
Ostatní akce zahrnují jiné aktivity spolku pořádané mimo projekt
Domeček – např. Čtení pro celou rodinu, Lánský den plný her,
Maškarní merenda, příměstské tábory, burzy oblečení a lampionový průvod. Hlavní příjmovou položkou střediska jsou výtěžky
z pořádaných akcí. Hlavní nákladovou položkou jsou mzdy pracovníků a materiálové náklady. V roce 2014 skončilo hospodaření
tohoto střediska se ziskem 25.947,70 Kč a tyto prostředky budou
použity na financování ostatních akcí v roce 2015.

Přehled majetku a závazků organizace
Majetek
K 31. 12. 2014 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. 2014 organizace vlastní zásoby ve výši 1.850 Kč a krátkodobý finanční majetek v celkové hodnotě 256.419 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
9.970 Kč, které představují budoucí platby od Úřadu práce v Kladně za měsíc prosinec 2014; výdaje příštích období ve výši Kč 1.050
Kč za účetnictví 4.Q/2014 a výnosy příštích období ve výši Kč
1.100 Kč, které představují členské příspěvky na rok 2015.

Závazky
Organizace má k 31.12.2014 závazky pouze před splatností a to
v celkové výši 35.880 Kč. Tyto závazky jsou vůči zaměstnancům
ve výši 8.151 Kč a s tím související závazky ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a srážkové daně ve výši 3.619 Kč. Dále
má spolek závazky vůči dodavatelům ve výši 24.110 Kč z titulu nájemného za 4.Q/2014.
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LIDÉ VE SPOLKU NAŠE LÁNY
Způsob vzniku a zániku členství, práva a povinnosti členů spolku
jsou popsány ve stanovách spolku. Nejvyšším orgánem spolku je
valná hromada, kterou tvoří všichni členové. Valná hromada volí
výbor spolku, který řídí činnost spolku po dobu tří let.
V roce 2014 měl spolek celkem 31 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
Břehová Helena
Břehová Jitka Ing.
Břeh Petr
Drastil Jakub

Drastil Josef
Drastil Matěj
Drastilová Jana
Drastilová Anna
Hořejší Adam
Hořejší David
Hořejší Martina
Hořejší Miroslav Ing.
Chalupa Jan
Chalupa Šimon

Statutární zástupci
předseda 		
místopředseda		

Drastilová Jana
Hořejší Martina

Výbor
předseda 		
místopředseda		
hospodář		
zapisovatel		
člen výboru		

Kontrolní výbor
Kotzinová Jana Ing.
Šulcová Veronika Mgr.
Břehová Jitka Ing.
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Drastilová Jana
Hořejší Martina
Benová Ludmila Ing.
Ulmanová Portová Anna
Chalupová Ivana Bc.

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme především všem dobrovolníkům, členkám a členům spolku 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 je naším
základním kamenem.

Za finanční a materiální podporu děkujeme
Obci Lány, Úřadu práce ČR – Kontaktní pracoviště Kladno.

Naše poděkování patří také firmám
Topinfo s.r.o. z Prahy, DREXX s.r.o. z Lán, CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o. z Prahy,
Cukrárna Panenka z Tuchlovic, Hospoda Narpa Lány, Centropen a.s. z Dačic, Euromedia group z Prahy, Kartonie s.r.o. z Prahy, Josef Barša ADSUM z Unhoště, LA LORRAINE
a.s. z Kladna, EKO-KOM a.s. z Prahy, Simoně Dzurcové Brázdilové z Lán a Kulturnímu
zařízení města Stochov.

Za obětavou pomoc a spolupráci děkujeme
manželům Barochovým z Lán, Barboře Rovné, Denise Novotné, Zdence Vítkové, Stáně Mariašové, Martině Cingálkové, Žanetě Zaoralové, Haně Řádové, Janě Malé, Michaele Buřičové, Jitce Hanžlové, Robinu Ambrožovi, Jitce Losové, Lucii Kellerové, Anetě
a Romaně Holasovým, Jitce Hruškové a Václavu Vodvářkovi z Lán, klaunovi s balónky
Aleně Paulišinové z Kladna.

Za příjemnou spolupráci děkujeme
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, kouzelníkovi Janu Vaidišovi z Rakovníka, Tělocvičné jednotě Sokol
Lány, Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, lánské mateřské a základní škole a jazykové
škole Mortimer English Club Lány.
Náš velký dík patří také paní účetní Věře Svobodové.
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Za mediální podporu děkujeme
týdeníku Raport, Kladenskému deníku, redaktorům a vydavatelům Lánského zpravodaje. Firmě Topinfo s.r.o. děkujeme za
internetovou prezentaci. Panu Oldřichu Poláškovi děkujeme za
fotogalerii a Monice Přerostové z Vašírova za grafickou přípravu
tiskovin.

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!
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