VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 – STRUČNÁ VERZE

Občanské sdružení se představuje
Je Štědrý večer roku 2006, na východě prosincové oblohy svítí jasná hvězda PROCYON v
souhvězdí Malého psa a společně oslavujeme vánoce v blízkosti našich odpočívajících koní. Tato
vánoční atmosféra byla počátkem vzniku sdružení, jeho názvu, loga a současně i obsahu činnosti
a cílů sdružení , zapsaných ve stanovách, specifikovaných v cílech sdružení :
- Vedení svých členů k dodržování etických, estetických a morálních pravidel
- Participace dětí a mládeže na rozvojových aktivitách v obci a okolí
- Organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých vč. zdravotně postižených dětí
a jejich rodičů
- Hipoterapie, canisterapie
- Pořádání kulturních a sportovních akcí
- Obnova a udržování lidových tradic včetně ochrany památek, kult. hodnot a krajinného rázu
- Výchova občanů ke spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí - ochrana přírody a
krajiny
- Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni - mezisektorové
spolupráce
- Vzdělávací, poradenská a lektorská činnost
- Budování, provozování a údržba zařízení a vybavení potřebných pro náplň činnosti

Ustavující schůze 22.2.2007
Členové přípravného výboru ve složení - Daniela Pospíšilová, Karel Šmedek, Ing.Jiří Pospíšil,
Přijato celkem 7 členů sdružení ( + L.Pospíšil, Martin a Pavel Šmedkovi, P.Chelíková)
Na schůzi byli zvoleni členové nové výkonné rady sdružení (dále jen rady) ve složení :
předseda sdružení : Ing.Pospíšil Jiří
člen rady sdružení : Šmedek Karel
člen rady sdružení : Pospíšilová Daniela
a revizor sdružení : Ladislav Pospíšil

Zpráva o činnosti sdružení za rok 2007 - stručný přehled aktivit
Účast zejména malých členů (MRAVENCŮ) na Tříkrálové sbírce 2007
Práce s koňmi a pro koně (opravy hrazení, nové ohrazení, zajištění provozu, základní výcvik,
setkání koňáků z okolí v Letonicích, prezentace projektu koňských stanic a výstavby hipostezky)
Zahájení jednání s obcí o využití a rozvoji území „Za hřištěm“ pro volnočasové aktivity sdružení,
nájemní smlouva
Zpracování projektové dokumentace výstavby Volnočasového areálu s názvem PROCYON
Zajištění všech potřebných vyjádření a získání stavebního povolení
Zajištění materiálu na ohrazení (pražce a povaly)
Zahájení svépomocné výstavby strážní věže a lezecké stěny v rámci spolupráce s ŘK farností
Letonice, dotace od obce Letonice
Pořízení traktoru a křovinořezu v rámci spolupráce s obcí Letonice
Příprava projektů na rok 2008 pro PROCYON i obec Letonice
Zahájení spolupráce s ostatními organizacemi na společném projektu, nabídka spolupráce při
přípravě projektů pro obec


Přehled připravovaných a realizovaných projektů (nepodpořené)
S ČEZem - na věž si vlezem z Nadace ČEZ
Norský fond na přípravu projektů
JMK předložení námětu výstavby areálu PROCYON na podporu rozvoje cestovního ruchu
Pro ŘK farnosti Letonice projekt „Těžko na cvičišti, .. lehčeji v životě“
Pro Obec Letonice projekt „S kým by bylo, ale není s čím“
Projekt výstavbu dětského hřiště z prostředků JMK – Stavíme si dětské hřiště – mraveniště)
Projekt „Kdo si hraje..nevraždí“ jako párový projekt s obcí v rámci prevence kriminality
Příprava žádostí pro Obec na dotaci pro Letonické hody a na prevenci kriminality – měkká část
projektu „Naše šance prevence“
Příprava společného projektu - Partnerství pro rozvoj a využití potenciálu obce Letonice –podpora
aktivit jednotlivých organizací v obci
Technická pomoc při realizaci projektů TJ Letonice

Přehled aktivit a akcí
Letní tábor Letonice 2007
Pokračování výstavby volnočasového areálu PROCYON – výstavba strážní věže
Terénní úpravy povrchu prostoru budoucího kolbiště
Setkání s cestovatelem R.Machem - Po stopách mamutů
Ekologické vzdělávání o národní přírodní rezervaci Větrníky a způsobu jeho ochrany – praktická
ukázka – brigáda při sklízení sena
Odborné poradenství při návrhu a přípravě obecních projektů v rámci programu rozvoje obce
Vánoční besídka – Pojďte s námi do Betléma

Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2007
Příjmy celkem
155.703,24 Kč
Výdaje celkem
115.872,50 Kč

Prezentace záměrů na rok 2008
Tvorba– 1.koňská regionální hipostezky na k.ú. Letonice, Dražovice,Lysovice,Němčany
Úprava povrchu kolbiště, jakožto víceúčelové hrací plochy
Kdo si hraje nevraždí – dostavba klubovny, výstavba lanovky a lezeckého trenažéru
Poskytování podpory neziskovým organizacím z Letonic : „Partnerství pro rozvoj a využití
potenciálu obce Letonice“
Aktivní účast na přípravě a partnerská pomoc při realizaci projektu obce Letonice –
IN-LINE turistický přivaděč Letonice (turistická odpočívadla, bruslařská dráha,..)
Realizace projektů „Naše šance prevence“ a „Kdo si hraje,.. nevraždí“ v rámci prevence
kriminality

Poděkování partnerům za spolupráci v roce 2007
Za vše co se zdařilo v loňském roce zrealizovat, vytvořit a zbudovat patří poděkování všem, kteří
jakýmkoliv způsobem přispěli a zejména příslušníkům jejich rodin, kteří jejich neúčast doma
tolerovali či snášeli. Zejména pak Karlu Šmedkovi a ostatním aktivním členům sdružení, za
finanční podporu Jihomoravskému kraji a Obci Letonice, za pomoc ŘK farnosti Letonice.
Za technickou pomoc – firmě Quantum Vyškov, Lojzovi Obdržálkovi, Pavlovi Ondráčkovi,
L.Lokajové, firmě Bajulus, paní Rotreklové (za požární zprávu), Pavlovi Novotnému a firmě
Pospíšil&Švejnoha za přípravu projektové dokumentace areálu a administraci projektů. Za
bezplatné vedení účtu v roce 2007 děkujeme vedení bučovické pobočky KB.

Heslo pro rok 2008 – více světla pro Letonice

