
                              Schválena usnesením VČS ze dne 22.2.2013 
VÝROČNÍ  ZPRÁVA  za 2012 

Cíle občanského sdružení  PROCYON :                      www.procyonletonice.cz 

- 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 

Členská základna a zvolené vedení pro rok 2012 (po VČS 19.2.2012)  

Celkový počet členů – 16, beze změny.  

Věkový průměr členské základny – 36,06 roku. 

Na schůzi byli zvoleni členové nové Výkonné rady sdružení (dále jen rady) ve složení : 

předseda sdružení :     Ing.Pospíšil Jiří 

člen rady sdružení :     Ing.Ivana Hofmanová 

člen rady sdružení :     Pospíšilová Daniela 

člen rady sdružení :     Marek Chelík 

člen rady sdružení :     Jana Korčianová 

a revizor sdružení  :     Ladislav Pospíšil 

 

Zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 -   stručný přehled aktivit  

� Vesnické mudrování – společná příprava projektů do plánu rozvoje obce 

� Tradiční účast zejména malých členů na Tříkrálové sbírce 2012 

� Taneční pro dospívající a dospělé aneb REJDĚNÍ NA DĚDINĚ 2 

� Zahájení údržby NPR Větrníky – mýcení náletových dřevin 

� Jarní košíkování – rukodělné dílničky s pedigem 

� Údržba značení hipostezky a odpočívadel vč.okolí  
� Přezkoušení lezeckých instruktorů a doplňování certifikací  
� Rozšíření vzdělávání lektorky pro poskytování první pomoci a vedoucí tábora 

� Rekvalifikace lektorky výuky pro keramické dílničky v klubovně pro malé i dospělé 

� Celoroční gymnastický a voltižní výcvik mladých jezdkyň a jezdců 

� Zpracování spadlého stromu na rozšíření mobiliáře areálu – přírodní lavičky 

� Volnočasové akce pro s dětmi a mládeží z okolních ZŠ a oddílů sousedních NNO 

� Přívesnický tábor2012,  nastudování a předvedení dvou dětských muzikálů 

� Zapojení dětí a mládeže do ochrany přírody NPR Větrníky  

� Aktivní účast na Regionální konferenci NNO JMK  

� Činnost a zajištění provozu Komunitního a mateřského centra  

� Uspořádání Dětského dne 2012 se skákacím hradem a lezením na umělé stěně 

� Organizování brigád na údržbě areálu a jeho okolí 

� Sečení a úklid luk v rámci  ochrany a  údržby NPR Větrníky 

� Realizace výstavby zastřešení pravé části hospodářského křídla  

� Aktivní účast při návrhu aktivit Plánu rozvoje obce Letonice 

� Členství v MAS Společná cesta  

� Nabídka spolupráce pro ostatní organizace na přípravě projektů financovatelných ze  

SPL (Strategický plán Leader) v rámci MAS Společná cesta a SO Větrník 

 

 

 



Návrh rozpočtu plán 2012 skutečnost plán 2013

PŘÍJMY 1 020 000 283 630 1 300 000
Členské příspěvky  3 000 2 400 4 200

Poradenství-administrace-vlastní činnost 30 000 53 886 50 000

Dary (partneři) 5 000 10 000 5 000

Dotace /projekty) 200 000 165 000 1 215 800

Ostatní příjmy- ost.dotace-PNČ 32 000 0 0

Půjčka 700 000 27 000 0

Ostatní (převody, úroky) 50 000 25 344 25 000

VÝDAJE 1 020 000 293 212 1 300 000
Realizace projektů (z dotace) 900 000 165 000 1 237 500

Správní, poštovní a ostatní poplatky              2 000 2 528 2 500

Režije vč.pojištění,PHM,opravy strojů, ost. 10 000 9 619 10 000

Provozní výdaje (mimo hrazené z dotací) 80 000 19 065 30 000

Ostatní (splátky půjček, převody, výběry) 28 000 97 000 20 000

DOSAŽENÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 -9 582 0

Závazky a pohledávky -25 000-25 000

 

 

Přehled realizovaných, NEREALIZOVANÝCH, NEPODPOŘENÝCH projektů v roce 2012 

 

� Taneční aneb rejdění na dědině (vl.zdroje+sponzorský dar ) 

� PROVOZ 2012  (program podpory NNO JMK)  

� Komunitní centrum Letonice  (podpora rodičovských kompetencí JMK) 

� NEMÍT  STŘECHU? .. JÓ TO VADÍ !! – zastřešení víceúčelové haly (EAFRD- PRV MAS, Obec) 

� VĚTRNICKÉ ZASTAVENÍ-MEMENTO - podpora rozvoje eko a geoturistických destinací (MŽP ČR) 

� CHVÁLÍM TĚ ZEMĚ MÁ - brigády na pomoc Větrníkům (EVVO JMK) 

 

Připravované projekty na rok 2013 :  

-   Nemít střechu? .. jó to vadí !! - zastřešení víceúčelové haly (EAFRD- PRV MAS,Obec) 

-   Pomlázková veselice - spoluobnovování zapomenutých tradic (vl.zdroje+partneři) 

-   Komunitní centrum PROCYON (JMK prorodinná politika)  

-   Větrnické zastavení -  MEMENTO - rozvoj eko a geoturistických destinací (MŽP ČR) 

-   Po stopách větru - zbudování naučné stezky k NPR Větrníky,  

     vč.krytého odpočívadla JARMILKA(EAFRD- PRV) 

-   Materiálně technické vybavení –PROVOZ 2013  (JMK, Obec) 

 

Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2012 

           

 

 

Prezentace dalších záměrů a aktivit na rok 2013  

- podpora komunitního rozvoje obce Letonice a jejích NNO uskutečňováním neformálních 

 vzdělávacích aktivit, při kterých se sou-sedí 

- stabilizace a zefektivnění činností a zajištění provozu areálu  

- poskytování pomoci novým partnerům při realizaci společných projektů 

- organizace oslav svátku sv.Huberta 2013 

- pokračování v ochraně a propagaci NPR Větrníky  

- realizace naplánovaných projektů pro rok 2013 

 

Poděkování partnerům za spolupráci v roce 2012 

Za partnerství a finanční podporu našich projektů děkujeme : Jihomoravskému kraji,  

obci Letonice, TREMONDI s.r.o.,  AOPK,  Pospíšil&Švejnoha, spol.s.r.o., A-POOL, s.r.o. 

 

Za účast na aktivitách sdružení členům a všem příznivcům sdružení z řad fyzických i 

právnických osob. Zvláštní poděkování za letošní rok pak patří  všem, kteří přiložili ruku k dílu 

při údržbě NPR Větrníky a vedoucím jedinečného přívesnického tábora, jakož i malým 

účastníkům divadelního vastoupení. Těšíme se na polečná setkávání při aktivitách sdružení. 

 

Heslo pro rok 2013           … sousedství = společné bytí … 


