Schválena usnesením VČS ze dne 2.2.2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za 2014
Cíle spolku 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 2014 (po VČS 23.2.2014)
Celkový počet členů – 24, tři vystoupili, devět nových členů přistoupili do sdružení
Věkový průměr členské základny – 38 roků.
Na schůzi byli zvoleni členové nové Výkonné rady sdružení (dále jen rady) ve složení :
předseda : Jiří Karbula
místopředsedkyně : Eva Míčová
člen rady : Ing.Ivana Hofmanová
člen rady : Pospíšilová Daniela
člen rady : Marek Chelík
revizor sdružení : Jiří Pospíšil
Zpráva o činnosti sdružení za rok 2014 - stručný přehled aktivit




















Přestěhování materiálu z kanceláře do dílny, dovybení
Tradiční účast zejména malých členů na Tříkrálové sbírce 2014
Pomlázková zábava
Údržba NPR Větrníky – mýcení náletových dřevin
Rodinná akce v rámci oslavy Dne rodin JMK
Údržba značení hipostezky a odpočívadel vč.okolí
Jarní cvičení rodin
Údržba areálu, sečení, nátěr ohrazení
Volnočasové akce pro s dětmi – lezení na umělé stěně, jezdecký
oddíl
Celoroční činnost klubu maminek MÁaJÁ
Přívesnický tábor 2014 – dva běhy s divadelním představením
Činnost a zajištění provozu Komunitního centra – setkávání,
Rukodělné dílny – keramika, točení na kruhu, pletení,..
Organizování brigád na údržbě areálu a jeho okolí
Opravy a údržba odpočívadla Jarmilka
Dostavba hospodářské části – práce s koňmi, výcvik koní a jezdců
Návštěva volnočasového areálu žáky ZŠ Blažovice
Adventní sousedské a rodinné posezení
Zapojení se na přípravě a realizaci projektů partnerských organizací
– Tak sósede jak bylo, vzdělávání zástupců NNO, taneční rejdění,..

Přehled realizovaných, NEREALIZOVANÝCH a NEPODPOŘENÝCH projektů v roce 2014





Pomlázková veselice - spoluobnovování zapomenutých tradic (vl.zdroje+partneři)
SPOKOJENÉ RODINY, ZÁKLADEM JSOU DĚDINY(podpora rodičovských kompetencí JMK)
NEMÍT STŘECHU? .. JÓ TO VADÍ !! – zastřešení hospodářského křídla (Obec+vl.zdroje)
TAK SÓSEDE, JAK BYLO - besedy s cetovateli – (vlastní zdroje+partneři)

Připravované projekty na rok 2015 :
-

tradiční Pomlázková veselice - prezentace dohledaných tradic
Koně na dědině - prohlubování znalostí a umění našich předků
MTZ Procyon 2015 – údržba a rozvoj areálu a aktivit spolku vč.stavby zastřešené haly
Kořeny dědiny tvoří její rodiny – podpora rodinných vazeb, jejich tradic a zvyklostí
Přívesnický tábor 2015
TAK SÓSEDE, JAK BYLO - pokračování besed s cetovateli

Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2014
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Prezentace dalších záměrů a aktivit na rok 2015
- intenzivní spolupráce se školami v obci v rámci EVVO
- stabilizace a zefektivnění činností a zajištění provozu
- předávání zkušeností partnerům rozvoje venkova - vzdělávání
- spolupráce na stavbě kapličky sv.Huberta
- EVVO - víkendovky rodin na údržbě Jarmilky a NPR Větrníky
Poděkování partnerům za spolupráci v roce 2014
Za partnerství a finanční podporu našich projektů děkujeme : obci Letonice, Jihomoravskému
kraji, AOPK Brno, TREMONDI s.r.o., Pospíšil&Švejnoha, spol.s.r.o., A-POOL, s.r.o., BALŠÍNEK
PETR-TELEKOMUNIKAČNÍ MONTÁŽE, OREL Jednota Letonice
Za účast na aktivitách sdružení v roce 2014 děkujeme zejména těm členům rodin, kteří se
zapojili do naší snahy zaměřit naše aktivity na rodinnou pospolitost. S ohledem na naléhavost a
potřebnost tohoto tématu chceme v něm pokračovat i v roce 2015 a pokusit se o větší
prezentaci a rozšíření této myšlenky mezi občany a do aktivit ostatních partnerů v obci.
Současně se chceme zaměřit na vyhledávání historických kořenů naší obce, historii
významných rodů, obnovu jejich zvyklostí a tradic v původní - rizí podobě.

Heslo pro rok 2015

…

kořeny dědiny tvoří její rodiny

…

