
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 31-04/2012 
 
Termín schůzky  :     29.07.2012     18.30 – 21.30 hod. 
Místo konání   :    Nová 449 
 
Účastníci   : 
Členové výkonné rady  :      Ing. Ivana Hofmanová, Daniela Pospíšilová   

Ing. Jiří Pospíšil, Marek Chelík 
Členové sdružení :  

Zapisovatel   : Ing. Jiří Pospíšil 
Ověřovatel zápisu : Daniela Pospíšilová 
 
Program :    
 
1. kontrola úkolů 
2. projednání aktuálních potřeb a aktivit sdružení pro nejbližší období  
3. informace o výsledku jednání s Úřadem práce  
4. projekt Větrnické zastavení - memento 
5. informace vedoucího volnočasových aktivit o využití areálu po čas prázdnin 
6. diskuse 
 
 
1. bod jednání : kontrola úkolů  
15a16.6.2012 uskutečněno soustředění členů voltižní skupiny pod vedení trenérky a rozhodčí paní 
Jarmily Jablonské za účasti všech cvičenců. Pořízeny jednotné trikoty s logem, které byly společně 
s ukázkou cvičení dětí představeny v rámci Dne dětí, který se uskutečnil na areálu ve spolupráci s 
místní a okresní organizací KDU-ČSL ve středu 20.6.2012 od 14-19hod. 
 
Usnesení k bodu 1:  bere na vědomí 
 
2. bod jednání : projednání aktuálních potřeb a aktivit sdružení pro nejbližší období  
Zahájeny práce na dostavbě stájí. Za pomoci zámečníka pana Zouhara a Fr.Šuly z Crhova vystavěna 
ocelová konstrukce, na níž dojde osadit dřevěná konstrukce krovu. Je třeba upřesnit množství řeziva a 
získat nabídky firem na tesařské práce a také s obcí projednat poskytnutí použité krytiny. Brigádnicky 
je provedeno sečení provozních ploch a okolí areálu, dodavatelsky zajištěno sečení a obracení sena, 
úklid vlastními silami. S AOPK projednáván rozsah sečení a mýcení křovin Větrníků do konce 2012. 
Informace o vyhlášení výzvy z MŠMT – zahájena příprava žádosti. Po dokončení zaúčtování 
posledního období je třeba připravit vyúčtování dotace JMK – prorodinná politika. Pokračují přípravy 
přívesnického tábora – obsah, vedoucí, vybavení,… Provedeno sečení na odpočívkách v katastru 
Letonic, předseda provedl revizi ostatních odpočívek, zdokumentoval rozsah poškození a jednal se 
starosty obcí o případné podpoře k zajištění provozuschopného stavu. Řešen způsob zalátání 
pořezaného pláště tý-pí. L.Pospíšil provedl opravu hliněných omítek - je třeba řešit dlouhodobější 
povrchovou úpravu. Otevřena otázka pomoci při zajištění výcviku koní a jezdců, se zajišťováním 
finančních prostředků, vedením účetnictví, přípravou vzdělávacího systému pro zajištění víceletého 
financování z prostředků JMK díky neformálnímu vzdělávání. Projednávána možná forma spolupráce 
s Orlem ohledně zajištění zimního výcviku v Orlovně a zájem o pomoc při přípravě a organizaci 
svátku sv.Huberta - jezdecký den. Mistrovství v lezeni by se mělo uskutečnit v září. 
 
 
Usnesení k bodu 2:  VR bere na vědomí a pověřuje předsedu a fin.manažerku: zajištěním vyúčtování 
fin.dotace na prorodinnou politiku, zajištěním cenových nabídek na přístavbu hosp.objektu.  
 
 
 
 
 

pro proti zdržel se

4 0 0



 
 
 
3. bod jednání : informace o výsledku jednání s Úřadem práce 
Předseda podal zprávu o výsledcích jednání s paní Jáchymiákovou.  V současnosti schválen obsah 
smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby, který je projednáván ve vedení ÚP. Po projednání 
budeme vyzváni k podpisu. VS chceme využít při údržbě areálu a ochraně Větrníků. 
 
Usnesení k bodu 3: VR bere informaci na vědomí a pověřuje 
předsedu dalším jednáním a podpisem smlouvy s ÚP. 
 
4. bod jednání : projekt Větrnické zastavení – memento 
Po neúspěšném podání žádosti v rámci programu EVVO JMK, na základě předchozího ústního 
projednání se členy VR zpracoval a podal předseda na MŽP projekt, kterým chceme varovat a 
současně hledat cestu pomoci lidem i přírodě. Na jedné straně se jedná se o pomoc lidí při záchraně a 
obnově nejstaršího chráněného území na Moravě - NPR Větrníky (1925) od roku 2007 chráněného 
v rámci soustavy NATURA 2000 (EVL), na straně druhé pomoc přírody lidem tím, že díky 
uskutečněným aktivitám projektu v dané lokalitě dosáhnou takového stupně poznání, který je 
nasměruje ke změně způsobu chování, k touze po hledání a dosahování rovnováhy s přírodou, 
zajišťující trvale udržitelný způsob života.      
 
Usnesení k bodu 4:  VR schvaluje obsah a podání žádosti. V případě 
získání podpory pak pověřuje předsedu jednáním s obcí o podpoře 
kofinancování, řízením a vyhodnocením projektu. 
 
5. bod jednání : informace vedoucího volnočasových aktivit o využití areálu po čas prázdnin 
 
Probíhá pravidelný středeční výcvik dětí a mládeže lezení se zapojením nových instruktorů. Pro 
potřeby areálu pořízena další koloběžka. Po dohodě se zájemci z řad vedoucích oddílů z okolních 
vesnic a měst organizovány a lektory či vedoucími skupin zajišťovány aktivity dle přání – lanovky, 
lezecká stěna, keramičení v klubovně, hry na pískovém kolbišti, jízda na kolobkách. Informace o úrazu 
v rámci pořádání aktivit a o poskytnutí podkladů a informací Policii ČR (stavební povolení, rozhodnutí 
o povolení předčasného užívání stavby strážní věže, projektová dokumentace, provozní řády areálu). 
Otevřena otázka pojištění odpovědnosti vedoucích našeho připravovaného tábora.  
  
Usnesení k bodu 5: VR bere na vědomí a pověřuje předsedu k uzavření pojištění odpovědnosti na 
námi zajišťovaných aktivitách. 
 

6. bod jednání :  diskuse 
Oprava trenažéru zatím neprovedena z důvodu nedostatku fin.prostředků, stejně jako provedení nátěru 
věže. Opětovné upozornění a žádost předsedy na obec ve věci zajištění bezpečného užívání příjezdové 
komunikace na areál za deštivého počasí – bez odezvy, stejně jako zopakovaný návrhu na obec 
k osazení odpadkových nádob na tříděný odpad. V souvislosti s organizací přívesnického tábora bude 
předsedou požádána Obec o finanční podporu. 
 
Usnesení k bodu 6: VR bere na vědomí 
 
 
 
Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil, v.r.                       Ověřil :  Daniela Pospíšilová, v.r.  
  
Příloha : 
 
- projektová žádost Větrnické zastavení - memento 
- smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby 
- mail na obec ze dne 26.4.2012 

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0

pro proti zdržel se

4 0 0


