
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 45-02/2017 

 

Termín schůzky  :     12.07.2017     18.00 –19.30 hod. 

Místo konání   :    Procyon, klubovna 

Účastníci   : 

Členové výkonné rady  :      Daniela Pospíšilová, Ing. Eva Míčová, Ing. Jiří Pospíšil, Mgr. Lenka 

Urbancová, Dana Kolozsiová-omluvena,  

Členové sdružení : Marek Chelík, Mgr. Vojtěch Baláž, P.Dostál 

Zapisovatel   : Ing. Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Daniela Pospíšilová 

 

Program :    

1. informace o přípravě a zajištění přívesnického tábora 2017 

2. podpora a realizace projektů  

3. řešení situace okolo koní 

4. opravy a údržba areálu  

 

1. informace o přípravě a zajištění přívesnického tábora 2017 

Tábor zajišťují jako obvykle Daniela Pospíšilová (vedoucí tábora a zdravotnice) společně s Evou 

Míčovou (asistentka vedoucí, programová manažerka) + instruktoři Sára Pospíšilová, Denisa 

Pospíšilová, Ondřej Kurz, Eliška Chelíková, Andrea Smažáková, Marie Bernardová, lektoři – Ája 

Balážová, P.Dostál, M. Ředinová, M.Pospíšil. Konat se budou dva běhy od 7 a 15.7.2017 pro zatím 

přihlášených celkem 29 dětí + 16 dětí. Obsahem tábora bude přehlídka sportovních aktivit různých 

druhů sportu a divadelní výuka. Na základě rozboru vody před táborem zjištěny překročené limity 

čpavku, což vyvolalo potřebu řešení náhradního zdroje vody.  

 

Usnesení k bodu 1:  VR pověřuje místopředsedkyni oslovením starosty obce o pomoc na JMVaK K 

zajištění náhradního zdroje vody pro potřeby tábora. P.Dostál a M.Chelík prověří možnosti osazení 

filtrací. 

  

 

2. bod jednání : podpora a realizace projektů 

Letos byly podány tři projekty, z čehož dva byly podpořeny z JMK – Draní peří a Tvořivý venkov 

2017. Na kofinancování těchto projektů jsme obdrželi od obce Letonice opět pouze částečnou 

podporu, která neumožní realizaci v plném rozsahu. Tvořivý venkov byl zahájen na jaře dramatickými 

kroužky a pokračuje během prázdnin přípravou stavby přístřešku pro budoucí pec a po prázdninách se 

rozjedou řemeslné aktivity včetně autobusového zájezdu na řemeslný jarmark. 2.9.2017. 

Usnesení k bodu 2:  VR pověřuje administrací a řízením projektů 

Denisu Pospíšilovou (na dohodu o provedení práce). Ohledně stavby 

přístřešku bude spolupracovat předseda s Markem Chelíkem, který 

nabídl pomoc.  

 

3. řešení situace okolo koní 

Na základě usnesení VR z 26.9.2016 o ukončení činnosti kroužku Hrátky s koněm a neposkytování 

koně Pluta pro potřeby Procyonu a po ukončení spolupráce s panem Rýznerem, který se o koně staral, 

byla během loňského roku a péče o všechny koně na areálu zajišťována ve spolupráci s Orlem 

Letonice panem ing.Kolozsim, který ukončil činnost ke konci května tohoto roku. Po celou tuto dobu 

paní Kolozsiová náhradou za ustájení zajišťovala krmení pro koně a pořizovala nezbytné vybavení pro 

koně. Protože původní vzájemnou dohodu předsedy spolku a paní Kolozsiové, že od června 2017 bude 

zajišťovat péči o koně náhradou za ustájení svého soukromého koně, není možné z časových důvodů 

zajistit, navrhuje předseda jiné řešení, které bude současně akceptovat požadavek manželů Balážových 

na využívání pastviny pro jejich koně. Ten předpokládá prodej Barona a ponechání Pluta na Procyonu 

za podmínky, že bude vlastnicí koně dopředu hrazena spolku částka 500,-Kč /měsíc za ustájení (při 

zajištění si vlastního potřebného množství sena pro společné krmení ve stádu) a možnosti využívání 

kolbiště a kruhovky s tím, že bude po vzájemné dohodě zajišťovat péči o všechny koně na areálu 

polovinu měsíce na střídačku společně s manželi Balážovými, kteří budou moci využívat oddělenou 
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pastvinu pro své dva koně, pro které si budou sami zajišťovat svoje seno, na své náklady si postaví 

provizorní přístřešek a budou platit taktéž 500 Kč/měsíčně za nájem pastviny, vodu a s možnost 

využívání zařízení areálu. Pokud by se nepodařilo nalézt společný způsob uplatnění a likvidace 

koňského trusu, bude si poměrnou část likvidovat každý nájemce sám na základě rozhodnutí předsedy 

spolku. Oba dva nájemci jako členové spolku se budou podílet na brigádnické činnosti a v případě 

potřeby spolku poskytnou po předchozí dohodě své koně na svezení dětí. Ve věci doplnění areálu o 

nové stavby přístřešků a umístění kozí a oveček, proběhne informativní schůzka na obci. 

 

Usnesení k bodu 3: VR pověřuje místopředsedkyni sestavením a uzavřením nájemních smluv po 

dohodě s nájemci. Předseda domluví schůzku u starosty. 

 

4. bod jednání :  opravy a údržba areálu 

Předseda dne 30.6.20107 vyzval členy užšího vedení spolku k aktivnímu zapojení se do realizace 

projektů připravených na rok 2017 a také do práce na obnově a dokončení areálu. Areál je posečen 

díky M.Pospíšilovi, seno sklizeno a zbývá dokončit údržbové práce, které budou probíhat dle možností 

jednotlivých členů – ženy vytrhání kolbiště a nátěry, muži stavební úpravy. Zejména se jedná o : 

 

- vyčištění kolbiště – Eva, Ája do táborů, opravy oplocení, přebrání a úklid dřeva, ošetření sekaček, 

oprava bran a traktoru, dokončení el.ohradníků, oprava pláště trenažéru, oprava lanovky, oprava 

lezecké stěny, sečení okolo a údržba odpočívadel (Vojta,Jirka,Pavel,Marek), provedení spodní stavby 

nového přístřešku pro hliněnou pec, údržba strojního vybavení vč.nátěrů (Jirka, Marek), odrezivění a 

nátěr střechy původních maštalí a také zelené a růžové boudy, nátěry dřevěných konstrukcí - zejména 

štíty klubovny (holky), údržba zelené střechy a nátěry konstrukce Jarmilky vč.vyčištění jezírka 

(společná brigáda) ,..  

 

Usnesení k bodu 4: VR schvaluje rozpis plnění jednotlivých úkolů jednotlivými členy vedení spolku, 

kteří si zajistí další pomocníky z řad členů. 

 

 

Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil, v.r.                       Ověřil :  Daniela Pospíšilová, v.r.   
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