
Zápis ze schůzky VR PROCYON, o.s.  č. 46-03/2017 

 

Termín schůzky  :     23.10.2017     19.00 –20.30 hod. 

Místo konání   :    Procyon, klubovna 

Účastníci   : 

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

Urbancová-omluvena 

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

Zapisovatel   : Ing. Jiří Pospíšil 

Ověřovatel zápisu : Ing. Eva Míčová 

 

Program :    

1. informace o situaci okolo koní a zvířat na Procyonu 

2. podpora a realizace projektů  

3. vzdělávací aktivity  

4. opravy a údržba areálu  

 

1. informace o situaci okolo koní a zvířat na Procyonu  
Dne 17.7. se uksutečnila za účasti P.Dostála, V.Baláže, J.Pospíšila a starosty obce ing.J.Skokana 

schůzka ve věci projednání a schválení vybudování přístřešku pro koně a přístavby přístřešku posezení 

s hliněnou pecí. Rada obce s výstavbou souhlasí.. S ohledem na problematiku zvládání péče o tři koně 

Danou Kolozsiovou, s cílem udržet chov stávajících koní na Procyonu, se po dohodě účastníků minulé 

schůze VR, uskutečnil prodej koně Barona.  Cca po 14 dnech, bez předchozí dohody, následovalo 

rozhodnutí DK prodat svého koně Pluta a ukončit činnost u koní na Procyonu. Na Procyonu tak zůstala 

z původního stáda pouze Stela a nově pak tři koně od Balážových. Na zadní pastvině jsou umístěny 

ovce a kozy manželů Dostálových, kteří stejně jako Balážovi hradí měsíční nájemné. Předseda řešil 

otázku závadné vody s tím výsledkem, že zajistil cenové nabídky na úpravny, které však přesahují 

možnosti spolku. O pomoc bude požádána obec Letonice a případné další zdroje.   

 

Usnesení k bodu 1:  VR pověřuje předsedu komunikací s dodavatelem úpravny o novou nabídku se 

sníženým množstvím spotřebované vody, případně s využitím dešťové 

vody a oslovením vedení obce o pomoc při financování úpravny. 

 

2. bod jednání : podpora a realizace projektů 

Tvořivý venkov 2017 realizován. Uskutečněny dramatické kroužky, autobusový zájezd na řemeslný 

jarmark, zahájeny kurzy keramiky a provedena stavba přístřešku hliněné chlebové pece. Její stavba je 

závislá na časových možnostech lektorů-předpoklad konec října. Jednou z aktivit projektu je také 

prezentace, kterou bychom rádi spojili s výroční prezentací spolku k desátému výročí činnosti spolku. 

Je třeba zajistit přípravu materiálů, pozvánky, obsah konference,... 

Draní peří – v přípravě. Oba projekty jsou podpořeny z prostředků JMK a obce Letonice. 

 

Usnesení k bodu 2:  VR bere na vědomí a pověřuje místopředsedkyni přípravou programu s tím, že 

ostatní členové se zapojí do organizace. Termín byl stanoven na 26.11.2017, přičemž den předtím, tzn. 

25.11.2017 s uskuteční společná brigáda s úkolem údržby a zazimování areálu a také zajištění 

přípravy pro uskutečnění konference. 

 

3. vzdělávací aktivity 

Zdárně proběhnuvší 6 ročník Přívesnického tábora 2017, který se s ohledem na velký zájem uskutečnil 

letos ve dvou bězích. Dále v rámci úzké spolupráce mezi MAS Slavkovské bojiště a projektu MAP, se 

uskutečnily ve volnočasovém areálu a na Orlovně v měsíci září dva adaptační pobyty žáků  6.tříd ze 

ZŠ Bučovice 711. Vzdělávací a stmelovací aktivity připravily Eva Míčová a Daniela Pospíšilová. Při 

zajištění lezení na stěně vypomáhal M.Chelík.  Dále areál hostil žáky 7 třídy v rámci sžívacího 

programu. 

Usnesení k bodu 3: VR děkuje výše zmíněným za organizační zajištění a reprezentaci spolku a žádá 

ing.Míčovou o krátký popis akcí a  fotky pro prezentaci na web.stránky 

 
pro proti zdržel se

3 0 0

pro proti zdržel se

3 0 0



  

 

 

 

 

4. bod jednání :  opravy a údržba areálu 

Doposud částečně provedeno vytrhání kolbiště, doplněny a zprovozněny ohradníky včetně průběžného 

oplocování zadní pastviny, provedena stavba nového přístřešku pro hliněnou pec. Zbývá provedení 

přebrání a úklid dřeva, ošetření sekaček, oprava bran a traktoru, oprava pláště trenažéru, oprava 

anovky, oprava lezecké stěny, sečení okolo a údržba odpočívadel, údržba strojního vybavení vč.nátěrů, 

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) se z kapacitních důvodů odkládá na jaro 2018. Některé z výše 

uvedených prací se zrealizují během podzimní brigády 25.11.2017.     

 

Usnesení k bodu 4: VR vyzývá členy spolku k účasti na brigádě. 

 

 

Zapsal :   Ing. Jiří Pospíšil, v.r.                       Ověřil :  Ing. Eva Míčová, v.r.   


