
 

 

Rada Stromu je usnášení schopna v počtu 6 z 7 členů. 

 

 

Program: 

 

✓ Zapisování zasedání Rady 

✓ Vystavování zápisů z Rad na web Stromu 

✓ Pravidelné schůzky Rady Stromu  

✓ Aktualizace webových stránek Stromu  

✓ Reporty do zpravodaje  

✓ Stanovení lhůt pro zasílání materiálů  

✓ Akce pro rodiče 

✓ Informace o postupu s demolicí budov 

✓ Střecha mlýna  

✓ Suché záchody na tábor  

✓ Výkopy zajištěné bagrem 

✓ Projekt neformální vzdělávání  

✓ Další zasedání Rady Stromu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Rady Strom – Přátelé Blanického mlýna z. s 
Datum 20.4.2019 

Místo: Kupsův mlýn  

Čas: 15:00   

Účast Přítomen Nepřítomen 

1. Jan Moravec  

2. Pavla Nedvědová   

3. František Pícha   

4. Lucie Lebedová   

5.  Zuzana Petroušková 

6. Jiří Zvára  

7. Petr Irion  

Další zúčastnění: Kateřina Vinšová, Barbora Mullerová 



 

 

1) Zaznamenávání průběhu jednání Rady Stromu 

Rada se usnesla na průběžném zapisování zasedání Rady. Dále se Rada dohodla na vytvoření skupinového 
WhatsAppu.  
 

2) Vystavování zápisů ze zasedání Rady na web Stromu 

Členové Rady souhlasí s vyvěšováním zápisů z jednání na webové stránky spolku.  
 

3) Pravidelné schůzky Rady Stromu  

Rada se usnesla na pravidelném scházení. Rada se bude scházet alespoň jedenkrát za dva měsíce, a to vždy 
alespoň v nadpoloviční většině.  
 

4) Aktualizace webových stránek Stromu  

Petr Irion navrhuje aktualizaci webových stránek. Bude kontaktován současný správce s dotazem, zdali má 
zájem web aktualizovat a nadále ho spravovat. Na web se budou vyvěšovat zápisy ze zasedání Rad, reporty 
z brigád, akcí s dětmi a závěrečné články z táborů. Dále dojde k úpravě záložky fotografie. Tuto aktivitu si 
vzala na starosti Lucka Lebedová.  
 

5) Reporty do Zpravodaje  

V rámci zasedání byla vrhnuta myšlenka zasílání článků do Zpravodaje. Rada by ráda jednou za čas vydala 
článek ve Zpravodaji, ve kterém se bude pojednávat o uplynulých a následujících akcích, shrnující články 
z táborů.  

 

6) Stanovení lhůt pro zasílání materiálů  

Bylo navrženo, aby se probírané informace v rámci Valné hromady zasílaly v předstihu s možností 
nastudování podkladů. Rada se dohodla na stanovení 14denní lhůty pro zasílání. 
 

7) Akce pro rodiče 

 
B navrhnuta akce pro rodiče, která by se mohla konat jednou nebo dvakrát do roka. Na tuto akci by mohli 
přijet rodiče s dětmi a prožít s námi den plný zábavy a her. Předpokládaný termín první akce je stanovený 
na září. Akci si na starosti vzala Pavla Nedvědová.  
 

8) Informace o postupu s demolicí budov 

V rámci 14 (tj. 22.4. – 5. 5.) dní dojde k nacenění předpokládané demolice budov v okolí mlýna.  
 

9) Střecha mlýna  

Pája Nedvědová do příštího zasedání Rady získá cenový odhad práce od Z. Horálka. Předpokládaný termín 
práce na střeše mlýna je září/říjen.  

 



 

10) Suché záchody na tábor  

Dočasné suché záchody budou umístěny na konci louky u řeky, kde již dříve stávaly. Rada diskutovala nad 
zajištěním vody na umytí rukou u záchodů. První variantou bylo tahání vody z řeky, kde by bylo potřeba 
zjistit u Hygieny, jestli je tato varianta možná. Dále byla navrhnuta varianta, aby se voda nadále brala ze 
studny, kdy bude na místo dovážena v kanystrech. U záchodů bude stát nádrž, která se doposud nachází u 
pevných záchodů.  
 
Konstrukce záchodů se objedná u truhláře. Káča Vinšová se poptá o cenovou nabídku truhláře Kaliny. Káča 
dále navrhuje, aby byly záchody smontovány po dvou kvůli lepší manipulaci a byly tak vyrobeny 4 záchody 
pro dívky a 4 pro chlapce.  

 

11) Výkopy zajištěné bagrem 

Na některou brigádu je domluven bagr, který vykope jámy pro suché záchody. Dále by mohl být využit pro 
vytvoření odpadní jámy, která bude opět za kuchyní, z důvodu vyčerpání prostorů za kuchyní bude celý 
komplex stanů přesunut o cca 2 metry dopředějc.  
 

12) Projekt neformální vzdělávání 

Radě stromu byla nabídnuta možnost získat podporu z dotací OPVV na neformální vzdělávání, ze které by 
šlo financovat mnoho akcí pro členy stromu (zážitkový kurz první pomoci, projektové dny, téma o šikaně, 
atd…) Zádrhel dotace je stanovena minimální žádaná částka, která je 1milion, proto byla MAS Blaník 
nabídnuta možnost, že by žadatelem byla ona a v projektu by jednotlivé spolky vzala jako partnery. Tato 
výzva je vyhlášena od začátku roku s alokací 200milionů, v současné době dochází k prvnímu příjmu 
žádostí, kde je již žádaná alokace za 220milionů, proto není jisté jestli bude v září možné žádat o podporu. 
 

13) Další zasedání Rady Stromu  

Rada se opět setká dne 18. 5. 2019 na brigádě na Mlýně. 
 

 

Zapsala: Lucie Lebedová 

 

 

 


