
Zápis z jednání Rady Strom – Přátelé Blanického mlýna z. s.
Datum 18.4.2021
Čas: 17:00-18:00
Účast Přítomen Nepřítomen

1. Lucie Skalická

2. Pavla Nedvědová

3. Štěpán Podhadský

4. Lucie Lebedová

5. Zuzana Petroušková

6. Jiří Zvára

7. Jan Bláha

Další zúčastnění: Barbora Žabová, Anna Kotrčová, Jana Řemínková, Kateřina Vinšová

Rada STROMu je usnášeníschopná v počtu 7 z 7 členů.

Program:

✔ Dotace pro spolek
✔ Nové podlážky a podsady
✔ Péče o louku
✔ Nové jámy pod kadibudky
✔ Obnova luk
✔ Stavba stodoly
✔ Stavění a bourání
✔ Valná hromada
✔ Test na Covid
✔ Sponzorský dar

1) Dotace pro spolek

V březnu 2021 byla podána na MAS Blaník žádost o dotaci. Obsah dotace byl zaměřen na vybavení spolku.
Na tvorbě dotace se nejvíce podílely Lucie Lebedová, Pavla Nedvědová, Lucie Skalická a Kateřina Vinšová. V
tuto chvíli probíhá administrativní kontrola žádostí.

2) Nové podlážky a podsady

Zúčastnění se dohodli, že dojde k pořízení materiálu na 5 podsad a 5 podlážek. Materiál je sice požadován
v dotaci, ale je třeba připravit se na tábory a nelze čekat, jestli bude dotace schválena. V případě schválení
dotace, bude nakoupen materiál dle údajů v žádosti. Jirka Zvára zajistí vykování nového kování na
smontování podsad. Materiál bude upravován, až se epidemiologická situace zlepší a budou povolené
spolkové aktivity. V současné době mohou max. 2 osoby materiál natírat. Ke stavbě dojde na brigádách
nebo na stavění.



3) Péče o louku

Již došlo k porovnání louky. Bára Žabová připravila nenáročnou směs která se na louku zaseje. Po zasetí je
třeba sehnat válec a osetí udusat.

4) Nové jámy pod kadibudky

Dojde k vyhrabání nových děr pod kadibudky a přesunutí kadibudek. Staré díry budou rovnou zasypány.
Kadibudky byly již odsunuty stranou a vysavovány. Kadibudky budou přesunuty na nové místo buď při
brigádě, nebo na stavění.

5) Stavba stodoly

Lukáš Kuklík pracuje na projektu, který bude předložen na město. Podle projektu dojde k výstavbě nové
stodoly.

6) Stavění a bourání

Stavění se uskuteční 25. - 26.6, bourání je naplánováno na 28. - 29.8. V případě, že se někdo nebude moci
zúčastnit víkendové akce, bude mu umožněno napracovat si to v týdnu před a v týdnu po stavění. (týden
před se může pár lidí domluvit a vozit materiál z výměníku ve Vlašimi, v týdnu po stavění mohou probíhat
dodělávací práce). Stejný systém bude nastaven i při bourání.

7) Valná hromada

Valná hromada je naplánovaná na 26.6. od 17:00. Podle vývoje výskytu Covid a nastavených opatření

budou členové spolku informováni o případném přesunutí.

8) Cisterna

Cisternu na vodu zajistí Bohouš Zavřel.

9) Platby za tábory

V průběhu dubna započaly platby za tábory, které jsou bez ohledu na vývoj Covid přijímány a v případě
nepříznivé situace a nekonání táborů budou zaslány zpět.

10) Test na Covid

Účastníci se dohodli, že do požadavků při nástupu dětí na tábor dají i povinnost mít na místě negativní

Antigenní test. Výsledek testu prokáží vytištěným výsledkem testu od certifikované firmy (test nesmí být

proveden pouze doma). SItuace se bude nadále sledovat i s ohledem na to, co nastaví vláda ČR.

11) Sponzorský dar

Kateřina Vinšová zajistila spolku sponzorský dar v podobě dřevěného materiálu na různé stavby. Děkujeme


