Zápis ze zasedání
Dne 25.3.2016 se konalo veřejné zasedáni Sdruženi Větrák v restauraci U Myšáka.
Za Sdružení byli přítomni tito členové:
Jiří Chvojka, Ing.Jan Valtera Ph.D., Jan Chvojka, Jiří Kuhnel, Ing. Tomáš Kulman, Eva Galdiová a Bohuslav Minařík
Omluvili se:
Ing. Lucie Bartošová, Martin Kühnel a Jiří Stuchlík.
Program jednání:
1, Informace o změně názvu podle občanského zákoníku
2/ Zvoleni nového výkonného výboru spolku.
3/ Přijeti nových členu, kteří mají zájem pracovat v novém spolku.
4/ Seznámení přítomných s novým probíhajícím projektem.
5/ Schváleni způsobu informováni veřejnosti a to vydáváním vlastního ,,Občasníku"
6/ Oživeni Webových stránek
7/ Harmonogram akci pro veřejnost
8/ Úprava terénu místa výstavby mlýna a odpočinkového místa pro turisty U Křížku.
9/ Dizkuze.
1, Z důvodu změny občanského zákoníku byl k 31. prosinci 2015 změněn název a právní forma sdružení na
„Spolek Větrák“. Do 1. 1. 2017 budou změněny stanovy spolku tak, aby nebyly v rozporu s povinnými
ustanoveními nového občanského zákoníku.
2, Volbou byli zvoleni:
Jiří Chvojka - předseda Spolku
Jiří Kühnel - jednatel
Ing. Lucie Bartošová - pokladní
Eva Galdiová, Jan Chvojka a Jan Valtera do revizní komise.
4, Předseda spolku představil členům jednání projekt s názvem „Od mouky k chlebu“, jehož realizátorem je
město Hronov a partnery obec Borovnice a Gmina Kudowa Zdrój. Cílem projektu je zachování a obnova
kulturních a historických atraktivit v česko-polském příhraničí (staveb lidové architektury, které byly nenávratně
strženy nebo postupně chátrají). Jedna z aktivit projektu povede k obnově funkčního větrného mlýna
v Borovnici. Na tuto aktivitu navazuje tvorba funkční pece na chleba ve skanzenu v místní části Kudowy Zdrój –
Pstraźna. Dalším objektem, který bude v rámci projektu obnoven je památkově chráněná nejstarší budova
v Hronově – Vodní tvrz.
Dílčím cílem projektu je rozvoj společenského života v regionu a spojení dotčených subjektů ve spolupráci,
rozšíření cestovního ruchu a turistické atraktivity.
Projekt je momentálně ve fázi schvalování, výsledky hodnocení budou známy v září 2016.
5, Z důvodu zlepšení informovanosti veřejnosti o činnosti spolku a jeho hospodaření bude vydáván občasník.
První vydání občasníku je plánováno na duben 2016.
6, Z výše uvedeného důvodu budou rovněž aktualizovány informace na webových stránkách spolku.
V souvislosti s nimi bude pak vytvořen a průběžně aktualizován profil na sociální síti Facebook.
7, Byly schváleny následující aktivity spolku pro rok 2016:
17.6.-18.6. výstava k 170 výročí stavby větrného mlýna v Borovnici v restauraci U Myšáka u příležitosti poutě sv.
Víta. Součástí výstavy bude projekce 3D modelu mlýna a školní film o práci ve větrném mlýnu.
Prakiáda - v průběhu letních prázdnin
Setkání u památníku bývalého mlýna (termín bude upřesněn na příštím jednání)

8, Jedná se o zatáčku U Křížku, která bude zpřehledněna a budou na ní vyrobeny posezení se stoly a stojanem
na kola. Zároveň bude v místě instalována informační tabule s informacemi o činnosti spolku Větrák, historii
větrného mlýna a budoucnosti projektu včetně tipů na výlety v okolí.
9, Z důvodu zajištění udržitelnosti projektu a činností spolku budou vytvořeny nové návrhy pohlednic pro přímý
prodej.

