JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko SMRČEK Svitavy
středisková rada

Zápis z jednání 27. 1. 2013
ČINNOST ODDÍLŮ
- Přítomní vedoucí oddílu představili aktuální fungování svých oddílů.
- Na střediskové radě vzešla debata nad fungováním oddílu Lachtani. Vzhledem ke schválení
vyjímky v registraci, sejdou se v nejbližší době Ančí, Buldok (jakožto zástupci střediskové rady)
s Kiki a proberou s ní další fungování.
REGISTRACE 2013
- V roce 2013 je ve středisku registrováno 85 členů, oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 24
členů. Další údaje k registraci jsou v příloze tohoto zápisu.
- SR schválila vyjímku pro oddíl Lachtani, který nesplňuje kritérium počtu členů pro oddíl.
- Mířa v rámci registrace odvedl větší částku, zbytek bude využit na skautskou činnost Zuzika.
Stejná situace je i u Jakuba Veselého z oddílu Lachtani.
PLÁN STŘEDISKA
- Střediskové radě byl představen programový a investiční plán sřediska. Některé údalosti byli
více probrány.
- Programový:
o 10.2. – hodnocení kvality střediska
 Dobrovolná účast
o 24.4. – Den sv. Jiří – pokud se bude konat celostátní akce, tak se přidáme
o 26.-27.4. – 3S: setkání svitavských skautů
 Prozatím platí konání této akce, která bude tvořit dvě části: celostřediskovou
schůzku a večerní setkání bývalých svitavských skautů s promítáním
 Organizaci přijala Ančí, která do příští střediskové rady zjistí, zda jsou ve
středisku kapacity na organizaci akce. Na akci by se měli podílet vedoucí, kteří
se pravidelně nepodílejí na činnosti oddílů.
o 8.6. – Dětský den v parku
 akce neziskových organizací, v letošním roce organizaci z naší strany zajišťují
Lachtani
o 21.-23.6. – rekonstukce Trpíka – každá pomoc vítána
o 29.6. – stavba tábořiště
 nutná účast co nejvíce lidí (nejen z oddílu, který má na Trpíku tábor)
o 24.8. – bourání tábořiště
o 14.9. – předběžně Zahájení skautského roku
o 11.10. – sněm střediska
- Investiční
o Pokračování v rekonstrukci Trpíka – dle dotací
o V rozpočtu je zahrnuto financování opravy kluboven – plánováné malování klubovny
Ve sklepě a Domečku.
o Středisko schválilo nákup nových knih s hrami do střediskové knihovny.
o V měsíci únoru by mohl proběhnout generální úklid včetně likvidace nepotřebného
vybavení. Také žádoucí nákup nového drobného vybavení na činnost.
o Středisková rada schválila nákup expedičního stanu, který se bude využívat na
expedice do hor či jiné outdoorové aktivity. Dále bude Mířa sledovat nabídky
odkoupení vodáckého vybavení hlavně lodí. Jíňa také připomněla žádost na koupi
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střediskového projektoru – bude záležet na příjmech střediska. Nákupy se provedou
ještě před letní sezónou.
Buldok informoval o potencionální možnosti využívat prostor dřevěné budky u rybníka
Rosnička. Zjistí další podmínky a možnosti.
Ančí se opět pokusí oslovit SVITAP či jiné firmy se zájmem o sponzoring.

ROZPOČET STŘEDISKA
- Střediskové radě byl představen rozpočet na rok 2013. Je v příloze tohoto zápisu.
- Oproti loňskému roku počítá středisko s nárůstem příjmů a výdajů díky většímu počtu
členů střediska a dotacím od města Svitavy. Výsledek hospodaření by měl být vyrovnaný,
jelikož očekáváme větší příjem z kraje.
DOTACE
- Pro rok 2013 byl podán projekt na Pardubický kraj a na město Svitavy.
- Projekt na kraj je věnován investici do střešní krytiny na novou kuchyň na Trpíku. Celková
investice je 16 500,-, od kraje žádáme 11 550,- Projekt na město má široký záběr – název je Zvýšení konfortu skautského tábořiště Trpík.
Obsahem jsou rekonstrukční práce napříč celým tábořištěm v hodnotě 72 000,-. Město žádáme
o dotaci 50 400,PENÍZE PRO ODDÍLY
- SR schválila navrženou výši příspěvku oddílům na činnost pro letošní rok. Ta činní 100,- za
dítě + finance za neobjednané časopisy dětí.
o KLOKANI – 3240,o LACHTANI – 1260,o BOBŘI – 3600,- Zároveň středisková rada zdůraznila, že peníze by měli být čerpány na činnost s dětmi –
tedy na materiál nebo ubytování dětí na akci.
- Opět termín čerpání je konec října 2013.
PLATY VEDOUCÍM OD MĚSTA
- Ančí zajistí podání žádosti o příspěvek pro vedoucí.
- I v příštím roce jsou vybranými vedoucími Ančí, Buldok, Jíňa.
- Ivča zjistí podmínky darovací smlouvy, aby bylo možné peníze vrátit do střediska.
TRPÍK
- Filip Fedrzel byl střediskovou radou jmenován do funkce SPRÁVCE TÁBOŘIŠTĚ
o Bude zajišťovat průběh rekonstručkních prací, stavbu a bourání tábora, v dalším
roce pak i pronájmy.
- Středisková brigáda – 21.-23.6.2013, stavba tábora: 29.6.
- Letošní pronájem - Ančí zajistí smlouvy
o 1.-14.7. – SVITAVY
o 14.-28.7. – PRAHA
o 28.7.-3.8. – VOLNO
 Z důvodu špatné domluvy vznikl volný termín – pokud do 31.1. se nenajde
zájemce, bude zrušena rezervace pro TOM Nivnice a nabízeno bude celých
14 dní
o 3.-11.8. – TOM NIVNICE
o 11.-24.8. – ROZSEČ U KUNŠTÁTU
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TÁBORY
-

V letošním roce budou probíhat rekonstrukční práce odpovídající získané dotaci a času lidí.
V měsíci únoru Ančí a Buldok zajistí komunikaci s obcí Trpík a Pozemkovým fondem ČR nad
otázkou pronájmu pozemku tábořiště.

Oddíl Lachtani – tábor se konat nebude, pouze společná vícedenní výprava na konci
prázdnin
Oddíl Klokani – 24.7.-3.8., hlášený tábor, Polná u Jihlavy
3.OVS – 1.-14.7., hlášený tábor, Trpík
Na příští radu každý oddíl představí funkční obsazení táborů

INVENTARIZACE
- Na počátku února proběhne inventarizace. Výstupem bude i seznam invetáře, který bude
viset v každé klubovně.
PROBLÉMY Z KLUBOVNOU
- V těchto dnech se 3.OVS potýká s problémem s akumulačkami v Domečku. Situace je
řešena s vedením školy, protože v klubovně je při použití topítka, které se pořídilo,
pouhých 10°C, což je nevhodná teplota pro činnost s dětmi.
VZDĚLÁVÁNÍ
- V roce 2013 se několik členů střediska chystá na vzdělávací akci. Přehled je přílohou tohoto
zápisu.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
- I v letošním roce vznikne výroční zpráva střediska. Hlavním šéfredaktorem je opět Jíňa.
- Tentokrát barevná bude pouze úvodní strana, zbytek černobílý.
- Výroční zpráva výjde v nákladu 10 kusů a bude zaslána okolním střediskům a spolupracujícím
subjektům.
- Termín vydání je konec února.
STS
- V rámci registrace se několik členů přidalo do Skautské telefonní sítě.
- Také je možnost do této sítě zapojit rodinné příslušníky. Na jednoho registrovaného člena to
mohou být dva příbuzní.
- Nyní STS využívají: Ančí (střediskové číslo), Buldok (+jeden příbuzný), Jirka , Symbo (+dva
příbuzní), Hynek, Zuzik, Jíňa, Totem a Willy.
BLAHOPŘÁNÍ
- Středisková rada poblahopřála Ivče k získání skautského vyznamení - Pamětní medaile ke 100.
výročí založení čs. skautingu (Pardubický kraj).
REZIGNACE ČLENA STŘEDISKOVÉ RADY
- Pavel Kolečkář se rozhodl, že nadále nebude členem střediskové rady z časových důvodů.
Ovšem počítá s výpomocí na střediskových akcích.
STŘEDISKOVÁ RADA
- Příští středisková rada se bude konat 24.3.2013.

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
středisko SMRČEK Svitavy
středisková rada

Anna Konopáčová
Antonín Benc
Jindra Homolová
Kristýna Tronečková
Filip Fedrzel
Jiří Žák
Hynek Stříteský
Ivana Němcová
Zdeněk Pešina
Miroslav Odvárka
I – přitomen

25.11.
I
I
I
I
- - omluven

Jako host: Zuzka Odvárková - Zuzik
Sepsal: Antonín BENC

27.1.
I
I
I
I
I
I
I
X – neomluven

