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

Zápis z jednání 26. 5. 2013
ODDÍLOVÉ TÁBORY
- 3. oddíl vodních skautů a oddíl Klokani představil funkční složení letošních oddílových táborů.
o 3.OVS má tábor v termínu 1. -13. 7. 2013 na našem tábořišti Trpík, hlavním vedoucím
je Antonín Benc - Buldok.
o Oddíl Klokani pořádá tábor v termínu 24. 7. – 3. 8. 2013 na Ochozu u Dobroutova,
hlavním vedoucí je Jindra Homolová – Jíňa.
o Středisková rada schválila hlášenky obou oddílů, které jsou zpracovány ve SkautISu.
- Oddíl Lachtani tábor letos nepořádá, o prázdninách plánují výpravu.
ODDÍL LACHTANI
- Jana Sittová – Dumbo se stala členem vedení oddílu Lachtani. Do doby než bude mít
potřebnou kvalifikaci, tak zástupcem oddílové vedoucí bude nadále Ančí.
INVESTICE
- Středisko získalo od města Svitavy dotaci na činnost ve výši 10 000,-. SR schválila investování
financí s horním stropem 20 000,- do nového vybavení. V první části (před tábory) bylo
schváleno pořízení kvalitnějšího stanu (či dvou) – výběr konkrétního bude řešen přes
střediskovou konferenci. Pro stan byl určen horní strop 6 000,-. Po prázdninách dle finančních
výsledků střediska by se pořídilo další vybavení – v návrhu je loď, GPS, projektor.
- Středisková rada schválila financování další etapy rekonstrukce tábořiště Trpík. Etapa bude
financována dotací z města ve výši 50 000,- a ze střediska ve výši 20 000,-. Finance poskytnuté
střediskem budou z letošního nájmu tábořiště. Více o rekonstrukci v části Trpík.
- Veškeré dotace Ivča bude uzavírat na začátku října 2013, aby bylo jasné, kolik je potřeba ještě
čerpat. Ančí dodá během prázdnin veškeré smlouvy Ivče.
- Středisková rada byla včas obeznámena se záměrem rekonstrukce zadní klubovny „ Ve sklepě“.
Na této radě bylo schváleno financování ve výši 2 000,-. V klubovně proběhlo malování a
doplnění některých prvků (závěsy, věšáky,…).
TRPÍK
-

-

-

V letošním roce proběhnou další etapy rekonstrukce tábořiště Trpík. Ty budou zaměřeny
na dokončení obkladů spodní části, výrobu podlahy, zateplení horní části, zpřístupnění
horní části, spojení kuchyně s jídelnou, oprava umývárky, výroba podlážek, oprava
stanových podsad, koupě centrály. Náklady byly stanoveny na 70 000,-, 70% je
financováno městem Svitavy (rozpočet je v příloze zápisu). Letošní rekonstrukce bude
rozdělena na dvě etapy – 1. etapa bude probíhat v měsíci červnu, 2. etapa na přelomu
srpna a září.
S rekonstrukcí jsou spojeny i brigády – bylo by dobré, kdyby se co nejvíce členů střediska
účastnilo:
o 22. - 23. 6. – hlavní práce na kuchyni (podlaha, obklady,…)
o 29. 6. – stavba tábořiště
o 25. 8. – bourání tábora
V nejbližších dnech proběhnou jednání s Pozemkovým fondem ČR nad budoucností
pozemku na Trpíku. SR bude dále obeznámena.
V měsíci červnu správce tábořiště s vedoucí střediska zajistí všechna povolení pro konání
táborů a rozbory vody.

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

-

-

Vedení 3. oddílu vodních skautů se dohodlo, že středisku odvede nájem za tábořiště ve výši
12,- za osoboden.
Pro příští léto jsou již dva zájemci o tábořiště, proto se vedoucí oddílů domluvili na
zamluvení druhé poloviny měsíce července - v příštím roce by tábořiště bylo volné pro
oddíl Klokani a 3.OVS by vyhledal jiné tábořiště v okolí.
Zájemci pro příští rok:
o 30.6. – 13.7. – křesťanská společnost Přerov – bude upřesněno v nejbližší době
o 13. – 27.7. – Svitavy
o 3. – 17. 8. – Pionýři Okřížky

STŘEDISKOVÉ AKCE
- 8. 6. proběhne již tradiční Dětský den. Tentokrát si vzal přípravu na starost oddíl Lachtani pod
vedením Kiki a Ančí.
- Středisková rada schválila termíny poprázdninových akcí
o 8. 9. – předsněm – hlavním programem bude diskuze nad budoucností střediska a jeho
obsazení
o 21. 9. – Zahájení skautského roku - hlavním organizátorem je vedoucí střediska Ančí
o 4. 10. – řádný sněm střediska
REVIZE
-

26. 5. proběhla revize účetnictví ze strany okresní revizní komise. Chybějící podpisy byly
doplněny na střediskové radě. Středisková revize tedy již není nutná.

PLATY VEDOUCÍM OD MĚSTA
- V tomto roce opět středisko získalo finance od města na platy vybraných vedoucích, kteří
byli schváleni na lednové střediskové radě. Vzhledem k pozdějšímu podání žádosti bude
částka o 8 100,- nižší (o 2 700,- na osobu ).
- Na žádost vybraných vedoucích připravila Ivča darovací smlouvy a středisko získá od
těchto vedoucích finanční dar.
PŮJČENÍ MATERIÁLU
- Oddíl Klokani
o Výprava 14. -16. 6. – stany, vary
o Tábor – pálava, baraka, vesty a pádla pro všechny děti
- 3.OVS
o Výprava 15. - 16. 6. – stany, lodě, vesty, pádla, házečka
- Tom Žák – 16. -25. 8. – lodě, vesty, pádla, házečka
- Rosťa Zdražil – 21. - 23. 6. - vesty
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ÚKOLY
-

Ančí: dodat Ivče všechny smlouvy
Ančí a Filip: zajištění všech povolení
Tonda: jednání s PF ČR
Jirka: připravit přehled stanů, které by středisko mohlo pořídit
Filip: instalace garnyže v zadní klubovně
Filip: příprava stavebních a bouracích brigád
Filip: zajistit přes prázdniny výměnu akumulaček – domluva s Milanem
Hynek: zjistit ceny stanů či akce v pražské prodejně se stany, kde sám nakupoval
Hynek: reklamovat pumpy
Oddíloví vedoucí: čerpání financí pro oddíly do konce září
Všichni: komentáře k rekonstrukci Trpíka a účast na brigádách

25.11.
I
I
I
I

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

- - omluven

Jako host: Tom ŽÁK
Sepsal: Antonín BENC
Kontrola: Filip FEDRZEL
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X – neomluven

