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středisko SMRČEK Svitavy
středisková rada

Zápis z jednání 4. 1. 2014
2. středisková rada
MIMOŘÁDNÝ SNĚM JUNÁK
- Na úvod střediskové rady proběhl mimořádný sněm k volbě delegáta na krajský sněm.
- K mimořádné volbě došlo z důvodu špatné informovanosti před řádným sněmem Junáka a na
žádost předsedy krajské rady Junáka.
- Zástupcem střediska Smrček Svitavy na krajský sněm byl zvolen Antonín Benc – Buldok. Krajský
sněm se bude konat 25. 1. 2014.
REGISTRACE 2014
- Registraci střediska zajistí Buldok – termín pro odeslání za středisko je 31. leden. Oddíly musí
skutečnost k 15. 1. zadat do SkautISu do 20. 1. Krajská rada na svém zasedání upozornila, že
nedodržení termínu se odrazí v dotaci na tento rok.
- Každý oddíl i vedoucí do konce ledna odevzdá vybrané příspěvky za registraci na účet
střediska nebo hospodářce střediska.
- Na příští střediskové radě proběhne zhodnocení registrace.
PLÁN STŘEDISKA
- Střediskové radě byl představen programový a investiční plán střediska. Nad akcemi a investice
pro rok 2014 proběhla diskuze.
- Programový:
o Pro každou střediskovou akci byla zvolena zodpovědná osoba za organizaci.
o Mistrovství v uzlování (7. 2.) – z.o. Symbo
 akce je určena pro všechny družiny střediska
 proběhne místo pátečních schůzek
 podmínky soutěže: vlčata a světlušky – ambulatní uzel, lodní smyčka
klasicky, dračí smyčka, rybářská smyčka; skauti a skautky - ambulatní
uzel, lodní smyčka klasicky, dračí smyčka, rybářská smyčka,
zkracovačka, lodní smyčka kolem sloupu; tučňáci (nováčci) – jeden uzel
(mimo soutěž)
 na akci by měl být zajištěn i doplňkový program
 v rámci této akce proběhne i vyhlášení sbírkové soutěže mezi
družinami (viz. Dále)
o Závody vlčat a světlušek
 Naše středisko se v letošním roce zhostí organizace tohoto závodu, tak
jak bylo ve vizi činnosti současného vedení.
 Na radě byl zvolen termín 12. 4., který byl následně změněn a je dále
projednáván přes e-mail. Pomocí mailové konference bude
rozhodnuto i o umístění.
 Na radě byl zvolen velitel závodu: Buldok a hlavní rozhodčí: Jirka
 Do konce února proběhne zadání termínu na web, informování
okolních středisek a domluva ohledně programové stránky.
o Středisková akce ke sv. Jiří (25. - 26. 4.)– z.o. Ančí
o Dětský den v parku (7.6.)
 akce neziskových organizací
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-

Stavba tábořiště (28.6.)
Bourání tábořiště (???) – prozatím není určeno
 Pro obě akce na Trpíku nutná účast co nejvíce osob (nejen rodičů od Klokanů)
Zahájení skautského roku (13.9.)

Investiční
o Na příští střediskové radě proběhne schvalování střediskového rozpočtu na tento rok.
S dostatečným předstihem bude zaslán členům střediskové rady na připomínkování.
o Proběhla diskuze nad potřebným materiálem a vybavením, který bychom letos mohli
pořídit.
 Soupis: hasicí přístroj na Trpík, sekyry, kolečko, násady na nářadí, případně
nářadí, nové celty, podlážky, kohoutky, deskové hry do klubovny, buzoly, GPS,
vodácké vybavení, lana statika, lékárny, stan, luky, malování klubovny
o Do rozpočtu bude zahrnuto financování opravy klubovny – plánované malování
klubovny Domeček.
o Na výše uvedený materiál bude soustředěn předkládaný projekt na Pardubický kraj a
město Svitavy. Případně bude financován z dotací z ústředí.
o Všechny nákupy budou schváleny střediskovou radou.
o Vedení střediska se opět pokusí oslovit SVITAP či jiné firmy se zájmem o sponzoring.

PROJEKTY
- Pro rok 2014 byl podán projekt na Pardubický kraj a v měsíci lednu bude podán projekt na
město Svitavy.
Pardubický kraj
- Projekt je zaměřen na nákup vodáckého vybavení a podporu vodáctví ve středisku.
- Celkem je od Pardubického kraje požadovaná výše grantu 15 000,Město Svitavy
- Projekt bude zaměřen na podporu celoroční činnosti a bude zahrnovat nákup vybavení, který
je uveden v investičním plánu. Projekt sepíše Zdenál a musí být podán do konce ledna.
ODDÍLOVÁ ČINNOST
Nový oddíl – kmen oldskautů
- Středisková rada schválila vznik kmene oldskautů, vůdkyní kmene bude Anna
Konopáčová – Ančí, a v kmeni budou vedeni všichni dospělí členové střediska, kteří nyní
byli vedeni v registraci přímo pod střediskem. Nová jednotka vznikla z preventivního
důvodu – zajištění nutného počtu oddílů pro středisko. V případě, že by probíhala aktivní
činnost této jednotky, tak středisková rada garantuje podporu.
Lachtani
- Oddíl se již dva roky potýká s nedostatkem členů pro oddíl (min. 12). V případě, že to
registrační systém ve SkautISu dovolí, budou i letos Lachtani vedení jako oddíl s výjimkou.
Pokud nebude možné výjimku udělit, vůdkyně oddílu Klokani svolila zařadit členy oddílu
Lachtani pod oddíl Klokani. Výjimka je podmíněna účastí a spoluorganizováním
střediskových akcí.
- Lachtani neočekávají, že by v září dělali nábor nebo se zapojili do vedení dětí.
Klokani a 3.OVS
- Oba oddíly řeší personální problémy – nedostatek vedoucích, kteří by vedli pravidelnou
činnost.
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ODDÍLOVÉ TÁBORY
3.OVS
- Oddíl letos bude pořádat oddílový tábor na tábořišti slatiňanských skautů ŠIŠKOVICE.
- Tábor bude v termínu: 14. - 26. 7. 2014
KLOKANI
- Nyní je v jednání oddílové rady, zda se bude konat tábor na našem tábořišti a v jaké formě.
- Oddíl má rezervovaný termín: 7. - 17. 8. 2014
ZTRÁTA STŘEDISKOVÉHO MATERIÁLU
- Při prázdninové činnosti oddílu Lachtani došlo ke ztrátě záchranné vesty. Buldok otevřel
otázku ohledně ztrát materiálu obecně i hrazení této ztráty.
- Pro obecné ztráty při činnosti oddílu byly nevrhnuty tři řešení – vždy spoluúčast oddílu a
střediska na náhradě ztráty, individuální přístup dle rozhodnutí střediskové rady, vždy
finanční hrazení střediskem. Středisková rada po diskuzi rozhodla, že se bude držet
schváleného Půjčovního řádu a každý případ ztráty střediskového majetku při činnosti
oddílu bude oznámen střediskové radě, a ta dle konkrétní situace rozhodne.
- Co se týče ztráty vesty oddílem Lachtani, SR rozhodla (hlasování: 5 pro, 0 zdržel, 0 proti), že
Lachtani za ztracenou vestu nebudou hradit finanční náhradu a budou důrazně upozorněni
na případné hrazení příštích ztrát. Rozhodnutí střediskové rady je odůvodněno nejasností a
rychlostí při půjčování materiálu – není stoprocentně jisté, že ke ztrátě došlo na lachtaní
akci.
SOUPIS ROZHODNUTÍ SR
- SR byla informovaná o vzniku dokumentu, který bude obsahovat všechna rozhodnutí
střediskové rady, která jsou trvalejšího rázu a mají vliv na fungování střediska. Zdenál už
v době, kdy byl vůdcem střediska vytvořil takovýto dokument, bude navázáno a sestaven
do dnešní doby. Tento dokument má primárně sloužit pro přehlednost a informovanost
budoucím střediskovým radám.
PLATY VEDOUCÍM OD MĚSTA
- V lednu byla podána žádost o finanční podporu pro vedoucí střediska – konkrétně Buldoka,
Jíňu a nově Symba.
- Ivča zajistí vyplacení vedoucích za loňský rok. Odměnění vedoucí (Buldok, Ančí a Jíňa)
garantovali darování financí středisku.
INVENTARIZACE
- Středisková rada uložila předsedovi revizní komise, aby v měsíci lednu proběhla
inventarizace střediskového majetku. Termín a postup je na předsedovi revizní komise.
Přesný termín bude oznámen do střediskové konference. Inventarizace se dále bude
účastnit vůdce střediska, člen revizní komise a hospodář. Středisková rada také ukládá
zhodnotit vyřazení starého či velmi opotřebovaného materiálu. Také dojde k aktualizaci
podrobného inventárního seznamu.
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PROVOZ KLUBOVEN – NOVÁ PRONAJÍMACÍ SMLOUVA
- Ke konci minulého roku ředitelka Základní školy Náměstí Míru apelovala na vedení
střediska, aby došlo k revizi pronajímací smlouvy se školou. V současné době středisko platí
za roční pronájem obou kluboven 4 400,-. Ředitelství poukazuje na fakt, že jen elektrika
v klubovně v Domečku za loňský rok vychází na více jak 6 000,- Středisková rada schválila (hlasování: 5 pro, 0 zdržel, 0 proti) návrh pro ředitelství: nájem
ve výši ceny protopené energie, minimálně však 4 440,- S ředitelstvím bude jednat Buldok.
- S odkazem na návrh střediska se ukládá oddílům minimalizovat čas vytápění v klubovně
„Domeček“

VÝROČNÍ ZPRÁVA
- Středisková rada se domluvila, že nebude sestavena výroční zpráva za rok 2013. O finanční
stránce střediska budeme informovat na našem webu.

SBĚR VÍČEK PRO NELINKU
- Středisko, zvláště pak družiny se zapojily do sbírky víček pro Nelinku Popelkovou z Vendolí.
Rodiče díky sběru víček získají finance na rehabilitace a pomůcky pro svoji dceru. V rámci
této sbírky vyhlásil vůdce střediska soutěž mezi družinami a o největší počet víček. Družina,
která do konce ledna jich nasbírá nejvíce, získá vlastnoručně upečený dort vůdcem
střediska.

PODĚKOVÁNÍ
- Velké poděkování patří Jíně za organizaci střediskového prosincového posezení s Roadshow po
evropském roveringu.
- Dále všem, kdo se zapojili do šíření Betlémského světa.
- Ančí za vytvoření střediskového PFka.
- Všem vedoucím, kteří se zapojují do každotýdenní činnosti s dětmi a věnují jim velký kus ze
svého volného času.

TERMÍNY STŘEDISKOVÉ RADA
- Středisková rada se domluvila na termínech porad do letních táborů. Z důvodu velkého
množství akcí a očekávané spolupráce na střediskových akcí, bude středisková rada
zasedat v dvouměsíčním intervalu.
- Neděle 9. 3. 2014 od 17:30 – klubovna
- Neděle 18. 5. 2014 od 16:00 – spojeno s grilováním u Benců nebo Pešinů
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10.11.
4.1.
Antonín Benc (Buldok)
I
I
Jindra Homolová (Jíňa)
I
I
Anna Konopáčová (Ančí)
Ivana Němcová (Ivča)
Zdeněk Pešina (Zdenál)
I
I
Kristýna Tronečková (Kiki)
Jiří Žák
I
I
Tomáš Žák (Symbo)
I
I
Revizní komise:
Filip Fedrzel
I
I
Miroslav Odvárka (Mířa)
I
I – přitomen
- - omluven
X – neomluven
Jako host: Sepsal: Antonín Benc
Kontrola: Zdeněk Pešina

