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Jako host: Lenka Novotná
Sepsal: Antonín Benc
Kontrola: Jindra Homolová

REGISTRACE 2014/2015
- Středisková rada projednala výši registračního poplatku na nový skautský rok. Poplatek včetně
registračního formuláře se bude vybírat do 30. 11. 2014. Údaje budou aktualizovány průběžně
na SkautISu.
- Středisková rada schválila registrační příspěvek, který je pro mladší členy ve výši 500 Kč. Pro
rádce s alespoň roční praxí u vedení, činovníky a členy, kteří se podílejí jiným způsobem na
fungování střediska, je registrační příspěvek stanoven na 350 Kč. (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)
DODATEK K PŮJČOVNÍMU ŘÁDU
- Střediskové radě byla navrhnuta úprava bodu 11) půjčovního řadu, která udává, že lze na
osobu půjčit pouze jedno místo v lodi/stanu. Funkčně je tento způsob nevhodný.
- Byla schválena (pro: 4, proti: 0, zdržel se:0) následující úprava s platností půjčovního řádu
k 5.10.2014:
o Na osobu lze půjčit nejvýše jednu loď/stan a po jednom kuse dalšího materiálu (var,
pádlo, házečka,…), případné výjimky jsou v pravomoci skladníka nebo dle usnesení
střediskové rady.
FINANCE
- Středisková rada byla informována o mimořádné dotaci na činnost na rok 2014 činící 20000 Kč,
kterou středisko získalo od města Svitavy.
- Rada schválila uvolnit z těchto financí 15 000 Kč na rekonstrukci klubovny Plechárna u
rybníka Rosnička a 5 000 Kč na nákup laserové tiskárny do klubovny. (pro: 4, proti: 0, zdržel
se: 0)
- Ivča na příští střediskovou radu připraví přehled výdajů na jednotlivých projektech a dotacích,
aby případně bylo zajištěno dofinancování. Zároveň by vedoucí měli na příští radu promyslet,
co by se jim aktuálně hodilo k činnosti a pomohlo k zajištění zajímavého programu.
- Jelikož se v listopadu a prosinci budou sepisovat projekty na Pardubický kraj a město Svitavy,
jsou vedoucí ve středisku vyzváni k navrhování potřebného vybavení či tématu projektu.
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ TÁBORŮ
- 3. oddíl vodních skautů představil střediskové radě hospodaření tábora v Šiškovicích. Zůstatek
tábora byl 5092 Kč. Tyto finance zůstanou ve střediskové pokladně na činnost oddílu. Výsledek
hospodaření tábora Klokanů na Trpíku bude představen na příští střediskové radě.
- Vůdcům oddílu se připomíná uzávěrka táborů, kterou je nutné udělat do 15.11. Zároveň se
revizní komisi ukládá zkontrolovat hospodaření tábora 3. oddílu vodních skautů a tábora
Klokanů na Trpíku.
OPRAVA DVEŘÍ
- SR schválila zpětně 50% finanční spolupodílnictví na opravě vstupních dveří do klubovny „Ve
sklepě“ včetně výměny klíčů. (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0). Bylo předjednáno a schváleno přes
e-mailovou konferenci. ZŠ středisku opravu vyfakturovala v celkové ceně 3000 Kč. V souvislosti
s opravou dveří bylo s ředitelstvím domluveno označení klubovny dřevěnou destičkou
s názvem organizace. Označení klubovny zajistí Filip Fedrzel.
- Vzhledem k nedávným problémům s otevřenou klubovnou došlo k výměně zámku. Aktuální
seznam osob vlastnících klíče visí na střediskové nástěnce v klubovně. Je zakázáno kopírování
těchto klíčů bez vědomí vůdce střediska!
- Klíče mají: Buldok, Filip, Symbo, Sunny, Falco, Jíňa, Léňa, Šuplík, Zuzik, Chlupáč, Pája a
ředitelství školy. Po návratu z Ameriky obdrží klíče ještě Zdenál.
TERMÍNY SCHŮZEK
- Středisková rada schválila termíny schůzek pro rok 2014/2015 a byla obeznámena o
personálním zajištění jednotlivých družin (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0).
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ZHODNOCENÍ DNE S LESY ČR, PROMÍTÁNÍ A ZAHÁJENÍ SKAUTSKÉHO ROKU
- v měsíci září proběhlo několik různorodých střediskových akcí. Všem organizátorům patří velké
poděkování.
Den s Lesy ČR
- Až na velmi malou účast akce proběhla bez problémů a v pohodě. Zajišťovali jsme zde lodní
dopravu na rybníku a tři stanoviště v areálu Brandu. Na akci nebyly nutné uvolnit finance.
Pomoc na takovýchto akcích zlepšuje obraz naše střediska ve městě.
Promítání fotek z táborů ve Fabrice
- 26. 9. se od 17 h konalo ve Fabrice promítání fotek a videí. Byla nám zapůjčena aula a ta se
během chvíle zaplnila rodiči, dětmi a přáteli. Panovala zde dobrá nálada a celé setkání se
vydařilo.
Zahájení skautského roku
- 27. 9. se na Trpíku konalo Zahájení skautského roku s tradičním Červenáčkovým závodem.
Akce se zúčastnili činovníci střediska, členové 2. oddílu Klokani a 3. oddílu vodních skautů.
1.oddíl Lachtani se nezapojil. Dohromady nás zde bylo na 50. Snad jediným nedostatek bylo od
počátku časové zpoždění, díky kterému se pak nestíhali některé věci z programu. Finančně
zahájení vyšlo na 400,- za materiál a středisková rada rozhodla, že tato částka bude hrazena ze
střediska (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)
- Vítězové Červenáčkova závodu získali malý smrček, který byl následně zasazen do budoucí
Smrčkovy aleje (ve spodní části louky) a oba smrčky budou opatřen dřevěnou destičkou se
jmény členů vítězné družiny v kategorii světlušky-vlčata a skautky-skauti. Takto by se mělo dít i
v dalších ročnících závodu – snad se to stane i tradicí.
- V letošním ročníku v kategorii světlušky-vlčata vyhrály Sovičky, v kategorii skautek-skautů
vyhráli Korzáři.
PLÁN STŘEDISKOVÝCH AKCÍ
- V rámci střediskové rady byly představeny a prodiskutovány akce na závěr tohoto roku a na
rok příští.
VÁNOČNÍ SEDÁNEK VEDOUCÍCH
- Byla navrhnuta akce, kde by se sešli vedoucí a společně poseděli, případně by vytvořil nějaký
doplňkový program. Akce by se konala o víkendu 12.-14.12. (pravděpodobně v pátek večer).
- Mezi vedoucími se zjistí zájem.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
- Jíňa do 10.11. vytvoří článek do Našeho města, včetně vánočního přání za nás skauty.
- 20.12. Světlo přijede do Svitav – zajišťuje Buldok
- 21.12. předání v kostele
- 24.12. předání v Penzionu pro seniory a na náměstí Míru
SPORTOVNÍ STŘEDISKOVÁ NEDĚLE – na starost má 3.OVS
- 3.OVS zve ostatní oddíly a členy střediska 8.2.2015 na odpoledne nejspíš v tělocvičně na
gymplu na odpoledne plné her a soutěžení.
70. VÝROČÍ STŘEDISKA SMRČEK SVITAVY
- již na Zahájení skautského roku byli členové střediska informováni, že nás v příštím roce čeká
výročí od vzniku. Na střediskové radě proběhla diskuze nad možnými akcemi v rámci výročí.
Další přesnější plán bude vznikat na příštích radách.
- Středisková rada odsouhlasila, že jednou z akcí k výročí bude výstava v Městském muzeu a
galerii (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0). Buldok již předjednával možnosti s ředitelkou muzea a
s výstavou počítají. Zahájení by bylo v polovině září a výstava by trvala do konce října.
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-

Během listopadu tohoto roku je zapotřebí sestavit předběžný koncept a začít komunikovat s
muzeem, které nabídne pomocnou ruku. Šéfem akce je Jíňa.
Pro celý příští rok by měla vzniknout výroční nášivka, kterou by členové střediska mohli nosit
na kroji.
Dále byl osloven řezbář z Opatova, který by nám přes zimní měsíce vytvořil velký skautský znak
(1,5x1,5m) a ten by se následně v rámci střediskové akce (pravděpodobně ke Dni skautů 24.4.)
umístil na kuchyni na Trpíku. Během října bude střediskové radě předložen návrh a cenový
odhad.

SKAUTSKÁ TELEFONNÍ SÍŤ
- Středisková rada schválila odebrání benefitu skautské telefonní sítě Matějovi Dirrovi –
Willymu z důvodu pravidelného neplnění platebních podmínek a obdržení 3. upomínky (pro:
4, proti: 0, zdržel se: 0).
- Willy měl možnost předstoupit před střediskovou radu, nicméně tak neučinil. Odebrání zajistí
střediskový správce STS.
PRONÁJMY TÁBOŘIŠTĚ TRPÍK 2014
- Středisková rada byla informována o příjmech z letošního pronájmu tábořiště. Získané peníze
budou opět investovány do tábořiště.
o Skautské středisko Moravská Třebová (Aladin) – 8000,- (částka byla ponížena za pomoc
při brigádě)
o Poutník Praha (Sam) – 10150,o SHM Klub Sulíkov – 7200,PRONÁJMY TÁBOŘIŠTĚ TRPÍK 2015
- Středisková rada schválila pronájem tábořiště na rok 2015 následujícím zájemcům (pro: 4,
proti: 0, zdržel se: 0).
o 29.6.-12.7. skautské středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun
o 12.-24.7. Poutník Praha
o 24.7.-2.8. 3.OVS Svitavy
o 14.-23.8. ČLK SURSUM
- Zůstává volný termín 2.-14.8. Klokani mají prostor do konce října na domluvu, zda nechtějí na
tento termín na Trpík. Jinak budeme hledat případné zájemce.
- Zároveň byl v rámci oddílů i střediskové rady diskutován společný střediskový tábor, ale
prozatím nebyla najita společná cesta a řeč, a tedy v příštím roce se konat nebude.
SMLOUVY NA PRONÁJMY NA TRPÍKU
- Středisková rada byla informována, že Buldok uzavřel novou smlouvu s obcí Trpík na pronájem
louky pod tábořištěm. Nově se platí poplatek za podnájem napřed – tzn. že byla zaplacena
k 30.9. částka 785,- za loňský rok a zároveň 2488,82,- na rok příští.
- Dále byla uzavřena smlouva mezi střediskem a obcí Trpík na pronájem stodoly v obci, do které
jsme se nově po bourání přestěhovali. Roční poplatek za pronájem zůstává stejný, platí se vždy
k 30.9. za kalendářní rok.
VZDĚLÁVÁNÍ
- Buldok vyzývá všechny členy střediska, kteří se podílejí na činnosti mladších členů, aby
vyhledávaly vzdělávací akce pro sebe i případné rádce. V případě potřeby se obraťte na
zpravodaje pro vzdělávání, což zastává Symbo.
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ÚKLID KLUBOVEN
- Léňa poukázala na nepořádek, který zůstává po schůzkách. Všichni vedoucí jsou tedy vyzváni,
aby dbali úklidu po proběhlé schůzce a uklidili, buď s dětmi v rámci schůzky, nebo sami po ní.
Zároveň zde nezanechávali kola a osobní věci.
- Také proběhla domluva na vyčištění klubovny od starých a zbytečných věcí. A uvolnění
některých prostor tak, aby lépe mohla probíhat činnost a schůzkách. Bližší informace dodá emailem Léňa, která čistící akci šéfuje. Děkujeme jí za to!
TERMÍN STŘEDISKOVÉ RADY
- Konec listopadu – termín bude domluven přes e-mailovou konferenci.

