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REGISTRACE 2016
- Středisková rada se seznámila s výsledky registrace 2016. Podrobný popis je přílohou tohoto
zápisu.
- V kostce: naše středisko má v současné době 103 členů, tj. nárůst o 17 nových členů. Daří se
nám udržet velké množství dětí u skautské činnosti (72 dětí do 15-ti let na 31 členů starších 15ti let), což svědčí o skvělé a obětavé práci všech vedoucích, za což jim patří velké díky. Letošní
nárůst členské základny je o to významnější, neboť svojí činnost ukončil oddíl Lachtanů a
odešel zbytek jeho členů.
- Středisko na registraci vybralo 52 800 Kč, z této částky bylo vyšším jednotkám odvedeno 34
930 Kč.
- Buldok upozornil SR, zvláště pak vedoucí oddílů, aby se soustředili na podporu starších členů a
zajistili si tak budoucí rádcovské a vůdcovské kapacity. Zároveň by snahou střediska mělo do
budoucna být oslovení bývalých vedoucích. Zamezí se tak nedostatkům s kapacitou obou
oddílů.
ČINNOST ODDÍLŮ
- 3. oddíl vodních skautů v současné době začal s přípravou tábora a pořádá družinové výpravy.
Rádcové postupně získávají zkušenosti na schůzkách a účastní se rádcovských kurzů (Lavina
2015, Fičák 2016). Jan Lněnička „Číl“ je přihlášen na Vlčácký čekatelský kurz.
- Na oddílové radě 3.OVS 14. 2. 2016 byl do funkce zástupce vůdce oddílu jmenován David
Marhold „Sunny“. Jelikož nejsou žádné skutečnosti, které by odporovaly, tak středisková rada
se jmenováním do funkce souhlasí (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0).
- Oddíl Klokani se také pustil do přípravy tábora. Rádkyně se podílí na přípravě a realizaci
schůzek světlušek, a stejně jako kluci se účastnily rádcovského kurzu, RK Cukříček.
- Členové oddílu Lachtani se nadále nechtěli registrovat a činnost oddílu byla ukončena. Oddíl
vznikl v roce 1998 a prošla jim stovka členů. Svojí činnost v organizaci ukončila i Kristýna
Tronečková „Kiki“, čímž skončila i její funkce vůdkyně oddílu a člena střediskové rady.
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TÁBORY
- V roce 2016 se ve středisku budou konat dva letní tábory. Na dubnovou radu si vedoucí táborů
připraví hlášenku a proběhne schvalovací proces. Oba tábory budou na našem tábořišti Trpík.
o 3. OVS – 3. - 16. 7. 2016
o Klokani – 13. – 21. 8. 2016
FINANČNÍ PODPORA ODDÍLŮ
- I v letošním roce středisková rada uvolní finance pro oddílovou činnost, kdy si samy oddíly
rozhodují o konkrétním využití těchto financí. SR zdůrazňuje, že peníze by měli být čerpány na
činnost s dětmi (materiál, ubytování na akci). Zároveň oddíl může zažádat střediskovou radu o
nákup hodnotnějšího materiálů za střediskové finance.
- Středisková rada schválila příspěvek 100 Kč za člena oddílu (mimo vedoucí, kteří mají snížený
příspěvek za registraci) a 40,- za každý neobjednaný časopis u dítěte. (pro: 5, proti: 0, zdržel
se: 0)
o KLOKANI – 36 členů = 3600,o 3.OVS – 44 členů = 4400,o OLDSKAUTI – 0, Jelikož kmen dospělých Oldskauti zahrnuje pouze členy se sníženým
příspěvkem na registraci, tak nemají na finance pro oddíly nárok. O podporu
konkrétní akce však mohou žádat střediskovou radu.
PLÁN STŘEDISKOVÝCH AKCÍ NA ROK 2016
- Středisková rada byla informována o dalších možných střediskových akcích pro rok 2016
o Přežití – 8. – 9. dubna - akce pro starší 15. let, bližší informace podá v dohledné době
Zdenál.
o Středisková schůzka – 22. dubna – přípravu zajišťuje Buldok, včas bude informovat.
Místo pravděpodobně Cihelna a spojeno s dokončením kluboven.
o Závody vlčat a světlušek – 23. dubna – Dolní Újezd. Registrace je nutná do konce
března, vítaná je pomoc při realizaci i starších vedoucích.
o Sbírka k Českému dni boji proti rakovině, také „Květinový den“ – 11. května –
zapojení střediska bude diskutováno přes e-mail po bližších informacích od Zdenála
o Veletrh volného času – 1. září – celoměstská prezentační akce volného času ve
Svitavách okolí – bližší informace v dubnu Buldok.
o Blahořečení P. Engelmara Unzeitiga v Německu – 24. září – Zdenál představil SR
možnost účastnit se cesty do Německa na blahořečení významné osobnosti Hradce
nad Svitavou a Svitav. Někteří ze starších členů, pokud z naší strany bude zájem, by se
mohli zhostit funkce vlajkonošů. Do příští rady je na zvážení naše zapojení.
PRONÁJEM TRPÍKU V ROCE 2016
- Filip informoval střediskovou radu o změně v pronájmu, kdy svojí rezervaci zrušil oddíl
z Litomyšle, bohužel to bylo až díky aktivitě Filipa. Aktuální podoba je:
o 30. 6. – 3. 7. 2016 – Zdenál a rodiny
o 3. - 16. 7. 2016 – 3. oddíl vodních skautů Svitavy
o 16. – 30. 7. 2016 – Poutník Praha
o 30. 7. – 6. 8. 2016 - ???
o 6. 8. - 13. 8. 2016 – katolická mládež Chrudim
o 13. - 21. 8. 2016 - 2. oddíl Klokani Svitavy
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-

Je třeba v krátké době vyřešit proluku uprostřed léta.
Dále byl stanoven termín stavění a bourání – nutná přítomnost rodičů
o 25. 6. 2016 – stavěcí
o 21. 8. 2016 – bourací

INVESTICE
- Středisková rada se zabývala investicemi pro rok 2016. Podrobně byly rozebrány dvě investiční
akce představené na minulé střediskové radě.
- Středisková rada schválila investice do kluboven v Cihelně v celkové maximální výši 60 000,a zároveň zahájení první etapy rekonstrukce jídelny na tábořišti Trpík dle níže uvedeného
plánu. (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.) Hlavním důvodem jsou aktuální personální a finanční
možnosti střediska, zároveň nevhodný konstrukční stav jídelny.
Klubovny v Cihelně
- Práce a investice do vybavení v rozsahu potřebnosti pro základní fungování a případné
půjčování prostor.
- Aktuálně pořízena významná část vybavení v celkové hodnotě 38 491,-, z čehož 8 327,- bylo za
rekonstrukci elektrických rozvodů.
- Zbývající investice do barev, zámků, dveří, schůzkového vybavení,…
1. etapa Rekonstrukce jídelny na Trpíku
1. etapa zahrnuje výstavbu nové konstrukce jídelny, případně zadělání stěny směřující
k potoku a do tábořiště. Prozatím střecha řešena současnou plachtou a využity staré stoly.
- V dalších etapách je v plánu nová střecha, stoly a lavice a vyštěrkovaný povrch.
- 1. etapa bude probíhat v květnu a červnu – přesněji bude prezentováno na příští střediskové
radě.
Další investice na Trpíku
- pořízení molitanů do zbytku stanů – cca 5 000,KLUBOVNY V CIHELNĚ
- Středisková rada byla seznámena s probíhající rekonstrukcí v Cihelně. Zároveň Buldok požádal
o větší zájem v oddílech a pomoc na rekonstrukci. Během jara je v plánu malování kluboven
konkrétními kresbami dle obsazení – zde je vhodné zapojení členů – termín bude upřesněn.
Plán dokončení je 22. 4. 2016, kdy v rámci střediskové schůzky proběhne otevření.
- V blízké době Buldok pošle ostatním členům SR návrh smlouvy na připomínkování.
- Dále proběhne domluva, kdo bude jakou klubovnu využívat – Klubovny v Cihelně bude užívat
3. oddíl vodních skautů a družina Delfínů, ostatní družiny oddílu Klokani budou v klubovně
„Ve sklepě“ v centru.
- Dubnová středisková rada se bude dále zabývat půjčováním prostor kluboven.
PROJEKTY
- Projekt na Pardubický kraj „Vybavení nových kluboven pro činnost v areálu Cihelny“ v
letošním roce nebyl podpořen. Realizace je ovšem nutná pro budoucí fungování kluboven,
proto projekt bude realizován z vlastních prostředků a případných prostředků města Svitavy.
- Nyní stále čekáme na výsledky podaného projektu na město Svitavy, který je směřován na
celoroční podporu naší činnosti. A v březnu bude připravován projekt na rekonstrukci základen
financovaný městem Svitavy.
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INVENTARIZACE, ROZPOČET A VYÚČTOVÁNÍ ROKU 2015
- Ivča zajistí do dubnové střediskové rady všechny účetní dokumenty a uzávěrku účetnictví.
V mezidobí proběhne připomínkování rozpočtu na rok 2016 tak, abychom se na další radě
mohli ním zabývat do detailu a proběhlo schvalování.
TERMÍN STŘEDISKOVÉ RADY
v týdnu 11. - 14. 4. 2016 - přesný termín dle pracovního vytížení Jíni

