-

Vůdcové oddílu připomenou rodičům výběr registračního příspěvku a do 15. 12. 2017 ho vyberou. Následně vloží vybrané peníze na účet střediska, zajistí registraci svých členů ve SkautISu a
na příští radě odevzdají registrační formuláře, které budou uloženy do účetnictví. Buldok mezi
svátky zašle bližší informace k registraci starších členů.

-

Nejzazší termíny:
o 15. 12. 2017 – výběr registrace od všech mladších členů oddílů
o 12. 1. 2018 – výběr registračního příspěvku od starších členů střediska
o 17. 1. 2018 – oddíly uzavřou registraci ve SkautISu
o 24. 1. 2018 – uzavření registrace za středisko a zaslání odvodů VOJ

-

Vůdcové oddílu se vyjádřili k aktuálnímu provozu v klubovně – páteční střídání družin v klubovně
Ve sklepě, zimní provoz v klubovně Na Cihelně. Při pátečních schůzkách budou holčičí družiny
využívat vchod do klubovny přes hřiště. Rádcům družiny Skandijců se nechává prostor pro
rozhodnutí, zda mít schůzky ve středu na Cihelně.
Střediskové radě bylo představeno nové uspořádání v klubovnách – minikuchyňka ve Sklepě,
nové možnosti skladování v klubovně Ve sklepě, nový sklad střediskového vybavení na Cihelně
Filip nabídl odkup křesel, které by nahradili stará křesla Ve sklepě. York nabídl čtvercový stůl,
který by bylo možné umístit do vodácké klubovny Na cihelně.

-

-

Středisková rada byla obeznámena s průběhem rekonstrukce elektriky, záchodu a skladové
místnosti, která byla projednána a schválena přes e-mailovou konferenci (12. 10. 2017). Dále byly
pořízeny senzory na CO a zbývá pořídit molitany do velké klubovny (zajistí Filip a Symbo). 70%
nákladů byly podpořeny krajskou radou Junáka. Vyúčtování je součástí provozní dotace.

-

Středisková rada se zabývala výší pronájmu za klubovnu Na Cihelně. Diskutovaná byla hlavně
energie a topení dřevem.
Středisková rada schválila cenu pronájmu 25 Kč os/noc + ENERGIE (3,-/1 kWh) (PRO: 4, PROTI:
0, ZDRŽEL SE: 1)

-

Vodácké, táborové a outdoor vybavení je nyní uloženo na Cihelně. Pujčení nadále probíhá přes
správce – Filip. Klíče od skladu má dále Buldok.

-

Středisková rada ukládá Ivče uzavřít dotace získané pro rok 2017. Aktuálně jsou vyčerpány
finance z Pardubického kraje a města Svitavy. Buldok v krátké době dodá závěrečné zprávy.
Vůdcům oddílů se ukládá do 24. 11. vyúčtovat zálohy poskytnuté střediskem, neboť účtenky
budou součástí vyúčtování provozní dotace Junáka.

-

-

Středisková rada žádá revizní komisi, aby na příští střediskové radě předložila zprávu
z inventarizace.

-

Středisko finančně podpoří II. ročník SRAZU – svitavský rádcovský seminář (PRO: 5, PROTI: 0,
ZDRŽEL SE: 0). Středisková rada byla informována o průběhu – SRAZ se koná 17. 11. v divadle
Trám. Náklady nejsou očekávány vysoké, neboť pro tento Sraz nebude nutné proplácet cesťáky.
Pořízeno bude drobné občerstvení a nutný materiál na program.

-

Středisková rada projednala vnitřní předpis na podporu vzdělávání a tento předpis upřesňuje
(PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0).
Vícedenní vzdělávací akce se zkouškami (rádcovské, čekatelské, vůdcovské kurzy apod.):
- Středisková rada podpoří člena střediska proplácením 100% nákladů na cestu a 50%
účastnického poplatku u kvalifikačních vzdělávacích akcí. O každé účasti musí být SR
obeznámena a můžu rozhodnout o neproplacení nákladů.
Víkendové či jednodenní semináře, vzdělávací akce (př. Elixír, seminář ELŠ, Miquik,…):
- Středisková rada podpoří člena střediska proplácením 50% nákladů na cestu a 100%
účastnického poplatku u vzdělávacích akcí a seminářů. O každé účasti musí být SR obeznámena
a můžu rozhodnout o neproplacení nákladů.
- U těžko zařaditelných akcí rozhodne středisková rada individuálně.
- V roce 2018 očekává SR účast rádců a rádkyň na čekatelských kurzech a bude to zohledněno
v rozpočtu střediska.

-

-

-

-

-

-

-

V květnu 2018 se 14 členů střediska (2 dospělý, 12 rádců a rádkyň) zúčastní Intercampu v Belgii.
Středisková rada diskutovala nad podporou účastníků INTERCAMPU. Středisková rada rozhodla
podpořit účastníky ve výši účastnického poplatku, který jim bude zpětně proplacen po
vykonání služby středisku nebo svému osobnímu rozvoji. (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0). Za
službu středisku je považována pomoc nad rámec aktuální činnosti (např. zapojení se do
rekonstrukční brigády). Za službu osobnímu rozvoji je například přihlášení na čekatelský kurz.
Potvrzení služby členu vykoná vůdce střediska.
Po vyjasnění dopravy lze diskutovat nad další podporou ze strany střediska.

Buldok poděkoval všem zapojený do organizace střediskové výpravy. Středisková výprava byla
hodnocena převážně pozitivně, jak ze strany dětí, tak i vedoucích. Pro vedení byla výprava
přínosná, neboť ukázala několik negativ, se kterými lze počítat pro střediskový tábor a předejít
jim.
Střediskové radě bylo představeno vyúčtování akce. Hospodářský výsledek je -2793 Kč, což
vzhledem k výši rozpočtu akce je akceptovatelné. Středisková rada rozhodla, že akce bude
doplacena střediskem a nebude nutné peníze vybrat od účastníků (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL
SE: 0).

V roce 2018 bude pořádán společný tábor pro 2. oddíl Klokanů a 3. oddíl vodních skautů na
Trpíku v termínu 2. - 14. 7. 2018. V krátké době budou o této skutečnosti informováni rodiče
členů. Dále v prosinci proběhne první schůzka k organizaci, programu se začne tým věnovat po
Novém roce.
V únoru budou střediskové radě představeny odpovědné osoby pro základní funkce. Středisková
rada zajistí kapacitně tábořiště – očekávaný počet účastníků tábor je 75.

Buldok vyjádřil přání o hledání osoby, která by přes zimu vytvořila velký dřevěný znak umístitelný
na Moby-dicka.
- Středisková rada probrala plán rozvoje tábořiště pro rok 2018 tak, aby mohli být sestaveny
projekty na město Svitavy a Pardubický kraj.
- V roce 2018 je plánováno:
o zvýšení kapacity pro ubytování a pro program za špatného počasí – pořízení 6 celt na
stany + tyčky, prodloužení hangáru, druhý hangár, teepee
o zlepšení kvality tábořiště – rekonstrukce umývárky, pořízení stolů v jídelně + rozšíření
kapacity, pořízení hrnců do polní kuchyně, dek a molitanů do stanů, vybavení kuchyně,
vyčištění a rekonstrukce zdroje pitné vody
- Brigády v roce 2018:
o 14. - 15. 4. 2018 – čištění pramene, rekonstrukce umývárky
o 3. 6. 2018 – výroba stolů, dokončení umývárky
30. 6. 2018 – stavba tábořiště

-

-

-

-

-

Správce tábořiště otevřel možnost úpravy smlouvy o nájmu, neboť v krátké době budou
podepsány smlouvy na příští rok.
Pro rok 2019 bude středisková rada diskutovat minimální cenu za den – v příštím roce bude
navýšena kapacita tábořiště. Navrhovaný je minimální počet 30 osob.
Středisková rada se domluvila, že pronájmy pro rok 2019 bude závazně řešit vždy nejdřív v květnu
2018.

Středisková rada souhlasila se spolupořádáním krajského kola Závodu vlčat a světlušek v roce
2018. Kontaktní osobou je Buldok. V druhé polovině listopadu proběhne schůzka se zástupci
Poličky a proběhne domluva organizace.
Krajské kolo se bude konat 9. - 10. 6. 2018 na Maděře.

Do měsíčníku Naše město byl v listopadu zaslán článek – opět je umístěn na úvodní stránce
včetně fotky.
Světlo bude rozváženo v neděli 17.12. Zdenál zjistí možnosti předání v kostele. I letos chceme
předat BS v Penzionu pro seniory v Lánech, Jíňa včas umístí plakát s výzvou v prostoru penzionu, kdo by měl zájem o Světlo. Tradičně bude Světlo k dispozici pod vánočním stromem od 11
h do 12 h. Následně bychom zapálili svíčky bývalým členům na svitavském hřbitově.

Letošní Vánoce budou oba oddíly slavit o víkendu 16. - 17.12.2017. Klokani společně Vánoce
oslaví v klubovně Na Cihelně, 3.OVS bude Vánoce slavit přespáním v klubovnách Ve sklepě.
Začátkem prosince se v klubovně Ve sklepě objeví vánoční stromeček, do jehož zdobení se
mohou pustit družiny v rámci svých schůzek.

-

Klokani zajistí tvorbu střediskového PFka včetně rozeslání do 18.12. Buldok dodá seznam, kam
se PFko v minulých letech zasílalo, dále rozešle PFko mailem a umístí ho na web.

-

Středisková akce pro rádce, rádkyně a starší vedoucí, která bude realizovaná 6. 1. 2018
Pochod Trpík – Svitavy, následně posezení u čaje v klubovně s promítáním.

-

Zdeněk Pešina obdržel od předsedy krajské rady Junáka Pardubického kraje medaili za 15 let
činovnické služby středisku. Patří mu velké poděkování za to, co dlouhodobě pro středisko
dělá.

-

