Středisková rada 9.9. 2017

Přítomni: Tereza, Havelková, Pavel Horák, Tereza Tichá, Hana Vyjídáčková, Svatava Šimková, Tomáš
Opravil, Zuzana Šmídová, Jan Kotrle, Helena Tomečková
Hosté: Eliška Hůlová, Pavla Krbcová
Nepřítomni: Tomáš Havelka, Tomáš Moťka, Julius Varga
*tučně jsou označeni členové SR

1. Zahájení
Kontrola zápisu z minulé SR

-poštovní schránka je zakoupena, je třeba ji nainstalovat. Zodpovídá T. Tichá
(domluvit s T. Moťkou)
- Skautská energie - rozjednáno už v roce 2015, není dokončeno, je třeba dotáhnout –
zodpovídá vedoucí střediska
- paní Kvapilová vrátila stan
- město Loštice zakoupilo Eko WC a darovalo středisku, na vlastní náklady se musí
dokoupit náplně a větrací komínek – zodpovídá vedoucí střediska
- Uskutečněna letní výprava vlčat na Smrčinu – 12 osob;
- Informace o úspěšném táboře v Praze poskytla H. Vyjídáčková, info o hospodaření
tábora Svatava Šimková
- Vnitřní hospodářská směrnice - návrh dá dohromady vedoucí střediska do příští SR.
- Středisková opíkačka hodnocena jako úspěšná
- Při objednávání materiálů na fakturu pozor na fakturační adresu, musí být uvedena
adresa střediska a IČO, (vše je na www.skautlostice.cz)
- Tábor dětí z dětského domova, které využily louku pod chatou a chatu jako zázemí –
info o průběhu, příště nutno řešit přes paní starostku (WC, sprchy)

2. Organizační
- Seznamy registrovaných členů a registrační poplatky odevzdat do konce listopadu
vedoucí střediska (hotovost, seznam s podpisy dětí). Rovněž vyplněné přihlášky u sebe
shromáždí oddíloví vedoucí nejpozději do konce listopadu – zodpovídají oddíloví
vedoucí
- Funkce ve SkautISu: SR souhlasí se zrušením funkce roverského zpravodaje a
organizačního zpravodaje. Zůstává funkce tajemníka – Tereza Tichá. Správce chaty - ?,
hospodář – hledat v řadách rodičů, oddíloví vedoucí se pokusí zjistit, zda by o funkci
neměl někdo z rodičů zájem.
- Je třeba zakoupit nové stoly a lavice do klubovny vlčat, kterou s nimi budou s velkou
pravděpodobností sdílet i benjamínci. Vhodné vybavení vytipují na internetu P. Horák a
S. Šimková (do příští SR 21.10.)
- Setkání okresu proběhne 9. prosince,
- vedoucí střediska bude informovat rovery o čekatelských zkouškách
- Pavla Krbcová má zájem pomáhat s vedením světlušek
- Příští ORJ proběhne 22.10. ve 14.30 ve Starém Městě–účast zástupce střediska zajistí
vedoucí střediska
- Proběhla krátká debata o budoucnosti roverského oddílu. Roveři naplňují heslo
„sloužím“ prací v oddílech (rádci, podrádci); padl návrh na společnou akci jednou za
čtvrt roku.
- Požadavky na klíče –nechat dodělat, zajistit opravu zámku hlavních dveří –zodpovídá
vedoucí střediska
Akce střediska:

-

brigáda 21. října ve 13.00, propagaci zajistí oddíloví vedoucí a vedoucí střediska
o je třeba zajistit úklid dřevárky, instalaci kamen, doinstalování WC, úklid
kluboven, zajištění komína proti vandalům
o Odvoz objemnějších odpadů – S. Šimková domluví s MěÚ

-

Bazárek krojových součástí 21.října - v jedné z kluboven za propagaci a realizaci
zodpovídá T. Tichá; všichni vedoucí provedou průzkum zájmu ve svých oddílech
Oslava státního svátku 28. října-středisková výprava přes lípu sv. Anežky k Hubertovi
spojená s opékáním. Pro všechny členy střediska a rodiče dětí
vánočního setkání – termín bude upřesněn, SR souhlasí s uspořádáním setkání s
rozdáváním Betlémského světla u chaty (punč pro děti i dospělé). Oddílové besídky si
uspořádá každý oddíl podle svého uvážení.

-

3. Tábor
-

Tábor 2018: SR odhlasovala, že tábor proběhne 10 dní na začátku července na
Drozdovské Pile. Zúčastní se ho společně všechny výchovné kategorie

4. Hospodaření

- Z. Šmídová předala účetnictví za rok 2016, které měla zapůjčené na minulou ORJ
- kontrola hospodaření tábora bude provedena do konce září – S. Šimková a RK

Termín řádné SR: 21.října
Zapsala: Svatava Šimková

