Středisková rada 20. 1. 2019

Přítomni: Hana Vyjídáčková, Tereza Tichá, Filip Kolář, Svatava Šimková, Pavel Horák, Tereza Havelková,
Pavla Krbcová, Tomáš Havelka

Nepřítomni: Zuzana Šmídová, Julius Varga, Helena Tomečková
*tučně jsou označeni členové SR
1. Zahájení
2. Organizační
- Tříkrálová sbírka – v Lošticích zajišťovali skauti (P. Horák, F. Kolář, za skauty - Tadeáš, Zdeněk)
- Registrace -odevzdali:
Benjamínci – Svatava Šimková 17 dětí, dva dospělí – 8 550 Kč
Světlušky Loštice: Tereza Tichá 9 dětí a dva dospělí plus 1x STS 5150 Kč
Mohelnická družina: 10 dětí, dva dospělí, 5400 Kč
Vlčata: Pavel Horák 18 dětí a 2 dospělí (Drobek ještě v jednání) a 1 STS – 9200 Kč (bez Drobka)
Skauti a skautky: 28 dětí (26 skautů, 2 roveři), dva dospělí – 13 500 Kč
Dospělí na účet – zatím jen R. Štencl, oslovit P. Kubu, D. Vlacha, T. Moťku – H. Vyjídáčková, P. Horák
Do 27. ledna dodělávky do SkautISu – vedoucí oddílů
Registraci ve skautisu do konce ledna odevzdá nadřízené jednotce vedoucí střediska
- Projednání žádosti městské radě o stavu skautské chaty - SR schvaluje, bude podána v pondělí
21.1.2019 na podatelnu MěÚ.
- Návrh ved. střediska – celodenní setkání SR 17. 3. 2019 v chatě – SR schvaluje
- Úklid Třebůvky buď 31.3. nebo 7. 4 – bude upřesněno po projednání s Údolí Třebůvky z. s.
- Svojsíkův závod 11. května, jeden den, družiny 4 – 8 členů (viz příloha) více na zavody.skaut.cz
Účast pravděpodobně 25 družin celkem (150 dětí a 50)
Velitel závodu a hlavní rozhodčí a garanti modulů – H. Vyjídáčková, T. Havelková
Nahlásit závod městu, Organizace závodu: 15. února (pátek) v 17.00 v chatě, každý přinese na
schůzku nápady
- Odklad inventury – 15.2. 16:00. S.Šimková, H. Vyjídáčková, T. Havelka
- Provozní: faktura ČEZ – změna skautská energie – vedoucí střediska
- Help desk – plátno, středisko, deky – SR schvaluje zapůjčení, zodpovídá T. Tichá
- Tábor – bude projednáván na motivačním dnu, připravit si návrhy náplně, důležité jsou cíle.

-

3. Hospodaření
- Rozpočet na rok 2019 připraví na další SR vedoucí střediska
- Odvody za registrace nadřízené jednotce odešle vedoucí střediska
4. Výchovný
-

Roverský kmen – zatím neregistrovat, T. Havelka garantuje vytvoření koncepce a plánu
činnosti roverského kmene do půl roku; zatím možná spolupráce.

5. Ostatní
- Poděkování za střediskové setkání.
Připomínky: málo dětského punče a moc alkoholického, zlepšit propagaci, Světlo domluvit i
v kostele pro lidi, kteří se nedostanou k chatě, pro rok 2019 zpracovat harmonogram, mít
k dispozici ekologické kelímky místo plastových, zdůraznit návštěvníkům, že si mají přinést hrnečky
na nápoje a lucerny, petrolejky apod. na Betlémské světlo.
Skauti obnoví tradici BS v kostele (Terezka, Filip)
- dveře do skladu, zamykání chaty, odnášení odpadků, spolupráce skautek s domovem důchodců
– společné aktivity se seniory – skautky. Také Mohelnická družina spolupracuje s mohelnickými
seniory.
-

Termín řádné SR: neděle 17.3.2019 v 9.00 ve skautské chatě

