Junák – český skaut, středisko Šíp Loštice, z. s.
Zápis ze SR 31.1.2020
Datum a čas konání: 31.1. 2020 od 17:00 do 18:30
Přítomni: Hana Vyjídáčková, Svatava Šimková, Filip Kolář, Pavla Krbcová, Tomáš Havelka, Pavel
Horák, Tereza Tichá, Luděk Šimek, Senta Čepelová
Nepřítomni: Zuzana Šmídová, Tereza Havelková, Helena Tomečková, Tereza Nakládalová, Markéta
Tichá, Patrik Kuba
Hosté: Jiří Šmiták, Tomáš Opravil
Tučně jsou vyznačeni členové střediskové rady.
Středisková rada je usnášeníschopná.
Program jednání:
1. Zahájení: Jednání schůze SR zahájila a její průběh řídila vedoucí střediska Hana Vyjídáčková. Přivítala
přítomné a konstatovala, že vzhledem k nadpolovičnímu počtu přítomných členů SR je schůze
usnášeníschopná.
2. Program:
- Registrace
- Tábor
- Vzdělávání
- Okresní a celostátní akce
- Výměna klíčů
- Čištění záchoda
- Diskuse
3. Průběh jednání a přijetí usnesení
Registrace:
Na rok 2020 zaregistrováno 93 členů
Registrační poplatky dosud neodevzdali tito dospělí: Patrik Kuba, Tomáš Moťka, Pavel Horák,
Tomáš Havelka. Pavel Horák k uhradí za vlče Antonína Koláře.
-

Tábor:
Oddíl benjamínků plánuje tábor formou rodinného skautingu po ukončení tábora skautů a
vlčat od 20 do 26. července 2020 na Drozdovské Pile. Hlavní vedoucí: Svatava Šimková

-

Vzdělávání:
Vůdcovské kurzy: Tomáš Havelka přihlášen na JeVLK, Helena Tomečková – VLK Notabene
Doškolovací zdravotnický kurz JeLŠ – přihlášena Svatava Šimková. Filip se přihlásí na
Zdravotnický kurz JeLŠ.

-

Okresní a celostátní akce:
15. 3. sportovní turnaj Šumperk pro oddíly (vlčata, skauty a skautky)
Skautský ples v Rapotíně
Seminář družinový systém - 15.2. a 15.3.
Ivančena 25. dubna
22.2. Den zamyšlení
27.3. Republikový valný sněm
29.2. Zdravoťák JeLŠ - rozešle Tereza Tichá

-

Výměna klíčů: Nákup klíčů a zámku od hlavního vchodu zatím neproběhl. Zámek od hlavního
vchodu bude vyměněn v průběhu příští střediskové rady, kdy budou rovněž rozdány klíče proti
podpisu.

Usnesení: Do příští rady sepíšou Tomáš Zedníček a Tomáš Opravil návrh pravidel pro přidělování
klíčů a jejich evidenci. Jiří Šmiták připraví do stejného termínu formuláře na zapůjčování inventáře
ze skladu.
Usnesené bylo přijato v poměru 8:0

-

Čištění záchoda – Zuzana Šmídová a Svatava Šimková navrhují, aby byl připraven rozpis osob,
které budou v dvouměsíčních intervalech čistit záchod a likvidovat jeho obsah.
Usnesení: SR ukládá Svatavě Šimkové, aby do příští SR připravila rozpis služeb na čištění
záchoda.

-

Diskuse:
Svatava Šimková upozornila na vysypávání popela a odpadků přes zábradlí u chaty. Navrhla, že
se v průběhu jednání KŹP bude informovat u paní starostky, v jakém stavu je zajištění
kompostérů. V případě, že městská aktivita s kompostéry nevyjde, navrhuje, aby středisko
zakoupilo vlastní kompostér na popel ze dřeva a biologický odpad.
Usnesení: SR vzala na vědomí návrh Svatavy Šimkové (kompostér) a souhlasí s ním v poměru
8:0

Příští SR se uskuteční v neděli 1.3. v 9:00
Usnesení: středisková rada bere na vědomí zápis ze SR. Usnesení bylo přijato v poměru 8:0
Zapsala: Svatava Šimková

Ověřily: Tereza Tichá a Hana Vyjídáčková

