Středisková rada 30.5.2011
Účast: Vilém, Štěpán, Runa, Radek, Permon, Pekoš, Šmako, Jája, Karel, Míša,
Sysel, biida
•

Vilém informuje o dotacích nadačního fondu, který jsou podmíňený tím, že veškerou tu práci
budou dělat děcka. Max. Můžeme dostat 20000, mohli bysme to využít na Chlébským a při
táborech.

•

Dění v oddílech: Proběhl dětský den a to opět úspěšně. Přišel i starosta, bylo přes 200 dětí.
Hodnotíme kladně taky to, že vlastně neproběhla oproti předchozím letům propagace ve
školních třídách, přesto bylo dětí dost. Míň úspěšná už byla holčičí výprava s rodiči, protože
jich bylo málo, protože celou sobtu pršelo.

•

Kdo půjde kromě Jáji na svojsíkáče? Jsou o víkendu okolo 10.6.

•

Radek: ředitel Kamenaček chce pomoct s e sportovní akcí pro děcka. Je to 24.6. Jde tam
Karel a Radek. Kdo z holek? Měli bysme jím pomoct, vzhledem k tomu, že po nich asi
budeme chtít, aby na jejich škole visela naše nástěnka.

•

9.4. bude Bylinka povídat o zakládání oddílu, Šmako dá veškerý podrobnosti do Bílé směsi a
ČV

•

Štěpán a Permon organizujou setkání nájemců v areálu pod BH. Ideální by to bylo uspořádat
třeba v září. Permon by to viděl raději už v létě. Probere to s obcí, zajde za Trrávníčkem.
Jednání by měl podnítit Trávníček, takže Permon ho vyprudí, aby obeslal nájemce.

•

Článek do židenickýho zpravodaje o Dětským dnu a o letních táborech - Štěpa.

•

Nástěnka u Dělňáku být nemůže, té paní na stavebním úřadě se to nelíbí. Nosníky v zemi po
staré nástěnce využít nesmíme. Proto v blízké době zhodnotíme, který je nejlepší místo na
nástěnku v okolí křižovatky u Dělňáku, a oslovíme asi majitele zdi, abysme mohli novou
nástěnku koupit a pověsit na jeho zeď. Taková solidní zasklená nástěnka o rozměrech
55x75cm vyjde na cca 4000-5000.

Tábory
•

Vilém připravuje soupis důležitých informací, spojených s novým tábořištěm – táborový
manuál., kterej se v průběhu táborů bude asi trochu měnit a turnusy by si ten manuál měly
předávat.

•

Na majetek na táborech neni nutný mít nájemní smlouvu ale měli bysme mít předávací
protokol.

•

Vilém domluil s paní Prknovou možnost brát soušky z jejich pozemku, ale musíme za to
udělat nějaký veřejně prospěšný práce ve vesnici a odehrát fotbalovej zápas s místní
jedenáctkou.

•

Permon: Voda z potoka u tábora je špatná, jsou nad ní 4 vesnice a masokombinát. Nejde tu
vodu používat ani na oplach nádobí nebo koupání. Vykopeme tu studnu na užitkovou vodu a
pitnou budeme muset dovážet.

•

Permon mluvil s panem Láskou, odborníkem na studny, naše studna by vyšla na 18000.
Podle Permona studnu sami nevykopeme, podle Viléma jsme schopní ji vykopat sami. Ale ne
od začátku táborů. Hlasování vyznělo jednoznačně pro mechanizovanou stavbu studny tak
aby byla na začátku táborů hotová a funkční.

•

Dřevo na kuchyni a podobně - Karel navrhuje poprosit Koňáky, jeslti by nám na Smilově
nakáceli něco, co bysme si odvezli do Myslové. Objíždění pil nebylo úspěšný, nikde nejsou
kuláče. Permon zná Bohouše Křena z Mysliboře, kterej má 5ha lesa a mohlo by se kácet od
něj. Bohužel ale kuchyň na louce nesmí zůstat přes rok, proto budeme muset stavět něco, co
neni tak trvanlivý jako kuchyň na Smilově. Takže buď hangár, nebo postavit nějakou
jednodušší stavbu. Permon navrhuje sestavit konstrukci v Brně, rozložit a převézt. Štěpa
navrhuje koupit pořádnej Party stan. Viděl to v akci a fungovalo to dobře. Zase to ale neni
nejhezčí a taky celkem drahý. Štěpa prověří od Maku, jestli můžeme půjčit nebo dostat
hangár, dá vědět Vilémovi, kterej to pak bude dál operativně řešit.

•

Brigáda na tábořišti bude 16.6. Radek zařídí propustky pro ty, kdo pojedou stěhovat na
Smilov. Pojede Mercedes od Šlezingrů, uvažujeme jestli nevyužijeme i Pokludovic auto, který
je asi podobně velký. Na Smilov pojede ještě jedno osobní auto (asi Permon). Na Smilově se
musí nabrat kameny na kuchyni, dřevo na stavbu (domluvit něco nakácenýho s Koňákama).
Na Smilov pojede asi 8 lidí, ostatní pojedou v pátek na tábořiště, pod velením Viléma, bude
se svážet stavební dřevo a dřevo na topení.

•

Pekoš zajistí se svým dědou opravu kamen

•

Je důležitý udělat radu o pracovních postupech. Neděle v 1800 u Permona v kanceláři.

•

Hodnotíme návrhy loga.

•

Další středisková rada bude až v září. V soušasné době je nejdůležitější koordinovat a
informavat rodiče a děcka ohledně táborů, zvládnout stěhování tábořiště, stavbu kuchyně,
studny... a v neposlední řadě nachystat program na tábory.

V úctě zapsal
biida

