XIII. oddílová rada oddílu Omnia Děčín

Středisko Sojčáci Děčín
Zápis z XIII. oddílové rady 2. koedukovaného oddílu Omnia Děčín

Datum konání: 16. 11. 2017
Místo konání: U MIKIho doma
Zapsal: Bc. Michal Jakl – MIKI

XIII. oddílová rada oddílu Omnia Děčín

Přítomní: MIKI, Pepa, Lucka, Míra, Puňťa (host)
Omluvení: Anténka, Kupka, Balů, Punčoška, Kupka, Alfons, Lenka
* * * * * * * * * * * * * * * * *
1. Zprávy od střediska
a. Web
Oddílová rada projednala návrh střediska na vytvoření nového střediskového webu, který by
obsáhnul i oddílový web Omnie. Oddílová rada tuto aktivitu vítá a souhlasí se sjednocením za
následujících podmínek (4 - 0 - 0):







Jednoduchý, přehledný a moderní responsibilní design
Možnost vytvářet neomezená fotoalba v libovolné kvalitě fotek
Možnost plně spravovat obsah jednotlivých stránek (= přístup do zdrojáku)
Přihlášení přes skautIS (ideálně i propojení se skautISem)
Celostřediskový adresář (= vyberu jednotlivce/družiny a těm se pošle mail)
Originální styl pro Omnia sekci (např. barevné odlišení)

b. Výstupy ze střediskovky
Probíhá objednávání střediskových mikin. Někteří naši členové mají zájem. Středisko prosí rádce aby
od těchto členů včas vybrali zálohy.
2. Rádcovské kurzy
Levandule již dosáhly věku i znalostí pro absolvování rádcovského kurzu. Jelikož je však zájem
ostatních členů střediska také velký a kapacity kurzů omezené, je třeba vše řádně koordinovat. Tímto
úkolem byla již na střediskové radě pověřena Lucka, tedy má tento úkol i za členy našeho oddílu.
Bylo schváleno proplácení rádcovských kurzů stejným způsobem jako dalších kvalifikačních akcí (viz
předchozí zápis z rad). (3 - 0 - 1)
3. Klubovna
Situace u klubovny je neúnosná. Oddílové schůzky se doslova topí v bahně. Je proto nutné urychleně
nalézt vhodné řešení. Stavební zásahy na území pozemku jsou komplikovány jeho nevlastněním a
tedy jen velmi obtížně realizovatelné. Vedení oddílu proto doporučilo do doby, než napadne sníh či
začne mrznout přesunout družinové schůzky mimo prostory klubovny (louka, výlety, návštěvy ve
městě apod.). V dlouhodobém horizontu je však nutné hledat nové prostory pro činnost oddílu. MIKI
informoval o možnosti fungování v prostoru archivu v Podmoklech. Vyjádření nadřízených orgánů
v této věci je však stále neznámé a tak byl MIKI pověřen jejím urgováním. (4 - 0 - 0)
4. ZVaS
Letošního ročníku ZVaS se za náš oddíl zúčastní tři družiny - Vrrci, Medvědi a Pomněnky. Přihlášením
družin do závodu a dodáním propozic závodu do klubovny byl pověřen MIKI. Rádci mu proto do
konce března nahlásí účastníky za jednotlivé družiny.
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5. Průběh registrace členů
MIKI se omluvil za pozdní dodání informací k platbám registrace na tento skautský rok. Urychleně
rozpošle infomail všem rodičům dětí, od kterých máme přihlášky. Rádcové byli instruováni jak při
vybírání registrace postupovat.
6. Plán akcí a prací na rok 2018
V následujícím roce náš oddíl (spolu)pořádá/účastní se následujících akcí:










12. - 14. 1. 2018 - Levandulčí družinová víkendovka (MIKI)
19. - 21. 1. 2018 - Oddílová novoroční víkendovka (Pepa)
23. - 25. 3. 2018 - ZZZ (za středisko pořádají MIKI + Lucka)
ZVaS (pořádá středisko Úsvit)
BHCO (Míra)
Skautská olympiáda (střediskový tým)
26. 5. - 27. 5. 2018 - Tradiční středisková přespávačka u klubovny
15. - 17. 6. 2018 - Oddílový cyklovíkend (Míra)
Minipřespávačky u klubovny v hezké pátky

Oddílové brigády u klubovny proběhnou v tyto dny:




17. 2. 2018
14. 4. 2018
30. 6. 2018

7. Stav financí a plány dalších investic
a. Investice v prostoru klubovny
Další ne/investice v prostoru klubovny jsou podmíněny případným ziskem nového objektu.
Rozhodně je však v plánu do prázdnin vybudovat pergolu.
b. Nákup vybavení
Byl schválen nákup oddílového krumpáče. (4 - 0 - 0)
8. Oddílová trička
Punčoška byla v nepřítomnosti pochválena za zařízení výroby oddílových triček. Ta by měla dorazit
co nevidět. Další fází tvorby oddílových předmětů bude tvorba oddílových a družinových nášivek a
placek.
9. Příští oddílová rada
Příští oddílová rada proběhne dne 16. 2. 2017.

