Junák – český skaut, okres Frýdek-Místek, z.s.

ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek
Termín:
Místo:

1 . října 2015 v 17:30
Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek

Přítomni:
br. Rostislav Přidal – Chrosťa
ses. Ema Bortlíčková – Emík
br. Radek Macháč – Taťka
br. Martin Václav Sukač – Rádio
ses. Markéta Šuchová
br. Pavel Volný - Citron
br. Jindřich Vymětalík – Šťovík
br. Tomáš Berka – Tomča
br. Jan Jošek – Jája

812.01 -předseda ORJ Frýdek-Místek
812.02 -vedoucí střediska (od 17:40)
812.04 -vedoucí střediska
812.05 -vedoucí střediska
812.06 -zástupkyně vedoucí ho střediska
812.07 -vedoucí střediska
812.09 -vedoucí střediska
812.10 -vedoucí střediska
812.05 -volený člen rady

Omluveni:
ses. Irena Krejčí

812.05 -místopředsedkyně ORJ Frýdek-Místek

Přítomno 9 z celkového počtu 10 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.
Hosté:
br. Tomáš Krejčí
br. Jaroslav Polách – Financ
ses. Marcela Tkáčová – Marcitů
br. Jaroslav Paseka – Batul
br. Jakub Foldyna – Elf

812.05 -hospodářský zpravodaj ORJ FM
812.04 - předseda revizní komise ORJ FM (od 18:20)
812.01 -zástupce vedoucího střediska
812.01
812.09

------------------------------------------------------------1) Nadstavba dotace pro OJ:
ORJ diskutovala o nutnosti vedoucího klubu dospělých mít vůdcovskou zkoušku či kurz pro vedení klubu
dospělých. Po diskuzi se rozhodla změnit dotační vyhlášku a vyjmout vedoucí klubu dospělých z bodu 3.2.3
dotační vyhlášky.
Usnesení:
V bodě 3.2.3 dotační vyhlášky ORJ Frýdek-Místek přibude v závorce text: "nevztahuje se na klub
dospělých".
Přijato zjevnou většinou.
Usnesení:
ORJ FM schvaluje rozdělení nadstavby dle zaslané tabulky se změnou vyplývající z výše uvedeného
usnesení.
Přijato zjevnou většinou.
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Br. Tomík zašle nadstavbu dotace na účty středisek do 5.10.2015. Mezní termín pro zaslání elektronického
vyúčtování je 30.11.2015. Papírovou verzi poté zaslat po schválení NOJ.
2) Diskuze nad vzděláváním v roce 2015/2016:
ORJ FM diskutovala o vzdělávání činovníků. Br. Chrosťa doposud nemá instruktorskou kvalifikaci, proto
není možné sestavit vlastní zkušební komisi. Byly diskutovány možností zapojení členů, kteří již IK mají.
Br. Chrosťa zašle do 4.10.2015 několik formátů čekatelských a vůdcovských zkoušek, které by mohly být
ORJ zorganizovány, ty budou diskutovány a posléze budeme hledat možnosti personálního obsazení.
Br. Chrosťa a br. Tomík informovali ORJ FM, že rádcovský kurz Červ na podzim 2015 neproběhne. Dle
ses. Marcitů by o RK byl zájem. Byl uveden předběžný termín jaro 2016.
Br. Chrosťa a br. Tomík informovali ORJ FM o VZ a ČZ ORJ Opava, které proběhnou začátkem listopadu
v Domašově. Pokud nebude naplněna kapacita lidmi z okresu Opava, bude uvolněno i pro přespolní.
Komunikaci s ORJ Opava zajišťuje br. Tomík.
Ses. Marcitů by ráda viděla schopného činovníka ve funkci zpravodaje ORJ FM pro vzdělávání. Tato
myšlenka byla ORJ vřele přivítána. Hledá se proto vhodný kandidát.
Ses. Marcitů pošle informace o zdravotnických kurzech (40 hodin) i o doškolovacích kurzech po 3 (4)
letech.
3) Tábory 2015:
V okrese FM proběhlo v tomto roce 21 táborů s počtem 6964 děťodnů. Děkujeme za toto úžasné číslo!
Br. Citron informoval ORJ o tragické události, která se stala na táboře oddílu Nashuro Kozlovice.
4) Změna správce základny Pocheň :
ORJ FM jednomyslně schválila jmenování br. Tomáše Krejčího - Tomíka správcem základny Pocheň. Br.
Tomík správcovství reálně dělá již více než rok.
5) Zprávy z Pochně :
V letošním roce bylo z fondu nemovitostí Junáka získáno 60.000,- Kč na projekt opravy střechy přístavby
základny. Samotná oprava proběhla v srpnu 2015, zbývá dodělat několik drobností.
V září 2015 proběhla 6. brigáda. Byla odvedena spousta poctivé práce.
Další brigáda proběhne v 43. týdnu 2015 (23. - 25. 10. 2015). Prosíme všechny schopné a prácechtivé lidi,
aby jeli s námi. Více informací u sestry Ireny Krejčí - Amazonky (irca.krejci@gmail.com).
Br. Tomík seznámil ORJ FM se současnou obsazeností základny a s výnosy. Byla diskutována podpora
základny z rozpočtu okresu. ORJ se přiklání k finanční samostatnosti Pochně a financování z prostředků
ORJ vidí spíše v režimu půjčky s delší splatností.
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Br. Tomík představil ORJ FM plán k získání dotace v roce 2016. V plánu je tzv. malá dotace s celkovými
náklady do 40.000,- která bude zaměřena na vybudování páteřního rozvodu elektrické energie, na který
budou posléze připojovány rekonstruované místnosti.
6) Kreat podzim 2015 :
Ses. Emík informovala ORJ o akci pro vlčata a světlušky KREAT. Akce proběhne ve dnech 4-6.12.2015 ve
skautském domě střediska Kruh FM. Více info na okresním webu.
ORJ jednomyslně uvolnila 3.000,- Kč ze svého rozpočtu k podpoře této akce.
7) Akce pro R&R v MSK :
Br. Jája představil termíny roverských akcí:
16. - 18.10.2015
28.10.2015 v 11:00
28.10.2015 v 21:00
6. - 7.11.2015
26. - 27.3.2015
březen 2015

-Freever V
-Pietní akt
-Zvony pro Roveretto - Šenov
-Na plný boty
-Vůně čaje
-Roverská víkendovka (pravděpodobně 19-20.3.2015)

Více info u br. Jáji: honzaj8@gmail.com a na webu www.skautifm.cz
8) Výše členského příspěvku:
V loňském roce činila výše odvodu na kraj 30 Kč na okres 45 Kč. Hospodář ORJ FM navrhl zachovat výši
příspěvku.
Usnesení:
ORJ schvaluje výši členského příspěvku na okres ve výši 45 Kč.
Pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 – schváleno
9) Zprávy z KRJ:
V květnu roku 2016 proběhne rekonstrukce rozebírání mohyly na Ivančeně. Akce bude probíhat vždy o
víkendu, personální pokrytí bude mít na starost vždy jeden až dva okresy. KRJ prosí o plánování okresních
kol Závodu vlčat a světlušek tak, aby nebyly v kolizi s touto akcí. Více informací bude k dispozici koncem
roku 2015.
10) Informační kolečko středisek z činnosti
812.01
812.02
812.04
812.05

---------
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ve Sviadnově stojí hrubá stavba, na dokončení chybí 100.000,- Kč, které středisko plánuje
získat ve veřejné sbírce, nyní se ještě dořešují smluvní a právní strany stavby s obcí
Sviadnov
--středisko oslavilo 25 let existence
proběhl střediskový sněm, vedoucím střediska zůstal br. Tomáš Berka, zástupcem je br.
Vojtěch Mališ

11) Datum další rady: 3.12.2015 v 17:30 v Kruhu
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