Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek

ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek
Termín: 7. února 2013 v 17:30 (jednání začalo v 17:40)
Místo: Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek
Přítomni:

Rostislav Přidal – Chrosťa

- 812.01 – předseda ORJ Frýdek-Místek

Ema Skarková – Emík

- 812.02 – vedoucí střediska

Radek Macháč – Taťka

- 812.04 – vedoucí střediska (od 17:50)

Martin Václav Sukač – Rádio

- 812.05 – vedoucí střediska

Vladimír Pavlosek – Černobýl

- 812.06 – vedoucí střediska

Pavel Volný – Citron

- 812.07 – vedoucí střediska

Jindřich Vymětalík – Šťovík

- 812.09 – vedoucí střediska (do 19:00)

Markéta Nováková – Kuči

- 812.10 – vedoucí střediska

Přítomno 8 z celkového počtu 8 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.
Hosté:

Martin Hapala – Plamen

- 812.01 – hospodářský zpravodaj ORJ F-M

Jaroslav Polách – Finanz

- 812.04 – předseda revizní komise okresu F-M

Eva Březinová – Sluníčko

- 812.10

1) Medaile Moravskoslezských skautů
Chrosťa uvedl materiál o Medaili MS skautů. Vznikla jako ocenění pro skauty (příp. i neskauty),
kteří se významně zasloužili o podporu skautské činnosti v Moravskoslezském kraji. Podrobnosti o
Medaili jsou na webových stránkách KRJ MSK, vč. statutu a navrhovacího formuláře.
2) Okresní základna Pocheň
Chrosťa seznámil ORJ s nabídkou na získání skautské základny Pocheň (Široká Niva), promítl
aktuální stav objektu na fotografiích. Základna je ve vlastnictví střediska Krnov, které nemá
dostatek členů na to, aby se o ni mohlo starat. Záměr a harmonogram k této věci poslal Chrosťa v
samostatném souboru, který je přílohou tohoto zápisu. Proběhla rozsáhlá rozprava, zhodnocení rizik
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a různých negativ. Poté se přistoupilo k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: ORJ souhlasí se záměrem získání základny Pocheň do vlastnictví okresu, a
pověřuje br. Rostislava Přidala – Chrosťu přípravou návrhu smluv a vypracování dlouhodobého
financování základny do dubnové okresní rady, která proběhne 4. 4. 2013.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 3. Návrh usnesení byl schválen.
Otázky a odpovědi z mejlové skupiny ORJ:
Otázka Adika (812.05):
1. Musel by se najít nový správce základny (z okresu F-M)? Kdo by to byl, aby mohl dojíždět
základnu předávat/přebírat a starat se o ni?
2. Jaký byl v posledních letech zájem na základnu jezdit? Je nějaký kalendář rezervací za
poslední rok? Základna by se měla financovat užíváním, musí o ní být zájem.
3. Přislíbená roční dotace 100000 Kč na opravy vypadá dobře, jaký je ale plán pokrytí této
dotace?
4. Bude vůle středisek z okresu F-M na základnu alespoň jezdit s oddíly, lépe podílet se
brigádami?
Odpověď Chrosti:
add 1. V plánu je zařídit předávání klíčů "bez kontaktně". Pro začátek uvažujeme o předání klíčů
prostřednictvím současného správce, následně by se klíče mohly uschovat u tamějších usedlíků (v
obchodě, místní hajný apod.). Také si dokážu představit zabezpečení základny pomocí kódu, který
skupina dostane smskou. Co se týče kontroly základny tak bych u skautů z našeho okresu spoléhal
na jejich slušnost a odpovědnost. Pro neskauty by se zavedla vratná kauce, kterou okres nájemci
vrátil až po kontrole. Pozice správce základny bych spíše tlačil jako roli zodpovědnou za obsazenost
základny a její opravy a případné rekonstrukce
add 2. V roce 2012 byla základna využívána 127 dní. V tomto jsou také zahrnuty letní tábory a
využívání základny pro správce apod.. Data vycházejí z kalendáře, který je na křižovatce. Rozhodně
počítáme, že provoz základny bude samofinancovatelný.
add 3. Toto bude součástí plánu rekonstrukce. Otázkou také bude zda budeme základnu
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rekonstruovat postupně, či zda se nám podaří sehnat větší balík peněz na jednorázovou
rekonstrukci.
add 4. To je otázka na střediskové vůdce. Někteří vedoucí oddílů již základnu dobře znají, protože
na ni jezdí. Jsem přesvědčen, že se nalezne dostatek roverů, kteří základnu vezmou jako svou
srdcovku a na brigády bude jezdit dostatek lidí. Tuto otázku spíše může zodpovědět okresní rada. Za
středisko 8.pp říkám, že zájem lidí přímo něco na základně udělat je poměrně velký.
Otázka Emíka (812.02):
Pro kolik je to lidí, když jsi psal že je to bývala škola či tak a kolik tam je asi místností? Jestli jako
Bebek či Domašov či tak?
Odpověď Chrosti:
základna má zhruba takovéto proporce:
1. sklep - garáž ve které se uskladňují podsady, dílna, sklad uhlí a dřeva, kotelna (tyto prostory
jsou pod přístavkem, sklep pod samotnou budovou jsme neviděli)
2. přízemí - 2 velké místnosti jedna je po půdorysu celého přístavku druhá sloužila jako
jídelna, je okýnkem spojená s kuchyní, dále se zde nachází kuchyň 2 koupelny a 4 WC
(každá koupelna 1 sprcha a 3 umyvadla, WC je rozděleno do 2 "sekcí" odděleně kluci holky)
3. 1. patro 2 místnosti na spaní - v jedné jsou 4 patrové vojenské železné postele, ve druhé je
patrové spaní pro cca 8-10 osob + jedna patrová vojenská postel
4. 2. patro 2 místnosti - v jedné je rozkládací sedačka + 2 železné postele ve druhé místnosti
jsou 3 železné postele
Celkem se v budově nachází postelí pro cca 20-22 osob. Myslím si, že kapacita základny může být
daleko vyšší záleží na akceptovatelném pohodlí účastníků. Případnými úpravami by se dala
kapacita "míst na spaní" zvýšit. Není to velké jako Domašov a z Bebkem se to těžko srovnává. Dle
stránek pochen.skauting.cz je kapacita základny 30 - 45 osob.
Bohužel půdorysy jednotlivých pater nemám zatím k dispozici.
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3) Zpráva z registrace okresu
Chrosťa uvedl materiál. ORJ shlédla projekci vč. stručného komentáře k jednotlivým střediskům.
Středisko 8. PPS klesá, Chrosťa už znovu nebude kandidovat na VS; Kruh klesl kvůli odštěpení
oddílu v Dobré (nové středisko); Ondřejník nemá dostatek vedoucích a má oddíl v Paskově; Šenov
roste v počtu dospělých i dětí; Petr Bezruč raketově vzrostl díky oddílu Sviadnov, který chce stavět
klubovnu (chatku); sv. Jiří má setrvalý stav mladších členů jako loni přičemž dospělí přibyli; Štít
roste díky oddílu v Pusté Polomi; Dobrá roste dobře :-)
Celkově okres porostl na 966 členů. Podrobnosti v materiálu v příloze.
4) Valný sněm Junáka 2014
Na VSJ se budou měnit Stanovy Junáka kvůli novému Občanskému zákoníku. Bude fajn, když
budeme sledovat diskuzi a zapojovat se do ní. Další věcí co se bude řešit na VSJ bude strategie do
roku 2022, budou se schvalovat priority NJ na další 3 roky. Chrosťa na NJ navrhoval, že by VSJ
měl být na 4 dny, ale VRJ řekla že ne, a nakonec to bude jen od pátku do neděle.
5) Kolečko ze středisek
01 – SZ bude ve středu 8.5.2013 někde.
02 – byla Žirafa celkem 29 lidí se zúčastnilo, byl střediskový karneval a v sobotu bude ples.
04 – teď nemají vůbec nic.
05 – byl sněm, bude ples.
06 – byly uzlařské závody, chystá se africká párty v LD, chystají sněm, Černobýl by se rád stáhl do
role ZVS, VS by měla být Markéta Šuchová. Na SZ by rádi poslali 3 hlídky, Sviadnov chce stavět,
jednalo by se o bezplatný pronájem pozemku a postavit na něm dřevěnou klubovnu, shání
příspěvky.
07 – v pátek v 19 hodin v ND v Brušperku přednáška o Bajkalu, Kozlovice v dubnu plánují
skautské setkání (jako bylo ve Staré Vsi) prioritně pro středisko, poté do okresu pokud bude volno.
V Kozlovicích se podařilo sehnat budovu (prasečák).
09 - Štovík už nebyl přítomen.
10 – po dramatické pauze nám bylo sděleno, že není nic zajímavého. Klubovnu zatím můžou
vyřešit jinak.
Finanz – stížnosti na aktuálnost Křižovatky.
Plamen – prosba aby Frýdlant dodal HV za rok 2009, 2010.

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

strana 4/5

Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek

ev. č. 812

6) Hodnocení kvality okresu
Individuální hodnocení kvality provedly bohužel jen 3 střediska, takže výsledné hodnocení by
nebylo k ničemu. Po projednání toho proč se tak stalo byl stanoven termín ještě do konce února.
Prosíme o vyplnění individuálního hodnocení ;-) Je to nástroj který sice není povinný, ale pomůže
nám zlepšit kvalitu našeho okresu. O to by nám přece mělo jít – okres je naše společná práce!
7) Akce v roce 2013
•

Ivančena – 20.4.2013, organizuje ORJ Ostrava.

•

Svojsíkův závod – 8.5.2013, pořádá středisko 01, bude to jednodenní akce.

•

Kapka – datum zatím není známo, akce bohužel dlouhodobě ztrácí lidi :(

•

Poradní skála – 25.-28.10.2013 (pátek až pondělí-státní svátek), 2. ZŠ F-M

•

Huxem – 8.-10.11.2013

8) Termín příští ORJ
Příští ORJ se uskuteční první čtvrtek sudého měsíce – 4. dubna 2013 v 17:30.
9) Přehled úkolů
•

Vedoucí středisek, vůdci kmenů RS a klubů OS – seznámit své členy s problematikou
Ivančeny a snažit se získat lidi, kteří by se byli ochotni podílet na její záchraně.
◦ Termín: průběžně

•

Vedoucí středisek – založit si a vyplnit individuální hodnocení kvality okresu (v roli Aktivní
činovník okresu). Stále trvá!!!!!!!! Opravdu to, prosím, vyplňte ;-)
◦ Termín: do 28. února 2013

•

Taťka – doplnit do skautISu HV za léta 2009 a 2010.
◦ Termín: co nejdříve

Ve Frýdku-Místku 7. února 2013
Zapsal: Martin Václav Sukač – Rádio
Schválil: Rostislav Přidal – Chrosťa
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