
Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Termín: 11. dubna 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

Václav Bortlíček – Šašík - 812.02 – poveřen zastupováním

Martin Václav Sukač – Rádio - 812.05 – vedoucí střediska

Tomáš Stolín - 812.06 – vedoucí střediska 

Martin Konečný – Pučmeloun - 812.07 – zástupce vedoucího střediska

Jindřich Vymětalík – Šťovík  - 812.09 – vedoucí střediska (do 19:00)

Markéta Nováková – Kuči - 812.10 – vedoucí střediska 

Přítomno 7 z celkového počtu 8 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.

Nepřítomni: Radek Macháč – Taťka - 812.04 – vedoucí střediska

Hosté: Martin Hapala – Plamen - 812.01 – hospodářský zpravodaj ORJ F-M

Tomáš Kaňok - 812.01 – velitel okresního kola SZ

Ema Skarková – Emík - 812.02 (přišla ke konci jednání, po usnesení)

Irena Dobešová – Amazonka - 812.05

Tomáš Krejčí - 812.05

Eva Březinová – Sluníčko - 812.10

1) Okresní základna Pocheň

Chrosťa stručně zhrnul všechny dosavadní informace o Pochni, a přednesl plán brigád na základně,

a využití tábořiště pro tento rok. V květnu by se měla uskutečnít průzkumná brigáda, při které by se

podrobněji zjistil technický stav budovy, odkryly se podhledy atd. Termín stanoví a pošle Chrosťa.

V červnu 28.-30. by mělo proběhnout stavění tábora. V září či říjnu by byla brigáda na zimu, dřevo.

Účastníkům brigád bude zdarma poskutnuto ubytování a strava, cestovné se proplácet nebude. Je to
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proto, aby se nestávalo, že přijede každým autem jeden člověk, a každý by chtěl proplatit cesťák.

Využití tábořiště: 1.-21.7. volno, 4.-31.8. volno. Kapacita je v současné době cca 40 lidí.

Po přednesení materiálu a diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Hlasování bylo

na návrh Chrosti jmenovité.

Návrh usnesení: ORJ souhlasí s návrhem darovací smlouvy ohledně základny Pocheň, a pověřuje

br. Rostislava Přidala – Chrosťu, aby smlouvu uzavřel.

Pro: 6 (812.01,-02,-05,-06,-09,-10), Proti: 1 (812.07), Zdržel se: 0. Návrh usnesení byl schválen.

Souhlas s návrhem usnesení nezavazuje k aktivní spolupráci na správě základny Pocheň.

Informace  o  cenách:  Pronájem  chaty:  1500  Kč/noc.  Pronájem  tábořiště  1000  Kč/noc.

Elektřina 10 Kč/ kWh. Nejsme plátci DPH. Jinak pro Okres jsou ceny domluvou.

Záměrem ORJ je nezvedat kvůli financování Pochně odvod registračního členského příspěvku!

Bylo by dobré, kdyby Pocheň získala nějaký symbolický ráme, nějaké zaměření na významnou

osobnost okresu, nebo něco charakteristického pro okres Frýdek-Místek. Něco co bychom chtěli

propagovat a co by bylo jakoby duchem té základny. Přemýšlejte na tím a když vás něco napadne,

dejte vědět Chrosťovi. Díky!

3) Okresní kolo Svojsíkova závodu 

Sz se uskuteční ve středu 8. května u klubovny střediska 8. PPS v Místku. Trasa závodu povede

podél řeky směrem na Staré Město a zpět. Mokrá varianta závodu nebude! Organizační tým hledá

spolupracovníky na zajištění stanovišť – ozvete se mejlem na kanoktomas@gmail.com. 

Počet hlídek ze středisek je kvótován, kvóty už šly mejlem. Protože jsou kvóty vždy nešťastným

řešením, tak  se v diskuzi  probíraly návrhy,  jak to  příště  udělat  jinak.  Řešením může být  např.

Pořádat středisková kola, nebo zvlášť předkola pro chlapce a zvlášť pro děvčata. Je třeba na to

myslet i při pořádání ZVaS v roce 2014. Taky by se mohly pořádat oblastní kola – mezi několika

blízkými středisky (např. městské kolo ve Frýdku-Místku).

Bude se vybírat startovné ve výši 10 Kč/soutěžícího.

4) Poradní skála

Akce se uskuteční 25.-28.  října 2013 na 2.  ZŠ ve Frýdku. Registrace na akci bude spuštěna 1.

května. Akce je určena pro vůdce vlčat a světlušek, a z našeho okresu se očekává velká účast. Je to

jedinečná příležitost k výměně zkušeností, rozšíření metodiky, apod. A máme to hned za rohem, tak

by byla škoda se nezúčastnit ;-) 
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5) Kolečko ze středisek

01 – Středisko převedlo své podsady na Pocheň výměnou za 8 týdnů táboření zdarma v budoucích

letech. Neznamená to ale, že by měli nárok na termínovou přednost. Středisko pořádá okresní SZ.

02 – Středisko podalo žádost o dotaci na Město, uvidí se jak dopadne. Získalo dotaci na opravu jižní

fasády, ale potřebují vlastní podíl 60 000 Kč. Má zřízen nový bankovní účet u Fio banky.

04 – Zástupce střediska nebyl na ORJ přítomen.

05 – Středisko pořádá v neděli 21.4. skautskou mši. Proběhlo střediskové kolo SZ.

06  –  Proběhl  střediskový  sněm,  vedoucím střediska  zvolen  Tomáš  Stolín,  zástupkyně  Markéta

Šuchová, Černobýl zvolen do revizní komise. Proběhla Africká párty, středisko získalo 9 000 Kč na

akce pro veřejnost.

07 – Oddíl  v  Kozlovicích dostal  půjčku na klubovnu.  V sobotu 27.  dubna je  skautská pouť v

Brušperku, program na faře.

09 – Středisko hledá židle a stoly pro oddíl v Hlubočci na Opavsku. Nabídněte.

10 – Středisko získalo dotaci 35 000 Kč od obce, uvažují o zapůjčení hangáru na Pocheň. 

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 – 14.-16.6.2013, info na http://www.skaut.cz/protileukemii/ a nebo terezka@skautifm.cz.

• 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 – 6. června 2013 v 17:30.

Je to v termínu ObRoku! Bude tedy??

Ve Frýdku-Místku 11. dubna 2013

Zapsal: Martin Václav Sukač – Rádio

Schválil: Rostislav Přidal – Chrosťa
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