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

ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek
Termín:
Místo:

2. října 2014 v 17:30
Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek

Přítomni:
br. Rostislav Přidal – Chrosťa
ses. Irena Dobešová – Amazonka
ses. Ema Skarková – Emík
br. Radek Macháč – Taťka
br. Tomáš Stolín
br. Pavel Volný - Citron
br. Jindřich Vymětalík – Šťovík
br. Tomáš Berka – Tomča

812.01 – předseda ORJ Frýdek-Místek
812.05 – místopředseda ORJ Frýdek-Místek
812.02 – vedoucí střediska
812.04 – vedoucí střediska
812.06 – vedoucí střediska
812.07 – vedoucí střediska
812.09 – vedoucí střediska
812.10 – vedoucí střediska

Omluveni:
br. Martin Václav Sukač – Rádio
br. Jan Jošek – Jája

812.05 – vedoucí střediska
812.05 – volený člen rady

Přítomno 8 z celkového počtu 10 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.
Hosté:
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
812.01 – zástupce vedoucího střediska
812.01
812.09

------------------------------------------------------------1) Nové internetové stránky:
ORJ byla seznámena s novou podobou internetových stránek www.skautifm.cz . Br. Chrosťa
dále informoval o možnosti přidávání nových zpráv, akcí, dat a jiných událostí. Vedoucí
středisek sami, případně kdokoli z jejich středisek, může tyto příspěvky kdykoli přidávat,
jakmile jej br. Chrosťa přidá mezi správce. Stačí napsat mail s obsahem: jméno, příjmení,
středisko + email dané osoby.
Pokud by byl v budoucnu zájem, může být uspořádáno školení k novému webu.
2) Zpráva zpravodaje pro Pocheň:
Výkonný tým informoval ORJ o získání dotace z KUJ ve výši 125.000 Kč na opravu topení a
rekonstrukci společenské místnosti. V současné době je již topení zprovozněno, ve společenské
místnosti je shozen a vyvezen starý strop, vytrháno staré obložení místnosti a objednána nová
okna.
Byla zaplacena první splátka (ze čtyř) půjčky z KRJ MSK ve výši 25.000 Kč
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Další termín brigády byl stanoven na 17.-19.10.2014. Hlavními cíli brigády je zazimování
tábořiště a zahrady, výroba kompostiště, příprava elektroinstalace a omítek ve společenské
místnosti, nátěr topných těles atd.
Zájemci o informace o brigádách, projektu a dalších informací kontaktujte –
irena.dobesova@gmail.com
3) Zpráva zpravodaje R&R:
Br. Jája, z důvodu nepřítomnosti, zaslal zprávu emailem:
Ve spolupráci s Terkou z Pražma, proběhne v rámci brigády na Barnošce (3.-5.10.) taková
okresní roverská porada.
Bude mít za úkol zjistit, jak jsou na tom s roveringem jednotlivá střediska a jaké akce by roveři
na okrese uvítali.
Další plánovanou okresní akcí pro rovery je výprava na Smrk (Ostravice).
Její termín je 18.10. což se kryje s brigádou na Pochni.
Vyvstává zde tedy otázka, zda dojde k realizaci, přesunu nebo zrušení výpravy.
Během výstupu je v plánu i nějaký program.
Jako poslední bod bych chtěl požádat vedoucí středisek, aby zapsali kontakty na R&R (jméno,
příjmení, přezdívka, e-mail) do tabulky na následujícím odkazu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f2KLH5N7KkxXOyiZ8DzpXJ9eH2AjXC_qzRVQth2Edy
4/edit?usp=sharing
Každé středisko má k dispozici vlastní list, do kterého může kontakty zapisovat.
Pokud máte na středisku roverský kmen nebo družinu, připište k danému kontaktu "vůdce" ev.
"zástupce".
Tyto kontakty budou sloužit k rychlejšímu a efektivnějšímu rozesílání informací o roverských
akcích.
U střediska Šenov (812.05) jsem už kontakty vyplnil, tak se můžete podívat, jak by to mělo
vypadat.
ORJ probrala problém s kolizí dat jednotlivých akcí. Vzhledem k tomu, že není výrazný zájem o
ani jednu z akcí, nebylo kolizi dat nutné dál řešit. A vše je necháno na výběru účastníků.
4) Zpráva zpravodaje světlušek a vlčat ses. Eva Březinová - Sluníčko:
Nepřítomna, zpráva nebyla zaslána
Nejbližší akce Bonbon - 17.-19.10 na faře ve Staříči. Více informací na www.skautifm.cz
5) Zpráva hospodářského zpravodaje:
ORJ byla br. Tomíkem seznámena s výší nástavby, která byla dále podle dotační vyhlášky ORJ
rozdělena viz. příloha.
Dále byla ORJ seznámena s výší druhé nástavby, která přišla okresu dodatečně. Jedná se o
21.404 Kč. Br. Tomík vznesl žádost, aby tato nástavba nebyla rozdělována střediskům, ale
zůstala na provoz okresu.
Usnesení: ORJ schvaluje přesunutí nástavby ve výši 21.404 Kč na provoz okresu.
Pro: 8 – jednomyslně schváleno
6) Rádcovský kurz Červ:
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ORJ FM informovala o zahájení přihlašování na okresní rádcovský kurz. Kurz určen pro členy
ve věku 13-16 let. Spíše pro začínající rádce než pro rádce již zkušené a ve věku čekatelů. Více
info a přihlašování opět na www.skautifm.cz
6) Výše členského příspěvku:
V loňském roce činila výše odvodu na kraj 20 Kč na okres 40 Kč. V letošním skautském roce
byla KRJ schválena výše odvodu na 30 Kč – z důvodu rekonstrukce Ivančeny.
Byla diskutována potřeba okresu F-M – provoz, zázemí vzdělávacích kurzů, okresní akce pro
různé věkové kategorie apod.
Usnesení: ORJ schvaluje výši členského příspěvku na okres ve výši 45 Kč
pro: 7, proti: 1, zdrželo se: 0 – schváleno
Celková výše příspěvku posílána na vyšší organizační jednotky tak bude 270 Kč bez časopisu a
310 Kč s časopisem.
7) Informační kolečko středisek z činnosti
812.01
812.02
812.04
812.05
812.06
812.07
812.09
812.10
RK ORJ F-M

částečně opraveny klubovny – nová okna, topení
Středisko opravuje zadní stranu fasády
--nově otevřeny klubovny v budově města, která byla kompletně zrekonstruována.
Ustanoveno datum Svojsíkova závodu 17.-19.5.2015 (upřesněno, zda bude
závod probíhat z pátku na sobotu, nebo ze soboty na neděli, bude později)
--pozvání na seminář na Hukvaldech. Více na www.skautifm.cz Prosí o propagaci
akce.
středisko Pražmo navázalo družbu s Poláky, budou dále informovat o akcích.
--na křižovatce jsou dostupné vzory smluv upravené podle NOZ.

8) informace koordinátora Historie skautingu ve F-M – Elfa:
Br. Elf informoval ORJ o bratrech, kteří v letech 1948/49 aktivně působili proti komunistickému
režimu a za „letákovou kampaň“ byli odsouzeni k podmíněným trestům. Byl dále zmocněn
předsedou ORJ k jednání s příslušnými orgány za účelem vyznamenání těchto bratrů.
9) Datum další rady: 4.12.2014 v 17:30 v Kruhu
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