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

ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek
Termín:
Místo:

13. února 2014 v 17:30
Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek

Přítomni:
Rostislav Přidal – Chrosťa
Irena Dobešová – Amazonka
Ema Skarková - Emík
Martin Václav Sukač – Rádio
Tomáš Stolín
Pavel Volný – Citron
Jakub Foldyna – Elf
Tomáš Berka – Tomča
Jan Jošek – Jája

812.01 – předseda ORJ Frýdek-Místek
812.05 – místopředseda ORJ Frýdek-Místek
812.02 – vedoucí střediska
812.05 – vedoucí střediska (do 19:35)
812.06 – vedoucí střediska
812.07 – vedoucí střediska
812.09 – zástupce vedoucího střediska
812.10 – vedoucí střediska
812.05 – volený člen rady (do 19:35)

Přítomno 9 z celkového počtu 10 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.
Nepřítomni:
Radek Macháč – Taťka

812.04 – vedoucí střediska

Hosté:
Tomáš Krejčí

812.05

01: PŘEDSTAVENÍ JÁJÍ – VOLENÉHO ČLENA ORJ
Jája představil vizi svého působení jako člen rady okresu. Chce se podílet na výchově Roverů
a Rangers v okrese, jeho cílem je zlepšit komunikaci mezi R&R v okrese. Také se chce
aktivně zapojit do dění v okrese.
02: ROZPOČET OKRESU
Pro rok 2014 předpokládáme vyšší příjmy z dotace MŠMT. Nadstavbu dotace rozděluje kraj
pomocí 4 parametrů, na kraji se projednává změna dotační vyhlášky. Existuje tedy možnost,
že na okres z nadstavby dopluje více peněz.
ORJ plánuje podpořit z rozpočtu akce pro VaS, Kapku (plán – nakoupit nové stěrky). Je
připraveno 12.000,- Kč na podporu okresního kola ZVaS – tato částka se rozdělí mezi
pořadatele ZVaS a jako podpora hlídek postupujících do krajského kola.
Okres získal 20.000,- Kč jako podporu projektu SKAUTSKÉ STOLETÍ od kulturní komise.
Návrh usnesení: ORJ souhlasí s návrhem rozpočtu. Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0.
Návrh usnesení byl jednohlasně schválen.
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03: REGISTRACE 2014
V letošním roce okres zaznamenal nárůst členské základny o 40 členů (cca 4%) na celkový
počet 1004 členů. Chrosťa zpracuje podrobnou analýzu registrace.
04: POCHEŇ
Dne 12.2.2014 zasedala skupina ORJ pro Pocheň. Byly rozebrány návrhy na budoucí
uspořádání základny. Plán je mít základnu maximálně automatizovánu. Topenář Lukáš
Konečný vypracuje projekt na rekonstrukci topného systému. Odhad nákladů je 120 000 Kč +
DPH. Temperaci základny bude obstarávat automatický kotel na tuhá paliva <–> který rovněž
vyřeší požadavek na nízkoemisní vytápění. Rekonstrukce bude hrazena z části z rezervního
fondu UJ, KRJ. Budeme se snažit získat i další dotace či dary.
Bude zřízen hromadný e-mail, na který budou posílány informace o Pochni. Zařazeni do něj
budou lidé, kteří mají zájem se na dění na základně podílet.
Na letní táborovou sezonu bude potřeba postavit polní kamna.
05: VÝCHOVNÝ PLÁN
Akce pro VaS:
- KREAT – okresní víkendovka pro VaS, 14-16. 3. 2014 pořádá středisko Doberčata.
- Emík: o pořádání KREATu bylo dáno vědět pozdě, VaS mají plán od září, těžko se
do něj dá něco další zapasovat. Příště dát vědět dříve.
- v plánu je letos ještě jeden víkend
ZVaS 2014:
- okresní kolo 2014 se bude konat ve FM (pořádá středisko Kruh)
- od konce února budou vyvěšeny na webu ZVaS informace
- bude ??? zajištěna autobusová kyvadlová doprava na místo konání – Rádio se optá v
práci
Skauti - Rádcovský kurz:
-dvouvíkendový kurz pod taktovkou ORJ
- termíny: 21-23.11.2014 a 28-30.11.2014
Skauti - Čekatelský kurz:
-je v plánu na jaro 2015
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Pietní akt k 28.10.:
- v roce 2013 byl spojen s Poradní skálou – bylo to úžasné (cca 50 lidí)
- hledá se organizátor 2014
Kapka:
- pod taktovkou Terky
Motivační víkendovka / akce pro R&R:
- pravděpodobně v lednu 2015
Závod tří vrchů:
- případnou spolupráci R&R bude koordinovat Jája
- je potřeba zajistit, aby se akce termínově nekryla s NA PLNÝ BOTY
Činovníci:
- na přelomu roku 2014/2015 bychom rádi uspořádali pracovní setkání činovníků
Setkání delegátů VSJ:
- bude zájem o setkání delegátů valného sněmu před jeho konáním?
- budou se probírat ožehavá témata, nabízíme možnost diskuze před sněmem.
- zájemci nechť se hlásí Chrosťovi
Školení :
- nabízíme možnost „školení“ o dopadu nových stanov a nového občanského
zákoníku na činnost středisek/oddílu.
- zájemci nechť se hlásí Chrosťovi
Skautský seminář a ples 2014:
- uskuteční se 7.11.2014 na Hukvaldech
06: BENJAMÍNCI
Diskuze o této výchovné kategorii. Středisko 07 o ní uvažuje, na středisku 04 ji mají, pracují
s ní současně s prvňáčky. Okres se nebude angažovat v akcích pro tuto kategorii – vše v režii
středisek.
07: JMENOVÁNÍ ZPRAVODAJŮ
Předsedou ORJ byli navrženi následující zpravodajové:
Zpravodaj pro VaS:

Eva Březinová – Sluníčko (812.10)

Zpravodaj pro RS:

Jan Jošek – Jája (812.05)

Hospodářský zpravodaj:

Tomáš Krejčí – Tomík (812.05)

Správce základny Pocheň:

Rostislav Přidal – Chrosťa (812.01)
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O zpravodajích hlasováno en bloc. Pro: 8, proti: 0, zdržel: 1 (Jája).
08: BODOVÝ SYSTÉM
Diskuze o zachování / zrušení bodového systému. O konkrétní podobě systému bude jednáno
na příští radě.
Zachovat podporu vzdělávání činovníků? Jakou formou? Co na to rozpočet?
Připomínky: 812.07 – zachovat zvýhodnění nového oddílu.
812.05 – zohlednit pořádání a délku tábora.
09: ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE
ORJ byla seznámena se zprávou předsedy revizní komise a bere ji na vědomí.
10: NOVÉ LOGO
Bylo představeno nové logo okresu a základny Pocheň a předáno k připomínkování.
Připomínka Ama a Emíka: černobílá varianta by měla být ve 2D.

11: DATUM DALŠÍ RADY:
3.4.2014 v 17:30 v okresní klubovně.
Rady budou opět probíhat každý první čtvrtek sudého měsíce.
KOLEČKO:
812.01

- středisko má novou zástupkyni – Marcela Tkáčová – Marcitů

812.02

- uspořádáno setkání ŽIRAFA, celkem 40 účastníků. Letos akci finančně
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podpořila KRJ Zlín, příští rok se pokusí sehnat prostředky z KRJ MSK. I přes
podporu byla akce finančně na hraně.
812.04

- nepřítomno

812.05

- středisko je bez kluboven – momentálně v rekonstrukci
- 1.3.2014 pořádá ples – momentálně vyprodáno

812.06

- přivezli betlémské světlo na akci „Advent na náměstí“
- pořádají střediskovou uzlařskou regatu, mají nápad na okresní regatu, prosí o
zjištění zájmu mezi středisky

812.07

- udrželo si pozici největšího střediska okresu – celkem asi 223 členů, nárůst o
14 členů

812.09

- podílí se na organizaci Travný Trek
- středisko je na historickém maximu – 78 členů

812.10

- má od prosince nového vůdce
- registrováno 113 členů, nárůst o 17
- problémy s kapacitou zázemí – klubovny maximální obsazení
- spolupráce s Mysliveckým sdružením
- projekt Obnova studánek v Beskydách – každý oddíl se stará o jednu
studánku - možnost zapojit se i ostatním střediskům – oddílům v okrese
- zapojují se do úklidu obce
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