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Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek 
 
Termín: 2. prosince 2017 v 14:00 
Místo: Okresní základna Pocheň 

 
ses. Irena Krejčí - Amazonka  812 – předseda ORJ 
br. Tomáš Krejčí - Tomík   812 – místopředseda ORJ  
Br. Michal Břežek – Herr Flick  812.01 – vedoucí střediska 
br. Radek Macháč – Taťka   812.04 – vedoucí střediska 
ses. Karla Tomisová     812.05 – zástupkyně vedoucího střediska 
ses. Pavel Volný - Citron   812.07 – vedoucí střediska      
br. Jaroslav Paseka - Batul   812.01 – zpravodaj KD 
br. Martin Sukač – Rádio   812.05 – volený člen ORJ 

 
Hosté: 
br. Jan Jošek - Jája     812.05 
ses. Hana Kubalová    812.07 – zástupkyně vedoucího střediska 
br. Vojtěch Sukač – Sifon   člen revizní komise 
 
Omluveni: 
br. Matěj Vaněk – Lopuch   812.02 – vedoucí střediska 
br. Tomáš Stolín    812.06 – vedoucí střediska 
br. Petr Vlček - Baňka   812.09 – vedoucí střediska 
br. Tomáš Berka    812.10 – vedoucí střediska 
 

Přítomno bylo 8 členů z 12, rada byla usnášeníschopná.  
 
------------------------------------------------------------- 

 
01:  Pocheň: mezi roky 2013 a  2017 
Ses. Amazonka seznámila ORJ F-M s  pracemi proběhlými na základně. Od převzetí základny do správy 
ORJ F-M proběhla rekonstrukce společenské místnosti (výměna oken, nový strop, elektroinstalace, nové 
omítky, výmalba, zprovoznění komínu a instalace kamen), výměna střechy nad přístavbou (oprava bednění, 
izolací, výměna krytiny, komínu), výměna páteřního rozvodu elektroinstalace, nový podhled v chodbě, 
výmalba koupelen a natření kachliček a sprchových koutů, vytvoření výklenků v podkrovních místnostech, 
výměna koberce a oken v jídelně, lina v kuchyni a další drobné práce.  
 
02:  Pocheň: aktuálně podaná stavební dotace (2018) 
ORJ – F-M byla seznámena s plánem prací na další roky. Aktuálně je podána žádost na opravu dámských 
toalet. V současné době jsou z důvodů funkčních i prostorových toalety uzamčeny. Projet na opravu je 
rozdělen do dvou let. V první fázi – rok 2018 jsou plánovány hrubé práce – demontování toalet, rozbití a 
vyvezení podlahy, příček (mezi toaletami i úklidovou místností), dále výměna oken za plastová, přivedení 
vody a natažení nové elektroinstalace, nové omítky a nová podlaha.  
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Pro rok 2019 je dále plánováno podat žádost na druhou fázi oprav – tedy vykachlíčkování místnosti, 
instalaci nových toalet, umyvadla, zrcadla, příček a dveří.  
V letech 2020 a 2021 je pak plánována obdobná rekonstrukce pánských toalet přes chodbu.  
 
03: Pocheň: dar od společnosti Arriva (" Dobrý spánek nadevše (aneb postav si svou postel) ") 
Ve spolupráci s br. Sifonem, který je zaměstnanec firmy Arriva, ses. Amazonka a br. Tomík sepsali projekt 
Dobrý spánek nade vše. Projekt byl v těchto dnes schválen a byl přislíben dar ve výši 43 220 Kč. Tyto 
finance jsou určeny na materiál na nové patrové postele v obou spacích místnostech, nové matrace a 
lůžkoviny. Realizace projektu je plánována na první pololetí roku 2018. Vzhledem k nepostradatelnosti 
spacích prostor musí být celá realizace velmi rychlá.  
Postele se budou vyrábět a připravovat na převoz v okolí F-M. V měsíci květnu a červnu bude probíhat 
realizace na Pochni -  bude potřeba vystěhovat staré postele a nastěhovat (namontovat) nové.  
Prosíme všechny, aby toto avizovali na střediscích a na začátku června nám s touto fyzicky 
namáhavou prací pomohli.  
 
04:  Pocheň: aktuální stav odkupu pozemku 1673/II 
V minulém měsíci byl schválen příslib daru 30.000 Kč a bezúročné půjčky 80.000 Kč z Junáka na odkup 
pozemku, který v současné době je obecní, avšak je klíčový pro skautskou základnu. Byla tedy kontaktována 
starostka a podána žádost zastupitelstvu. Celý proces by měl trvat minimálně 3 měsíce.  
 
Návrh usnesení: ORJ F-M pověřuje předsedkyni a místopředsedu k uzavření smlouvy o odkupu pozemku  
p.č. 1673/II v katastrálním území Široká Niva. 
Návrh byl schválen jednohlasně. 
 
05:  Pocheň: obsazenost 2017/2018 
Br. Tomík seznámil ORJ F-M s obsazeností základny za rok 2017, která byla velmi úspěšná. Základna i přes 
množství investic generovala zisk k 15. 11. 2017 asi 30.000 Kč. 
Obsazenost tábořiště 2018 je již téměř obsazeno – volný týden v termínu: 28. 6 - 4. 7. prosím šiřte či 
využijte. 
 
06:  ZVaS 2018 - informace od pořadatele 
Termín předběžně 12.5 ve Staříči na hřišti. 
Záleží na termínu zápasů na tomto fotbalovém hřišti – v současné době se čeká na losování skupin. 
V případě obsazenosti hřiště bude termín v úterý 8. 5. 
Závod bude jednodenní.  
 
07:  Plnění rozpočtu 2017 a rozpočet pro rok 2018 
Br. Tomík seznámil ORJ F-M s plněním rozpočtu roku 2017. Viz příloha. Dále byl probrán rozpočet pro rok 
2018 a to jak základny Pocheň, tak skautského okresu F-M.  
 
Návrh usnesení: ORJ F-M schvaluje předložený návrh rozpočtu okresu pro rok 2018. 
Návrh byl schválen jednohlasně. 
Návrh usnesení: ORJ F-M schvaluje předložený návrh okresní základny Pocheň pro rok 2018 
Návrh byl schválen jednohlasně. 
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09:  Okresní akce pro rok 2018 
Květen:    ZVaS 2018 
Podzim 2018:    Kreat? – Světlušky a vlčata 
Listopad:    ČERV 2018 – Rádcovský kurz 
Stále hledáme někoho, kdo by uspořádal okresní akci pro skauty a skautky. 
 
10:  Poohlédnutí za RK Červ 
Proběhl 3 ročník rádcovského kurzu. V letošním roce kurz dokončilo 21 rádkyň a 2 rádci. Kurz byl 
s pohledu frekventantů i instruktorů povedený.  
První víkend proběhl na okresní základně Pocheň, druhý ve Středisku volného času v Ostravě. 
  
11:  Zprávy z KRJ 
Viz přiložený zápis z rady. 
 
12. Informační kolečko: 
 
812.01 – Byl by zájem na oddílovou spolupráci skautek a skautů ze střediska s jinými oddíly. V nedávné 
době proběhla společná akce se skauty a skautkami z Polska. 
812.02 – 
812.04 – 
812.05 – Všechny srdečně zvou na ples – v pátek 26. ledna (v restauraci Horakůvka v Šenově) téma plesu: 
vznik Československé republiky 1918. 
Nabízí k pronájmu 4 turnus tábořiště. 
812.06 – 
812.07 – nabízí tábořiště 4 turnus na Hadince. 
812.09 – 
812.10 – 
KD  – br. Batul informoval o setkání v Kutné Hoře.   

 
 

Datum příští rady: 
1. 2. 2018 – v okresní klubovně na Kostikově náměstí. V 17:00.  
 

Zápis zhotovila – Irena Krejčí - Amazonka 


