Junák – český skaut, okres Frýdek-Místek, z.s.

ev. č. 812

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek
Termín:
Místo:

15. února 2018 v 17:00
Okresní klubovna, Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek

Přítomní členové rady:
br. Tomáš Krejčí - Tomík
br. Matěj Vaněk - Lopuch
br. Marek Jonák
ses. Ema Bortlíčková - Emík
br. Radek Macháč - Taťka
br. Martin Sulek - Hastrman
br. Tomáš Stolín
br. Pavel Volný - Citron
br. Petr Vlček - Baňka
br. Martin Václav Sukač - Rádio
br. Jaroslav Paseka - Batul

812
812.02
812.02
812.02
812.04
812.05
812.06
812.07
812.09
812.05
812.01

místopředseda ORJ
vedoucí střediska (do 18:00)
zástupce vedoucího střediska
zástupkyně vedoucího střediska (do 18:30)
vedoucí střediska
vedoucí střediska
vedoucí střediska
vedoucí střediska
vedoucí střediska
volený člen rady
zpravodaj KD

Omluveni:
ses. Irena Krejčí - Amazonka
br. Michal Břežek - Herr Flick
br. Tomáš Berka – Tomča

812
812.01
812.10

předseda ORJ
vedoucího střediska
vedoucí střediska

Přítomno 9 z celkového počtu 12 členů rady. Rada byla usnášeníschopná.
Hosté:
ses. Karla Tomisová – Kája
812.05
zástupce vedoucího střediska
br. Marek Matýsek - Mara
812.01
náčelník kmene dospělých
br. Jakub Michalčík - Šaman
812.02
zástupce KD Freever

01) Zprávy z krajské rady
Ivančena
-Letošní výstup na Ivančenu proběhne v sobotu 21. 4. 2018.
-Logo bude odrážet 100. výročí vzniku ČSR.
-Zdarma distribuovaným suvenýrem by letos měly být opět butony s logem.
-Organizátoři by rádi přibližně znali počet zájemců o nášivku, proto žádají zástupce organizačních
jednotek, aby se zamysleli a dali vědět
Členové ORJ se shodli, že nevidí reálně nahlášení počtu nášivek dostatečně dopředu. V počtu
účastníků je příliš mnoho proměnných.
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Br. Macháč informoval ORJ, že letos nebude sám zajišťovat ubytování ve škole ve Frýdlantě nad
Ostravicí. Možnost pronájmu zde nejspíš bude, ale musí ji zajistit sám pořadatel, případně KRJ.
Dotace na provozní činnost 2018
-Ve vyhlášce KRJ MSK k provozním dotacím byly posunuty termíny vyúčtování dotace – do 15. 11.
2018 zaslání elektronické verze, následně po kontrole neprodleně podepsané formuláře.
-Termín odevzdání dotace středisky okresnímu hospodáři 7.11.2018
-Dodání částečného vyúčtování poskytnutého základu dotace k 1.10.2018, či k termínu říjnové
rady ORJ ke kontrole hospodářem ORJ.
-Na podzim 2018 je plánováno školení pro zpracovatele vyúčtování dotací MŠMT, které proběhne
pravděpodobně v Kopřivnici na Vanaivanu
-Existuje možnost dotovat krátkodobé akce, vyúčtování pak probíhá na zvláštní formulář, nutný
seznam účastníků.
Situace ve středisku Havířov
-ÚRKJ se průběžně probírá účetnictvím střediska Havířov, kdy již po kontrole roku 2015 navrhla
nadřízená jednotce tj. ORJ Karvná, aby na středisko uvalila nucenou správu, neboť zjistila výrazná
pochybení ve vedení účetnictví, výkaznictví majetku apod.
-ORJ Karviná toto není schopna řešit vlastními silami, oslovili již několik starších činovníků, ovšem
neúspěšně. KRJ vyzývá činovníky všech jednotek v kraji, aby se zamysleli, zda nemají volnou
kapacitu k řešení situace v Havířově. KRJ i ORJ k tomuto samozřejmě nabízejí maximální
součinnost.
Ostatní
•
15. 4. 2018 proběhne v Praze tradiční setkání zástupců VRJ a krajů, návrhy k projednání
možno dát vědět do 25. 2. 2018 na mail Vaši, případně předsedkyně
•
6. 4. 2018 proběhne v Porubě disco večer pro skautky a skauty starší 13 let RUCHADLO.
Vstupné bude 100Kč, plakát ještě bude distribuován.
•
15. 4. 2018 je naplánován tradiční skautský den v ZOO Ostrava. Možno dodat kontakt pro
propagační letáček (e-mailem na předsedkyni)
•
okrese Ostrava nově registrovaná dvě střediska – Ludgeřovice a Těrlicko.
•
Ses. Mamčařová: V roce 2019 oslaví Ostrava 100 let místního skautingu a rádi by toto
oslavili spolu s ostatními formou MS Jamboree.
R&R by v našem kraji rovněž rádi pořádali OBROK
02) Registrace 2018
-Platba středisek na účet okresu nejpozději do 28.2.2018
-Platba na účet 2200192480/2010, VS - evidenční číslo střediska
-Okres Frýdek-Místek - celkem 1101 členů
Stručný přehled po střediscích:
středisko
počet členů (změna)
812.01
104 (-14)
812.02
160 (+2)
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812.04
812.05
812.06
812.07
812.09
812.10

59 (+5)
220 (-6)
112 (-4)
210 (+3)
98 (-1)
138 (+19)

ev. č. 812

23 773 Kč
80 540 Kč
37 880 Kč
86 822 Kč
37 766 Kč
45 807 Kč

Přehled moravskoslezského kraje:
Jednotka

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

810 Moravskoslezský kraj

3 787

3 799

4 039

4 118

4 241

4 444

4 709

811 okres Bruntál

205

194

182

183

191

208

219

812 okres Frýdek – Místek

878

965

1005

1 040

1 081

1 097

1 101

813 okres Karviná

590

385

479

484

430

432

443

814 okres Nový Jičín

867

923

921

946

984

1 045

1 082

815 okres Opava

398

441

463

513

547

567

630

816 okres Ostrava – město

849

891

989

952

1 008

1 095

1 234

•
Výjimky:
Středisko
Jednotka / osoba
812.01
2. oddíl Místek

Vada
Oddíl mladších členů má méně
jak 12 nedospělých členů.

Uděluje
SRJ

812.02

1. oddíl Staré Město
Benediktová Eva

Vedoucí oddílu nemá platnou
kvalifikaci "VZ".

SRJ

812.02

2. oddíl skautek Čochtani
Foltýnová Hana

Zástupce vedoucího oddílu
nemá platnou kvalifikaci "VZ".

SRJ

812.04

Stopaři
Macháč Martin

Vedoucí oddílu mladších členů
nemá v oddíle řádné členství.

ORJ

812.04

1. oddíl Paskov
Maňáková Lucie

Zástupce vedoucího oddílu
nemá platnou kvalifikaci "VZ".

ORJ

812.04

1. oddíl Paskov

Oddíl mladších členů má méně
jak 12 nedospělých členů.

ORJ

812.04

2. oddíl
Macháčová Markéta

Zástupce vedoucího oddílu
nemá platnou kvalifikaci "VZ".

ORJ
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Středisko
812.04

Jednotka / osoba
2. oddíl
Lančová Renata

Vada
Vedoucí oddílu mladších členů
nemá v oddíle řádné členství

Uděluje
ORJ

812.05

RK eReSTečka Šenov
Drozd Pavel

Zástupce vedoucího oddílu
nemá platnou kvalifikaci "VZ".

ORJ

812.05

11. skautský oddíl ENTER
Šín Marek

Zástupce vedoucího oddílu
nemá platnou kvalifikaci "VZ".

ORJ

812.06

9. oddíl Sviadnov
Kotásek Rostislav

Zástupce vedoucího oddílu
nemá platnou kvalifikaci "VZ".

ORJ

Usnesení 1/1/2018:
HLASOVÁNÍ:

ORJ po předchozím projednání schvaluje výjimky viz seznam.
pro 8 / proti 0 / zdržel se 1
návrh byl schválen

03) ZVaS 2018 - okresní kolo a krajské kolo
Krajské kolo:
-ZVaS je naplánován na cca 16. 6. 2018. Místo zatím není určeno, někde v Ostravě.
-Schválen postupový klíč 5:
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Okresní kolo:
-Předpoklad počtu hlídek na střediscích:
01:
3
02:
4
04:
3
05:
10
06:
4
07:
7
09:
3
10:
4
-Celkem 38 hlídek, představa o počtu hlídek od pořadatelského střediska: 40 max
Informace o okresní kole:
-Proběhne v sobotu 12.5.2018 ve Staříči (na hřišti).
-Předběžně: registrace od 8:00, nástup v 9:00, start v 9:30.
-Citron upozornil na špatné dopravní spojení v daný čas.
-Trasa bude zdvojená, okruh bude pro dívky a chlapce, bez měřeného času kola.
-Zdravověda bude mimo kruh, zvláštní harmonogram.
-Středisko Svatý Jiří prosí o pomoc s organizací - přibližně 4-5 osob 15+ za každé středisko .
-U každého stanoviště bude zástupce organizátora, který bude stanoviště řídit.
-Ses. Tomisová: bylo by vhodné, aby každé stanoviště po celou dobu hodnotil jediný člověk, v rámci
zachování objektivnosti.
-Doprovod je nutný (min R+R, 15+), lidi se ozvou Citronovi - jakožto koordinátorovi. Příchod stačí
současně s hlídkami, 8:00.
-Registrace na závod do 22.4.2018.
-Startovné 250 Kč za hlídku, bude požadováno placení na účet okresu do 5.5.2018 (oproti faktuře,
vystavení po uzávěrce registrace).
-Tematický rámec: Pinocchio, lékárnička povinná.
04) Freever tým - akce pro RS
-Tým Freever, nyní KD Freever při středisku Kruh, se rozhodl pořádat akce pro R+R v okrese
-Hodlají pořádat časté akce pro R+R. Vzdělání / zábava / kultura / dobrodružství.
-Potřebují pomoci s informovaností R+R o akcích.
-Komunikační kanály:
-Facebook:

Roveři FM
Freever

-Web:

https://www.facebook.com/groups/153341798645893/
https://www.facebook.com/skaut.freever/
http://freever.skauting.cz/

-První akce: Promítání filmu "Skauti bez lilie"
25.2.2018 ve středisku Kruh
Začátek v 15:30
https://www.facebook.com/events/1887476501581683/
Prosíme o maximální distribuci informačních kanálů a letáčků mezi roverské kmeny, R+R.
-Další:

Freevergame
16.3 - 18.3.2018
Ostrava
-Už jen pár volných míst!
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05) Základna Pocheň
-Termíny brigád :
1) 2.- 4. 3. 2018

2) 23.- 25.3.2018

3) 27.- 29.4.2018

-Prázdninová brigáda:
18.8.2018 - 26.8.2018
-Br. Macháč přislíbil opět pomoc se sekáním trávy. Termín přibližně 11. - 17.6.2018.
-Br. Krejčí opět připomenul slevu 33% pro jednotky okresu, možnost slevy odpracováním brigády, či
výměnu pobytu za práci. Vše po domluvě.
-Volné tábořiště v termínu: 14.- 28. července - druhý turnus - prosíme šiřte informaci.
06) Ostatní
Br. Marek Matýsek informuje:
-Nabídka jednodenního zájezdu - výpravy - motivované oslavou 100 lety republiky
-Několik významných osmiček:
-1918 - založení republiky (Hůrka u Opavy)
-1968 - obnovení skautingu (skautská mohyla v Háji ve Slezsku)
-1938 - všeobecná mobilizace v září (Darkovičky)
-Doprava autobusem.
-Vhodné pro starší skauty a výše.
-Obohacené o informační výcucy z pera náčelníka KD.
07) Kolečko středisek
01:
02:

04:
05:
06:
07:
09:
10:

-hledá se doprovod na výpravu, viz e-mail br. Veleckého
-v prosinci proběhlo první deskohraní, v lednu druhé
-nové webové stránky: http://frydek.skauting.cz
-vznikl Kmen dospělých Freever
-BČ
-proběhl skautský ples, v pořadí již 9. s tématem první republika
-proveden zápis klubovny ve Sviadnově do KN
-BČ
-BČ
-

Termín příští rady: 5.4.2018 v 17:00

Zápis zhotovil – Tomáš Krejčí - Tomík
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