ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
ZÁPIS (4 STRANY)
Velké Losiny, 10.2.2012

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Místo a datum konání: Fara Velké Losiny, neděle 10. února 2013 14.30-16.30
Přítomni: br. Pavel Fornůsek—Stopař, ses. Lada Matyášová—Laduš, ses. Hana Uhráková—
Hanýžka, br. Luboš Skácel, br. Petr Fornůsek—Waope, br. Tomáš Pospíšil—Tuffy,
br. Jirka Kovalčík, br. Tomáš Válka—Biftek, br. Jaroslav Petřík—Australan, br.
Miroslav Hédl—Punť a
Omluveni: Iva Zatloukalová (po operaci), Martin (nemocný)
Zastoupena nebyla střediska Lesnice, Loštice a Rovensko.
ORJ byla usnášeníschopná.

Rekapitulace činnosti
Vůdcovské zkoušky, Svojsíkův závod

Vůdcovské zkoušky
-

první víkend vůdcovských zkoušek proběhl ke spokojenosti všech, přijelo 14 účastníků, z toho 6 bylo ze
Starého Města
Punťa znovu poděkoval ORJ, že zkoušky zorganizovala

Svojsíkův závod
-

Libinští už poslali pozvánku na Svojsíkův závod a žádost o pomoc roverů
není to ze strany Libinských hurá akce—Stopař se o tom předem bavil s Laďou, který projevil zájem, ten
už to pak rozjel po vlastní ose
pořadatelem je středisko Šumperk (takže to jde mimo ORJ)
pro střediska, která stále mají zájem SZ pořádat, je možnost uspořádat krajské kolo (nikdo se do toho
nehrne); příští rok bude okres Šumperk na řadě k uspořádání krajského kola ZVaS

Registrace 2013
Statistiky, výjimky
-

předseda ORJ poděkoval Laduš za zpracování registrace
poprvé od roku 2000 registruje okres Šumperk více než 1000 členů (přesně je nás 1021, o 35 více než
loni) – velké díky všem střediskům za dobrou práci

Bludov
-

vůdce oddílu nemá potřebnou kvalifikaci (VZ) – Australan popsal situaci (ve snaze zachránit dívčí
skauting v Bludově se vůdcem oddílu stal Cvrček, který má pouze ČZ a VZ si dosud neudělal, protože
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nepředpokládal, že by kdy vedl oddíl) a slíbil, že Cvrčka dotlačí letos na kurz – ORJ uděluje výjimku na
rok s předpokladem, že příští rok už to nebude třeba

Postřelmov
-

-

-

vůdkyně oddílu má méně než 18 let: Biftek vysvětlil, že Severky vede Žužu, která je mladší 18ti let
(převzala po Sunny, která odešla), ale na akce jezdí vždy ještě někdo starší 18ti let; Žužu bude mít letos
v červnu 18 a v létě jede na Stříbrnou řeku na VZ – ORJ uděluje výjimku
vůdce oddílu kmene dospělých nemá VZ—jedná se o cca 6 lidí s vlastními rodinami, neplánují si udělat
VZ, oddíl je registrovaný pouze formálně kvůli udržení střediska; už ale platí, že ve vesnicích pod 10.000
obyvatel stačí středisku dva oddíly—Biftek zruší oddíl a jeho členy převede přímo pod středisko (do
14.2.)
ORJ doporučuje středisku Postřelmov zadat klubovnu do SkautISu, protože se to automaticky propisuje
do Google mapy skautských kluboven

Zábřeh
-

vedoucí kmene dospělých Tarzan nemá ČZ – Waope vysvětlil, že ve skutečnosti má i VZ, jen nemůže
najít dekret
je třeba napsat na ústředí, tam mají databázi všech čísel dekretů a chybějící číslo doplní

Skalička
-

-

Dráčata: zástupce VO nemá VZ (VZ mu nebyla uznána, protože nemá zdravotnický kurz—údajně už je
letos nahlášený) – stejná výjimka byla udělena už loni, takže ORJ uděluje výjimku naposled a
upozorňuje, že pokud se zdravoťák nedodělá do 18ti měsíců od složení VZ, tak VZ propadá
oddíl Skalák má méně než 12 členů mladších 18ti let – je v kompetenci střediska, ORJ neřeší

Ruda nad Moravou
-

vůdce oddílu Mamut nemá VZ: pouze ji nemá zadanou v ISu—Tuffy doplní do 14.2.

Rovensko
-

Iva Zatloukalová—Vlaštovka jako vůdkyně střediska nemá VZ ani OZ; nezdá se, že by to mělo v
dohledné době řešení; ORJ výjimku uděluje naposledy a žádá Vlaštovku o urychlené řešení situace

Hanušovice
-

zástupce vůdce střediska a vůdce oddílu nemá VZ—to je Otazníček, který je teď přihlášený na
vůdcovské zkoušky pořádané ORJ Šumperk; takže snad to bude vyřešeno, ORJ uděluje výjimku
oddíly mají méně než 12 nedospělých členů – podobný důvod jako v Postřelmově (tři oddíly jsou
formálně vedeny kvůli udržení střediska); Punťa ale odmítl pro tento rok už registraci měnit,
přeregistruje to příští rok
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Rovensko
ORJ se radila o možnostech dalšího vývoje ve středisku Rovensko
• kromě družinovek je činnost sporadická; ORJ nabídla pomoc tím, že by se přidali k akci jiného oddílu
– teď to řeší Hanýžka se Žužu
• byl záměr nabídnout středisku výpravu se Skaličkou na Ivančenu, Skalička ale letos na Ivančenu
nejede; pokud plánuje jet jiné středisko, prosím ozvěte se
• druhý problém je s klubovnou—je to dům, který skauti postavili někdy na konci 60.let, obec nabídla,
že by jej převzala, na vlastní náklady spravila, a provozovala nejen pro skauty, ale i pro fotbalisty; to
zatím stojí na místě, protože Ivča je v nemocnici na operaci
• MMR teď asi do 25.2. vypisuje granty na opravu kluboven do 400 tisíc se spoluúčastí 10%; už je ale
asi dost pozdě, navíc si to nikdo nechce vzít na triko
• ORJ žádá Waopeho, aby podobněji zmapoval situaci ohledně klubovny co konkrétního nabízí obec;
co potřebuje VRJ k případnému rozhodnutí o převodu majetku

Různé
Baličky od ústředí, okresní sněm, atd.

Komunikace od ústředí
•

•

v souvislosti s tím, že řada členů ORJ nevěděla o změně podmínek k registraci střediska (že v obcích
pod 10.000 obyvatel již nejsou třeba tři oddíly), zeptal se Stopař, kde se informace zadrhla a jestli by
např. vůdcové středisek ocenili, kdyby ORJ zpracovávala balíčky a další informace z ústředí a posílala
nějaký výcuc toho, co je důležité
ukázalo se, že přestože všichni jsou přihlášení k odběru novinek a balíčků z ústředí, řada lidí ty maily
nečte komplet; přesto však kromě Luboše nikdo nevyjádřil zájem o to, aby ORJ nějak informace
přežvýkávala a posílala dál

Okresní sněm
•
•

Luboš se zeptal, jak to je letos se sněmem: krajský sněm má být v lednu 2014, okresní sněm
plánujeme na prosinec 2013
Luboš nabídl pořadatelství okresního sněmu v KD Štíty; předběžně ORJ souhlasí, definitivně to
ohlásí spolu s termínem

Ostatní
•
•
•

Punťa pronesl poděkování hospodářce a revizní komisi za to, jak připravily dotace – v rámci kraje
byl Šumperk zcela bezproblémový
Jirka prosí Laduš, ať zjistí, jaké dotační programy jsou využitelné na společný tábor se Slováky (do
budoucna, ne pro letošek)
Hanýžka zjistí, jak to je s obnovováním zdravotnického kurzu—pokud se do 4 let neobnoví, propadá
celý kurz a musí se dělat znovu, nebo je pouze pozastavená platnost do dalšího obnovení?
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•

Hanýžka připomíná, že střediska Zábřeh, Lesnice, Rovensko a Jeseník stále ještě nedoplnila své
kontakty do okresního adresáře, prosíme doplňte je

•

Jirka prosí, jestli by nějaké středisko bylo ochotno zapůjčit tábořiště v termínu 27.7.-11.8.2013
(včetně vybavení)

Úkoly
Poslední sekce zápisu shrnuje úkoly, které ze setkání vyplynuly.
Kdo
- Co
Zábřeh,
- doplnit kontaktní údaje do okresního adresáře na adrese
Lesnice,
http://bit.ly/SYWvCF
Rovensko,
Jeseník
Biftek
- provede změny v registraci (zruší oddíl kmene dospělých a jeho
členy převede pod středisko)
- zadá klubovnu do SkautISu
Zábřeh
- napíše na ústředí, zjistí chybějící číslo Tarzanova dekretu, doplní ho
do SkautISu
Hanýžka
- zjistí, jak to je s obnovováním zdravotnického kurzu
Tuffy
- doplní číslo Mamutova vůdcovského dekretu do SkautISu
Vlaštovka - sdělí ORJ, jak hodlá do budoucna řešit nedostatečnou kvalifikaci
vedoucí střediska
Waope
- dohodne schůzku s rovenskými skauty a obcí a zjistí, za jakých
podmínek by obec převzala opravila skautskou klubovnu
- zjistí, co všechno potřebuje VRJ ke schválení případného převodu
majetku
Laduš
- zjistí, jaké dotační programy jsou využitelné na společný tábor se
Slováky

-

Do kdy
do příští ORJ

-

do 14.2.

-

do 14.2.

-

do příští ORJ
14.2.
do příští ORJ

-

do příští ORJ

-

do příští ORJ

Další ORJ proběhne ještě před tábory (datum a místo
upřesníme).
zapsal australan, doplnil a schválil Stopař
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