ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
ZÁPIS (3 STRANY)
Bludov, 22.4.2011

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk
Místo a datum konání: Bludov, Velký pátek 22. dubna 2011 17.00-19.00
Účastníci: ses. Mirabelka, Hanýžka, br. Martin, Tuffy, Pařez, Ježek,
Jestřáb, Čochtan, Punťa, Australan, se zpožděním br.
Jirka, Waope, Stopař
ORJ byla usnášeníschopná.
Omluveni: ses. Lada, br. David Faltus, br. Prcek
Zastoupeno nebylo středisko Loštice a Lesnice.

Výjimky z registrace
ORJ Šumperk projednala nedostatky středisek Ruda, Jeseník, Hanušovice a Zábřeh oproti Organizačnímu
řádu Junáka, udělila výjimky a schválila doporučení.

Ruda - 715.11.002 - Chlapecký: Zástupce vůdce oddílu nemá platnou kvalifikaci „vůdcovská zkouška“ opakovaně (výjimku uděluje nadřízená OJ)
Vysvětlení: br. Jaffa se letos přihlásil na víkendový vůdcovský kurs, ale selhala komunikace ze strany
organizátorů; na Jaffovi ze třetiny stojí středisko a oddíl v Olšanech fakticky vede
Stanovisko ORJ: v ORJ klesá důvěra, že si Jaffa VZ dodělá; výjimku opakovaně uděluje, ale žádá středisko
Ruda, ať navrhne systémové řešení situace
Ruda – 715.11.002 - Chlapecký: Vedoucí oddílu mladších členů nemá v oddíle řádné členství (výjimku
uděluje nadřízená VOJ)
Vysvětlení: výjimka spadá do kompetence střediska Ruda
Jeseník – 715.15.003 - Včelky: Zástupce vůdce oddílu nemá platnou kvalifikaci „vůdcovská zkouška“ opakovaně (výjimku uděluje nadřízená OJ)
Vysvětlení: očekává se změna ve vedení oddílu, výjimka se proto uděluje do doby, než dojde ke změně
Hanušovice – Zástupce statutárního orgánu OJ nemá platnou kvalifikaci „vůdcovská zkouška“ nebo
„organizační zkouška“ (výjimku uděluje nadřízená OJ)
715.18.001 - 1. oddíl skautek: Zástupce vůdce oddílu nemá platnou kvalifikaci „vůdcovská zkouška“ opakovaně (výjimku uděluje nadřízená OJ)
715.18.003 - 3. oddíl skautů: Zástupce vůdce oddílu nemá platnou kvalifikaci „vůdcovská zkouška“ opakovaně (výjimku uděluje nadřízená OJ)
Vysvětlení: Jsou to Jirka Kamp a Anna Vaníčková – teď si dělají čekatelky (bez kurzu, jen zkoušky); a
předpokládá se i pokračování na VZ
Stanovisko ORJ: ORJ výjimku uděluje, ale důrazně doporučuje, aby si nějaký kurz udělali (nejen kvůli povinné
kvalifikaci, ale i kvůli motivaci a impulzu zvenčí) – Punťa se pokusí vedoucí svých oddílů lépe motivovat ke
zvyšování kvalifikace
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Zábřeh – Jednotka nemá alespoň tři podřízené oddíly (výjimku uděluje nadřízená OJ)
715.06.003 - Trojka Shawnee: Zástupce vůdce oddílu nemá platnou kvalifikaci „vůdcovská zkouška“ opakovaně (výjimku uděluje nadřízená OJ)
Vysvětlení : Jedná se o Ohyiesu – nemá motivaci ke složení VZ, je nepravděpodobné, že by si ji v budoucnu
dodělal. Nedostatek podřízených oddílů je problém nejen v Zábřeze – na VSJ proběhla o tomto ustanovení
Organizačního řádu Junáka diskuse, jejímž výstupem bylo doporučení NJ vypracovat i jiná kritéria opravňující
organizační jednotku k registraci. V Zábřeze je tento problém však kombinován i s nízkým počtem členů (v
roce 2011 registrovalo středisko 37 členů). Spojování s jiným střediskem je obtížné vzhledem ke
specifickému zaměření oddílů woodcrafterským směrem a historické tradici.
Stanovisko ORJ: Výjimka je letos udělena naposled – Středisko Zábřeh musí učinit takové opatření, aby do
budoucna zajistilo naplnění organizačního řádu v tomto směru a tuto výjimku již nepotřebovalo.

Změny v rozpočtu
ORJ schválila následující změny v rozpočtu.

3.000,-

ceny pro vítězné hlídky Svojsíkova závodu

???

cestovné delegátů Valného sněmu Junáka
v Kolíně, (těch, kteří byli zvoleni jako delegáti ORJ)
příspěvek ORJ k setkání vůdců (výše příspěvku
zůstává 5.600,- Kč, jak bylo původně schváleno)

0,-

Připravované akce
Organizátoři Svojsíkova závodu (Jirka) a Setkání vůdců okresu (Waope) blíže informovali k připravovaným
akcím.

Svojsíkův závod
Místo závodu je Mikulovice, start je 21. 5. v 9.00, vyhlášení výsledků bude v 16.00. V místě závodu je možno
z pátku na sobotu přespat. Závod proběhne na území bývalého vojenského prostoru.
Proběhnou dva moduly – Závod (12 stanovišť) a Táboření. Dívčí hlídky budou dělat dopoledne jeden modul
a chlapecké hlídky druhý, odpoledne se hlídky prohodí.
Jirka by ocenil organizační pomoc při zajištění závodu – už mailem poslal informace. Stejně tak už rozeslal
podrobnější informace k závodu.

Okresní rada Junáka Šumperk, IČO 603 41 921, evidenční číslo: 715

Stránka 2

ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ)
ZÁPIS (3 STRANY)
Bludov, 22.4.2011

Setkání vůdců okresu
Proběhne 18. 6. v Hraběšicích u fary s rodinami a dětmi. Začíná se od 15.00, v době 17.00-18.00 je možno se
zúčastnit bohoslužby v kostele, hlavní část programu proběhne 18.00-22.00. Bude se grilovat, k dispozici
bude nealko a bude se točit i pivo – za maso i pivo si účastníci budou platit. Večer zahraje vyhlášená kapela
s Oldou a Frantou v čele, po celou dobu bude k dispozici dětský koutek. Je možno přespat do neděle (podle
počasí buď venku, nebo v hangáru, nebo na faře).

Rádcovský kurs
Kvůli nedostatku času se k němu ORJ nedostala; přípravy jsou ale v chodu a rádcovský kurz proběhne na
podzim.

Webové stránky okresu
Stopař představil webové stránky těsně před spuštěním a vysvětlil zacházení s redakčním systémem

Stránky jsou k nahlédnutí na adrese http://www.orjspk.skauting.cz/index2.php; brzy budou spuštěny do
ostrého provozu (tedy na http://www.orjspk.skauting.cz). Upozorňujeme hlavně na kalendář akcí a úkolů
v sekci „Bude“. Vůdcové středisek mají možnost stránky sami upravovat prostřednictvím redakčního
systému (klik na symbol klíče vpravo nahoře): vkládat a upravovat akce, fotky, aktualizovat informace o
oddílech, atd. Na stránkách jsou zveřejněny emaily vůdců středisek a oddílů – pokud tam svůj nechcete
kvůli spamu, odstraňte si ho (nebo požádejte Stopaře).
Ovládání je jednoduché a intuitivní, jediné, co je třeba si pamatovat, je vkládání fotek: Fotky nesmějí být
větší než 1,5 MB (z drtivé většiny fotoaparátů je tedy nezbytné fotky nejdřív zmenšit). Pak fotky zabalit do
ZIPu, pojmenovat ho názvem akce a ten pak celý nahrát na stránky.
Poslední připomínky ORJ k podobě stránek:
• změnit barvu písma -- splývá s pozadím
• zvětšit grafiku na celou stránku – písmo je příliš malé a špatně se čte
• do sekce Databáze přidat odkazy na již existující databáze chat

Setkání úzké ORJ proběhne 18.6. v Hraběšicích
(i ostatní členové širší ORJ jsou v případě zájmu zváni, další řádné setkání
široké ORJ bude vyhlášeno dle potřeby)

Úkoly
Poslední sekce zápisu shrnuje úkoly, které ze setkání vyplynuly.
Oddíly
- do 30.4. poslat přihlášky na Svojsíkův závod!
Střediska
- do 15.5. pošlou Ladě hlášenky táborů (matyasol@centrum.cz)
Martin
- zjistí postup registrace k odběru balíčků pro střediska z ústředí a rozešle ho do okresní
konference, ať se může zaregistrovat každý, kdo chce
zapsal australan, schválil Martin
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