Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk a
školení členů revizních komisí a hospodářů
Datum: 4. června 2017, 14:30 – 15:30
Místo: Postřelmov
Přítomni: Jiří Kamp – Otazníček (Staré Město), Zdeněk Dokoupil – Jaffa (Ruda), Marie
Tanertová – Maruška (Ruda), Jana Brokešová – Janča (Ruda), Jiří Kovalčík – Jirka
(Jeseník), Jan Juránek – Hanes (Bludov), Jiří Rýznar – Juris (Postřelmov), Martin
Večeřa (Šumperk), Petr Fornůsek – Waope (Skalička), Monika Huťová – Monča
(Rovensko), Marie Valentová (Šumperk), Svatava Šimková – Sluníčko (Loštice),
Dagmar Blaháčková – Žužu (Postřelmov)
Zastoupena nebyla střediska Lesnice, Zábřeh

KHMS
Váha jednotlivých kritérií
Dle Stopařova podnětu přednesl Martin tabulku se současným bodovým a peněžním rozložením kritérií
s tím, že cílem bylo zhodnotit fungování těchto kritérií, vznést podněty, popř. výše zmíněná kritéria
doladit našim potřebám.
Jirka navrhoval snížit váhu kritéria týkající se čekatelských a vůdcovských kvalifikací, protože mu přijde,
že v poměru s ostatními kritérii je mu přikládána vysoká váha.
Většina se shodla na tom, že v poměru k ostatním kritériím je současná váha a suma peněz, která
kritériu připadá v pořádku, protože střediska často svým členům tyto kurzy částečně nebo úplně hradí
a k těmto účelům je možno využít peněz spadajících do tohoto kritéria.

Výroční zpráva
Byla vznešena otázka, zda administrativní úkol týkající se výroční zprávy upravit nebo zrušit, protože
skoro poloviční část středisek úkol v letošním roce nesplnila. Zda to nevnímáme jako zátěž a zbytečný
administrativní úkol.
Většinově jsme se shodli, že tvorba výroční zprávy má smysl, proto ji v KHMS ponecháme.
K vytvoření výroční zprávy můžete použít user-friendly šablonu.

Táborové děťodny
V současné době můžeme získat body do KHMS pouze za táborové děťodny osob mladších 18 let
registrovaných v Junáku. Do skautISu ovšem zadáváme děťodny i za neregistrované děti, což ztěžuje
situaci Mirabelce, která musí některá střediska urgovat pro zaslání skutečného počtu děťodnů
registrovaných osob, aby podle nich mohla rozdělit body v KHMS a následně dotace střediskům.
Otázkou je, zda je potřeba kvůli „pár korunám“ podstupovat tento složitý proces a rozlišovat při
rozdělování bodů děťodny registrovaných a neregistrovaných členů.
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Původní myšlenka byla, že chceme touto dotací podpořit aktivitu registrovaných členů Junáka, tzn. že
neregistrované děti by mohly mít dražší tábor (nepobírá se na ně dotace).
Většinově jsme se shodli, že při udělování bodů za táborové děťodny, budeme striktně dodržovat
pouze počet děťodnů registrovaných členů (stejně jako loni).

Svojsíkův závod
Krátkou zprávu o průběhu Svojsíkova závodu přednesla Janča.
Konal se 19. – 21. 5. v Rejcharticích. Úzké vedení zahrnovalo 8 členů, mezi nimiž byl Stopař, Marjánka,
Janča a 5 dalších lidí s Šumperka a Rudy.
Celý závod byl postaven na třech základních modulech a zúčastnilo se jej 14 dívčích a 12 chlapeckých
družin, z nichž 7 postoupilo do krajského kola závodu. Celé akce se zúčastnilo kolem 250 lidí, ať z pozice
účastníka, doprovodu, organizačního týmu nebo technické či jiné podpory.
Ze strany účastníků byly k závodům kladné ohlasy, a kromě samotného závodu byla akce pojata jako
celookresní setkání.
Co se týče financí, tak skutečnost závodu byla přebytková a nijak nezatížila okresní rozpočet.

Krajské kolo Svojsíkova závodu
Tento víkend se konalo krajské kolo Svojsíkova závodu, v němž postoupila 1 dívčí a 1 chlapecká družina
ze střediska Ruda do celorepublikového kola Svojsíkova závodu.

RK Šráky
Již proběhly 2 ročníky RK Šráky a v letošním roce 2017/2018 by organizátoři rádi uspořádali další ročník
tohoto kurzu. Věková hranice účastníků je přibližně 13 – 16 let.
Kurz by neměl nijak zatížit okresní rozpočet.
Organizační tým rád přijme nové posily pro tvorbu programu, přednášek, popř. i technického zázemí.

Hlasování o schválení pořádání vzdělávací akce RK Šráky pod záštitou okresu.
Pro

12

Proti

0

Zdržel se

0

Proplacení cestovních náhrad z Valného sněmu
Martin vznesl návrh, aby byly účastníkům Valného sněmu proplaceny náklady za dopravu na tuto akci.
Proplácená částka by se měla pohybovat v řádech stovek korun.
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Hlasování o proplacení cestovních náhrad na Valný sněm z okresního rozpočtu.
Pro

12

Proti

0

Zdržel se

0

Tábory v záplavovém území
V souvislosti s rozšiřováním záplavových zón se některá naše tábořiště ocitla v aktivních záplavových
zónách, do kterých ještě před rokem nespadala. Jelikož se v těchto zónách tábory běžně konat
nemohou, vznikly některým střediskům potíže. V přiloženém odkazu se nachází mapa záplavového
území a ostatní informace o daném problému.

Příští okresní rada se uskuteční 22. října 2017 v 14:30
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