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JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky
okres 422 Chomutov
IČO: 46787712 DIČ: 182-46787712 Evidenční číslo jednotky: 422
Bankovní spojení: eBanka, č.ú. 625100001/2400
e-maily: l.kotynkova@seznam.cz

ZÁPIS z jednání ORJ CHOMUTOV
konaného dne 4. 10. 2012 v Chomutově
Přítomni:
členové ORJ: Lenka Kotýnková – Máša (Ji), Zbyněk Nejezchleba – Boiler (CV), Roman
Kotýnek – Kid (Ji), Václav Hejna - Kail (CV), Jana Vytasilová - Najča (CV),
Pavlína Jakabová – Trpaslík (CV), Iveta Matulová Plimlová – Zajda (Ji), Tereza
Kubešová – Kubina (Kl.)
za střediska: Kadaň – Milan Roller – Stoupa
Klášterec – Markéta Čečrdlová
Žatec - Martin Štíbr – Chico
Kryry – Jan Kadleček – Božka
Hosté:
Miroslav Metlický – Méďa (Kadaň), Lukáš Rác – Racek (Ji)

1.

rádcovský kurz (probíhající i následné)
Máša s Trpaslíkem vyjádřily politování, že v okrese se nalezlo pouze 10 účastníků – na okrese
se nedělá nic pro to, aby byli vychováni nástupci.
Je třeba, aby propagace probíhala od vedení – motivace, aby se členové oddílu zúčastnili.
Je třeba zvážit, zda má smysl rádcovské kurzy pořádat
Tento kurz bude dokončen, v následujících letech by bylo vhodné, kdyby se pořádání ujal
někdo jiný

2.

kvalifikace vedoucích
Je třeba do SkautISu zadat všechny ukončené kurzy
Žatec – 2 VZ (na podzim), Jirkov – 1x ČZ (složena) + 1x možná VZ (na podzim)
Žádáme všechny vedoucí, aby ve SkautISu změnili aktuální stavy vzdělání činovníků (má vliv
na přidělení dotací)
Před registrací je třeba Máše nahlásit, kdo bude registrován jako vedoucí u oddílu (do vedení
oddílu je třeba nominovat lidi, kteří mají VZ).
ČZ v hodnocení nemají žádný smysl

3.

středisko Kryry
Středisko má v současné době nedostatečnou členskou základnu i kapacity pro základní
administraci vedení střediska
Božka navrhuje zrušit středisko a přejít jako oddíl pod jiné středisko - nechce přerušit činnost,
nicméně současnou situaci označuje za neudržitelnou
Středisko vlastní chatu na pozemku pronajatém městem Jesenice – smlouva bude převedena
na středisko Žatec
Existuje inventární soupis – bude předáno Chicovi
S Chicem Božka vyřeší rovněž další účetní záležitosti k ukončení činnosti střediska – je třeba
sepsat smlouvu o převodu majetku na středisko
Božka vyřídí veškeré závazky vůči ostatním subjektům
Chico připraví podklady ke zrušení střediska Kryry
Zánik střediska a převod pod středisko Žatec proběhne do konce roku 2012 - na příští ORJ
bude domluven právní postup zrušení střediska

4.

středisko Kadaň
S ohledem na problémy střediska se uskuteční schůzka Máši se zástupci střediska, na níž
bude domluveno řešení aktuálních nedostatků

-

5.

zdravotní kurz
V rozpočtu ORJ na rok 2012 byly vyčleněny 3 000,- Kč za zdravotnický kurz
ORJ jednomyslně schválila příspěvek 200,- Kč na osobu při plném ZK, 100,- Kč na osobu při
doškolovacím kurzu. Příspěvek se týká již proběhlého kurzu i podzimního. Faktura je (resp.
bude) v obou případech vystavena na okres, náklady po odečtení příspěvku budou
rozúčtovány na střediska (záleží na střediscích, zda budou doplácet ze svého rozpočtu nebo
vyúčtují účastníkům)
Nový zdravotnický kurz: cena 1 500,- Kč za osobu (po novém roce bude dražší), doškolovací
kurz 500,- Kč
Opět bude jednovíkendový, bude stanoveno několik termínů
Jakmile Máša obdrží termíny, budou předány na střediska (Pozn. po ukončení zasedání ORJ
stanoveny předběžné termíny: 9.-11.11., 23. - 25.11., 30.11. - 2.12. – Máše nahlásit účastníky
a možné termíny)

6.

akce pro rok 2013
Potlask – 19. ledna, případně 12. nebo 26. – Boiler s Mášou zjistí v Bizonu možnost pořádání
akce
23. 3. Výsadek
6. 4. Úklid Bezručáku
21. 9. Krušnohorské šlápoty
8. 5. Svojsíkův závod – bude pořádat Chomutov (jednodenní)

7.

(ne)konání Bambiriády
Boiler navrhuje, že Bambiriáda nepřináší efekt – pouze je náročné na čas a síly pořadatelů
Na Chomutovském střediskové radě bylo schváleno, že není zájem o pořádání, případně
konání jednou za 2 roky
Máša za Jirkov souhlasí s tím, abychom se nezúčastňovali
Okres ukončuje účast na Bambiriádě

8.

dotace
na okres byly přiděleny dotace – 2 000,- Kč budou ponechány na okrese, ostatní budou
přiděleny na střediska dle registrovaných osob (s výjimkou Kryr) – jednomyslně schváleno

9.

hospodaření okresu
Chico informoval o průběžném plnění rozpočtu (viz příloha zápisu)

10. odstoupení Romana Kotýnka
Kid 18. 9. zaslal dopis o svém odstoupení z funkce voleného člena ORJ i výchovného
zpravodaje
Máša a Boiler prověří zápis z voleb – do funkce voleného zástupce bude dosazen náhradník
11. výše odvodů na okres
Boiler navrhuje zachovat odvod registrace na okres 60,- Kč na osobu (jako v letošním roce) –
jednomyslně schváleno
12. různé
Kid obdržel na KRJ skautské karty v rámci projektu skautských sto, jejichž cílem je navést
skauty a skautky na zajímavá místa. Karty byly vydány ke 100 letům skautingu. Vychází cca 5
karet na středisko, neumístěné karty je třeba vrátit zpět. Po umístění karty je nutné důkladně
popsat její umístění a zveřejnit na stránkách skautskych100.skauting.cz
Zubrův memoriál je určen i pro předškoláky; koná se v nové klubovně kláštereckých skautů 4. ZŠ (Petlérská č.p. 447) – z nádraží stále rovně ke světelné křižovatce, projít ji rovně – za ní
po pravé straně je již klubovna
Příští ORJ se uskuteční 29. 11: 2012 od 19:15 hodin v Chomutově.
Zapsala: Jana Vytasilová – Najča
Schválila: Lenka Kotýnková - Máša

