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JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky
okres 422 Chomutov
IČO: 46787712 DIČ: CZ46787712 Evidenční číslo jednotky: 422
Bankovní spojení: eBanka, č.ú. 625100001/5500
e-maily: l.kotynkova@seznam.cz

ZÁPIS z jednání ORJ CHOMUTOV
konaného dne 16. 9. 2014 v Chomutově
Přítomni:
volení členové ORJ:
ostatní členové ORJ:
členové revizní komise
za střediska:

omluveni:
neomluveni:
hosté:

Lenka Kotýnková – Máša (Ji), Zbyněk Nejezchleba – Boiler (CV),
Tereza Kubešová – Kubina (Kl.), Kateřina Kubínková (Žatec),
Pavlína Jakabová – Trpaslík (CV)
Jana Hejnová – Najča (CV), Adam Zwettler – Áďa
Jana Vízková - Severka
Kadaň:
--Klášterec:
Markéta Čečrdlová
Žatec:
Martin Štíbr – Chico
Jirkov:
Roman Kotýnek - Kid
Ludvík Čanda - Luďa, Miloslav Novák – Jezevec (Kadaň)
Lucie Orosová (Kadaň)
Petr Silberhorn – Starej Koumák



Registrace 2015
Registrace pro kraj 30,- Kč
Odvod pro okres zůstane 30,- Kč jako pro rok 2014 - jednomyslně schváleno



Vyhodnocení táborů
Jirkov – 1 tábor ve Frančině Huti – pouze 1 zranění, 42 dětí
Chomutov – 1 tábor ve Frančině Huti – 2 úrazy
Klášterec – bez úrazů – 30 lidí (20 dětí + 10 nad 15 let)
Kadaň – bez úrazu
Žatec – u Sušice – bez úrazu
Do konce října je třeba tábory uzavřít ve SkautISu



Okresní setkání činovníků
Přihlášeno 18 lidí
Změna ubytování: Nová Běta u Vrkmaně (bývalý důl – odkaz na mapu:
http://www.mapy.cz/zakladni?x=13.5076434&y=50.4844490&z=12&source=area&id=16818) –
budova s několika pokoji, v přízemí sprcha, záchody a prostor pro kuchyň
Musíme si vařit sami – již zajištěno
Cena: snížena na 350,- Kč – pokud by vyšla dotace, mohla by se cena ještě snížit
Pokud má někdo návrh na témata k probrání, dát vědět Máše do pondělí 22. září
K dispozici jsou postele a matrace – s sebou spacáky
Sraz po 18. hodině
Pivo bude k dispozici, ostatní pití si přiveze každý vlastní



Krajské kolo ZVaS
Máša děkuje středisku Chomutov za zajištění závodů
Stížnost přišla pouze od Komtesy – údajně měla hlad (jako jediná), kritika zdravovědy a terénu
závodů
Od ostatních účastníků byly ohlasy kladné
I kraj hodnotí kladně (první závody po 4 letech)



Zprávy z KRJ
Ústí nad Labem nebude pořádat základní kola SZ a ZVaS ani Lišku
Máša s Trpaslíkem budou i nadále pořádat Žirafu
Kraj bude kupovat dataprojektor a resuscitační pannu – lze zapůjčit

Bude se pořizovat nová vlajka kraje
Návrh na uspořádání krajského jamboree – květen / červen 2016 – od malých až po dospělé –
Ali
Vyhlášena víkendová VZ 14. – 16. listopadu 2014 – na stránkách Netopýra
(http://netopyr.premyslaorace.cz/) je ke stažení přihláška – je potřeba poslat co nejdříve,
nejpozději však do 12. října 2014
Okres Most chystá dvouvíkendový zdravotnický kurz: 16. – 18. 1. 2015, 6. – 8. 3. 2015 – na 2.
víkendu je možnost doškolovacího kurzu – primárně určeno pro účastníky z okresu Most,
v případě volné kapacity bude nabídnuto i zbytku kraje
Vůdcovské zkoušky je možné absolvovat i bez platného zdravotnického kurzu s tím, že
absolvent dekret získá, až dodělá zdravotnický kurz
KSČ – 17. – 19. října v Mentaurově – zatím však nejsou informace
Noční výsadek obdržel dotaci 3 000,- - letos byla kapacita naplněna za 6 dní
Plán zaslání a vyúčtování dotací v roce 2014:
- do 28. 9. lze podávat žádosti o dotace na volné akce (pokud to jednotka nestihne, nelze
akci dotovat), 28.9. je termín odevzdání žádosti, akce se může konat klidně později; ale
vyúčtována musí být dle níže uvedených podmínek
- 5. 10. budou okresům zaslány příkazní smlouvy na poslední část dotace
- do 12. 10. budou odeslány peníze (pokud okresy pošlou souhlasné stanovisko se
smlouvami)
- do 23. 11. zaslat vyúčtování středisek Chicovi
- do 30. 11. Chico zašle vyúčtování Čertovi
3. kolo dotací bude přeposláno na střediska podle stejného klíče jako loňské 3. kolo dotací –
jednomyslně schváleno


Okresní akce
18. října 2014 – Zubrův Memoriál – do konce září poslat Markétě počet družin (zvadlo viz
příloha zápisu)
7. – 9. listopadu, 28. – 30. listopadu – rádcovský kurz (zvadlo viz příloha zápisu) (Pozn.: akce
následně zrušena pro nedostatek účastníků)
23. prosince – Betlémské světlo
31. prosince – Silvestrovský výšlap na Kočičák
17. ledna – skautský potlask – je třeba sehnat nové prostory – návrhy posílat Najče –
minimálně pro 50 lidí; Najča prověří, jestli můžou Albumáci
29. ledna – 1. února - Žirafa
Únor – Zlatý uzel – řeší se nové prostory a termín
7. března - kreativní sobota
11. dubna – úklid Bezručáku
7. – 10. května středisko Chomutov pořádá WMW – pobyt včetně jídla 500,- Kč, dopravu hradí
každý vlastní – nebude spojeno s žádným závodem – mohou se účastnit i skupiny ostatních
středisek



Okresní kolo SZ
Pořádající středisko - Jirkov
16., 23., nebo 30. května – jednodenní
Termín bude upřesněn do 5. října



Různé
Máša apeluje na to, aby se našel nový předseda okresní rady – v novém období již nebude
kandidovat

Příští ORJ se uskuteční 18. listopadu od 19:15 v chomutovské klubovně
Zapsala: Jana Hejnová – Najča

