
Zápis 15 - 02 z 223. rady střediska Albrechtičky ze dne 6.2.2015 
Přítomni: Burčková Kateřina, Moravec Václav  
Členové SRJ: Friml Vít, Hudečková Radka, Moravcová Veronika, Myška Stanislav, člen SRK: - - - 
VO, ZVO: - - - 
Hosté:  
Nepřítomni, omluveni : členové SRJ: Myška Milan, Demel Mojmír, VO,ZVO: Londinová Iva  členové SRK:  
Nepřítomni : členové SRJ -, VO,ZVO: Kotlárová Anna, Frimlová Lenka, členové SRK: Vašica Alois, Dostál Petr, 

Friml Jan 
 
Program: ..........1) Zprávy z okresu 
.........................2) Střediskové záležitosti 
.........................3) Závěr 
 
    1) Zprávy z okresu 
Krajská rada:  
- Svojsík ův závod - krajské kolo  - 12.-14.6., základna Poche ň 
- Zm ěna názvu:  - platí od 1.3.2015, st ředisk ům dojdou nová razítka a pokyny pro 
provedení zm ěny. Nový název: Junák - český skaut z.s.  
- Ivan čena:  - letos rekonstrukce neprob ěhne (administrativní d ůvody). Termín Ivan čeny 
(výstupu) je So 25.4.2015, po řadatelský okres NJ. Úkoly a možnosti zapojení viz z ápis 
ORJ 1-2015. Zm ěna v obvyklém programu: za čátek mše v 10:30. Další informace na webu 
IVANČENA. 
Okresní rada:  
- Registrace:  - problémy: Štramberk, Nový Ji čín - ostatní mají odevzdáno, rozhodný den 
31.1. Odvod registrací na ORJ - termín do 28.2.2015 , v č. dopln ění výkaz ů do registrací 
st ředisek. 
- Rádcovkský kurz:  - p říští víkend, kurz je plný. 
- Čekatelský kurz:  - zahájení v Pá 21.2., p řihlášených cca 30, zaplaceno 19. Skute čný 
stav bude znám až na kurzu. 1. víkend v P říbo ře. 
- Svojsík ův závod 2015:  - po řadatel úst ředního kola: Okres NJ. Existuje p ředběžný plán 
aktivit a rozpo čet akce. Úst řední kolo prob ěhne v P říbo ře, okres po čítá se zap ůj čením 
cca 20 ks stan ů od každého st řediska (ubytování bude ve stanovém m ěste čku na 
koupališti). Dobrovolníci na p řípravu i vlastní pr ůběh závodu mohou kontaktovat vedoucí 
st ředisek nebo p římo organiza ční štáb (viz web ORJ - zápis z ORJ 01/2015)  
    2) St řediskové záležitosti 
- Plesy 2015 - Maškarní - návšt ěvnost 56 evidovaných masek (celkem kolem 60 masek +  cca 
30 dosp ělých). Spole čenský - pr ůběh dobrý, není ješt ě uzav řeno vyú čtování - ples bude v 
plusu, pohledávky jsou kompletn ě uhrazeny, výnosy jsou krom ě baru zaregistrovány a stav 
je zhruba vynulován. Pod ěkování po řadatel ům - letošní ples se obešel bez problém ů, podle 
odezvy návšt ěvník ů se líbil 
- Táborové místo 2015 - Těškovice  - kontaktován p. Vašica, agronom Zemspol Studénka,  
bere na v ědomí, jsme první - pokud nebudou formální problémy,  místo nám drží. Projevil 
obavy, aby byla louka na konci června pose čená a sklizená. Závazné vyjád ření dá do konce 
března. Bílá  - prob ěhly nezávislé rekognoskace - shoda na tom, že pro t áboření je vhodný 
pozemek pod cestou. P říjezd je sch ůdný i pro nákladní auto, pouze se tam nedá oto čit. 
Voda je z pramene - bu ďto cca 400 m nad cestou, nebo ze zdroj ů nad chatami. Pokud bude 
tábo řišt ě vybráno pro letošní tábor, bude nutné provést rozb or a prov ěřit vydatnost, 
snad i postavit studánku (pramen nad cestou je ve f ormě mok řavy). Co do nájmu - Probíhá 
převod nemovitosti do církevního majetku, p ředběžně nebude problém s pronájmem (ze 
strany biskupství) ani s místními ú řady. Ješt ě nebylo iniciováno jednání c CHKO - pokusí 
se p ředběžně projednat pracovníci správy les ů biskupství (znají se osobn ě) a na základ ě 
jednání budeme dále postupovat. Výsledek by m ěl být znám do 3 týdn ů (Pe ťa - Černý Vlk) 
- Stan ZS1 pro kuchy ň - povedlo se sehnat stanovou plachtu za 9000,- K č, je nutné pro ni 
zajet do Valašského Mezi ří čí do skladu (p ředem telefonicky vyrozum ět). 
- Klubovny Studénka  - ŘK farnost Studénka poskytla návrh nové nájemní smlo uvy na 5 let, 
smlouva však obsahovala n ěkolik nejasností, st ředisková rada doplnila p řipomínky a 
předala upravený návrh farnosti. Zm ěna bude projednána na biskupství. 
Městský ú řad Studénka nabídl k pronájmu místnosti ve staré šk ole. Zpráva z M ěÚ je nyní v 
jednání, prioritu by však m ěly klubovny na staré fa ře - pokud bude schválen upravený 
návrh smlouvy. V p řípad ě kluboven ve staré škole (=p řest ěhování) bude nutné zaslat na 
MěÚ Studénka žádost o pronájem s od ůvodn ěním. M ěsto pak sepíše nájemní smlouvu a vým ěr.  
    3) Záv ěr 
Příští řádná st ředisková rada prob ěhne v Pá 13.3.2015 .  v Albrechti čkách. 
 
 
 

V Albrechtičkách 6.2.2015        Zapsal:  Vít Friml 


