Zápis ze zasedání
Krajské rady Libereckého kraje

termín:17. prosince 2017, od 17.14 do 19.10
místo:Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Zápis z krajské rady
Liberec | 17. prosince 2017

Účastníci zasedání
přítomní:

es. Kulichová (Šťopka), Veselá (Dita), bři. Lischka (Vuk) [příchod v 17:35], Malý (Králík), Peřina
s
(Jerry), Polák (Kasař) [příchod v 17:17], Riss (Kaštan) [odchod v 18:55], Tauchman (Drak)
(8 z 14 členů s hlasem rozhodným)

omluveni: 
ses. Coufalová (Želva), bři. Kabeš (Kvído), Klacek (Kláca), Kubánek (Škubis), Lehký (Kim),
Vitvar (Cipísek)
hosté:
ses. Stránská (Jája), br. Patočka (Čajíček) [příchod v 17:41]


Zápis z jednání
1) Rozpočet kraje a Selešky na rok 2018
●

Rozpočet kraje a Selešky na rok 2018 bude zpracován do Vánoc. Po Vánocích se návrh rozpočtu
pošle e-mailem KRJ k připomínkování a schválí se na začátku února na krajské radě.

2) Dotace
●
●
●

Ses. Peřinová prošla všechna vyúčtování týkající se provozních dotací. Ve vyúčtováních není žádný
zásadní problém, pouze dílčí drobnosti.
Připomínáme:Dotace na rádcovské kurzy budou stejné jako v letošním roce, z daru Lesů ČR. K
vyúčtování RK je potřeba sepsat i závěrečnou zprávu.
V žádosti o krajský příspěvek nesmí být uvedena položka občerstvení. Občerstvení se dotovat
nemůže. V žádosti mohou být uvedeny jednotlivé potraviny, o které se žádat může.

3) Chata Seleška
●
●

●

●

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se sešel tým chaty Seleška.
Ze schůzky vyplynulo několik věcí, které jsou naplánovány na příští rok:
○ zjišťují se možnosti vrtu pro budoucí zajištění vody pro chatu
○ potřeba je poopravit střechu na chatě a Selešince
○ na jarní brigádě se budou bourat a znovu vyzdívat dveře v pokoji č. 10
○ v pokoji č. 10 začala vrzat podlaha - na jarní brigádě se zjistí stav podlahy
○ pokud stav podlahy nebude kritický, bude se dělat nová kuchyň vč. podlahy a obkladů
(kuchyň by měla být poslední velkou rekonstrukcí)
○ na schodišti se propadl první schod - br. Patočka se do schodu podívá kamerou, aby zjistil,
zda se schod dá opravit na brigádě; v budoucnu by se možná udělalo kompletně nové
schodiště
Brigády v roce 2018 proběhnou v těchto termínech:
○ jarní brigáda 23. - 25. března
○ letní brigáda 15. - 17. června
○ podzimní brigáda 14. - 16. září
Tým chaty Seleška prosí o šíření termínů brigád do všech středisek a oddílů.

4) Registrace 2018
●
●
●

Střediska mají mít odevzdanou registraci ve skautISu do 31. ledna 2018.
Zdůvodnění výjimky napsat do registrace.
Příští rok je poslední přechodný pro vedoucí středisek, kdy musí mít VZ. V roce 2019 budou moc mít
VZ, nebo střediskové minimum. Mají rok od zvolení na to si udělat kvalifikaci.
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5) Střediskové minimum
●
●
●
●
●
●

V lednu začne přihlašování na víkendová středisková minima, která se uskuteční 16. - 18. února
2018 a 9. - 11. března 2018.
Liberecký kraj je formálním pořadatelem.
Hledají se lidé, kteří pomohou po technické stránce - např. zamluvit zázemí a zajistit stravu.
Přihlásit se může až 30 lidí, 16 míst je rezervovaných pro lidi z Libereckého kraje.
Střediskové minimum je především pro vedoucí střediska (organizační jednotky). Přihlásit se mohou
i vůdci, kteří mají vůdcovský kurz.
Bližší informace se objeví během ledna na webové stránce
http://severan.cz/prihlaska/strediskoveminimum.

6) Betlémské světýlko
●
●
●
●
●

Velké poděkování patří ses. Pekařové za propagaci a tiskovou zprávu Betlémského světýlka, které k
nám dorazilo již po 29.
Proběhne i rozhovor do Českého rozhlasu a fotografové z Mladé Fronty přijedou v sobotu 23.
prosince 2017 do Turnova, kde středisko Štika Turnov bude rozdávat světýlko.
Na webové stránce www.betlemskesvetlo.czkaždé středisko mohlo přidat svoji místní akci.
Kvůli bezpečnostním opatřením na Pražském hradě došlo k celostátním změnám. Světýlko se
nakonec letos předává ve skautském institutu na Staroměstském náměstí.
Také velké poděkování patří všem, kdo se na Betlémském světýlku podílejí. Bez jejich pomoci by se
mezi tolika lidí nedostalo.

7) Rezignace br. Berkiho
●
●
●
●

Br. Berki (Hubert) odstoupil z pozice krajánka a zpravodaje pro legislativu.
Další náčelnictvo bude v únoru 2018, kterého se zatím nemá kdo účastnit z Libereckého kraje.
Náčelnictvo je 4 - 5x do roka celý víkend v Praze na různých místech a především řeší přesah nad
celou organizací.
Nový zástupce by měl mít blízko ke krajské radě pro vnášení pohledů z kraje do Náčelnictva.

8) Zprávy a informace z oblastí
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Ses. Jiřičková ze střediska Štika Turnov pojede se svoji patrolou na Central european jamboree do
Maďarska o letních prázdninách a rádi by požádali kraj o finanční příspěvek. Standardní program na
tyto akce není. Patrola může požádat na konci dubna v rámci grantového kola na projekty.
Středisko Varta Semily má problémy se svoji klubovnou, a tak hledá novou klubovnu.
Středisko Jablonec n. N. se chystá na celostřediskovou akci a v sobotu 20. ledna 2018 pořádá ples v
Rychnově u Jablonce n. N.
Vodní skauti libereckých přístavů Flotila a Maják zvou na 32. námořnický ples, který se uskuteční v
sobotu 20. ledna 2018 v restauraci “U Košků” v Liberci.
Středisko Řetěz Česká Lípa pořádá tradiční skautský ples v pátek 16. února 2018 v České Lípě.
Středisko Štika Turnov pořádá skautský ples v pátek 16. března 2018 v Turnově. V Turnově na
adventních trzích se na stánku pro dobrou věc vybralo přes 80.000,-Kč. Peníze se vybíraly pro
konkrétní postižené dítě.
Na jednodenní semináře je pozitivní ohlas.
Na setkání oblasti Liberecko padla zmínka o tom, že by se mělo propagovat více informací o akci
Meetro. Někteří roveři nevědí, o čem tato akce je, co si pod touto akcí mají představit.
1. regionální roverská akce (RRA) pod vedením nové krajské roverské zpravodajky proběhne o
víkendu 13. - 15. dubna 2018.
Středisko Mustang Liberec čeká na vyjádření střediska Ještěd Liberec ohledně skautské základny
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●

Hanychov. Studenti, kteří navrhli novou klubovnu místo stávající v Hanychově, byli odměněni.
Vedení kraje všem přeje krásné a klidné Vánoce v kruhu rodinném.

Termín příští KRJ
●
●

4. 2. 2018od 16:00 v SZ Hanychov Liberec
další termíny KRJ: 8. 4., 3. 6., 23. 9. 2018

Zapsala:Jana Stránská (Jája)

strana 4 z 5

Ověřila:Dita Veselá

¬

www.skautlib.cz

Zápis z krajské rady
Liberec | 17. prosince 2017

Důležité termíny
Uvedené termíny se týkají různých členů a jednotek v Libereckém kraji.
Termín

Koho se týká

Co

20. 1. 2018

zájemci

Skautský ples v Rychnově u Jablonce n. N.

20. 1. 2018

zájemci

32. námořnický ples v Liberci

do 31. 1. 2018

střediska

Odevzdání registrace ve skautISu

16. 2. 2018

zájemci

Ples v České Lípě

16. - 18. 2. 2018

vedení středisek a zájemci

Střediskové minimum (1. víkend)

9. - 11. 3. 2018

vedení středisek a zájemci

Střediskové minimum (2. víkend)

16. 3. 2018

zájemci

Skautský ples v Turnově

23. - 25. 3. 2018

zájemci

Jarní brigáda na chatě Seleška

13. - 15. 4. 2018

roveři a rangers

Regionální roverská akce (RRA)

15. - 17. 6. 2018

zájemci

Letní brigáda na chatě Seleška

22. - 23. 6. 2018

vlčata a světlušky

Krajské kolo ZVaS 2018 v Jilemnici

14. - 16. 9. 2018

zájemci

Podzimní brigáda na chatě Seleška

Další termíny naleznete na webu kraje: www.skautlib.cz/terminy-a-akce

Rekapitulace úkolů
V tabulce jsou uvedeny úkoly z aktuální KRJ a vyhodnocení úkolů z minulých rad.
Úkol

Do kdy

Kdo

Co

Stav

Ú2017-02/01

28. 2. 2017

členové KRJ

Poslat fotografii a krátký medailonek.

částečně
splněno

Ú2017-09/01

15. 12. 2017

střediska
pořádající RK

Vyúčtovat proběhlé rádcovské kurzy

splněno
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