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Zápis č. 2/2017 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 

 

Datum: 7. 3. 2017     Místo konání: Skautské centrum VANAIVAN Kopřivnice 

Zahájení: 17.00 hod.    Ukončení: 18.30 hod. 

 

Prezence 

ORJ: předseda ORJ/Kopřivnice – Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus  

Střediska: Příbor – Jan Procházka-Hopity, Štramberk – Ing. Michal Kramoliš-Ješterka,  

Odry – Anna Hanáčková-Krowka, Albrechtičky – Mgr. Šárka Vosáhlová 

Omluveni: místopředseda ORJ/Pagoda Nový Jičín – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša 

Nepřítomni: členka ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty 

Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml-Jezevec 

RK okresu:  

KRJ:  

Hosté:  

Jednání řídil: předseda ORJ – Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus 

 

Při zahájení je přítomno 5 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná.  

 

1) Zahájení  

- Předseda ORJ br. Kolumbus zahájil druhé jednání ORJ v roce 2017.  

 

2) Kontrola zápisu ze dne 10. 1. 2017   

- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 10. 1. 2017.  

 

3) Informace z kraje 

Br. Kolumbus: 

- Krajský sněm proběhl v sobotu 28. 1. 2017 na biskupství ostravsko – opavském v Ostravě. Br. Vaša 

a br. Kolumbus byli opět zvoleni do vedení kraje.  

- Veřejnosti byla představena publikace o Ivančeně. K dispozici je na skautském e-shopu, pár kusů 

také u Kolumba, cena je 290 Kč. 

- V průběhu února byli obesláni delegáti Valného sněmu ohledně možnosti hromadné dopravy na 

místo konání. Zájemců je dostatek, bude tedy vypraven skautský autobus, všichni cestující budou 

včas informováni o podrobnostech. 

 

4) Zpráva o hospodaření, registrace 

Ses. Smuty nepřítomna. 

Br. Kolumbus: 

- Odvody členských příspěvků již mají zaplacena všechna střediska, termín odeslání peněz z okresu 

na kraj je 14. 3. 2017. Z členských příspěvků zůstává na okrese 26 125 Kč. 

- V okrese je aktuálně registrováno 1045 členů, což je nárůst o 61 členů. 

- Všechny jednotky musí do 15. 4. 2017 zadat ve skautISu hospodářský výkaz a účetní uzávěrku za 

rok 2016. 

- Z Ústředí jsme byli vyzváni k navrácení nevyúčtované části zálohy na Zdravotnický kurz 2016. Již 

vyřešil Vaša. 
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5) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ 

Br. Jezevec: 

- Byl zahájen ČK Mraveniště, celkem je 21 účastníků, velká většina je "přespolních." Proběhly již 

dva víkendy - Kopřivnice, Rychvald. Poděkování Bohušovi a Indi za stravu, Piškotce za 

zdravovědu. 

 

6) Svojsíkův závod 2017  

- Ses. Šárka: okresní kolo se uskuteční v sobotu 6. 5. 2017 v Albrechtičkách, přihlašování na webu již 

spuštěno - Základní kolo Nový Jičín. Schůzka pořadatelů teprve proběhne, takže případné 

požadavky o pomoc a podporu budou následovat. 

Br. Kolumbus: 

Okres Nový Jičín byl určen pořadatelem krajského kola. Dohodnut termín 2. – 3. 6. 2017. Návrh 

uspořádat závody v rekreačním areálu „U Kateřiny“ ve Štramberku byl po bližším promyšlení 

zamítnut zejména kvůli vysokým nákladům na pronájem. 

- Do 15. 3. 2017 musí být Ústředí předložena základní představa o krajském kole. Místem konání 

bude pravděpodobně Skautské centrum Vanaivan v Kopřivnici, vedoucím závodu br. Kolumbus, hl. 

rozhodčí br. Bohuš. První schůzka organizátorů proběhne 14. 3. 2017 v 18:00 na Vanaivanu. 

Zájemci o pomoc jsou vítáni. 

- V rozpočtu kraje je na pořádání SZ vyčleněno 10 000 Kč. Bohužel nebudeme včas vědět, zda kraj 

obdrží příslušnou dotaci MSK, neboť tamní úředníci nestihli včas připravit podklady pro nejbližší 

zastupitelstvo, a tak o dotacích bude rozhodováno zřejmě až v červnu. 

 

7) Zprávy ze středisek o činnosti 

- Středisko Pagoda Nový Jičín: zástupce nepřítomen 

- Středisko Příbor: zimní tábor Pohoř, kvůli vysokému pronájmu zřejmě již příště nepojedou 

- Středisko Kopřivnice: v průběhu letních prázdnin opět proběhnou příměstské tábory, což je 

možnost přivýdělku a praxe např. pro začínající vedoucí. Ve spolupráci s Rotary by proběhnout 

mezinárodní tábor. 

- Středisko Štramberk: jarní chalupa Staříč, rovněž velmi vysoký nájem 

- Středisko Odry: proběhla beseda o středoevropském Jamboree, v plánu je motivační setkání roverů 

a rangers v Příboře, na které zvažují požádat o dotaci z Ústředí. 

Br. Kolumbus: Stejně jako loni bude kraj žádat o dotaci na podporu mládeže, ze které by rovněž 

měly být podporovány RR akce. 

- Středisko Albrechtičky: deskové hry, ples, chata rádců - výměna zkušeností. 

 

8) Různé 

- Br. Ještěrka informoval o iniciativě Skautský borec, do které je možné se zapojit na příslušném 

webu. Krátce byla diskutována možnost rozšíření, podpory apod. 

 

 

Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 16. 5. 2017 v 17.00 hod. v klubovně střediska Pagoda 

v Novém Jičíně. 

 

 

Zapsal a schválil: Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus, předseda ORJ Nový Jičín 


