
Junák – český skaut, 
okres Nový Jičín, z. s. 

 

Zápis z jednání ORJ  Strana 1 ze 3 stran 
 

Zápis č. 3/2016 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 30. 5. 2016     Místo konání: klubovna střediska Pagoda Nový Jičín 
Zahájení: 18.05 hod.    Ukončení: 19.10 hod. 
 

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

ORJ/Pagoda Nový Jičín – Mgr. Václav Dobrozemský-Vaša 
Střediska: Příbor – Jan Procházka-Hopity , Odry – Anna Hrabovská-Krowka , Albrechtičky 

– Mgr. Šárka Vosáhlová 
Omluveni:  
Nepřítomni: členka/hospodářka ORJ – Bc. Kateřina Smutková-Smuty, Štramberk – Ing. Michal 

Kramoliš -Ješterka 
Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml -Jezevec 
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté: Ing. arch. Jan Friml -Šíp, Patrik Nedoma 
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 jednání ORJ. Přivítal novou vedoucí střediska Albrechtičky ses. 

Šárku a zástupce vedoucí střediska br. Šípa.  
 
2) Kontrola zápisu ze dne 7. 3. 2016   
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 7. 3. 2016.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- Rekonstrukce mohyly Ivančena – probíhá. Okresní brigády v termínu 20. – 22. 5. 2016 se zúčastnili 

zástupci ze všech středisek s výjimkou střediska Štramberk. Další brigáda proběhne v sobotu 4. 6. 
2016, hledají se brigádníci. 

- KRJ získala příspěvek s Visegradského fondu na projekt česko – polsko – slovenské spolupráce 
v rámci Ivančeny. Během prázdnin proběhne poslední brigáda na Ivančeně a zároveň poznávací 
víkend mezi národy (výměna zkušeností apod.). 

- Krajské kolo ZVaS: 11. – 12. 6. 2016, Zálužné – Mokřinky. Vzhledem ke vzdálenosti a počtu 
postupujících hlídek z okresu bylo zvažováno zajištění okresního autobusu. Dle br. Patrika není 
mezi hlídkami zájem, takže si zajišťují dopravu individuálně.  

- Byla schválena dotace z rozpočtu MSK, ze které budou financovány okresní a střediskové akce, 
zejména vzdělávací.  

 
4) Návrh rozpočtu ORJ na rok 2016 
- Ses. Smuty nepřítomna. 
- Ses. Smuty poslala po minulém jednání ORJ návrh rozpočtu na rok 2016 podle koncepce, která byla 

na ORJ projednána.  
- ORJ schvaluje rozpočet ORJ Nový Jičín na rok 2016 dle předloženého návrhu. 
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- Br. Vaša: jsou již k dispozici data pro rozdělení dotace MŠMT na provoz. Návrh rozdělení dotace 
střediskům byla rozeslána. Navrhuje se rozdělení základu i nadstavby dotace dle počtu členů. 

- ORJ schvaluje rozdělení dotace MŠMT na provoz (základ i nadstavba) dle počtu členů k 31. 1. 
2016. 

- Dle informace ses. Smuty byl základ dotace střediskům rozeslán.  
- Br. Kolumbus: jako kraj jsme na tom v porovnání s ostatními špatně, máme spoustu výjimek, 

nedostatek kvalifikovaných činovníků.  
- Na podzim proběhne školení k vyúčtování dotací. Žádoucí je účast vedoucích středisek, hospodářů 

(zpracovatelů vyúčtování) a členů revizních komisí.  
- Br. Kolumbus: kontrola vyúčtování dotace na celostátní kolo Svojsíkova závodu 2015 ze strany 

ÚRKJ byla dokončena, drobné chyby a nedostatky byly nalezeny. Nápravu a informování ÚRKJ 
zajišťuje br. Vaša. 

 
6) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ 
Br. Jezevec:  

- Čekatelský kurz Mraveniště: z účastníků, kteří nezískali kvalifikace ihned na zkouškovém 
víkendu, již 5 splnilo všechny podmínky, 7 ještě čeká. Problém s vyúčtováním dotace na 
vzdělávací akce prostřednictvím skautISu.  

- Vyřešen problém s účastnící, která je členkou jiné skautské organizace. 
Br. Vaša: 

- Zdravotnický kurz – z 11 přihlášených na ZK absolvovalo 10, DZK absolvovalo všech 9 
účastníků. 

- Dotace vyúčtována. Díky získání dotace MSK na kraj byla část akce financována z této dotace, 
okres se podílel z vlastních zdrojů částkou cca 9 tis. Kč. 

Ses. Krowka: 
- Okresní kolo ZVaS proběhlo 14. 5. 2016 v Suchdolu nad Odrou. Bez větších problémů. 

Problémy byly s fyzickou registrací na místě X skautIS. Poměr hlídek chlapecké : dívčí byl 1:2. 
Postupující hlídky: Příbor, Lubina, Kopřivnice, Odry.  

- Vyúčtování akce a dotace z okresu bude řešit se ses. Smuty. 
- ORJ děkuje pořadatelům za uspořádání závodu. 
- Br. Kolumbus: úkol na příští jednání ORJ – dle předběžné domluvy budou okresní kola závodů 

pořádat opět střediska. Je velmi pravděpodobné, že krajské kolo SZ v roce 2017 bude pořádat 
okres Nový Jičín. Na zvážení je zapojení ARTu. 

Ses. Šárka: 
- Hradní rádcovský kurz – koordinátorem ses. Šárka. 
- Termíny: 7. – 9. 10. 2016 (Stramberk), 11. – 13. 11. 2016 (Kopřivnice) 
- Přihlašování bude zahájeno na přelomu srpna a září. 

 
7) Sněmy 2016/2017 
- Okresní sněm proběhne 5. 11. 2016 ve skautské klubovně v Příboře. Kvóta pro volbu delegátů je 

stanovena: 1 delegát na každých 20 započatých členů střediska dle registrace 2016. 
- Krajský sněm proběhne 28. 1. 2017 pravděpodobně v sálu Ostravsko – opavského biskupství 

v Ostravě. Kvóta pro volbu delegátů je stanovena: 1 delegát na každých 100 započatých členů 
střediska dle registrace 2016. 

- Valný sněm Junáka proběhne 24. – 26. 3. 2016 ve Velkém Meziříčí. Kvóta pro volbu delegátů je 
stanovena: 1 delegát na každých 111 členů střediska dle registrace 2016. 

- Sněmy středisek: Odry – 13. 2. 2016, Albrechtičky – 22. 4. 2016, Příbor – 2. 9. 2016, Pagoda Nový 
Jičín – 4. 9. 2016, Kopřivnice – 16. 9. 2016. Středisko Štramberk není známo.      

- Br. Kolumbus upozornil na problém, který se vyskytl u jednoho střediska v Ostravě, a sice že 
vedoucí střediska má problém se zápisem svých osobních údajů do spolkového rejstříku. Nejedná se 
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o výmysl Junáka, nýbrž o povinnost danou zákonem. Zapisování údajů do rejstříku je již 
dlouhodobě známa z praxe obchodních společností a dalších právnických osob.              

 
8) Tábory 2016 
- Do 31. 5. 2016 je třeba, aby byly tábory vyplněny oddíly ve skautISu. Do 5. 6. 2016 střediska 

tábory schválí.  
 
9) Zprávy ze středisek o činnosti 
- Středisko Pagoda Nový Jičín: Tání ledů, Květinový den, Pochod okolím Nového Jičína, 3 tábory + 

příměstský. 
- Středisko Příbor: střediskové kolo ZVaS, pohádkový les, 3 tábory 
- Středisko Kopřivnice: otvírání lanového centra, lezecké závody, brigáda pro RWE, letní RetroBál, 

zlatá vařečka, tábory 
- Středisko Štramberk: zástupce nepřítomen 
- Středisko Odry: okresní kolo ZVaS, oddílový den (skládání slibů), brigáda na Ivančeně, pouť Sv. 

Jiří (Bělotín, Vrchy, Jestřábí skála), Květinový den 
- Středisko Albrechti čky: sněm, Ivančena, střediskové kolo ZVaS, oddílová výprava, 4 tábory 

v Radíkově, freesbee turnaj, brigáda na Ivančeně, den dětí 
 

10) Různé 
- Br. Jezevec: zmínil problém s přístupem do skautISu pro členy RK – pro kontrolu a vyjádření 

k vyúčtování dotace na vzdělávací akce. Komunikace probíhá, ale z informací je zřejmé, že jsme 
první případ, který to řeší. Zmínil dále problematiku přístupu k osobním údajům, zabezpečení a 
možnost zneužití. 

- Br. Kolumbus: je to téma na sněmovní diskusi – na kraj? 
 
 

Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v pondělí 19. 9. 2016 v 18.00 hod. ve skautské klubovně 
střediska Pagoda v Novém Jičíně. 

 
 
 
Zapsal: Mgr. Václav Dobrozemský-Vaša, místopředseda ORJ Nový Jičín                
 
 
Schválil: Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus, předseda ORJ Nový Jičín 
 


