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Zápis č. 4/2016 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 20. 9. 2016     Místo konání: skautské centrum VANAIVAN Kopřivnice 
Zahájení: 18.15 hod.    Ukončení: 19.30 hod. 
 

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

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

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

Michal Kramoliš -Ješterka 
Zpravodajové:  
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté: Ing. Ivo Zapletal-Pluto 
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 poslední jednání ORJ v tomto volebním období.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 30. 5. 2016   
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 30. 5. 2016.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- Rekonstrukce mohyly Ivančena – proběhlo 8 brigád, stavba je hotova. Vysoká účast členů z okresu 

Nový Jičín (téměř na všech brigádách).  
- V sobotu 8. 10. se uskuteční slavnostní otevření a konference v Malenovicích. 
- Krajský sněm – sobota 28. 1. 2017, biskupství ostravsko – opavské v Ostravě. Kvóta pro volbu 

delegátů ze středisek byla stanovena 1 delegát na každých započatých 100 členů dle registrace 
2016. 

- Krajské kolo ZVaS – kritika ze strany závodníků a doprovodů (skautská hymna z reproduktoru, 
kontrola skautských krojů, nepřipravené stanoviště). Br. Kolumbus – předáme dále, je možné, že je 
to v důsledku skutečnosti, že krátce před závodem se funkce vzdal velitel závodu a nový tým byl 
sestaven na poslední chvíli.  

 
4) Zpráva o hospodaření 
- Ses. Smuty nepřítomna. 
- Br. Kolumbus: střediska zaslala přehled průběžného čerpání dotace MŠMT na provoz, byla jim 

zaslána nadstavba dotace. 
- Vyúčtování dotace MŠMT na provoz – zaslat elektronicky ses. Smuty do 15. 11. 2016. 
- Ses. Šárka: dotaz na zajištění financování rádcovského kurzu před zasláním dotace z KRJ MSK. Br. 

Kolumbus: je možno poslat zálohu z okresu nebo akci předfinancovat ze soukromých prostředků.  
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5) Stanovení členského příspěvku pro okres na rok 2017 
- Br. Kolumbus: navrhuje zachovat stávající stav, tedy 25 Kč na člena. 
- ORJ stanovuje členský příspěvek pro okres na rok 2017 ve výši 25 Kč na člena. 
 
6) Tábory 2016  
Br. Kolumbus:  
- do skautISu je třeba zadat skutečnost táborů v termínu do 15. 11. 2016. 
- zmínil negativní zkušenosti z kontrol táborů ze strany Krajské hygienické stanice. Na popud tohoto 

zvažuje platformu, na které by byly mezi KHS a pořadateli letních táborů vyjasněny záležitosti 
týkající se zdravotnického a hygienického zabezpečení těchto akcí. 

 
7) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ 
- Br. Jezevec nepřítomen. 
- Proběhla první porada instruktorského týmu ČK Mraveniště. Stanoveny termíny jednotlivých 

víkendů: 20. – 22. 1. 2017 (Příbor), 24. – 26. 2. 2017 (Rychaltice), 7. – 9. 4. 2017 (Kopřivnice). 
Propagace a přihlašování bude zahájeno 1. 11. 2016. 

- Br. Kolumbus: zvažuje způsob, jak zapojit čekatele do organizace okresních závodů.  
- Ses. Šárka: Hradní rádcovský kurz: 21. – 23. 10. (Štramberk), 11. – 13. 11. (Kopřivnice) 

přihlašování probíhá. 
- Br. Kolumbus: zdravotnický kurz zatím není třeba řešit. V roce 2016 proběhl řádný i doškolovací, 

ale za malé účasti. Budeme případně řešit operativně dle potřeb v průběhu příštího roku.  
- Ses. Šárka: má záměr, aby středisko Albrechtičky bylo pořadatelem okresního kola SZ v roce 2017. 
- Br. Kolumbus: s největší pravděpodobností bude okres Nový Jičín pořádat v roce 2017 krajské kolo 

SZ. Jako ideální vidí, kdyby okresní kolo proběhlo jako „zkouška“ nebo příprava na krajské kolo, a 
tedy hlavním garantem krajského kola bylo středisko Albrechtičky. 

 
8) Sněmy 
- Sněm střediska Příbor – 2. 9. 2016, vedoucím br. Hopity, zástupci br. Paťa a Zdena. 
- Sněm střediska Pagoda Nový Jičín – 4. 9. 2016, vedoucím br. Vaša, zástupcem br. Bobeš. 
- Sněm střediska Kopřivnice – 16. 9. 2016, vedoucím br. Kolumbus, zástupcem br. Bohuš. 
- Br. Kolumbus: s br. Vašou se zúčastnili všech těchto sněmů. Opět byl každý jiný, měl jinou 

atmosféru, řešily se jiné záležitosti.  
- Sněm střediska Štramberk – říjen 2016. Br. Ještěrka bude s největší pravděpodobností pokračovat 

ve funkci. 
- Okresní sněm – sobota 5. 11. 2016, skautská klubovna v Příboře. Prezence od 9.00 hod., zahájení 

v 9.30 hod. 
- ORJ jmenuje kandidátní komisi ve složení: předseda – Kryštof Hyvnar, členové – Václav 

Dobrozemský, Jan Procházka, Anna Hrabovská, Šárka Vosáhlová. 
- ORJ navrhuje za členy volební komise Šárku Vosáhlovou a Ivo Zapletala. 
- ORJ schvaluje návrh programu a jednacího řádu sněmu. 
- ORJ navrhuje zvolit 1 člena ORJ a 3 členy revizní komise okresu.  
- Ze sněmu střediska Pagoda Nový Jičín a Odry vzešel návrh zabývat se na sněmu problematikou 

záměru změny skautských šátků.  
- Ses. Krowka: nadnesla i problematiku drahých skautských košil, což je pro mnohé rodiny finančně 

neúnosné.  
 
9) Zprávy ze středisek o činnosti 
- Středisko Pagoda Nový Jičín: 3 tábory, příměstský tábor se nekonal, účast na slavnosti města, 

nábory, sněm střediska, střediskový rádcovský kurz 
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- Středisko Příbor: nábor nových dětí (zejména benjamínci), skautské svatba, plánuje se účast dvou 
družin na akci Křížem krážem 

- Středisko Kopřivnice: 3 příměstské tábory, sněm střediska, skautská pouť 
- Středisko Štramberk: zástupce nepřítomen 
- Středisko Odry: 4 tábory, účast na středoevropském jamboree, 1. 10. – 80 let oddílu v Suchdolu 

nad Odrou, 2 členové se účastní lesní školy, spolupráce a zapůjčení vybavení lesním školkám 
- Středisko Albrechti čky: 5 táborů, Svatováclavský cross – 28. 9., střediskové společné setkání 

mladých lidí s duchovním programem 
 

10) Různé 
- Br. Kolumbus: před jednáním ORJ se uskutečnilo školení k vyúčtování dotací MŠMT na provoz. 

Kromě střediska Štramberk se zúčastnili zástupci všech středisek.  
- Ses. Krowka: pozvání na svatbu – 1. 10. 2016 v Mankovicích.  
- Br. Kolumbus: na podzim se opět zvažuje uspořádání okresního setkání a výměny zkušeností (ORJ, 

vzdělávací tým ČK, lidé podílející se na pořádání okresních akcí a činnosti okresu). 
 
 
Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v sobotu 5. 11. 2016 po skončení okresního sněmu ve 

skautské klubovně střediska Příbor. 
 
 
 
 
Zapsal: JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša, místopředseda ORJ Nový Jičín                
 
 
Schválil: Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus, předseda ORJ Nový Jičín 
 


