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Zápis č. 4/2018 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 11. 9. 2018     Místo konání: středisko Pagoda Nový Jičín 
Zahájení: 17.10 hod.    Ukončení: 18.05 hod. 
 

Prezence 
ORJ: místopředseda ORJ/Pagoda Nový Jičín – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša 
Střediska: Příbor – Bc. Patrik Nedoma v z., Kopřivnice – Ing. Tomáš Chovanec-Bohuš 

v z., Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka, Odry – Bc. Anna Hanáčková-
Krowka , Albrechtičky – Mgr. Šárka Zapletalová 

Omluveni: předseda ORJ/Kopřivnice – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus, členka 
ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty, Příbor – Jan Procházka-
Hopity  

Nepřítomni:  
Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml -Jezevec  
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté:  
Jednání řídil: místopředseda ORJ – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša 

 
Při zahájení je přítomno 6 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná.  
 
1) Zahájení  
- Místopředseda ORJ br. Vaša zahájil čtvrté jednání ORJ v roce 2018.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 29. 5. 2018  
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 29. 5. 2018.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Vaša: 

- Krajské kolo ZVaS proběhlo v červnu v Klimkovicích. Br. Paťa: negativní reakce ohledně 
organizace a disciplín závodu. 

- Ivančena – KRJ získala příspěvek ve výši 100 000 Kč na dokončení revitalizace mohyly. 
Brigáda proběhne v sobotu 22. 9. 2018, předmětem bude vysetí trávy, oprava zídek a 
přeuspořádání kamenů, rekultivace prostoru. V příštím roce pak proběhne instalace nového 
informačního prvku, definitivní umístění velkých desek a cedulí a odstranění stávajícího 
stožáru, který bude nahrazen mobilním teleskopickým. 

- V sobotu 20. 10. 2018 proběhne v Novém Jičíně seminář k vyúčtování dotací. Přihlašování 
trvá do 3. 10. 2018. 

- Na jaře 2019 se předpokládá uspořádání kurzu střediskového minima v kraji. 
- Br. Jezevec: revizní komise kraje hledá termín pro provedení kontroly hospodaření v okrese 

Karviná.  
 
4) Zpráva hospodářky ORJ 

- Ses. Smuty nepřítomna. 
- Rozhodnutí o poskytnutí dotací MŠMT na provoz rozeslána na střediska.  
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- Všechna střediska s výjimkou střediska Příbor zaslala průběžná čerpání dotace. Br. Hopity 
řeší. 

- Termín pro odevzdání vyúčtování je do 5. 11. 2018 v elektronické podobě ses. Smuty. 
 

5) Stanovení členského příspěvku pro okres na rok 2019 
- Br. Vaša po projednání s br. Kolumbem navrhuje zachovat stávající výši, tj. 25 Kč/člen.  
- ORJ stanovuje členský příspěvek pro okres na rok 2019 ve výši 25 Kč na člena. 

 
6) Tábory 2018 

- Středisko Pagoda Nový Jičín: 3 tábory, nové tábořiště v Děrném u Fulneka, vše v pořádku. 
- Středisko Příbor: 3 tábory, Příbor byl na novém místě u Luboměře, vše v pořádku. 
- Středisko Kopřivnice: 2 tábory, jeden tábor díky spojení oddílů měl přes 100 účastníků. 
- Středisko Štramberk: 2 tábory, vše v pořádku. 
- Středisko Odry: 4 tábory, vše v pořádku, pouze problém s br. Grizzlym (oddíl Heřmanice), 

který jel na tábor s 2. oddílem Nový Jičín, když tvrdí, že to byl oficiální tábor pořádaný 
střediskem Pagoda Nový Jičín. 

- Středisko Albrechtičky: 3 tábory, vše v pořádku až na jedno zranění; v průběhu prázdnin 
zemřel v důsledku nehody jeden člen ze Studénky. 
 

7) Zpráva výchovného zpravodaje 
- Br. Jezevec: řeší problémy ve skautISu s generováním dekretů pro absolventy uplynulého 

ročníku. 
- 2 účastníci po kurzu splnili všechny požadavky a nedodělky ze zkouškového víkendu. 
- porada k ročníku 2019 proběhne po skončení jednání ORJ. 
- Ses. Šárka: HRK proběhne v termínech 2. – 4. 11. 2018 v Příboře a 16. – 18. 11. 2018 

v Kopřivnici. Registrace bude spuštěna v nejbližších dnech. K vedení kurzu se zaučuje br. 
Medvěd. 

- Br. Vaša: na zvážení je uspořádání ZK/DZK v příštím roce, a to dle zájemců ze středisek. 
Střediska zjistí počty potenciálních účastníků a sdělí na příštím jednání ORJ. Ses. Chipsa je 
již absolventem OČK Zdravověda, může tedy být oficiálním garantem kurzu. 

- Od br. Grosse jsme obdrželi nabídku na pořádání Poradní skály 2019 – celostátního setkání 
vedoucích oddílů vlčat a světlušek. Po diskusi nemá ORJ zájem tuto akci pořádat.  

 
8) Zprávy ze středisek o činnosti 

- středisko Pagoda Nový Jičín: tábory, slavnost města Nový Jičín, nábory nových členů, 
ringo turnaj 

- středisko Příbor: zakončení roku, roverský tábor, roverské projekty (venčení psů z útulku, 
povídání v domově důchodců), zahajovací schůzky, Křížem krážem, oddíl z Lubiny plánuje 
oslavy výročí 100 let ČSR 

- středisko Kopřivnice: zahajovací schůzky, 15. 9. – oslavy 50 let od vzniku oddílu Veverky 
- středisko Štramberk: brigáda na tábořišti, turnaj v laser game 
- středisko Odry : zahajovací táborák, nábory, oddílové víkendovky, roveři – muzikál, 17. 11. 

– skautský seminář a ples ve Spálově 
- středisko Albrechti čky: zahajovací schůzky, Svatováclavský cross, 12. 9. – Kidův memoriál 

ve Studénce 
 
9) Různé 

- Vzkaz od br. Kolumba: budou vyrobeny velkoformátové (A2, A3) fotografie z oslav 100 let 
skautingu v Kamenárce v roce 2011. Střediska se br. Kolumbovi ozvou s informací, kolik 
fotografií budou chtít.  
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- Ses. Krowka: informovala o problémech v komunikaci a fungování br. Grizzlyho ve 
středisku Odry. 

 
 

Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v úterý 20. 11. 2018 v 17.00 hod. v klubovně 
skautského centra VANAIVAN v Kopřivnici. 

 
 
 
 
Zapsal a schválil: JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša, místopředseda ORJ Nový Jičín  
 
               
 
 


