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Zápis č. 4/2019 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 17. 9. 2019    Místo konání: klubovna střediska Pagoda Nový Jičín 
Zahájení: 17.05 hod.   Ukončení: 17.55 hod. 
 

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

členka ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty 
Střediska: Příbor – Jan Procházka-Hopity (od 17.35), Kopřivnice – Ing. Tomáš Chovanec-

Bohuš v z., Odry – Bc. Anna Hanáčková-Krowka ,  
Omluveni: předseda ORJ/Kopřivnice – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus, Albrechtičky – 

Mgr. Šárka Zapletalová 
Nepřítomni: Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka 
Zpravodajové:  
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté: Patrik Nedoma-Paťa 
Jednání řídil: místopředseda ORJ – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša 

 
Při zahájení je přítomno 5 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná.  
 
1) Zahájení  
- Místopředseda ORJ br. Vaša zahájil čtvrté jednání ORJ v roce 2019 a zároveň poslední ve 

volebním období 2016 – 2019.  
 

2) Kontrola zápisu ze dne 11. 6. 2019  
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 11. 6. 2019.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Vaša: 
- Rekonstrukce Ivančeny – řeší se výroba a instalace informačního prvku. 
- Zemřel poslední žijící zakladatel mohyly Ivančena br. Jaroslav Rozsypal – Čmel. 
- Informace k vývoji základny Mazák v Ostravici – v srpnu provedena demolice stávajícího 

objektu, řeší se majetkoprávní vztahy mezi Statutárním městem Ostrava a KRJ. KRJ schválila 
vyčlenění finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace.  

- Krajské kolo SZ ve Zlatých Horách vyhrála dívčí hlídka ze Studénky a chlapecká hlídka ze 
Staříče. 

- Členský příspěvek na kraj pro rok 2020 zachován ve výši 30 Kč na člena. 
 

4) Ivančena 2020 
- V roce 2020 pořádá výstup na Ivančenu okres Nový Jičín. Výzva členům k zapojení do 

realizačního týmu. Po okresním sněmu proběhne schůzka zájemců o zapojení do realizačního 
týmu, informace bude zaslána spolu s pozvánkou delegátům sněmu. 

- Výstup se uskuteční v sobotu 25. 4. 2020, pietní akt v Cieszyně v pátek 24. 4. 2020.  
- V červenci bylo na ústředí Junáka zasláno hlášení celostátní akce a žádost o dotaci.  
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5) Zpráva hospodářky ORJ 
Ses. Smuty: 
- Dotace MŠMT na provoz (základ i nadstavba) již rozeslány na střediska, předala všem 

střediskům rozhodnutí na celou zaslanou částku. Vzhledem k termínu pro dodání vyúčtování 
dotace z okresů na kraj (15. 11. 2019) je termín pro zaslání vyúčtování dotace středisky 
stanoven na 7. 11. 2019.  

- Řeší zpracování zprávy o nápravě nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření okresu za rok 
2017 revizní komisí kraje. Problémy byly s účetním softwarem. Termín pro zaslání zprávy: do 
30. 9. 2019. 

- V říjnu 2019 proběhne kontrola hospodaření okresu za rok 2018 revizní komisí okresu. 
- V souvislosti s končícím volebním období a nepokračováním ses. Smuty ve funkci hospodářky 

ORJ sdělila, že rok 2019 z hlediska hospodaření a účetnictví dokončí.  
 
6) Stanovení členského příspěvku pro okres na rok 2020 
- Br. Vaša: navrhuje, aby byla výše členského příspěvku zachována ve výši 25 Kč na člena. 
- ORJ stanovuje členský příspěvek pro okres na rok 2020 ve výši 25 Kč na člena. 

 
7) Tábory 2019 
- středisko Pagoda Nový Jičín: 6 táborů, vše v pořádku, středisko získalo z MSK dotaci ve výši 

30 000 Kč, oddíly pořizovaly dlouhodobý majetek 
- středisko Příbor: 3 tábory, vše v pořádku, navázali spolupráci s dvěma oddíly z Přerova a 

Podlesí 
- středisko Kopřivnice: tábory na dvou tábořištích, vše v pořádku 
- středisko Štramberk:  
- středisko Odry: 3 tábory, vše v pořádku, pochvala oddílu z Bravantic – pomoc při stavění i 

bourání tábora, měli kontrolu z Krajské hygienické stanice 
- středisko Albrechtičky: 4 tábory 
 
8) Zpráva výchovného zpravodaje 
- Br. Jezevec: nepřítomen 
- Dle informace ses. Šárky proběhne Hradní rádcovský kurz jako jednovíkendový v termínu 25. 

– 28. 10. 2019 ve skautské klubovně v Příboře, přihlašování začne 23. 9. 2019 v 20.00 hod. 
Kapacita je 28 osob. 

- Termíny ČK Mraveniště v roce 2020 jsou již stanoveny: 14. – 16. 2., 13. – 15. 3., 17. – 19. 4. 
Přihlašování od 1. 11. 2019. Porada týmu proběhne 3. 10. 2019. 

 
9) Střediskové sněmy, okresní sněm 
- Sněm střediska Kopřivnice – 13. 9. 2019, do vedení střediska znovuzvoleni br. Kolumbus a 

Bohuš. 
- Sněm střediska Pagoda Nový Jičín – 15. 9. 2019, vedoucím střediska znovuzvolen br. Vaša, 

zástupcem nově br. Dan Šmajstrla. 
- Sněm střediska Štramberk – 13. 10. 2019. Podle neoficiální informace, která koluje napříč 

okresem, již br. Ještěrka nehodlá kandidovat na funkci vedoucího střediska.  
- Sněm střediska Příbor – 19. 10. 2019. 
- Okresní sněm – sobota 9. 11. 2019, Příbor. Se zástupci střediska dohodnuty technické a 

organizační podrobnosti. Presence od 9.00 hod., zahájení sněmu v 9.30 hod. 
- ORJ schvaluje návrh programu a jednacího řádu sněmu. 
- ORJ jmenuje kandidátní komisi ve složení: předsedkyně – ses. Anna Hanáčková, členové – ses. 

Kateřina Zahradníková, br. Václav Dobrozemský, Tomáš Chovanec, Patrik Nedoma. 
- ORJ navrhuje za členy volební komise ses. Annu Hanáčkovou a Kateřinu Zahradníkovou. 
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10) Zprávy ze středisek o činnosti 
- středisko Pagoda Nový Jičín: tábory, den obce Veřovice, účast na slavnosti města, sněm, 

oslavy k výročí sametové revoluce organizované městem Nový Jičín (17. 11.), akce k výročí 
obnovení skautingu ve spolupráci se střediskem Dvojka Nový Jičín – promítání filmu, beseda 
s pamětníky – 2. 12. 

- středisko Příbor: 20. 9. – zahájení skautského roku, Klapka – 2. 11.  
- středisko Kopřivnice: 21. 9. – Kimegal, oslavy 10 let Vanaivanu, 28. 9. – Copak je to za 

vojáka 
- středisko Štramberk: zástupce nepřítomen 
- středisko Odry : přespání rodičů na táboře, zahajovací oheň, drakiáda, organizace parkování při 

pouti u Maria skaly, účast na akci Help!, končí vedoucí oddílu ve Spálově, 16. 11. – skautský 
seminář a ples na Spálově 

- středisko Albrechti čky: zástupce nepřítomen 
 

11) Různé 
- Ses. Krowka: ústředí nabízí seminář k novým stezkám (možnost doprovodného programu na 

ČK Mraveniště). 
- Br. Hopity: 100 let skautingu v obcích a městech – bude připravena centrální putovní výstava. 

Návrh na uspořádání výstavy ve městech (Příbor, Kopřivnice, Štramberk, Nový Jičín,…). 
- Br. Vaša poděkoval všem za činnost a aktivitu v končícím volebním období.  

 
Termín příštího jednání ORJ Nový Jičín bude stanoven po okresním sněmu. 

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


