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Zápis č. 5/2018 
 

z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín 
 
Datum: 20. 11. 2018    Místo konání: skautské centrum VANAIVAN Kopřivnice 
Zahájení: 17.05 hod.   Ukončení: 18.45 hod. 
 

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

ORJ/Pagoda Nový Jičín – JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša, členka 
ORJ/hospodářka – Bc. Kateřina Zahradníková-Smuty (do 18.00) 

Střediska: Odry – Bc. Anna Hanáčková-Krowka  
Omluveni: Albrechtičky – Mgr. Šárka Zapletalová 
Nepřítomni: Příbor – Jan Procházka-Hopity, Štramberk – Ing. Michal Kramoliš -Ješterka 
Zpravodajové: VZ CHK – Ing. Vít Friml -Jezevec  
RK okresu:  
KRJ:  
Hosté: Mgr. Jiří Tuza 
Jednání řídil: předseda ORJ – Bc. Kryštof Hyvnar -Kolumbus  

 
Při zahájení jsou přítomni 4 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná.  
 
1) Zahájení  
- Předseda ORJ br. Kolumbus zahájil páté jednání ORJ v roce 2018.  

 
2) Kontrola zápisu ze dne 11. 9. 2018  
- ORJ schvaluje zápis z jednání ORJ dne 11. 9. 2018.  
 
3) Informace z kraje 
Br. Kolumbus: 
- Proběhla brigáda na Ivančeně za účasti asi 30 osob. Proběhla úprava zídek, položení 

trávníkového substrátu a travní směsi, probírka stromů a keřů. V roce 2019 bude instalován 
nový mobilní stožár a informační prvek. 

- Seminář k dotacím – 20. 10. 2018. 
- Pravděpodobně na podzim 2019 nebo na jaře 2020 proběhne v kraji kurz střediskového 

minima. 
 

4) Zpráva hospodářky ORJ 
- Ses. Smuty: předáno vyjádření (informace o nápravě) k revizní zprávě o kontrole hospodaření 

okresu za rok 2016 revizní komisí kraje. 
- Předložen návrh rozpočtu okresu na rok 2019. Jelikož v příštím roce proběhne okresní sněm, je 

na tento účel navržena částka 5 000 Kč. 
- ORJ schvaluje rozpočet okresu na rok 2019 v upraveném znění. 
- Vyúčtování dotací MŠMT na provoz – odevzdala všechna střediska (Příbor na formuláři z roku 

2014), nyní na kontrole na kraji. 
- Diskuse ohledně podpory z obcí a měst (výše dotací, účel) pro střediska. 
- Br. Vaša: členský příspěvek pro ústředí zvýšen oproti návrhu o 5 Kč: 275 Kč s časopisem, 235 

Kč bez časopisu. 
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- Na základě darovacích smluv bude z okresu na střediska převeden dlouhodobý majetek 
pořízený v rámci celostátního kola SZ v roce 2015 (nůžkové stany, laminátor, fotoaparát). 

 
5) Registrace 2019 
- Vydána Směrnice k registraci pro rok 2019. Termíny se nemění. Střediska odevzdají registraci 

ve skautISu do 31. 1., okres do 14. 2. 2019. Členské příspěvky střediska zašlou do 28. 2., okres 
do 14. 3. 

- Diskuse ohledně termínu pro zahájení registrace a založení registračního roku z ústředí – 
požadavek na dřívější termín založení.  

 
6) Zpráva výchovného zpravodaje 
- Skončil HRK, vzhledem k nepřítomnosti ses. Šárky není známa zpětná vazba. Od br. Grosse ze 

Suchdola nad Odrou byla poskytnuta informace, že se doslechl, že rádcovský kurz již na okrese 
nebude pořádán, a že má rovery, kteří by byli ochotni ho uspořádat. Dle informace ses. Krowky 
by br. Gross chtěl uspořádat střediskový RK v Odrách. Bude předán kontakt ses. Šárce a br. 
Medvědovi, kteří letos HRK organizovali. 

- Br. Jezevec: z ČK 2018 předány další dva dekrety úspěšným absolventům.  
- ČK 2019 stav účastníků naplněn včetně náhradníků.  
- Diskuse k charakteru kurzu a k tomu, jak vedoucí oddílů mezi členy kurz propagují. 
- Do 20. 11. 2018 měla střediska zaslat předpokládaný počet účastníků zdravotnického kurzu. 

Stav: Pagoda Nový Jičín – 3, Kopřivnice – 1, Odry – 0, další střediska informaci nezaslala. 
- Br. Kolumbus: ses. Chipsa si chce udělat nadstavbový kurz, aby mohla pořádat i kurzy první 

pomoci. 
 
7) Okresní kolo Svojsíkova závodu 2019 – určení pořadatele 
- Br. Kolumbus: středisko Kopřivnice je ochotno závod uspořádat, nebude-li jiný zájemce. 
- Pravděpodobný termín – sobota 11. 5. 2019. 
- Středisko Pagoda Nový Jičín předpokládá uspořádání okresního kola ZVaS v roce 2020. 
 
8) Zprávy ze středisek o činnosti 
- středisko Pagoda Nový Jičín: noční šifrovací hra NOCÍ, jmenováni dva noví vedoucí oddílů, 

od 1. 1. 2019 bude ve středisku registrován oddíl Heřmánci Starý Jičín (br. Grizzly) po 
odchodu ze střediska Odry.  

- středisko Příbor: polní vaření, rozdávání trikolor k 28. říjnu, otevření památníku, zapalování 
vatry v Lubině, probíhá zateplování klubovny, 28. 12. – turnaj ve stolním tenise, 26. 1. – 
uzlařská regata, Klapka – září 2019. 

- středisko Kopřivnice: byly požadavky organizátorů vzpomínkových akcí na čestnou stráž 
skautů, podzimní prázdniny, Stínadla, Copak je to za vojáka, promítání outdoorových filmů. 

- středisko Štramberk: zástupce nepřítomen. 
- středisko Odry : drakiáda, rozdávání trikolor k 28. říjnu, skautský seminář a ples na Spálově, 

26. 1. – střediskový sportovní den, Betlémské světlo, vánoční schůzky, negativní reakce na 
krajskou roverskou akci BoTea v Klimkovicích. 

- středisko Albrechti čky: noční šifrovačka, sázení lípy, akce poklad pod listím, drakiáda, 5. 12. 
– mikulášské divadlo, 26. 12. – koledy, Betlémské světlo, tříkrálová sbírka, detektivní výprava. 

 
9) Různé 
- Br. Kolumbus: otevřel otázku uspořádání výjezdního zasedání ORJ a vzdělávacích týmů. Br. 

Jirka zjistí možnosti ve Štramberku, br. Kolumbus prověří Hájenku v Kopřivnici. Termín: 
leden 2019. 
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- Br. Vaša: do 15. 11. 2018 bylo třeba zadat skutečnost táborů do skautISu. Zatím chybí tábory 
z Příbora, Kopřivnice a Štramberka.  

- Br. Kolumbus: v roce 2019 proběhnou střediskové sněmy a okresní sněm. Po debatě s br. 
Vašou se rozhodli, že již nebudou kandidovat do vedení okresu. Avizují tuto skutečnost 
dopředu, aby byl dostatek času na hledání nových lidí. Zároveň s největší pravděpodobností 
zůstanou v ORJ z titulu vedoucích středisek, a budou nápomocni novému vedení.  

 
 

Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v lednu 2019, termín bude upřesněn. 
 
 
 
 
Zapsal: JUDr. Václav Dobrozemský-Vaša, místopředseda ORJ Nový Jičín  
 
 
Schválil: Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus, předseda ORJ Nový Jičín 
 
               
 
 


