Zápis zasedání ORJ 16. 2. 2018
Třebíč Přístav PVS Žlutá Ponorka
Přítomni: Petr Šéfa Marek – ORJ, Tereza Mravenec Zichová – Třebíč, Pavel Pávlik Selinger – Jemnice,
Ivan Čuzl Touška – PVS ŽP, Radek Polda Polášek – ORJ, Jiří Outulný – Mor. Oslice, Jarka Sládková –
ORJ, Zdeněk Jánošík Jančík - PVS ŽP, Vilém Vilda Ondrák - PVS ŽP
Omluveni: Pavel Jezevec Bělka – ORJ, Hana Vitouš Bělková – ORJ, Markéta Punťa Brestovská – Luka
n.J., Martin Sisel Lisý – Budišov, Petr Jeep Kejda – VM, Barbora Jůdová– ORJ

1. Co proběhlo
Od poslední ORJ neproběhla žádná akce při ORJ Třebíč.
2. Administrativní termíny:
Děkuji moc, že byl splněn termín pro odevzdání vyúčtování provozních dotací, všechny
střediska poslala na KRJ do 15.12.2017, super.
Další administrativní termíny:
28.2.2018
Poslat odvod registrace na ORJ, prosím ať je to bez prodlení.
ORJ případné zpoždění střediska ze svého vykrýt nemůže.
31.3.2018
Odevzdání Daňového přiznání za rok 2017

3. Plánované akce
- ZSaV - základní kolo pro ORJ Třebíč pořádá Vel. Mez.
Bude 12.5. v Hrbově (u Velkého Meziříčí).
Prosím dohodněte si svozové autobusy, autobusy si dohodne a zaplatí, kdo jej bude využívat.
-

Indiánské léto 2018 - Mor.Bud. – 6.10.2018, Jirka Outulný potvrdil, že akce bude v tomto
termínu, že s ní počítají a uspořádají ji.
Zároveň chtějí udělat tuto akci velkou, aby se účastnilo každé středisko.

-

4 Palice - Vůdcák v r. 2018 - bude

-

Rádcák – VM, Luka (Leden až duben, několik víkendů, asi 15+ )
Jemnice i Srdíčko by také měli zájem udělat Rádcák, ale spíše pro 12-15,

-

kurzy Střediskové minimum –doporučujeme

4. Dotace
Doatční vyhláška pro rok 2018 ještě není schválená Ústředím, zatím platí vyhláška pro rok
2017. Hodně akcí je letos z ORJ Třebíč, pochvala, že využíváme tento zdroj financí.
5. Registarce
Termíny odevzdání registrace:
Děkuji za včasné dodání - až na výjimky, které byly předem konzultovány.
- okresy předají registraci krajům nejpozději 14. 2. 2017.

6. Info ze středisek
Mez – Polda - se ptá na zkušenost pořádání táboru, kde jsou dva programy, jeden pro jednu
skupinu, druhý pro druhou, bude tam cca 30 dětí a hodně vedoucích. Doporučeno členy ORJ spíše se
tomu do budoucna vyhnout, na hlavního vedoucí tábora – Čerstvého bude vyvíjen velký tlak, po
táboře asi moc Čerstvej nebude.
Mez – bude pořádat Káva od srdce – kavárna s dobročinností, pro jednu rodinu ze Studence.
Srdíčko - Hálkovka je po výměně oken (za 420.000,-CZK), pokud chcete objekt na přespání – je
k dispozici.
Jemnice – 21.4., 25. ročník Pochodu ke dni země – pozvánka na víkend do Jemnice.
Ž. Ponorka – bylo promítání filmu Skauti bez Lilie – dobrá akce, doporučujeme také, 60 lidí účast.
Ž. Ponorka – je k dispozici posledních 8 míst pro RS akci Naši nejsou doma, tradiční akce
Ž. Ponorka – 26.5. Čajová plavba
Luka –pokud chcete chatu odříznutou od světa, je možné využít chatu – srub Janinka, bez vody,
elektriky apod.
Další schůzka: v pátek 20.4.2018 v Mezu
Pak do prázdnin asi už nebude, domluvíme se podle zájmu.

