Zápis zasedání ORJ 29. 9. 2019
Klubovna Třebíč na Hálkově ulici
Přítomni: Petr Šéfa Marek – ORJ, Jarka Sládková – ORJ, Tereza Mravenec Čapková – Třebíč,
Jiří Outulný - Mor. Orlice, Pavel Pávlik Selinger – Jemnice, Zdeněk Jánošík Jančík – PVS ŽP,
Hana Béďa Houzarová - RK ORJ, Markéta Punťa Brestovská – Luka n.J., Jaroslava Sládková – ORJ, Martin Sisel Lisý –
Budišov
+ Švestka – mladý hravý psík Jarky
Omluveni: Pavel Jezevec Bělka – ORJ, Barbora Jůdová– ORJ, Petr Jeep Kejda – VM, Ivan Čuzl Touška – PVS ŽP, Radek
Polda Polášek – ORJ
Díky za výbornou účast, všechny střediska byla zastoupena!!!!
1. Tábory 2019
Srdíčko:
Mor. Bud.:
Jemnice:
Vel. Mez.:
Luka n.J.:
PVS ŽP:
Budišov:

7 táborů, mělo být 8, jeden se pro nezájem nekonal, vše proběhlo v pořádku.
Stejně jako v minulých letech, dva menší tábory
Stejně jako v minulých letech jeden střediskový tábor na stejném místě
Stejně jako v minulých letech dva tábory pro děti a jeden pro RS.
Tři tábory, vše v pořádku
4 tábory, jeden zahraniční do Polska, jediný zahraniční na ORJ
1 tábor, 36 účastníků, pomalu jich přibývá,
zase byli v Pavlově (jak již posledních 25 let)
Navštívila je hygiena, ve Ždárském regionu je nová pilná pracovnice.
Kontrolovala i lékařské zprávy u přihlášek, očkování dětí,
podepsané proškolení vedoucích. Třeba právě děti bez očkování by mohli být
pokutovány od 10.000,-Kč.

2. Svojsíkův Závod 2019
Krajské kolo SZ 2019 vyhrály hlídka Pomněnky z Vel. Mezu a Rysi z Jemnice.
Reprezentovali nás i na celostátním kole, Pomněnky – 9. místo, Rysi - 10. místo.
Doporučuji, zhlédnou Zprávy 21. 9. 2019, v 18:00 na ČT, reportáž ze SZ začíná asi 13. minutě:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846zpravy/219411018000921/titulky?fbclid=IwAR3LJg6Gldm0p3S6hqLt51xnvVJvQ4P
5-vUOdmmzLJidyb

Nejprve jsou tam vidět kluci z Jemnice v oranžových tričkách, jsou na zdravovědě.
Později rozdělávají oheň a hovoří holky Z Mezu.
Gratulujeme k soutěžnímu i mediálnímu úspěchu. 
3. Indiánské léto 2019
INDL – co to je „INDL“ se dozvíte až přímo na akci. Pojedou dva busy, z Mezu a ze Srdíčka.
Je třeba se na akci přihlásit, termín byl 29. 9. 2019!!!
Standardní příspěvek na busy ve výši 2.000,-Kč na jeden bus bude zaslán na střediskové účty.
4. Další akce při ORJ - dle dlouhodobého plánu
ZVaS 2020 základní kolo pro ORJ - PVS ŽP
Indiánské léto 2020 – Vel. Mez.
SZ 2021 – Budišov
Indiánské léto 2021 – Luka n. J.
5. Administrativní termíny:
- 30. 9. 2019 – zaslat na KRJ předpoklad provozních nákladů – dle dotační vyhlášky KRJ
- 30. 9. 2019 – vyplnit a odevzdat ve skautISu skutečnost z táborů
Má to vliv na výšku nástavby provozní dotace. Loni se stávalo, že děťodny byly vyplněné, ale skutečnost
nebyla odevzdána, děťodny se pak nezapočítávají. Je tedy nezbytně nutné skutečnost odevzdat.

- Dle informací od Bejzy mají některá střediska neodevzdané Hospodářské výkazy.
Týká se to PVS ŽP, Luka n.J. a ORJ Třebíč. Pokud hospodářské výkazy nebudou vyplněny do 30. 9. 2019 celá
roční dotace propadne.
Dle aktuálních informací to všichni doplnili.
- Do 10. 12. 2019 zaslat vyúčtování provozních dotací, tzv.: Přehled o úhradách plateb“
Doporučuji nejprve poslat na Bejzu jen mailem, po schválení v papírové podobě.
6. Registrace 2020
Odvod na ústředí bude o 15,-Kč na osobu vyšší, tedy 290,-Kč (s časopisem). KRJ asi zůstane na odvodu 30,Kč/osoba. Návrh Šéfy a Jarky, zvýšit odvod na ORJ z 25,-Kč na 30,-Kč/osoba. Návrh byl přijat.
Šéfa vypracoval přehled výše odvodů na ústředí, na KRJ i ORJ od roku 2003. Přehled je v přiložené tabulce
„Registrace 2019.xlsx“.
Porovnali jsme si výši registrace ve střediscích, od 350 – 750,-Kč/osobu.
Některá střediska mají zavedenou slevu pro rodiny (více členů jedné rodiny ve středisku).
Některá střediska mají zavedenou Základní registraci, doporučenou výši poplatku, i zvýšený poplatek.
Např.: základní 600,-Kč, doporučená 1.000,-Kč, zvýšená 2.000,-Kč
7. Sněmy 2019
Obsazení revizních komisí: bývá problém obsadit funkce revizních komisí (RK). Kdo dělá na středisku, chce
být ve střediskové radě a ne v RK. Je zde tedy tzv.: hostování, nebo sdílení osob. Kdo je v jednom středisku ve
střediskové radě, může „hostovat“ u jiného střediska v revizní komisi. Je to možnost jak si sdílet funkční
členy.
Střediskové sněmy mají založeny střediska Budišov, Luka n.J. a PVS ŽP. Ostatní musí zadat nejpozději 30 dní
před konáním sněmu.
Sněm ORJ Třebíč proběhne v sobotu 30. 11. 2019 od 18:00 hodin, max. do 21 hodin na Dobré Vodě.
Střediska na svých sněmech zvolí delegáty sněmu ORJ, za každou započatou šedesátku členů střediska jeden
delegát. Čili:
Bude 20 volených delegátů, 7 vedoucích
středisek jsou delegáty sněmu ORJ z titulu
své funkce a 9 stávající ORJ a RK ORJ.
Celkem tedy 36 delegátů plus hosté.
Minimálně lze předpokládat, že náš sněm
navštíví br. Man.
ORJ schválila příspěvek na uspořádání
sněmu ORJ ve výši 5.000,-Kč.

8. Vzdělávání
Předpoklad KRJ bylo, že ještě letos začne VK 4 Palice. Bohužel je toto velmi málo pravděpodobné.
Šéfa doporučuje najít si externí kurzy, jejich solidní přehled je ve skautISu.

Letos podzimní běh ZZA Zrzka pro nezájem neproběhne. Až po novém roce. Případní zájemci se ozvěte Lucce
Tyki Škodové.
Po novém roce zřejmě proběhne i Rádcovský kurz Meziřečí. Případní zájemci se ozvěte Pavlovi Čerstvému
Oulehlovi.
9. Osud chaty Janinka
Chata je zchátralá, kamna jsou ukradena, klíče potřeba není, petlice je vylomena.
Roveři z PVS ŽP se do chaty podívají.
Šéfa nabídne převod chaty některému středisku poblíž (Havlíčkův Brod, Přibyslav, Šlapánov, …).
10. Info ze středisek
Srdíčko: Hodlá stavět klubovnu, čeká na stavební povolení, asi 80% financí májí pohromadě. Držíme palce.
Srdíčko: 3 členové byly na Jamboree v USA, tak uspořádají přednášku, všichni jsou zváni. Info bude.
PVS ŽP: zve všechny na 12. 10. na Lorenzovu Stuhu
PVS ŽP: mají starosti s tábořištěm Lavičky u Dalešické přehrady. Pozemky kdosi koupil a hodlá tam stavět.
PVS tedy bude muset hledat nové místo.
Jemnice: bratr Ervín Vilda Reegen si ve svých úctyhodných 83letech zlomil nohu v krčku.
Přejeme brzké uzdravení.
Budišov: Zahájil opravu klubovny, zpevnění zdi bylo dražší, než se předpokládalo. Shání peníze.
Budišov: od 16. 8. 2020 mají prázdno na tábořišti, můžete si jej tedy pronajmout.
Vel. Mez.: Klubovna „Baráček“ na Fajtově kopci byla převedena do vlastnictví střediska.
Nyní rozmýšlí co s tím dál.

Zapsal: Petr Šéfa Marek
Kontroloval: Jaroslava Sládková

