Zápis ORJ 7. 11. 2021 v Jemnici
Přítomni: Eva Novotná – Mikro (ORJ), Radek Polášek – Polda (ORJ), Pavel Selinger – Pávlik (Jemnice),
Ivan Touška – Čuzl (PVS ŽP), Vít Prachař – Prachy (VM), Petr Rokoský – Pardál (MorBud)
Hosté: Pavel Oulehla – Čerstvej (VM)
1. Jak fungují střediska
VM – schůzky, výpravy i víkendovky probíhají bez problémů, řeší Skautské energie
PVS ŽP – schůzky se rozběhly, proběhly i nějaké výpravy, mladí vedoucí si dodělávají kurzy
Jemnice – mají od letoška velký nárůst dětí, aktivity jim probíhají jako obvykle, budou rozvážet
vlakem Betlémské světlo
MB – také se aktivně věnují běžné činnosti, proběhlo už dost akcí, mají hodně vlčat a museli začít
odmítat nové zájemce, pro větší akce nakoupili balík antigenních testů a testují se
2. Zhodnocení Indiánského léta
Akci pořádalo VM a přijelo asi 250 lidí. Byl speciální program i pro rovery. Dopoledne byla pro děti
nachystaná stanoviště, ne jako závod, ale na vyzkoušení si různých aktivit. Po obědě byl prostor
navštívit věž. Odpoledne proběhla velká bojovka s LARP zbraněmi a papírovými koulemi. Prachy
pošle krátký text s informacemi na KRJ.
3. Registrace 2022
Ústředí zvyšovalo odvod o 15 korun (320), kraj ponechává (30), okres taky nemá důvod zvyšovat (30),
dohromady tedy 380 (pro registrovaného s časopisem). ORJ schvaluje odvod z registrace 30 korun za
každého člena.
Termíny:





Nejpozději 31. 1. 2022 – Střediska předají registraci ORJ
Nejpozději 14. 2. 2022 – ORJ předá registraci KRJ
Nejpozději 28. 2. 2022 – Střediska zaplatí odvody z registrace ORJ
Nejpozději 14. 3. 2022 – ORJ zaplatí odvody KRJ

4. Pozvánka na vánoční akce
MB 16.-19. 12. chystá dobročinnou kavárnu pro nemocného chlapce (něco jako obrna). Budou mít i
výdejní okénko.
PVS ŽP chystá kavárnu 4. – 5. 12., k tomu zvažují spustit i sbírku přes Darujme.
VM se pokouší získat možnost provozovat stánek na náměstí v rámci vánočních trhů, tam by nabízeli
horké nápoje, cukroví a vybírali by peníze na rekonstrukci klubovny.

5. Termín ZVaS
Předběžný termín je 23. dubna, Jemnice v tom termínu pořádá svoji velkou akci a nehodilo by se jí to.
Mikro to bude diskutovat na KRJ a finální termín ještě dodá.
6. Termín nerady
28. – 29. 1. 2022 od 18 hodin na Dobré vodě, zváni jsou i oddíloví vedoucí. Na místě proběhne rovnou
i ORJ. Mikro připraví pozvánku a ověří dostupnost Dobré vody.
7. Pořádání rádcovských kurzů
VM se chystá pořádat další ročník rádcovského kurzu. Očekávají vysoký zájem a poptávku, kterou
nebudou schopni uspokojit. Byli by rádi, kdyby se tedy našel další zájemce o pořádání kurzu, ať je
poptávka uspokojena. PVZ ŽP nabízí, že by dali pár lidí na pomoc s přípravou. Dále to bude řešit KRJ.
8. Uspořádání roverské víkendovky
Dříve měly mezi účastníky ohlas okresní roverské víkendovky, už několik let žádná neproběhla.
Proberte ve střediscích, jestli byste měli o účast zájem, probereme to pak na příští ORJ.
9. Provozní dotace - nazapomeňte
Zaslat vyúčtování dotace na formuláři „Přehled o úhradách plateb“ elektronicky formou
podepsaného originálu naskenovaného do formátu pdf na adresu: dotace-vysocina@skaut.cz
Termín:


vyúčtování provozní dotace do 30.11.2021
Příště se potkáme na neradě 28. – 29. 1. 2022 na Dobré vodě (ještě potvrdíme)
Zapsal: Radek Polášek - Polda
Kontrolovala a doplnila: Eva Novotná - Mikro

