Výroční zpráva za rok 2007
středisko Holešov

V roce 2007 bylo u nás registrován jeden oddíl skautů, jeden oddíl skautek a oddíl
odlskautů. V nich je 14 děvčat, 16 chlapců, 24 dospělých. Celkem máme tedy 54 členů.

Tradičně začínáme nový rok Tříkrálovou sbírkou,
se kterou pomáháme místní charitě. Letos proběhla v sobotu
6. ledna.

Na první jarní neděli 25. března pozvali skauti a skautky holešováky do
Smetanových sadů, kde je čekala spousta zábavy a her. Mimo jiné i užití PET lahví 14 x
jinak.

31. března skauti pomohli místním hasičům čistit břehy Rusavy.
Od středy 4. dubna do pátku 6. dubna se opět uskutečnila celostátní sbírka Skautské
kuřátko, kvůli které se musely nejdříve z vaječných skořápek vyrobit kuřátka, celkem se
vybralo 11.158,50 Kč. Peníze putovaly na konto Pomozte dětem.
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21. – 22. dubna se děvčata zúčastnila v Praze celostátní akce Šátková metropole,
která proběhla v rámci oslav 100. výročí založení světového skautingu. Každý z přihlášených
oddílů prezentoval jednu zemi, ve které je skauting registrovaný.

4. až 6. května odjela děvčata na naši základnu na Kašavu, kde si uspořádaly již
tradiční akci Čarodějnice.
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4. května jsme se zúčastnili vzpomínkové akce na osvobození města Holešova.
Protože všechny skautky byly na Kašavě, u tohoto aktu na místním hřbitově byli chlapci a
dospělí.
16. května se konala sbírka Český den proti rakovině, která měla nový název, ale
účastnili jsme se jí už po desáté. Letos se vybralo 3.009 Kč.

14. června uspořádaly Slunečnice v klubovně střediskovou ekologickou akci Alušou.
Podařilo se jim nasbírat 4,75 kg hliníku, který odevzdaly do Sběrných surovin. Sběrem
hliníku, jeho výroba je energeticky velmi náročná, alespoň částečně přispěli k zachování stavu
naší přírody. Celá akce přispěla také ke rozvoji globální zodpovědnosti členů našeho
střediska.
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Závěr školního roku si členové střediska zpestřili hrou petang. Turnaj se uskutečnil
29. června v zámecké zahradě pod názvem Petangový dýchánek.
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Na začátku prázdnin odjeli skauti a vlčata na tábor u Hoštejna za Zábřehem na
Moravě, který měli letos společný se skauty z Postřelmova. Termín od 10. – 21. července.

Děvčata se věnovala nejmladším světluškám – Medvíďatům na Kašavě od
28. července do 5. srpna.
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Podruhé v novodobé historii našeho střediska jsme mohli oslavit úspěch v celostátním
kole Svojsíkova závodu. V roce 1995 byli naši skauti v Ostravě druzí a letos se
vicemistryněmi republiky staly naše skautky. Být druhé po vítězné domácí hlídce z Tábora
je pro nás více než být první. Než se dostaly do Tábora na celostátní kolo 26. – 30. září,
probojovaly se z okresního kola 12. května v Ratajích do krajského kola ve Zlíně, které
proběhlo v centru města 9. června. V krajském kole si prvním místem zajistily postup do
celostátního kola.
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Od 9. do 11. října se uskutečnila sbírka Postavme školu v Africe. Na tuto veřejnou
sbírku, kterou pořádá Člověk v tísni, se podařilo získat 7.619 Kč, které putují do Etiopie.
Sbírka je spojena s propagační akcí o problémech života v afrických zemích.

Ani letos se závěr roku neobešel bez Mikulášské, která byla 8. prosince. Pestrý
program v klubovně měli možnost vidět i rodiče.

Rok oddíly uzavírají rozloučením u stromečku, letos jej
zdobily skautky a světlušky i v lese pro zvířátka. Došlo i na jízdu na
koni. Chlapci zajistili a slavnostně donesli do kostela na mši
23. prosince betlémské světlo.
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Činnost kmene dospělých – oldskautů
Většina dospělých registrovaných členů studuje na vysokých školách nebo pracuje
mimo Holešov, proto se schází neformálně po návratu domů v pátek večer na plaveckém
bazéně nebo na bowlingu. Tam si také domlouvají případné akce, kterých se podle možností
v různém počtu účastní. Tak například na Velikonoce od 7. – 9. dubna putovali pěšky kolem
řeky Svratky.
4. ročník nočního přechodu hostýnských vrchů Clay-Eva po stopách výsadku
parašutistů za 2. světové války uspořádali v noci ze 13. na 14. dubna. Zúčastnilo se 37
statečných, kteří v podvečer vyrazili z Rackové a časných ranních hodinách přišli do Bystřice
pod Hostýnem.

V sobotu 19. května se uskutečnil 18. Memoriál dr. Rudolfa Plajnera na sv.
Hostýně, v letošním roce se vzpomínalo 20. výročí jeho úmrtí. Také to bylo 10 let od úmrtí
zakladatele tohoto memoriálu bratra Antonína Vémoly – Barona.
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12. června se naši oldskauti stali kmotry hřebečka Marata. Zatím je s mámou a je
krásný. Potom si na kolech udělali výlet do lomu u Kunovic.

O prázdninách se rozeběhli po celém světě. Skotsko, Korsika, Norsko, Belgie, Itálie,
Balaton, Mexiko i naše Beskydy …

Korsika

Norsko

Belgie

Itálie
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Mexiko

Skotsko

Závěr kalendářního roku strávily rodiny s malými dětmi na Kašavě, další na Silvestra
zdolávali vrcholy. A tak nový rok 2008 přivítali na sv. Hostýně a Pardusu v Hostýnských
vrších nebo v Beskydech na Lysé hoře.
Při našem středisku se také schází Sdružení přátel junáka. Jsou to věkově starší
bratři a sestry, kteří si na svých setkáních rádi zavzpomínají na zážitky ze svých aktivních
skautských let a stále mají zájem o to, jak naše středisko v současné době funguje.

Holešov 5. ledna 2008

Alois Reimer
vedoucí střediska

Mgr. Milena Machálková
zástupce vedoucího střediska

Hana Reimerová
členka okresní rady
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