Junák svaz skaut

a skautek

R

St edisko 52101 „Františka Barví e“ T ebechovice pod Orebem
Výro ní zpráva za rok 2009
Základní informace o st edisku
Adresa st ediska:

Junák svaz skaut a skautek R
St edisko Fr. Barví e T ebechovice p.O.
Na Stav 801
503 46 T ebechovice pod Orebem
I 62690418
DI CZ 62690418

Vedení st ediska:

V dce st ediska:
Miloslav Rücker
Pod Zahrady 154, 503 46 T ebechovice pod Orebem
tel.: 495 592 585
mobil 605 406 632
Zástupce v dce:
P emysl Pistora
Nerudova1012, 503 46 T ebechovice pod Orebem
Vedoucí oddíl :
Sv tlušky: Magdaléna Pistorová
Vl ata: Daniel Procházka
Skautky: Lucie Štursová
Skauti: P emysl Pistora
Rove i: Viktor Charvát
Oldskauti: Jaroslav Charvát

innost st ediska v roce 2009
lenská základna st ediska 521.01
V roce 2009 bylo ve st edisku Junáka T ebechovice p.O. zaregistrováno celkem 110 len .
Z toho 80 len ve v ku do 26 let a 30 lenové ve v ku nad 26 let.

Samostatná innost oddíl
V roce 2009 bylo ve st edisku zaregistrováno p t oddíl d tí a mládeže do 26 let a jeden
oddíl dosp lých. Všechny oddíly pro d ti a mládež vyvíjely pravidelnou celoro ní innosti. lenové
oddíl se scházeli na pravidelných každotýdenních sch zkách dopln ných víkendovými výlety.

Celost edisková innost – akce ur

ené pro všechny leny st ediska i ne leny Junáka

Skautský ples

V m síci dubnu
prob hl tradi ní
14.
Skautský
ples. Jednalo se
o
osmý
od
obnovení Junáka
v roce 1989.

Svojsík v závod
Dne 16. 5. 2009 se skauti a skautky zú astnili Svojsíkova závodu na Novém Hradci v Hradci Králové.
Jednalo se o okresní kolo závodu. Našim hlídkám se p íliš neda ilo, chlapci skon ili poslední ze sedmi
hlídek, dívky šesté ze sedmi hlídek.

.

Ohe na sv. Ji í
U p íležitosti svátku patrona
skaut sv. Ji í se 24.4.2009
konal slavnostní ohe za ú asti
len všech oddíl , vedoucích,
rodi
len a p átel Junáka.

Okolo Orebu
V kv tnu
prob hlo
osmý
ro ník
cyklistického putování
„Okolo Orebu“. Akce
byla
po ádána
ve
spolupráci
s místní
organizací
„Orla“.
Akce je ur ena široké
ve ejnosti
se
vzr stajícím zájmem
ve ejnosti. Jejím cílem
je
ukázat možnosti
k vyjíž kám
do
blízkého
i
vzdálen jšího
okolí
našeho
m sta
a
seznámit
se
zajímavostmi našeho
mikroregionu.

Podzimní víkendovka v Rokytnici v Orlických horách 23.-25.10.2009
V íjnu se uskute nila celost edisková víkendová akce v Rokytnici. Zú astnily se jí všechny oddíly.
V ková kategorie byla od nejmenších až po ty nejstarší, celkem nás bylo 40. Hrály se hry, procházelo
se po okolí a r zn se sout žilo.

Tábory
Každoro ním vyvrcholením celoro ní innosti oddíl je celost ediskový trnáctidenní letní
tábor. V roce 2009 se konal op t na po átku ervence v Orlickém Záho í v po tu 65 ú astník .
Krom len st ediska se tábora ú astnili i ne lenové Junáka. Vedení tábora bylo zajišt no vedoucími
s odpovídající kvalifikací a s dlouholetou táborovou zkušeností. Vedoucí a inovníci odvedli kvalitní
práci. Tábor prob hl bez problém .

Skautský domov a základna ve Št nkov
Skautský domov
V areálu Skautského domova v T ebechovicích pod Orebem se nacházejí klubovny všech
t ebechovických oddíl . V hlavní budov v suterénu je jednak klubovna sv tlušek a také technické
zázemí, ve zvýšeném p ízemí je velká klubovna vl at a skautek. Klubovna skaut se nachází
v samostatném sroubku, opravená klubovna . 7 slouží k využívání p i celost ediskových akcích.
Klubovna . 7 byla v roce 2009 vnit n zateplena, obložena palubkami, bylo položeno nové linoleum.
V t ebechovickém areálu je ješt menší travnaté h išt na sportovní hry, sout že i závody.

Základna ve Št nkov

Základna ve Št nkov slouží oddíl m st ediska na víkendové výlety. Odehrávají se zde také
n které celost ediskové akce. V období prázdnin zde prob hly tábory jiných skautských st edisek i
oddíl .V roce 2009 se provád ly drobné opravy a údržbové práce, areál prošel n kolikrát celkovým
úklidem.

Vzd lávání vedoucích a inovník

St edisko nemá po odchodu n kterých kvalifikovaných inovník na jiné funkce ve vedení
n kterých oddíl vedoucí s plnou skautskou kvalifikací. P esto všechny akce probíhají pod vedením
kvalifikovaných vedoucích. Proto je dalšímu vzd lávání vedoucích v nována velká pozornost. V roce
2009 se poda ilo úsp šn zvládnout ekatelskou zkoušku sest e Andulce Kade ávkové a p ed
dokon ením je i sestra Jitka Babicová V roce 2010 o ekáváme, že si ekatelskou zkoušku ud lají 4
lenové a v dcovskou také 4 lenové st ediska.

Vyznamenání
Za dlouholetou výchovnou innost s mládeží
v našem st edisku byl vyznamenán st íbrnou medailí
Sv. Ji í v roce 2009 bratr Miloslav Rücker.

Partne i:
Adriana, Kand, Bohemilk, Mlékárna Byst ice pod Hostýnem, Franzz, Labeta, Zátka, Delana, Albi,
Vital Czech, Podorlická sodovkárna, Heinz, Rockempire, Unisale Gutex, Nestlé, Dr. Oetker, Rekop
P íloha:
Zpráva o hospoda ení st ediska za rok 2009.

