Výroční zpráva za rok 2006
středisko Holešov

V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl
děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl chlapců Bílý
jednorožec – 13 vlčat, 11 skautů, 1 rover a 1 vedoucí. Oddíl OS 12 mužů a 11 žen.
Jako každý rok jsme se nejprve veřejnosti představili 7. ledna 2006 při Tříkrálové
sbírce, kterou tradičně pořádá místní charita.
Ke Dni sesterství opět vyrobily skautky a světlušky přáníčka, která roznesly bývalým
starším členkám. Hlavně se ale rozdaly účastníkům schůze OS a SPJ Holešov, která se konala
právě v tento den – tj. 22. února.

Na Velikonoce jsme mohli naše Slunečnice potkat na ulici jak prodávají vlastnoručně
vyrobená kuřátka a na velikonoční pondělí 17. dubna jsme je viděli i v televizním přenosu při
předávání výtěžku sbírky za celou organizaci Junáka zástupcům akce Pomozte dětem.
V Holešově vybraly 10.444,50 Kč.

Naši oldskauti již počtvrté pořádali z 21. na 22. dubna Noční přechod Hostýnských
vrchů na trase Racková – Bystřice pod Hostýnem při příležitosti 62. výročí seskoku
paradesantní skupiny Clay – Eva.

1. května jsme opět pomohli při organizaci dne otevřených dveří na holešovském
zámku, tentokrát se děvčata přestrojila za Bílé paní a návštěvníkům tak zpestřila prohlídku.
Při oslavách osvobození města 5. května jsme stáli čestnou stráž u pomníku padlých
na místním hřbitově.
Další tradiční akce našeho střediska je Květinový den – veřejná sbírka na výzkum a
prevenci rakoviny. S úspěchem jsme prodali všech 1.000 květinek a vybrali 18.984,50 Kč.

Další významná akce měsíce května byl 17. ročník Memoriálu Dr. R. Plajnera, který
připadl na sobotu 20. května.

Závody roku 2006
Okresní kolo Závodu světlušek a vlčat proběhlo 6. května 2006 v Chropyni. Naše
hlídky postoupily do krajského kola.

Na krajských závodech v Kateřinicích dne 3. června se i za velmi nepříznivého počasí
naše světlušky umístily na 3. místě.

Tábor Vřesovice - 13. 8. do 27. 8. 2006
Střediskový tábor ve Vřesovicích na Klimentském potoce, kde jsme putovali
prostorem a časem, se vydařil. Zúčastnilo se ho 19 dětí a 6 dospělých.

Byli jsme překvapeni, že v bezprostřední blízkosti našeho tábora bylo několik dalších
táborů a chat. Naštěstí soužití probíhalo velmi dobře, někdy bylo i přínosem, jako například
rytířské hry, které pořádal na koních sousední tábor a mohli jsme se také zúčastnit. Pro nás
překvapující a výhodné bylo také množství dřeva v okolních porostech, které jsme měli přímo
za táborem.
Blízkost hory sv. Klimenta dával tomuto prostředí mystický náboj. Na vrcholu jsou
zbytky románské rotundy, zvonkohra a kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Tento tábor nám umožnil poznat oblast Chřibů, kterou naši členové téměř neznají.
Samozřejmě jsme se podívali i na místa notoricky známá – Velehrad a Modrá.
Po delší přestávce si letos opět členové vyzkoušeli soužití chlapeckého a dívčího
oddílu, museli se vzájemné přizpůsobovat, ale také se zase lépe poznali.

Další školní rok jsme začali tradičně na začátku září náborem nových členů a
Drakiádou.
Ve spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni jsme uspořádali sbírku a
osvětovou akci na pomoc africkým dětem – „Postavme školu v Africe“. Podařilo se vybrat
13.717,50 Kč. Největší podíl na přípravě této akce měl chlapecký oddíl.

Oldskauti se na podzim vypravili na výlety. Nejdříve se vydali na Kelčský Javorník a
17. listopadu zdolali Kralický Sněžník.

Další tradiční čestná stráž u pomníku TGM je vždy k výročí vzniku republiky
v předvečer 28. října.
V sobotu 9. prosince jsme měli v Holešově Mikulášskou, kde se oddíly prezentovaly
dlouho připravovanými scénkami, zřejmě tak dobrými, že se přišel podívat i Mikuláš.

Poslední a opět tradiční akcí našich členů bývají vánoční schůzky spojené se zdobením
stromečku pro zvířátka v lese.

Občanům Holešova jsme k Vánocům popřáli zajištěním Betlémského světla, které
bylo umístěno jako vždy v kostele Nanebevzetí panny Marie.
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