LIDÉ

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA
přerušení
činnosti kvůli
koronaviru

3
4

nově udělených
vyznamenání
Březový lístek

tábory

14
156

členů střediska

hospodaření

kontakt

PŘÍJMY STŘEDISKA
Členské příspěvky (určené středisku)
Dotace ze státního rozpočtu
Příšpěvky samosprávních orgánů
Příjmy na akce
Příjmy z pronájmů základen
CELKEM

25 145 Kč
111 668 Kč
26 000 Kč
241 374 Kč
146 747 Kč
550 934 Kč

VÝDAJE STŘEDISKA
Opravy a údržba
Materiál a potraviny
Služby
Poplatky a pojištění
Ostatní výdaje
CELKEM

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Kristýna Koutenská
kristyna.finkeova@gmail.com / 607 832 624
ZÁSTUPCE VEDOUCÍ: Veronika Horová
veronika.horova@skaut.cz / 777 311 585
HOSPODÁŘKA STŘEDISKA: Tereza Orosová
tereza.wolkerova@gmail.com / 739 410 118
VEDOUCÍ BERUŠEK: Kateřina Horváthová
horvathova.kacka@seznam.cz / 602 501 628
VEDOUCÍ VLČAT: Michaela Žáková
mishule.zakova@seznam.cz / 608 162 809
VEDOUCÍ NADĚJE: Kateřina Nečasová
katerina.necasova99@gmail.com / 602 392 505
VEDOUCÍ NORNO: David Chalupa
david3chalupa@gmail.com / 728 522 839
VEDOUCÍ NOCON: Pavla Havlíčková
pavla.havlickova@gmail.com / 777 705 391
SPRÁVCE NEMOVISTOSTÍ: Martin Drápalík
martin.drapalik@tiscali.cz / 721 537 236

93 216 Kč
247 986 Kč
90 301 Kč
9 445 Kč
44 491 Kč
485 439 Kč

Malá 194
Nové Město na Moravě
592 31
tel.: 607 832 624
email: bily.stit@skaut.cz
web: www.okenko.org
datová schránka: i75n8dg

děkujeme!
Všem našim členům,
rodičům, přátelům
novoměstského
skautingu, panu
Dvořákovi, manželům
Drdlovým, panu
Vopršalovi a sponzorům!

výroční
zpráva 2020
Junák - český skaut,
STŘEDISKO Bílý štít
Nové město na moravě,
z. s.

Rok 2020 byl nesnadný rok. Pandemie
koronaviru zavřela naše klubovny na dlouhé
týdny, kůrovec poničil okolí obou našich
tábořišť a my jsme se s tím museli vypořádat.
Zahájili jsme online program a
v onlinu vedli i porady. Řešili jsme a vyřešili,
kde postavíme tábory, aby byly bezpečné.
Pomáhali jsme. Šili jsme a roznášeli roušky,
vyráběli obličejové štíty. Zvládli jsme připravit
a odvést všechny tábory. Postarali jsme se o
úklid klubovny a provedli mnoho oprav, na
které jsme získali dotace.
Plně jsme dosáhli skautského hesla
a byli jsme připraveni.
Kristýna Koutenská - Vilík
vedoucí střediska

emsj
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NORNO V POLSKU
V únoru se roveři z družiny Norno vydali za skauty
do polské Wroclawi. Ti je provedli po městě,
společně si zahráli několik her a popovídali si o
tom, jak skauting probíhá v Česku a jak naopak v
Polsku.

VLČATA

NADĚJE

ZÁKLADNY

Berušky jsou malé skautky
ve věku 6 – 11 let, v roji se v
tomto roce vystřídalo 36
děvčat, na akcích se jim
věnuje 8 vedoucích ve věku
16 – 45 let. Beruščí
skautský program tvoří 5
stupňů stezky, 2 odborky,
sport, rukodělky a spousta
zábavy. Společně jsme v
roce 2020 strávili
28,5 hodin na schůzkách,
18 hodin na výletech,
44 hodin na výpravě,
312 hodin na táboře a
7,5 hodin na online
schůzkách. Nejdůležitější
akcí byl tábor na tábořišti
Zubrštejn. Během tábora
jsme absolvovali
imaginární cestu kolem
světa, ale také prošli les
s lesníkem, navštívili
místní kravín, jezdili na
kole a zažili spoustu
společné radosti.

Vlčata jsou oddíl pro
chlapce prvního stupně
ZŠ. Kluci ve vlčatech mají
spoustu energie a rádi se
hýbou a hrají všemožné
pohybové hry a sportují.
Program přizpůsobujeme
jejich potřebám. V době,
kdy jsme se během roku
nemohli setkávat. zadávali
jsme vlčatům úkoly, které
je vytáhli ven nebo je
inspirovali k tvoření,
k pomoci druhým a k
tomu být aktivní. V září
přišli do oddílu nováčci a
od září se také změnilo
vedení smečky, i v něm
jsou nováčci. Skautský rok
vlčata završila táborem
See, tábor se konal na
tábořišti Spálená Valcha a
bylo to skvělé
dobrodružství v přírodě,
které všechny nabilo a
povzbudilo.

Naděje je oddíl pro
děvčata i chlapce na
druhém školním stupni.
V Naději se postupně
naučí větší samostatnosti,
protože řadu věcí už za ně
nedělají vedoucí. Také se
podílejí na tvorbě
programu svých družin,
čímž se učí aktivnímu
přístupu k životu. Rok
2020 pro nás znamenal
především nový způsob
programu a to distanční
„online“ formou. Nejlepší
akce roku (zimní tábor na
Blatinách a letní tábor na
Spálené Valše) jsme si však
naštěstí náramně užili
společně a na chvíli tak
zapomněli na dění
v reálném světě. Od
nového školního roku se
naše řady opět rozrostli a
máme 40 skautů a
skautek.

Naše středisko vlastní
skautskou klubovnu,
skautskou chatu
Mercedes, tábořiště
Spálená Valcha a v
dlouhodobém pronájmu
má tábořiště Zubrštejn.
V letošním roce proběhla
na našich základnách
řada oprav díky dotacím
MŠMT a Junáka.
V klubovně jsme opravili
komín a obložili kamna.
Mercedeska má nově
obloženou kamennou
terasu. Největší akcí bylo
vyvrtání studny na
tábořišti Spálená Valcha.
Studna je hluboká 35 m a
je v ní pitná voda. Díky ní
se značně zvýší komfort
všech táborníků.

AKCE: PŘESTĚHUJ TÁBOR A TO HNED!
Okolí tábořiště Zubrštejn postihl kůrovec. Tábořiště
jsme postavili na jiném místě než obvykle a
dokonce jsme ho pro hrozící pád stromů museli
ještě jednou přestěhovat. Přestěhovat táborový
kruh nám trvalo pouhých 45 minut. Díky všem!

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
23.12. jsme se nesešli jako tradičně na náměstí
pod stromem, ale vytvořili dvě výdejní okénka.
Jedno v klubovně, kde hrál z otevřených oken
Betlém band, a druhé v Horáckém muzeu. Pro
plamének si přišlo jistě přes sto lidí.
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ÚVODNÍ SLOVO

BERUŠKY

