Výroční zpráva za rok 2016

rok založení
oddílu

počet členů
děti / vedoucí

větší akce
v roce

1.Chlapecký oddíl Ruda

1945

32/2

22

2.Chlapecký oddíl Olšany

1935

21/2

6

3.Dívčí oddíl

1969

53/2

22

4.Roverský kmen

2011

10/21

6

634. klub OS

1990

0/21

16

Název oddílu

Junák - český skaut,
středisko Ruda nad Moravou, z. s.

Skautské středisko děkuje obci Ruda nad Moravou a obci Olšany
za finanční podporu v roce 2016 a za projevenou důvěru při
pořádání a organizaci společenských, sportovních, humanitárních
a jiných akcí pro širokou veřejnost. Jsme rádi vaší součástí.
Děkujeme

26 a více let
18-26 let
15-18 let
6-15 let
do 6 let
celkem
počet osob

Úvodem
Skauting je určen pro všechny děti a lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit
a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí
a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje
26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura,
přírodověda a další.
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Pro aktuální přehled o tom, jak se daří skautům
v Rudě a okolí, navštivte naše NOVÉ webové stránky!!

WWW.SKAUTRUDA.CZ
Naleznete zde fotografie z výprav, termíny schůzek, kalendář akci, informace o
oddílech i družinkách a mnoho dalšího.
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Aktuálně čítá naše základna REKORDNÍCH 164 registrovaných členů. Tímto
počtem jsme 3. nejpočetnějším střediskem v okresech Šumperk a Jeseník.
Velikostně jsme srovnatelní se základnami Šumperk a Zábřeh.
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Počet členů
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1. chlapecký oddíl Ruda – chlapci 6-15 let,
V oddíle se schází 5 družin – Liščata, Mravenci, Škorpioni, Tygři, Gepardi
Vedoucí oddílu – Mgr. Jan Pospíšil - Kloučí

2. chlapecký oddíl Olšany – chlapci 6-15 let,
V oddíle se schází 2 družiny – Medvědi, Aligátoři
Vedoucí oddílu – Ing. Michal Mutina - Mamut

3. dívčí oddíl Ruda – dívky 5-15 let,
9 družin – Rejnoci, Sýkorky, Lvíčata, Ještěrky, Kolibříci, Pandy, Křečci, Slůňata, Veverky
Vedoucí oddílu Jana Brokešová – Janička

4. Roveři a Rangers – chlapci a dívky 15-26 let,
V oddíle se schází 2 družiny – Pískači, Louže
Vedoucí oddílu – Ing. Petr Pospíšil – Pítrásek

634. klub OS – muži a ženy nad 26 let
Vedoucí oddílu – Oldřich Tanert

Všichni vedoucí oddílů i jejich zástupci jsou kvalifikovanými pracovníky pro práci s
dětmi - mají úspěšně složenou dvoustupňovou vůdcovskou zkoušku, která je
akreditována ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Život střediska
Základem naší činnosti jsou
pravidelné
každotýdenní
schůzky. V týdnu se konají
schůzky
vlčat, skautů,
světlušek a skautek, každé
podle pohlaví a příslušné
věkové
kategorie.
Pravidelně se schází i kmen
roverů a rangers. Chod
oddílu řídí oddílová rada,
která se schází každý měsíc
a každý měsíc se schází i středisková rada, která plánuje a řídí činnost střediska.
Tento rok proběhl sněm, na kterém jsme zvolili nové vedení. Vůdcem střediska se
stal Zdeněk Dokoupil a jeho zástupcem Petr Pospíšil.
Všechny schůzky se konají ve skautské klubovně u kina v Olšanech a ve dvoře za
Záložnou v Rudě nad Moravou. Za příznivého počasí se převážná část jejich
programu koná venku. Zhruba jednou za měsíc pořádá také každý oddíl
víkendovou akci. Výpravy se konají i v zimě. Na těchto výpravách se dětí učí žít v
souladu s přírodou.
Díky Obecnímu úřadu v Rudě se letos podařilo dokončit rekonstrukci klubovny
v Rudě (nové podlahy, omítky, osvětlení, okna, vytápění, zateplení stropu, atd.)
Kromě jednodenních výletů do okolí či vícedenních výprav s přenocováním
jsme uspořádali i tři letní stanové tábory. Jeden byl určen pro vlčata a skauty,
druhý pro světlušky a skautky, třetí tábor měl vzdělávací charakter, v rámci
Jesenické lesní školy.

Letos poprvé jsme tábořili na vlastním tábořišti na Olšanských horách. Zakoupený
pozemek byl původně bažinatého charakteru, ale díky vytrvalé práci a odhodlání
se nám podařilo pozemek
vyžďářit, vyklidit, zmeliorovat,
srovnat, zatravnit, zřídit kvalitní
zdroj pitné vody a vytvořit tak
krásné a klidné místo ke konání
táborů
v srdci
přírody.
V současnosti je pozemek opět
připraven na letní běhy našich,
ale i cizích táborů.

Příklady činnosti
•

Tábory, víkendové a jednodenní výlety

•

Úklid obce, Dětský karneval, Tříkrálová sbírka

•

Betlémské světlo, Sbírka ošacení, RS Cup – krajské utkání ve florbalu

•

Jesenická lesní škola – vzdělávací akce celorepublikového charakteru

Slovo závěrem
S mládeží v obou obcích pracujeme již po desetiletí a tak jak rychle utekl rok 2016,
věříme, že utečou i další dekády, proto si přejeme zachovat spolupráci a vzájemný
přínos sobě navzájem. Obce v naší činnosti byly vždy významnými partnery.
V roce 2016 jste nám pomohli opravit obecní klubovnu. V tomto roce budeme
rádi za další rekonstrukce vedoucí ke zkvalitnění podmínek naší činnosti.
Děkujeme

Kontakt:
Vůdce střediska: Zdeněk Dokoupil
Zástupce vůdce střediska: Ing. Petr Pospíšil
Junák - český skaut,
středisko Ruda nad Moravou, z. s.
9. května – za Záložnou,
789 63 Ruda nad Moravou
IČO 60341955
www.skautruda.cz
junak.ruda@gmail.com

