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SLOVO NA ÚVOD
Píše sa rok 2018. No áno, kto by si to
bol nevšimol. Každým rokom prepisujeme dátumy akosi rýchlejšie. Aspoň
ja mám ten pocit. Prednedávnom
sme ešte pomáhali na Hričovskom
hrade, sedeli v táborovom kruhu pri
táboráku, boli na oddielovom výlete
či tancovali na našom prvom zborovom plese. Veci sa menia rýchlo. Tak
ako prišiel rok 2018, o chvíľu tu máme
tábor, jesenné výpravy či ďalší ples.
Celú túto hru má na svedomí jeden
vinník, čas. Je to niečo, čo nedokážeme zmeniť, niečo, s čím nevieme pohnúť. Čo však vieme zmeniť, je to ako
ten čas trávime. Každý z nás máme
nejaký „márnič“ času, ktorý nás brzdí
a nedovoľuje nám tráviť čas zmysluplne. Môžu to byť sociálne siete, internet vo všeobecnosti, kopa práce, naháňanie sa za úspechom, peniazmi...
Je toho mnoho a každý z nás vie,s čím
bojuje. Keď sa nám podarí prekonať
našu lenivosť, túžby či nálady, vtedy
získavame čas. Sám o sebe nemá hodnotu, tú mu dáva človek svojim využitím.

Držíte v rukách výročnú správu, ktorá
je súhrnom množstva času a energie,
ktoré sme pre zbor obetovali. Naši
vodcovia, radcovia, rangeri, ochotní roveri, ale i podporovatelia nášho
zboru venovali počas uplynulého roka
nášmu zboru mnoho. Od prerábky
klubovne (najmä čajovne), cez množstvo času venovaného prípravám družinoviek, akcií, tábora, pomoci mestu
či Hričovskému hradu, ale i finančne
pomohli zboru. Ich čas, energia a prostriedky padli na úrodnú pôdu a za to
im chcem v mene celého zboru poďakovať. Bez vás by sme neboli tým, čím
sme. Vďaka vám dokážeme tento svet
robiť o niečo krajším miestom. Aj to je
poslaním skautingu.
Tomáš Buček - BUČO, vodca zboru
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O SKAUTINGU
Skauting je dobrovoľná, nepolitická, výchovná organizácia pre mladých ľudí, otvorená všetkým bez
rozdielu pôvodu, národnosti, rasy,
náboženského vyznania alebo politického presvedčenia.
Skautské hnutie bolo založené britským generálom Robertom BadenPowellom (Bí-Pím), ktorý v roku 1907
zorganizoval prvý skautský tábor. Na
Slovensko sa skauting dostal v roku
1913.
Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka a
jeho príprave na plnohodnotný život.
Rozvíjať jeho vedomosti, schopnosti
a postoje v telesnej, intelektuálnej,
citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti v súlade so zásadami
stanovenými zakladateľom skautského hnutia.
Členovia svoju činnosť vykonávajú
dobrovoľne a bez nároku na akúkoľvek odmenu.
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Slovenský skauting(SLSK) je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, založené a registrované
podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Venuje sa výchove,
neformálnemu vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám pre deti a mládež. Je členom svetových organizácií
skautov WOSM a skautiek WAGGGS.
25. zbor Vodopád založili skauti v
spolupráci so saleziánmi v roku 1990.
V júli 2016 sme sa však so saleziánmi
rozlúčili a presťahovali sa do novej
klubovne na Jánošíkovej ulici a neskôr
do priestorov Obchodnej akadémie
sv. Tomáša Akvinského. Momentálne
máme zaregistrovaných 127 členov v
5 oddieloch a 13 družinách

VEDENIE ZBORU
VODCA ZBORU
Tomáš Buček

tomas.bucoo@gmail.com
0907 473 594

26 rokov, pracuje ako zdravotnícky
záchranár v Žiline. Absolvent Slovenskej ekumenickej lesnej školy (2011).
V Žilinskej skautskej oblasti vypomáha v Líderskej rangerskej škole Stromorast.

2.ODDIEL BERUŠKY
Včielky (6-11 rokov)
Družiny: Snežné sovy, Nutelly
vodkyňa:
Martina Halousková

martinahalouskova@gmail.com
0949 755 871

21 rokov, študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave.

1.ODDIEL MAKAKI

3.ODDIEL ALDARION

Združuje starších roverov (23+), ktorí
už nemajú svoje družiny, ale snažia sa
prikladať ruku k dielu všade, kde je to
potrebné...

skautky (12-16 rokov)
Družiny: Prasiatka, Veveričky, Koaly,
Srnky
vodkyňa:
Viktória Krutáková

vodca:
Dávid Heglas

viktoria.krutakova@gmail.com
0944 484 591

27 rokov, hydrogeológ

21 rokov, absolventka slovenskej ekumenickej lesnej školy (2015), študentka fyzioterapie v BB. Spoluorganizátorka Líderskej rangerskej školy a celoslovenskej akcie Radcovské fórum.

19.ODDIEL FALCO

16.ODDIEL RYSY

skauti (12-15 rokov)
Družiny: Gorily, Medvede, Pirane, Mamuty, Bobry

vĺčatá (6-11 rokov)
Družiny: Sokoly, Svište

davidheglas@gmail.com
0908 218 134

vodca:
Marián Berger

majo.b10@gmail.com
0902 587 835

20 rokov, študent informatiky na Žilinskej univerzite, absolvent Vodcovskej lesnej školy Safari (2016).

vodca:
Jakub Harzek

j.harzek@gmail.com
0949 497 817

20 rokov, študent učiteľstva na Katolíckej univerzite v Ružomberku, absolvent Vodcovskej lesnej Školy Safari
(2016).

Všetky funkcie sú demokraticky volené a schvaľované zborovou radou.
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ZLOŽENIE ZBORU
Štatistické údaje za ostatných 5 rokov. Minulý rok sme mali síce menší
pokles členov, avšak v novom roku
nás je už 127 a to je len začiatok...

ČLENSTVO
Prehľad za posledných päť rokov

Počty podľa vekových kategórií

Pomer chlapcov k dievčatám

2013
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2014

2015

2016

2017

AKTIVITY
Tábor

Upratovanie Hájika
22. apríl. Dva dni pred oslavou sv. Juraja, patróna skautov. Les pri Hájiku.
Čo spája tieto tri veci? Áno, bolo to
práve v ten deň, kedy nás voľajaký
čudesne oblečený chlapík, ktorý sa
vydával za sv. Juraja, privítal pred
školou v Závodí. Odviedol nás až ku
serpentínam - schodom, ktoré vedú
zo Závodia na sídlisko Hájik. Tam nás
vyzval, aby sme sa nebáli tak, ako aj
sv. Juraj, bojovať s drakom - zlom vo
svete. Podotkol, že jedným zo spôsobov, ako proti nemu bojovať, je
slúžiť, no a čo iné sa nám ponúkalo
ako poslúžiť prírode a skrášliť inak
znečistené, fľaškami a kadejakým
odpadom posiate prostredie v okolí
spomínaného sídliska. Vĺčatá aj včielky, skauti aj skautky, roveri aj roverky
sa rozdeľujú do skupín, berú rukavice,
hrable a vrecia na odpad. S odhodlaním vzoprieť sa pohodlnosti chytajú
sa svojej služby. Vtedy však ani len
netušili, že ich čaká prenášanie starého gauča, nosenie starých pneumatík
alebo napríklad skúšanie, či pokazené
mlieko naozaj tak zapácha, ako to o
ňom všetci nešťastníci tvrdia.

Najdôležitejšou udalosťou skautského roka je tábor. Tento rok sme boli
vo Veľkej Fatre pri dedine Podhradie.
Začali sme stavačkou, na ktorú sa záujemcovia museli dostať cez výberové konanie natočením motivačného
videa o stavaní tábora. Na tretí deň
prišli zvyšní skauti, ktorí putovali cez
lúky-lesy. Dej tábora sa odohrával
identicky – uprostred divočiny. Prieskumný tím mapoval a skúmal okolie
tábora. Zamestnávatelia tejto prieskumnej firmy im hádzali pod nohy
polená hygienickými kontrolami,
požiarnym poplachom, zatvorením
kuchyne, nezmyslenými príkazmi, až
sa prieskumníci rozhodli utiecť. Nakoniec sa situácia vyhrotila tak, že o
nesprávnom konaní firmy musel rozhodnúť súd. Vlčiatsky tábor bol o vyslobodení zakliatej krajiny spod vplyvu zlého čarodeja.
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AKTIVITY
Počas roka prebehne približne 420 družinoviek, každotýždenných stretnutí, čo predstavuje asi 840 hodín.
Oddielové akcie, stretnutia celého oddielu sa uskutočňujú približne 25
krát za rok a predstavujú asi 41 dní čo je 984 hodín.
Brigáda Hričov
Jedného pekného posledného jesenného sobotného rána sme sa stretli so skautmi a skautkami 25. zboru
Vodopád na autobusovej stanici s
kopou náradia a výdatnými desiatami. Presunuli sme sa autobusom do
Hričova, odkiaľ sme cez rannú hmlu
vystúpili na hrad Hričov. Rozdelili sa
na malé viacčlenné skupinky a pustili
do práce. Spoločnými silami sa nám
podarilo natrieť ochranným lakom a
zrenovovať hradné schodisko, ďalšia
skupina úspešne „bojovala“ s opravami lesnej cesty pre terénne vozidlo
na prepravu materiálu na hrad. Prácu
sprevádzala krása prírody, ticho ale aj
humor a „kopec“ srandy. Veľmi usilovne pracovali starší, ale aj mladší skauti, ktorým patrí pochvala.

06

Zbierka Tesco
Na potravinovej zbierke, ktorú organizuje Tesco so Slovenskou katolíckou charitou, sme ako zbor zabezpečovali v dňoch 9.-11.11. v Tescu na
Bulvári výber darov od ľudí. Akcie sa
zúčastnilo okolo 20 skautov. Podarilo
sa nám za tieto dni vyzbierať 541,6
kg potravín a hygienických potrieb v
hodnote 1066,01€. Tie poputovali do
zariadení charity a rodín, ktoré to najviac potrebujú.

Duchovné cvičenia
Tak ako aj minulý rok, aj teraz sme sa
rozhodli usporiadať duchovné cvičenia, a tak sa na 3 dni odrezať od hluku
tohto sveta a stráviť čas s Bohom. Počas týchto 3 dní nás duchovne sprevádzal salezián Peter „Pegas“ Ondrej.
Obohatil nás svojimi prednáškami,
ktorých hlavným motívom bol Ježiš
ako osoba. Témy sa nám snažil priblížiť aj pomocou grékokatolíckych ikon.
Bol to veľmi plnohodnotne strávený
čas, počas ktorého sme si mohli prehodnotiť svoje priority a zlepšiť svoj
vzťah s Bohom.

Zimný tábor
Pre našich roverov je už tradíciou, vybrať sa v zime počas ťažkých poveternostných podmienok na zimný tábor.
Tento rok sa konal v Babkove na nový
rok. Spoločne museli zdolať zimné
počasie a zahrievať sa prácou - rúbaním dreva, kúrením, varením... Popri
tom sa spoločne zabávali a utužovali
priateľské vzťahy.

Betlehemské svetlo
Každý rok putuje po Slovensku Betlehemské svetlo - symbol pokoja, radosti... Aj tento rok sme sa zapojili do
jeho distribúcie. Okrem slávnostného
odovzdania v Katedrále a na Biskupskom úrade, sme ho odovzdávali v
ďalších žilinských farnostiach. Taktiež
sme boli k dispozícii deň pred štedrým dňom na Mariánskom námestí.

a mnoho iných...
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HOSPODÁRENIE
Príjmy
Registrácia SLSK
Dotácia MŠ SR
Daň z príjmov (2%)
Tábor (účastnícke poplatky)
Členské príspevky
Dary
Benefičný ples
Odklínanie hradov
Príspevok za zapožičanie materiálu

€
1128,1065,1683,3795,1178,530,1065,100,100,-

Výdavky

€

Registrácia prevedená na SLSK
Nájomné za klubovňu
Energie
Tábor
Cestovné výdavky
Materiál a potreby do klubovne
Skautské potreby (nášivky,šatky,...)

1128,1800,998,3305,38,1070,367,-

Spolu
11 359,- Spolu
8 706,-----------------------------------------------------------------------------------------------------+2 653,Rozdiel príjmov a výdavkov

PODPORA
Podporili nás:
Ministerstvo školstva SR - dotácia
Tlačiareň FORK - tlač
Margita Matiová - vedenie účtovníctva
Západoslovenská energetika
- Odklínanie hradov - Hričov
Rodina Hodoňovcov, Kebluškovcov
a Turianovcov

Všetkým srdečne ďakujeme.
Podporte nás:
- 2% z dane
- materiálom: kancelárskym,
táborníckym, remeselníckym, ...
- možnosťou dopravy na tábor
- poskytnutím ubytovania na akcie
- tlačou materiálov
- finančne
- ...
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Sledujte:

www.zborvodopad.sk

SPONZORI NÁŠHO 2.PLESU

www.zborvodopad.sk

Tlačiareň_www.fork.sk

