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SLOVO NA ÚVOD
Rok 2016 ubehol ako voda a priniesol nám kopec zážitkov, ale i zmien,
s ktorými sme sa museli vyrovnávať.
Hoci tých zmien nebolo veľa, boli pre
nás o to podstatnejšie. Určite najväčšou, za 25 rokov nášho fungovania,
bolo opustenie starej klubovne a hľadanie si nového útočiska. Začala sa
pátračka po vhodných priestoroch,
ktorá netrvala krátko. Vďaka Bohu, sa
nám to nakoniec podarilo. Dlhodobo
nevyužívaná pivnica na Jánošíkovej
ulici teraz ožíva družinovými stretnutiami a prerábkami, aby bola tou
najlepšou klubovňou. Stále má svoje
„muchy“, ale postupne sa ukazujú pozitívne zmeny. Ako sa hovorí: ,,Čo nič
nestojí, za nič nestojí.‘‘
Okrem toho sme zorganizovali množstvo tradičných i nových akcií ako
napr. 4-dňový cyklopuťák či duchovné
cvičenia pre roverov, ktoré sa stretli
s pozitívnymi ohlasmi. Viacerí mladí
lídri sa vzdelávali na národných skautských kurzoch a školeniach. Rozniesli
sme Betlehemské svetlo do farností v
žilinskom okrese a mnoho iného.

Za toto všetko patrí vďaka najmä tým,
ktorí do tohto diela investujú čas a
energiu - radcom, vodcom, roverom
a všetkým, ktorí akoukoľvek troškou
prispeli, aby myšlienka skautingu chytala za srdce mladých ľudí. Vďaka patrí aj saleziánom za poskytnutie priestorov počas 25 rokov, rodičom za
prejavenú dôveru, podporovateľom
skautingu a Bohu za všetko požehnanie, ktoré nám dáva.
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 založili skauti-saleziáni v roku
1990. Až do júla 2016 sme fungovali
pri saleziánoch v Žiline. O našej novej
klubovni sa dozviete na ďalších stránkach. Momentálne máme 130 členov,
ktorí sú rozdelení do piatich oddielov,
dvanástich družín a troch roverských
patrol. Mnohí naši mladí sú aktívni na
oblastnej i národnej úrovni. Spájajú
nás spoločné ciele, zážitky, ako aj zvyky a tradície.

ZLOŽENIE ZBORU
VODCA ZBORU
Tomáš Buček

tomas.bucoo@gmail.com
0907 473 594

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

2.ODDIEL BERUŠKY
Včielky (6-11 rokov)
Družiny: Koaly, Opičky, Sedmokrásky
vodkyňa:
Martina Halousková

martinahalouskova@gmail.com
0949 755 871

20 rokov, študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave.

1.ODDIEL MAKAKI

3.ODDIEL ALDARION

Združuje starších roverov (23+), ktorí
už nemajú svoje družiny, ale snažia sa
byť k dispozícii, pomáhajú pri tvorbe
akcií a prikladajú ruku k dielu tam,
kde je to potrebné...

skautky (12-16 rokov)
Družiny: Polárne líšky, Prasiatka,
Veveričky
vodkyňa:
Viktória Krutáková

vodca:
Dávid Heglas

davidheglas@gmail.com
0908 218 134

26 rokov, študent inžinierskej geológie v Bratislave.

viktoria.krutakova@gmail.com
0944 484 591

20 rokov, absolventka slovenskej ekumenickej lesnej školy (2015). Spoluorganizátorka Líderskej rangerskej školy a celoslovenskej akcie Radcovské
fórum.

19.ODDIEL FALCO

16.ODDIEL RYSY

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

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

vodca:
Marián Berger

majo.b10@gmail.com
0902 587 835

19 rokov, študent Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, absolvent Vodcovskej lesnej školy Safari
(2016).

vodca:
Jakub Harzek

j.harzek@gmail.com
0949 497 817

19 rokov, študent Gymnázia sv. Františka z Assissi v Žiline, absolvent Vodcovskej lesnej Školy Safari (2016).

Všetky funkcie sú demokraticky volené a schvaľované zborovou radou.
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ZLOŽENIE ZBORU
Štatistické údaje za pár rokov len potvrdzujú, že sa nám darí. Naša činnosť
mladých napĺňa a rodičia nám dôverujú. Naša členská základňa je stála, bez
výrazných zmien.
ČLENSTVO
Prehľad za posledných päť rokov

Počty podľa vekových kategórií

Pomer chlapcov k dievčatám

2012
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2013

2014

2015

2016

KLUBOVŇA
Najväčšou zmenou minulého roka
bolo sťahovanie našej klubovne
do nových priestorov a zabývanie sa
na Jánošíkovej ulici. Obnášalo to nie
len sťahovanie vecí, ale aj mnoho práce na nových priestoroch.
Práce prebiehali už počas letných
prázdnin a zahŕňali vysprávky omietok a odstránenie starého nesúdržného podlahového náteru. Následné nanesenie nových náterov trvalo
približne do októbra. Skontrolovalo
sa a sfunkčnilo kúrenie a časti elektrických rozvodov. Popri tom sa v plánovanej čajovni odstránila stará omie
- tka až na kamenné murivo, ktoré sa
následne vyšpárovalo a vytvorila sa
jedinečná mozaika.

Do klubovne sa donieslo niekoľko desiatok paliet na výrobu pódia do čajovne, ktorú má pod palcom osobitný
manažérsky tím roverov. V klubovni
sa uskutočnilo ešte niekoľko brigád,
kde sme si zriaďovali sklady, upratovali a skrášľovali priestory, aby sme sa
udomácnili.
Momentálne sa aktívne pracuje na
čajovni a zriadení dielne. Ak by ste
disponovali nepotrebnou výbavou
dielne či náradím, ktoré by sa nám
mohlo hodiť, neváhajte sa nám ozvať.
Radi by sme sa zdokonaľovali v remeselníckych činnostiach - stolárskych,
kožiarskych a rôznych iných.
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AKTIVITY
420 družinoviek = 840 hodín (týždenné stretnutia družín)
25 oddielových akcií = 16 jednodňových a 9 víkendových= 1032 hodín
5 Klepáčov = motivačno-formačno-plánovacie stretnutia mladých lídrov
Zborová grilovačka
Tradičná guláška sa zmenila na grilovačku a uskutočnila sa v areáli Paľovej búdy pri lesoparku. Všetci skauti
nášho zboru, rodičia, priatelia a sympatizanti sme sa stretli pri dobrom
jedle a spoločných hrách. Pripomenuli sme si históriu a tešili sa z prítomnosti.

Tábor Liptovská Anna 2016
Tohto roku sa príbeh skautského tábora odohrával na novom táborisku
v Liptovskej Anne. Niektorí jeden, iní
dva či tri týždne strávili v náručí Liptova, kde sme hľadali a nachádzali pravé
hodnoty priateľstva i radosť zo života.
90 účastníkov v troch turnusoch, ktorí
si sami postavili a spravovali celý tábor. Každoročné zážitky z tábora nám
dodávajú motiváciu, upevňujú priateľstvá a ostávajú nám na celý život.
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Roverský cyklopuťák
Alternatívou roverského tábora sa
tento rok stal roverský cyklopuťák. 13
odvážlivcov sa rozhodlo prekonať náročný prechod z Liptova na Turiec, cca
170-200km na bicykli počas 4 dní. Roveri si tak vyskúšali siahnuť na strop
svojich síl. Náročný prechod cez Nízke
Tatry a Veľkú Fatru nám skrášľovala
panenská príroda, ticho hôr a slnečné počasie. Okrem dobrého pocitu z
toho, že sme každý deň zvládli určenú
trasu, nás hrial aj ohník s dobrou večerou. V takýchto okamihoch si človek praje, aby sa zastavil čas.

Duchovné cvičenia

Výlet na Filoménu

Tohtoročnou ďalšou novinkou boli
duchovné cvičenia v Liptovskej Tepličke. Radcovia, vodcovia a roveri prišli načerpať duchovnú silu, aby mali
počas najbližšieho roka z čoho čerpať
a odovzdávať ostatným. 4 dni v pokojnom prostredí sa rozhodlo stráviť 9
nadšencov pod záštitou kňaza Patrika
z Liptovského Trnovca.

Ako každý rok, aj tento rok sme mali
potrebu vybehať nabraté kilá z koláčov, kapustnice a kapra, a tak povianočný výlet na Filoménu nesmel
chýbať. Tento rok sme ostali verní tradičnej trase: Kunerád-Veľká lúka-Minčol-Višňové. Počasie bolo veterné,
ale to nás neodradilo od dosiahnutia
cieľa. Večer sme klasicky zakončili
zborovými Vianocami. Prvými v našej
novej klubovni.
1. ples 25. zboru Vodopád Žilina

Betlehemské svetlo

Hoci sa náš prvý zborový ples konal
až v januári 2017, nedá nám nespomenúť ho tu a aj takto sa poďakovať
všetkým sponzorom, ktorý náš ples
podporili. Pod kostolom na Vlčincoch
sa stretla veľká skautská rodina naprieč troma generáciami. Nadránom
si každý odnášal domov vytancované nohy a niektorí šťastlivci aj skvelé
tombolové výhry.

Svetlo pokoja zapálené v Betleheme
sa pred Vianocami šíri do mnohých,
nielen európskych krajín. Je výsadou
nás, skautov, že tomu môžeme napomôcť. Ďalší rok sa nám v spolupráci
s biskupským úradom, žilinskými a
okolitými zbormi podarilo zorganizovať slávnostné odovzdanie Betlehemského svetla biskupovi Žilinskej
diecézy. Následne naši skauti rozniesli toto svetlo do viacerých farností a
domácností.

a mnoho iných...
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HOSPODÁRENIE
Príjmy
Registrácia SLSK
Dotácia MŠ SR
Daň z príjmov (2%)
Tábor (účastnícke poplatky)
Členské príspevky, dary

€
1192,957,1387,4558,1370,-

Výdavky

€

Registrácia prevedená na SLSK
1192,Nájomné za klubovňu
600,Energie
417,Materiál a potreby do klubovne
650,Cestovné výdavky
106,Tábor
3056,270,Vzdelávanie, akcie a i.
Skautské potreby (nášivky,šatky,...) 625,-

Spolu
9464,- Spolu
6916,-----------------------------------------------------------------------------------------------------+2548,Rozdiel príjmov a výdavkov (vyhradené na dokončenie klubovne)

PODPORA
Podporili nás:
Ministerstvo školstva SR - dotácia
RK farský úrad Žilina-Bytčica - priestory
Saleziáni don Bosca - priestory
Obec Podhorie - priestory
Tlačiareň FORK - tlač
Margita Matiová - vedenie účtovníctva

Všetkým srdečne ďakujeme.
Podporte nás:
- 2% z dane
- materiálom: kancelársky, tábornícky,
remeselnícky, ...
- možnosťou dopravy na tábor
- poskytnutím ubytovania na akcie
- tlačou materiálov
- finančne
- ...
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Sledujte: www.zborvodopad.webnode.sk

SPONZORI

SPONZORI NÁŠHO 1.PLESU

Gomitolo
MDDr. Kristína Nováková

www.zborvodopad.webnode.sk

Tlačiareň FORK_www.fork.sk

