SKAUTSKOU STEZKOU
STŘEDISKO STŘELA STĚŽERY
Junák - český skaut, středisko Střela Stěžery, z. s.
PODZIM U SKAUTŮ
Začátek nového školního roku, jsme zahájili v plné síle,
nicméně naše činnost trvala pouze měsíc a pár dní a
poté byla opět přerušena vládními nařízeními.
Během přerušení činnosti a nemožnosti osobních
setkávání jsme ale nezaháleli, snažili se pomáhat
potřebným a dělat programy pro děti. Společně jsme 2x
pekli online pro záchranné složky (zdravotníky, hasiče a
policii). Děti s rodiči se vždy mohly připojit přes speciální
odkaz a pekli jsme společně anebo mohl každý upéct
off-line. Za dodržení všech opatření jsme pak večer po
pečení všechny dobroty, co kdo napekl vyzvedli u dětí
doma a následující den rozvezli po záchranných
složkách v Hradci Králové. Všechny záchranné složky
byly moc vděčné, a dokonce pak volaly či posílaly
děkovné emaily. Policie věnovala omalovánky a
samolepky pro děti jako projev vděčnosti. Druhé pečení
nás navštívil Český rozhlas a z pečení udělal reportáž.
Nezapomněli jsme ani na vlastní rodinu a online jsme
pro ně usmažili palačinky k večeři.
Dále jsme pro děti připravovali aktivity na ven, a to
křížovkovou a osmisměrkovou stezku do přírody, kdy si
děti s rodiči vyzvedli u klubovny mapu s vyznačenou
trasou a křížovku a vydali se na cestu. Každý dle svých
časových možností. Na trase pak plnily úkoly a na konci
stezky jim vyšla tajenka.
Mladší skautky měly ještě vlastní družinovky online od
poloviny listopadu a starší skautky se zapojily do sbírky
"krabice od bot".
Jako doplňkové aktivity jsme přidávali různé výzvy na
střediskový Facebook - např. postavte domeček pro
nějaké zvířátko – ptačí budky, listí pro ježka, vypůjčte si
skautské vykrajovátko u klubovny a upeče skautské
cukroví, vydlabejte dýni atp.
Od pondělí 7.12. jsme opět obnovili naši činnost a
zahájili schůzky i když s jistými opatřeními a omezeními.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
I letos Vám přivezeme Betlémské světlo,
symbol Vánoc, plamínek, který putuje každoročně až
z Betléma.
Betlémské světlo si můžete kdykoli připálit u
skautské klubovny ve Stěžerách od soboty
19.12.2020 od 13.00 hodin do Štědrého dne.

Děkujeme všem za velkou podporu v uplynulém roce
2020, především obci Stěžery, za finanční podporu na
další etapu rekonstrukce klubovny, našim milým
sponzorům, ale i rodičům, kteří nás podporují vlídným
slovem a vděčností za naši „práci“ pro děti, této
podpory si ceníme obzvláště.
Naši vedoucí jsou dobrovolníci, a proto jim je velkou
odměnou především nadšení dětí a radost z aktivit,
které u nás děti podnikají. Děkujeme našim vedoucím,
že o děti v rámci svého volného času s nadšením a
láskou pečují. Přejeme všem splněné sny v novém
roce 2021.
KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, HODNĚ
ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU 2021
PŘEJE SKAUTSKÉ STŘEDISKO STŘELA
STĚŽERY

www.skautstezery.cz

