
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
Středisko „Ostrá Hůrka“, Háj ve Slezsku

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ROK 2014 

12. oddíl DOHODA 



12. oddíl DOHODA je oddílem děvčat a chlapců zejména z Podvihova a Štítiny.
Děti naplňují program vodních skautů, rozděleny jsou do 3 posádek. 1. posádka
(Krevety) jsou děti ve věku 12-15 let, 2. posádka mladší děti (vodní světlušky a
vlčata) z Podvihova a okolí a 3. posádka mladší kluci ze Štítiny a okolí.

  
Vůdce oddílu: Jiří Glabazňa
Zástupce vůdce oddílu: Jan Střílka, Silvie Pavelková

V roce 2014 bylo ve 12. oddílu DOHODA zaregistrováno celkem 37 dětí a  3
dospělí (lehký nárůst proti roku 2013). Celkem se na pravidelném vedení oddílu
během celého roku spolupodílí asi 9 dospělých činovníků.

Během roku probíhají  jednou týdně  družinové  schůzky  (pondělí  a  středa).
Náplní  programu  schůzek  je  převážně  zdokonalování  se  ve  skautské  praxi,
vycházky po okolí, vodácké aktivity a hry. V létě se uskutečnil tábor, vedoucí byli
nápomocni  i  u  celo  okresních  skautských  akcí  a  akcí  pořádaných  v obcích.
Jednotlivci se podíleli také na zajištění celostátních skautských podniků.

Během roku 2014 oddíl uskutečnil mimo jiné tyto akce:
* Leden

– plavecká akce v bazénu v Opavě – jízda na kajaku
- pomoc při realizaci voleb krajského kapitanátu
- pomoc na maškarním plese při MŠ Štítina

* Únor
- pomoc na maškarním plese MŠ Nové Sedlice

* Březen
- jednodenní výprava do okolí Raduňského zámku
- oddílová schůzka v Podvihově

* Duben
   – celooddílový výstup na skautskou mohylu Ivančena 
   - účast 4 členů v servis týmu Ivančena
* Květen
- prodloužený pobyt v přírodě na Rejvízu
- účast na okresním kole závodu vlčat a světlušek konaném v Domoradovicích
- pomoc na Dětském dni v Nových Sedlicích

* Červen
   - výlet do ZOO Ostrava
   - stavění táborové základny
* Červenec
   – tábor na Slezské Hartě v době 26. 7.–9. 8. 2014
* Srpen
   – ukončení letní sezóny „bouračkou“ tábora
* Září

       - družinkový sjezd Moravice
       - účast na skautském závodu „Křížem krážem republikou“

* Říjen
-  účast  dvou  frekventantů  na  vůdcovských  zkouškách  v Domašově  pod
Bystřicí 

   - Halloween
   - střediskový výlet na Ostrou Hůrku
* Listopad
   - účast Ivy Pavelkové v podpůrném týmu pro akci „Skautský muzikál“
* Prosinec

– vánoční středisková schůzka v Háji ve Slezsku



– účast na vánočním turnaji v hrách v Opavě  
– zpívání u vánočního stromku v Nových Sedlicích



Tábor:
U vodní nádrže Slezská Harta letos 32 dětí absolvovalo letní tábor. Tématicky

absolvovaly dlouhou a náročnou cestu až na známý Klondike, kde si vyrýžovaly
spoustu zlata. Během tábora jsme navštívili Zlaté hory. 



    Výprava do ZOO Ostrava

   
Výprava na Ostrou Hůrku



      



Křížem krážem republikou

Křížem krážem přes mechové jezírko – Rejvíz



Ekonomické okénko:        
V roce 2014 si oddíl u obce Štítina požádal o dotaci na činnost oddílu, kterou

využil  na  pokrytí  části  ubytování  na  víkendové  akci  –  křížem  krážem  přes
Mechové jezírko na Rejvízu.  Pro družinu v Podvihově jsme si zažádali  o grant
vyhlašovaný v rámci sportovně kulturní činnosti na Magistrátu města Opavy a na
obci  Podvihov.   Z těchto  finančních  příspěvků  bylo  dětem  uhrazeno  část
ubytování na akci na Rejvízu a pořízeny oddílové trička pro reprezentaci oddílu a
obce.

Nově jsme u místní akční skupiny Opavsko z Hradce nad Moravicí zažádali o
grant na vodácká trička a o pořízení technického vybavení – nákup inkoustové
tiskárny. 

 Z finančního daru Nových Sedlic a pana Grima byly pokryty některé náklady
na táboře.

Poskytnuté dary a dotace: 
Obec Štítina – 5 000,- Kč 
Obec Nové Sedlice – 10 000,- Kč 
Obec Podvihov – 5 000,- Kč 
MMO – 5 200,- Kč 
Karel Grim – 2 000,- Kč 
MAS Opavsko – 8 700,- Kč

Pro zlepšení činnosti a ulehčení finančních starostí rodičům si v roce 2015
budeme opět žádat příslušné organizace o případný finanční příspěvek. 

Již tradičně se v roce 2015 bude konat mezinárodní setkání vodních skautů
pod  názvem  NAVIGAMUS,  který  se  tématicky  dotýká  Napoleonských  válek,
konkrétně  bitvy  u  Trafalgaru  a bude  se  konat  v Pardubickém  kraji  u  Sečské
přehrady. Protože jsou s touto akcí spojeny nemalé finanční výdaje, rádi bychom
si na tuto akci požádali o příspěvek u obcí a tím umožnili se zúčastnit většině
dětí z oddílu.

Plán na rok 2015:
Upevnit znalosti a dovednosti z vodáckého sportu.
Pátrání  po  historii  skautských  oddílů  v našich  obcích  v rámci  natáčení

dokumentu na toto téma.
Uskutečnit tradiční výstup na Ivančenu společně s rodiči dětí.
Pokračovat ve víkendových výpravách na různé chaty a skautské základny.
Realizovat jubilejní 25. tábor v novodobé historii našeho oddílu.
Nadále komunikovat s dalšími spolky a sdruženími v našich obcích.

Za rok 2014 opět evidujeme zájem o naši činnost.  Podvihovská posádka si
udržuje stálý počet členů kolem 26 dětí a štítinská posádka se rozrostla na 15
kluků, členové Nových Sedlic patří mezi starší posádku a pravidelně se podílí
na vedení týdenních družinových schůzek. 

Velice  děkujeme  rodinným  příslušníkům,  zastupitelům  obcí,  městu  Opava,
MAS Opavsko  a všem v blízkém okolí za úzkou spolupráci při naší činnosti a
doufáme v její další pokračování.



Vedení střediska a oddílu.
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