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12. oddíl DOHODA 



12.  oddíl  DOHODA  je  oddílem  děvčat  a  chlapců  zejména  z Podvihova  a
Štítiny. Děti naplňují program vodních skautů, rozděleny jsou do 5 posádek. 1.
posádka (Krevety) jsou děti z Podvihova ve věku 12-15 let, 2. posádka (Sasanky)
vodní světlušky z Podvihova, 3. posádka (Kladivouni) vodní vlčata z Podvihova, 4.
posádka (Vodnáři) nováčci ze Štítiny a 5. posádka (Piraně) vodní vlčata ze Štítiny.

  
Vůdce oddílu: Jiří Glabazňa
Zástupce vůdce oddílu: Jan Střílka, Lenka Kubesová

V roce 2015 bylo ve 12. oddílu DOHODA zaregistrováno celkem 45 dětí a 4
dospělí.

Během roku probíhají  jednou týdně  družinové  schůzky  (pondělí  a  středa).
Náplní programu schůzek je převážně hraní her všeho druhu, vycházky po okolí
a vodácké aktivity. V létě se uskutečnil tábor.

V roce 2015 se toho událo opět spoustu a během roku 2015 oddíl uskutečnil
mimo jiné tyto akce:

 Únor
– První větší akce nás čekala již na konci února. Poslední únorový

víkend jsme strávili s dětmi na chatě v Bolaticích. Tématem chaty
byl záhadný Slenderman.

– Účast  činovníků  na  námořnickém  plese  pořádaným  střediskem
Poseidon

 Březen
– První  celo-oddílová  schůzka,  která  proběhla  se  konala  v  neděli

1.3. v Nových Sedlicích. S dětmi jsme si zahráli spoustu her.
 Duben

– Další měsíc, 25.dubna, jsme se jako každoročně vydali k mohyle
Ivančena. Děti zatnuly zuby a hlavně svaly a statečně šlapaly do
prudkého kopce.  U mohyly  jsme se  setkali  s  několika  stovkami
skautů a skautek z různých koutů naší země. Zaplnili jsme naše
vyhladovělé žaludky a téměř všichni se vydali dále! Až na samý
vrchol Lysé hory. Cesta dolů byla opravdu svižná, abychom všichni
stihli vlak

– Konal se také 1. jarní sjezd řeky Moravice.
– Spolupodíleli jsme se na brigádě v Nových Sedlicích ke Dni Země.

 Květen
– Od začátku roku se vedoucí celého střediska scházeli, abychom

zorganizovali  Svojsíkův  závod  pro  náš  okres.  Samotný  závod
probíhal 23.5. v Nových Sedlicích a okolí. Nachystali jsme několik
stanovišť,  kde  si  členové  soutěžních  družinek  vyzkoušeli  své
individuální schopnosti, ale i spolupráci v kolektivu. Pro náš oddíl
tahle  skautská  akce  dopadla  velmi  dobře.  Družinka  vybojovala
krásné 3. místo v dívčí kategorii a v celkovém pořadí skončili na
místě  čtvrtém.  Po  náročném  výkonu  byly  děti  odměněny
opečeným  špekáčkem,  teplým  čajem  a  na  závěr  i věcnými
odměnami.

 Červen
– V termínu 4.-7.6.2015 jsme se autobusem vydali do Pardubic, kde

se konal po třech letech opět sjezd vodních skautů a skautek –
Navigamus  2015,  letos  v  duchu  významných  bitev  admirála
Horatia Nelsona. Během čtyř dnů jsme se vyřádili na břehu, na
vodě i ve vodě.



– stavění táborové základny
 Červenec - Srpen

– Tábor 2015 probíhá od 8. 8. do 22. 8. 2015 jako už tradičně na
našem oblíbeném tábořišti u Slezské Harty. Teplota pro optimisty
je  32°C  pro  pesimisty  52°C  a  podle  předpovědi  to  má  ještě
nějakou  dobu  vydržet.  Po  ranním  nástupu  v  krojích,  kdy  byla
poprvé na stožár vyvěšena státní vlajka, jsme dopoledne pomohli
zmravenčit  dříví  do  kuchyně.  Potom  jsme  se  koupali  v  Hartě,
cvičili  na  pramicích  a  odvážnější  zkoušeli  i  kajaky.  Zhruba
polovina tábora spala pod širákem na pláži. Všechny družiny se
vypravovaly na dobrodružné výpravy do okolí Harty. Děti si mohly
během  tábora  osvojovat  dovednosti  z hvězdaření,  malování,
poznávání přírody, stavění přístřešků, žonglování, hraní míčových
her a mnoho dalších aktivit.

– Před samotným táborem proběhlo týdenní setkání bývalých členů
oddílu se svými ratolestmi, kteří pomohli dobudovat tábořiště.

– ukončení letní sezóny „bouračkou“ tábora
 Září

– Už podruhé  jsme  se  zúčastnili  velkého  vlakového  cestování  po
České  Republice  v  rámci  skautské  akce Křížem  krážem  repub-
likou.  Dne  26.  9.  2015,  na  Den železnice,  zaregistrované  týmy
skautů a nadšenců soutěží, kdo ujede nejdelší vzdálenost a získá
tím nejvíce bodů nejenom za ujeté kilometry, ale také za bonusové
úkoly.  Náš  tým jsme  si  pojmenovali Krevety+Plankton.  Skončili
jsme na krásném 37. místě z 95 zaregistrovaných týmů. Získali
jsme 1175.5 bodů a ujeli 975.5 km.

 Říjen
– Účast  tří  členů  na  vůdcovských  a  čekatelských  zkouškách

v Domašově nad Bystřicí. Zkoušky byly úspěšně složeny.
– Přespání Podvihovských děvčat a chlapců v sedlické školce, celé

odpoledne  se  hrály  hry  a unavené  děti  chtěly  jít  spát  už  po
večerníčku.  Nakonec,  ale společenské hry a povídací  atmosféra
trvala  skoro do půlnoci.  Další  den se na hřišti  v altánku uvařil
skvělý buřtguláš a děti si to spokojeně štrádovaly zase domů. 

– Výlet statečných štítinských chlapců do Háje ve Slezsku, kde jsme
všichni  žasli  nad  útulností  jejich  klubovny.  Odpoledne  jsme  se
naučili  něco ze zdravovědy, přichystali  ohniště,  zahráli  si  hry a
připravily těsto na pečené hady. V noci byla stezka odvahy, kterou
všichni beze strachu zvládli, a krásně nám u toho sněžilo. Ráno
jsme si udělali výlet na památník Ostrou Hůrku a do vojenského
bunkru za hřištěm v Háji.  Na oběd jsme si připravili  buřtguláš,
který  všem  ohromně  chutnal,  a  zahráli  jsme  si  odpočinkové
deskové hry.

 Prosinec
– vánoční středisková schůzka v Háji ve Slezsku
– účast na vánočním turnaji v hrách v Opavě
– prezentace  dvou  členů  oddílu  ze  svých  cest  -  „Broukem  přes

Kavkaz“



Námořnický ples ve Stěbořicích

Svojsíkův závod v Nových Sedlicích



   

      



Tábor  



Broukem přes Kavkaz

Navigamus



Ekonomické okénko:        
V roce 2015 si oddíl u obce Štítina požádal o dotaci na činnost oddílu, kterou

využil  na  pokrytí  části  ubytování  na  víkendové  akci  v Bolaticích,  vlčatům
štítinské družinky byly zakoupeny vzdělávací prospekty a propozice, dále bylo
uhrazeno  jízdné  na  výstup  na  Ivančenu,  účastnický  poplatek  jedné  závodní
družiny  na  okresním  kole  Svojsíkova  závodu  a vodáckého  závodu  Unrům
memoriál a pro táborové vybavení byl zakoupen materiál na impregnaci stanů.

Pro  družinu  v Podvihově  jsme  si  zažádali  o grant  vyhlašovaný  v rámci
sportovně kulturní  činnosti  na Magistrátu města Opavy a  na obci  Podvihov.
Z MMO  nám  grant  nebyl  schválen  a  z  prostředků  obce  Podvihov  byly
zakoupeny matrace do táborových stanů. 

U místní akční skupiny Opavsko z Hradce nad Moravicí (dále MAS Opavsko)
zažádali  o grant na účastnický poplatek na akci  Navigamus, na potřeby pro
zajištění  Svojsíkova  závodu  a  na  službu  TOI  TOI  na  táboře.  Všechny
požadované příspěvky byly MASkou uznány.

 Z finančního daru Nových Sedlic byly uhrazeny režijní náklady oddílu.
V roce 2015 jsme si nově zažádali o grant Moravskoslezského kraje, který byl

použit  na  uhrazení  účastnického  poplatku  akce  Navigamus  a  na  zajištění
potřebného pro Svojsíkův závod.

Poskytnuté dary a dotace: 
Obec Štítina – 10 000,- Kč 
Obec Nové Sedlice – 10 000,- Kč 
Obec Podvihov – 5 000,- Kč 
MMO – 0,- Kč 
MAS Opavsko – 12 700,- Kč

     Moravskoslezský kraj – 15 000,-Kč

Pro zlepšení činnosti a ulehčení finančních starostí rodičům si v roce 2016
budeme opět žádat příslušné organizace o případný finanční příspěvek. Rádi
bychom, z důvodu zvýšeného zájmu dětí o pobyt na letním stanovém táboře,
pořídili 10 nových podsadových stanů. Dřevo na výrobu jsme již na konci roku
2015 zakoupili a z dotací a grantů bychom rádi opatřili celty a matrace na tyto
nové  stany.  Oslovili  jsme  obce  a  již  spolupracující  organizace  a  nově  jsme
zaslali žádost o grant na ČEZ.

Plán na rok 2016:
Upevnit znalosti a dovednosti z vodáckého sportu.
Uskutečnit tradiční výstup na Ivančenu společně s rodiči dětí.
Pokračovat ve víkendových výpravách na různé chaty a skautské základny.
Realizovat tábor, v červnu se zúčastnit závodu vlčat a světlušek.
Nadále komunikovat s dalšími spolky a sdruženími v naších obcích.

Za rok 2015 opět evidujeme zájem o naši činnost. Podvihovská posádka si
udržuje stálý počet členů kolem 27 dětí a štítinská posádka se rozrostla na 20
kluků a děvčat, 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, Krajské radě Junáka v Ostravě a všem v blízkém okolí za úzkou
spolupráci při naší činnosti a doufáme v její další pokračování.

Vedení oddílu.


