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Úvodní slovo 
 
Dostává se Vám do rukou výroční zpráva střediska 815.05 Ostrá Hůrka, která by měla 

zpřehlednit činnost skautů a skautek z obcí Háj ve Slezsku, Štítina, Nové Sedlice a Opava-
Podvihov v roce 2016. 

 
 
Přehled střediskové základny 
 
Jako každý rok i v roce 2016 proběhla celostátní registrace členů naší organizace. Registrace 

byla zpracovávána elektronickou formou v programu Skautis, vytvořeném pro podrobný přehled 
skautské organizace v rámci celé republiky.  

 
V roce 2016 se středisko 815.05 Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku skládalo ze dvou oddílů dětí a 

kmene oldskautů. 
V obou oddílech dětí je zastoupena věková kategorie světlušky, vlčata, skautky a skauti, roveři 

a rangers. Oddíly dětí se schází v Háji ve Slezsku, Štítině a Podvihově. Dříve jsme měli pravidelné 
aktivity i v Nových Sedlicích. Část kmene oldskautů je z Nových Sedlic a také díky nim a 
především díky příkladné pozornosti představitelů obce o naši činnost udržujeme v Nových 
Sedlicích úzké vazby a jsme vděčni za podporu, které se nám dostává! 

V obci Háj ve Slezsku působí smíšený oddíl děvčat a kluků pod názvem 2. oddíl Bobrů. Druhý 
oddíl působící v obci Štítina a Podvihov je také smíšený. Oddíl nese název 12. oddíl DOHODA. 

Třetí oddíl střediska – kmen oldskautů zahrnuje dospělé členy napříč obcemi. 
 
Ze zpracovaného přehledu registrace vyplývá, že se naše středisko v roce 2016 skládalo 

z 98 členů. Z toho 54 členů zaregistrováno u 12. oddílu DOHODA, 21 členů u 2. oddílu Bobrů 
a 23 členů u kmene old skautů. 

 
Bližší složení oddílů bude uvedeno v části týkající se konkrétního oddílu. 
 
 
Středisková rada 
 
Fungování střediska je podmíněno fungováním střediskové rady. Středisková rada se na svých 

zasedáních zabývá otázkami ekonomickými i výchovnými. Schází se příležitostně dle okolností cca 
1 x za dva až tři měsíce. 

 
složení střediskové rady:  
 

Předseda střediskové rady LUKÁŠ BALNER 
Místopředseda střediskové rady JAN STUCHLÍK 
Předseda revizní komise JANA GALVASOVÁ 
Člen revizní komise JIŔÍ DĚDIC 
Člen revizní komise JAN STŘÍLKA 
Hospodář střediska HANA BALNEROVÁ 
Kapitán 12. oddílu DOHODA JIŘÍ GLABAZŇA 
Vedoucí 2. oddílu Bobrů ADAM HARAZIM 
  

  
 
 
  



Ekonomické okénko 
 
Od roku 2005 středisko Ostrá Hůrka účtuje v podvojném účetnictví. Pro tento účel byl opatřen 

účetní program WINDuo, ve kterém hospodář střediska vede účetnictví celého střediska.  
Jednotlivé oddíly mají zavedeny oddílové pokladny, se kterými zacházejí v souladu se směrnicí 

č. 1/2005 o hospodaření a účetnictví střediska 815.05. 
Během celého roku jsou účelově využívány poskytnuté dary, dotace obcí, dotace MŠMT 

a členské příspěvky. 
 
Hospodaření 2016  
 

Rozpočet k 1.1.2016:  

 

 

Podrobnější přehled hospodaření byl 
předán Finančnímu úřadu v Opavě formou 
přehledu výkazu zisku a ztrát střediska a je 
uložen u hospodáře střediska. 

Daň z pronájmu táborové základny byla 
použita na uhrazení účastnických poplatků, jízdného, cestovného, papírnictví. 

Příjmy:  

Členské příspěvky (90 osob) 31 500,- Kč 

Dotace OÚ Štítina 123 000,- Kč 

Dar OÚ Nové Sedlice 10 000,-Kč 

Dotace OÚ Podvihov 5 000,- Kč 

Dotace OÚ Háj ve Slezsku 18 000,-Kč 

Nájemné tábořiště  35 000,-Kč 

Provozní dotace ORJ 13 000,-Kč 

MAS Opavsko - Štítina 8 000,-Kč 

MAS Opavsko – Nové Sedlice 3 600,-Kč 

Kraj (Domašov, tábor, závody) 32 000,- Kč 

  

Celkem 279 100,-Kč 

  

Výdaje:  

Opravy a údržba 62 930,-Kč 

Pojištění činovníků 770,-Kč 

Poplatky bance 1200,-Kč 

Správní a místní poplatky 

(vozík) 

200,-Kč 

MTZ (lodě, vodácké vybavení) 128 000,-Kč 

Vzdělávání (rádcák, VZ, ČZ) 2 500,- Kč 

Účastn. poplatky dosp. tábor 5 000,- Kč 

Převod registrace 29 700,-Kč 

Účastnické poplatky (ZVaS, 

vánoční turnaj) 

2 000,-Kč 

Cestovné činovníků  7 000,-Kč 

Stavěčka 5 000,-Kč 

Vodácká desetikoruna 600,-Kč 

Ostatní služby (poštovné …) 2 200,-Kč 

Střediskové závody 5 000,- Kč 

Domašov (dotace kraj,OÚ) 27 000,-Kč 

  

Celkem:  279 100,-Kč 

 
Skutečnost k 31.12.2016 

Příjmy:  

členské příspěvky - registrace 33 930,-Kč 

dotace OÚ Štítina 12 000,- Kč 

dar OÚ Nové Sedlice 8 500,-Kč 

dotace OÚ Podvihov 5 000,- Kč 

dotace OÚ Háj ve Slezsku 18 000,-Kč 

nájemné tábořiště  59 400,-Kč 

provozní dotace ORJ 25 097,-Kč 

MAS Opavsko - Štítina 9 100,-Kč 

MAS Opavsko – Nové Sedlice 0,-Kč 

kraj (Domašov, tábor, závody) 0,- Kč 

dar p. Klimeš 1 000,-Kč 

rádcovský kurz 1 200,-Kč 

MAS Háj ve Slezsku  5 000,-Kč 

táboření Libavá 8 254,-Kč 

úroky 12,85,-Kč 

krojové vybavení 15 381,-Kč 

účastnické poplatky na víkend. akce 67 220,-Kč 

příjmy celkem:  269 082,-Kč 

MTZ 50 437,-Kč 

opravy 36 989,-Kč 

ostatní (papírnictví, kancelářské …) 13 463,-Kč 

poštovné 169,-Kč 

vzdělání 9 050,-Kč 

jízdné 22 517,-Kč 

cestovné 9 105,-K4 

potraviny 24 289,7,-Kč 

účast. poplatky - soutěže 2680,-Kč 

převod registrace 31 970,-Kč 

poplatky bance 1419,-Kč 

krojové vybavení 10 210,-Kč 

ubytování 25 803,-Kč 

správní a místní poplatky 450,-Kč 

vodácká desetikoruna 690,-Kč 

výdaje celkem: 239 121,70,-Kč 

 



12. 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 roveři a rangers 
z Podvihova a Štítiny ve věku 14 - 17 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. 

 

   
Kapitán oddílu: Jiří Glabazňa 
Zástupce vůdce oddílu: Jan Střílka, Lenka Kubesová 
 
V roce 2016 bylo ve 12. oddílu DOHODA zaregistrováno celkem 50 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 2016 se toho událo opět spoustu a během roku 2016 oddíl uskutečnil mimo jiné tyto 

akce: 
- Únor 

o první větší akce nás čekala již na začátku února, kdy se konala tradičně středisková 
víkendová akce tentokrát na skautské základně v Domašově pod Bystřící. Ústředním 
tématem chaty byl Harry Potter. 

o lesní dobrodružství v okolí Štítiny 
- Březen 

o lesní dobrodružství v okolí Štítiny 
o účast dospělých činovníků na námořnickém plese přístavu Poseidon konaného 

v kulturním domě v Chlebičově 
- Duben 

o 23.dubna, jsme se jako každoročně vydali k mohyle Ivančena. Konal se také 1. jarní 
sjezd řeky Moravice. 

- Květen 
o účast na okresním kole Závodu vlčat a světlušek – skautské závody mladších členů. 

Tento závod měl pro nás velký úspěch, protože se naše družina složená ze členů části 
Podvihov probojovala do krajského kola.  

o dvoudenní akce s vojenskou tématikou S.E.A. WOLVES 
o střediskové zápolení – obnova tradičního soupeření členů střediska ve skautských 

dovednostech  
- Červen 

o výroba nových podsad stanů 
o volební střediskový sněm 
o stavění táborové základny 
o krajský Závod vlčat a světlušek, na kterém naše družina získala 2. místo. 

- Červenec  
o  tábor se uskutečnil v první polovině července opět na břehu Slezské Harty. 40 dětí 

a 12 dospělých se proměnili ve statečné a silné Vikingy. Mladí vikingové prošli 
drsným výcvikem, aby mohli dobývat svět. Učili se spoustu řemesel, např. kovář, 
ohněstrůjce, lučišník, šperkař, bylinkář, malíř nebo bárt. Spoustu dětí se vyučilo do 
úrovně mistr. Na našem „malém moři“ všichni vikingové používali lodě 
v každodenním životě. Podařilo se jim obsadit město Paříž. Dojeli do Ameriky 
i Ruska. Nezapomněli jsme se zdokonalovat ve skautských dovednostech. Podnikli 
jsme výpravu „údolím Bílé Opavy až na Praděd“. Spoustu dětí složilo na táboře svůj 
slavnostní skautský slib. 

o organizovaný přepad tábora Háječských skautů  



 

- Srpen 
o ukončení táborové sezóny 

- Září 
o účast šesti roverů a rangers na rádcovském kurzu Modrá řeka 
o zamykání Moravice 
o v Podvihově jsme úspěšně začali rekonstruovat klubovnu “Včelín” 

- Říjen 
o oddílová výprava na Ivančenu, spojená se skládáním skautského slibu 

- Listopad 
o středisková chata (prodloužený víkend) v Dolní Bečvě, opět ve velice dětmi 

oblíbeném fantasy stylu 

- Prosinec 
o účast na vánočním turnaji v hrách v Opavě 

 
Každý měsíc podnikáme oddílové výpravy do našeho nejbližšího okolí např.: k Zamčisku, 

k Dubu, k Červenému lomu, na Setinu nebo údolí Raduňky. 
 

 
Domašov nad Bystřicí 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesní dobrodružství v okolí Štítiny  

 
 

 
 
Ivančena  

 

 
 
 
 
 
 

S.E.A. Wolves 

 

 

 

 

http://hajeckyskauting.rajce.idnes.cz/Strediskova_chata_Domasov_4.-7.2._2016/


Okresní a Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek – 2. místo 
 
 
 
 

 

 

  

 

 
 



 

 

  

 

 

Tábor 
 

 
 



Ekonomické okénko:         
V roce 2016 si oddíl u obce Štítina požádal o dotaci na činnost a vybavení oddílu, kterou využil 

na zakoupení stanových celt.  
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 dvě celty pro nové táborové stany.  

U místní akční skupiny Opavsko z Hradce nad Moravicí (dále MAS Opavsko) zažádali o grant 
na potřeby pro zajištění střediskového zápolení a na pronájem autobus na táborový výlet Proti 
proudu Bílé Opavy.  

 Z finančního daru Nových Sedlic byl uhrazen nákup vzdělávacích materiálů a část režijní 
náklady oddílu. 

V roce 2016 jsme si opět zažádali o grant Moravskoslezského kraje, který nám bohužel 
v letošním roce nebyl schválen.  

 
Poskytnuté dary a dotace:  
Obec Štítina – 12 000,- Kč  
Obec Nové Sedlice – 8 500,- Kč  
Obec Podvihov – 5 000,- Kč  
MMO – 0,- Kč  
MAS Opavsko – 9 100,- Kč 
Moravskoslezský kraj – 0,-Kč   
 
Pro zlepšení činnosti a ulehčení finančních starostí rodičům si v roce 2016 budeme opět žádat 

příslušné organizace o případný finanční příspěvek.  
 

Plán na rok 2017: 
Upevnit znalosti a dovednosti z vodáckého sportu a skautských dovedností. 
Zrealizovat projekt „Skautská cesta vody“ 
Uskutečnit tradiční výstup na Ivančenu společně s rodiči dětí. 
Zachovat měsíční oddílové výpravy do přírody 
Pokračovat ve víkendových výpravách na různé chaty a skautské základny. 
Uspořádat Unrrův memoriál pro vodní skauty z celého kraje 
Realizovat tábor,  
Zůčastnit se Svojsíkova závodu s co nejlepším výsledkem 
Nadále komunikovat s dalšími spolky a sdruženími v naších obcích. 
 
Za rok 2016 opět evidujeme zájem o naši činnost. Podvihovská posádka si udržuje přibližně 

stálý počet členů kolem 29 dětí a štítinská posádka se rozrostla na 23 kluků a děvčat, členové 
Nových Sedlic patří mezi starší a pravidelně se podílí na vedení týdenních družinových schůzek.  

 



2. oddíl Bobrů 
 
2. oddíl Bobrů je koedukovaný oddíl v obci Háj ve Slezsku, který má 2 družiny. 
   
Vůdce oddílu: Adam Harazim 
 
V roce 2016 bylo pod hlavičkou 2. oddílu Bobrů zaregistrováno celkem 21 dětí a 2 dospělí. 

Během roku probíhají jednou týdně družinové schůzky, jejichž náplní je převážně skautská praxe, 
vycházky do okolí a hry. V průběhu roku také mimo běžné schůzky dětí dobře fungoval loni 
založený roverský kmen, který starším chlapcům nabízel zajímavé aktivity přiměřené jejich věku 
a schopnostem. Zároveň je snahou tyto chlapce rozvíjet v kompetencích, které jsou potřebné pro 
roli skautského vedoucího. Rovněž se 2 frekventanti z řad našich skautů zúčastnili rádcovského 
kurzu Modrá řeka a 2 roveři si v listopadu splnili čekatelské zkoušky. Kromě toho proběhl také 
nábor nových členů a součinnost našeho oddílu s obcí Háj ve Slezsku v rámci akcí pro veřejnost.  
 

 
Během roku oddíl uskutečnil mimo jiné tyto akce: 
- Leden 

o prezentace Broukem na Kavkaz 
- Únor 

o středisková chata v Domašově nad Bystřicí 
o skautská akce Kuřín 

- Březen 
o oddílový turnaj v karetní hře BANG! 

- Duben 
o akce Ukliďme Česko ve spolupráci s obcí Háj ve Slezsku 
o Lasergame  
o oddílová výprava na skautskou mohylu Ivančena na úbočí Lysé hory 
o Špacír 

- Květen 
o Escape room 
o střediskový závod v Háji ve Slezsku 

- Červen 
o spoluúčast na akci Den řemesel 

- Červenec 
o středisková akce Přepad tábora 
o stavění táborové základny 
o tábor v Budišově nad Budišovkou 

- Srpen 
o bourání táborové základny 

- Září 
o spoluúčast na akci Burčákobraní 

- Říjen 
o skautská akce Copak je to za vojáka 

- Listopad 
o bowling  

- Prosinec 
o Vánoční turnaj v hrách v Opavě 

 
 
 
 
 



Tábor: 
 
Letní stanový tábor proběhl ve dnech 24. 7. – 7. 8. 2016 v údolí Budišovky poblíž Budišova nad 

Budišovkou. Na tomto místě jsme měli možnost tábořit poprvé, takže pro všechny účastníky bylo 
příjemné objevovat krásná zákoutí v okolí tábořiště. Zdejší okolí nám nabízelo mnoho možností 
pro realizaci pestrého a originálního programu pro naše děti. Navíc jsme mohli využít zapůjčenou 
chatu jako dobré zázemí pro vaření a přípravu programu.  

Tábora se zúčastnilo 15 dětí a 20 dospělých. Hlavním vedoucím tábora byl Jakub Samek, 
zástupcem vedoucího tábora a hospodářem Adam Harazim, hlavním programovým vedoucím 
Jakub Habina a zdravotníkem Tereza Klemensová. 

Provoz kuchyně skvěle zvládala po celých 14 dnů Michaela Kostelňáková.  
Na tomto táboře jsme hráli celotáborovou hru s názvem Warhammer 40 000, což je sci-fi svět, 

ve kterém odvážní vesmírní vojáci chrání ostatní planety před útoky zlých nestvůr. Pro starší 
rovery, kteří letos aktivně pomáhali s etapovou hrou a doprovodným programem, byl nachystán 
zajímavý survival program, který byl zaměřen na sebepoznání a týmovou spolupráci. Počasí nám 
přálo a my si tak mohli užít příjemný tábor, ze kterého si opět odnášíme nespočet krásných 
zážitků. 

 
Plán na rok 2017: 
 

 provádět oddílové víkendové akce a výlety 

 v létě se tradičně uskuteční stanový tábor 

 ve větší míře trénovat skautskou praxi a zálesácké dovednosti v našem okolí 

 rozšířit členskou základnu o další děti 

 nadále připravovat skauty a rovery na jejich budoucí role rádců a vedoucích 

 nadále spolupracovat v rámci střediska v organizování společných akcí  

 nadále spolupracovat s dalšími projekty, které podporují dění v obci Háj ve Slezsku a okolí 
 
V případě zájmu je možnost nás navštívit ve facebookové skupině Hájecký skauting. 
 
V naší činnosti jsme i nadále rozhodnutí pokračovat, protože zájem o skauting v Háji ve 

Slezsku je ze strany dětí rok od roku stále větší, což nás motivuje k stále většímu úsilí a snaze 
nabízet dětem netradiční a zajímavé trávení jejich volného času, který kladně působí na jejich 
rozvoj a sebepoznání. 

 
 
Výprava na Ivančenu 

 

 
 
 



Oddílový turnaj v karetní hře BANG! 

 

 
 

 
Hra Dračí doupě 

 

 
 
 

Chata v Domašově nad Bystřicí – famfrpál a boj s mozkomory 

 
 

 
 
 

 

 
 



Tábor 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězný přepad tábora 

 

 
 
 

Ekonomické okénko: 
 
V roce 2016 si oddíl u obce, ve které působí, požádal o provozní dotaci, která byla určena na 

provozní náklady, jízdné, nákup a opravy vybavení. Část dotace byla použita na uhrazení nákladů 
na vícedenních výletech. V letošním roce si oddíl požádal také o grant u MAS Opavsko, ze kterého 
byly aspoň částečně uhrazeny náklady na táboře.  

 
Poskytnuté dotace: 
 
Obec Háj ve Slezsku – 18 000,- Kč  MAS Opavsko – 5.000,- Kč 

 

 



Kmen Oldskautů: 
 
Celkový počet oldskautů byl v tomto roce 24 osob. Členové se pravidelně nescházejí, ale jsou 

nápomocni při organizaci a realizacích akcí konaných střediskem. Do tohoto oddílu jsou 
zaregistrovaní všichni činovníci starší 18-ti let, kteří se nepodílejí na pravidelných oddílových 
činnostech. Jsou zde členové z Háje ve Slezsku, Štítiny, Nových Sedlic a z Podvihova. 

 
 
 
 
 
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 oddílů a střediska. 
 

 

 

 

 

 


