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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 2017. 

 
 
Přehled střediskové základny 
 
Jako každý rok i v roce 2017 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 2017 skládalo 

z 96 členů. Z toho 49 členů zaregistrováno u 12. oddílu DOHODA, 19 členů u 2. oddílu Bobrů 
a 28 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 
potřeby a okolností. 

 
složení střediskové rady:  
 

Předseda střediskové rady LUKÁŠ BALNER 
Místopředseda střediskové rady JAN STUCHLÍK 
Kapitán 12. oddílu DOHODA JIŘÍ GLABAZŇA 
Vedoucí 2. oddílu Bobrů ADAM HARAZIM 
Člen stř. rady JAKUB SAMEK 
Člen stř. rady LENKA KUBESOVÁ 
Člen stř. rady JANA GALVASOVÁ 
  

  
Hospodář střediska HANA BALNEROVÁ 
Předseda revizní komise JANA GALVASOVÁ 
Člen revizní komise JIŔÍ DĚDIC 
Člen revizní komise JAN STŘÍLKA 

 
 
  



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 2017  
 

rozpočet středisko 2017

Příjmy:

členské příspěvky - registrace 33 170

dotace OÚ Štítina 315 000

dar OÚ Nové Sedlice 8 500

dotace OÚ Podvihov 10 000

dotace OÚ Háj ve Slezsku 18 000

nájemné tábořiště 50 000

provozní dotace ORJ 24 500

MAS Opavsko - Štítina 9 100

MAS Opavsko – Nové Sedlice 3 600

MAS Háj ve Slezsku 5 000

MMO 29 000

úroky 0

příjmy celkem: 505 870

MTZ 310400

opravy 37500

ostatní (papírnictví, kancelářské …) 25800

poštovné 200

vzdělání 11000

jízdné 23000

cestovné 9000

potraviny 23800

účast. poplatky - soutěže 3000

převod registrace 31270

poplatky bance 0

ubytování 25000

správní a místní poplatky 210

účastn. poplatek tábor 5000

vodácká desetikoruna 690

výdaje celkem: 505870  
 

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 části účastnických 
poplatků a jízdného na vzdělávací akce 
roverů a rangers – Námořní akademie a 
k uhrazení části výdajů vztahujících se 
k celoroční činnosti v rámci programu 
Skautská cesta vody. 

 
Skutečnost k 31.12.2017 

Příjmy:  

členské příspěvky - registrace 32 510,-Kč 

dotace OÚ Štítina 10 000,- Kč 

dar OÚ Nové Sedlice 2 000,-Kč 

dotace OÚ Podvihov 10 000,- Kč 

dotace OÚ Háj ve Slezsku 18 000,-Kč 

nájemné tábořiště (Harta, Libavá) 62 199,-Kč 

provozní dotace ORJ 27 526,-Kč 

MAS Opavsko - Štítina 9 100,-Kč 

kraj (Námořní akademie) 3 150,-Kč 

dar Opall-Agri 10 000,-Kč 

dotace MMO – cesta vody 29 000,-Kč 

krojové vybavení 218,-Kč 

Převod z tábotové pokladny Štítina 5 578,-Kč 

účastnické poplatky na akce 31 400,-Kč 

příjmy celkem:  250 681,-Kč 

MTZ 10 511,-Kč 

opravy 10 983,-Kč 

ostatní (papír., kancl, sportisimo, 

Tarzanie, Paintball … …) 23 188,-Kč 

poštovné 114,-Kč 

jízdné 34 069,-Kč 

cestovné 10 162,-Kč 

potraviny 21 005,-Kč 

poplatek za internet 363,-Kč 

účast. poplatky - soutěže 2 500,-Kč 

převod registrace 31 270,-Kč 

poplatky bance 30,-Kč 

krojové vybavení 3 519,-Kč 

ubytování  8 180,-Kč 

nájemné (klubovna, stodola) 4 400,-Kč 

správní a místní poplatky 594,-Kč 

náklady na reprezentaci 13 793,-Kč 

vodácká desetikoruna 550,-Kč 

táborový příspěvek dosp. (Štítina)  5 000,-Kč 

výdaje celkem: 180 231,-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) vodní vlčata 
ze Štítiny a 5. posádka (Piraně) vodní skauti ze Štítiny. 

 

   
Kapitán oddílu: Jiří Glabazňa 
Zástupce vůdce oddílu: Jan Střílka, Lenka Kubesová 
 
V roce 2017 bylo ve 12. oddílu DOHODA zaregistrováno celkem 42 dětí a 7 dospělých. 
V roce 2017 byl hlavní náplní oddílové činnosti program “Skautská cesta vody”. Byl to projekt 

zaměřený na problematiku vody a spolufinancovat nám jej pomohl Magistrát města Opavy. 
Během celého roku jsme se snažili s dětmi o získání co největších znalostí a dovedností v oblasti 
ekologie, ochrany přírody a hlavně se něco dozvědět o koloběhu vody a o všem co se vody týká. 
 
V roce 2017 se podařilo 5 členům splnit čekatelskou zkoušku, kterou plnili a skládali na velice 
náročné skautské vodácké akci - Námořní akademii. 
Během roku oddíl uspořádal tyto akce: 
Leden - oddílová výprava - Expedice k morovému hřbitovu - (součást projektu Skautská cesta 
vody) 
Březen - oddílová výprava v okolí Podvihova -  (součást projektu Skautská cesta vody) 
Duben - uklízeli jsem Česko - konkrétně Nové Sedlice a podél potoka v Podvihově -  (součást 
projektu Skautská cesta vody) 

• tradiční výstup na Ivančenu 

Květen - dvě posádky se zúčastnily Svojsíkova závodu v Opavě 
• sjížděli jsme májovou Moravici 
• prožili víkend na oddílové chatě v Kopřivnici 

Červen - v rámci projektu Skautská cesta vody jsme podnikli sjezd řeky Opavy. Hlavní náplní 
sjezdu byl sběr odpadků přímo v řece a podél břehů. 

• postavili jsme táborovou základnu, opět na břehu Slezské Harty 

Červenec - strávili jsem 14 dnů na stanovém táboře 
• týden na Hartě ještě zůstali naše nejstarší děti, pro které byl připraven specifický 

program. 
Srpen - zbourali jsem naši táborovou základnu 

• 5 členů z posádky Krevet se nalodilo na školní loď Walrus a započalo svou plavbu na 
Námořní akademii za účelem posílení svalů i ducha a získání nových znalostí a 
dovedností při vedení dětí a ke složení čekatelské zkoušky. 

Září - střediskové závody zvané Střediskové zápolení jsme uspořádali v Podvihově a okolí - 
 (součást projektu Skautská cesta vody) 
Říjen - Krevety celý víkend opět bojovaly o přežití na Námořní akademii 

• Krevety uspořádaly oddílovou víkendovou chatu v Havířově 

Listopad - Krevety uspořádaly oddílovou víkendovou chatu ve Frenštátě pod Radhoštěm 
• všech pět účastníků námořní akademie jelo na prodloužený víkend do Mimoně a všech 

pět účastníků tam úspěšně složilo čekatelskou zkoušku 

Prosinec - zorganizovali jsem střediskovou vánoční výpravu z Hradce domů pěšky - (součást 
projektu Skautská cesta vody) 

• dvě posádky se zúčastnily “Vánočního turnaje ve hrách” v Opavě 

• nacvičili jsme představení pro domov senioru v Kravařích, kde děti seniorům předaly 
dárečky, které samy vyrobily na schůzkách 

• štítinské posádky přespaly v klubovně a strávili večer plný her a legrace 
• vařili jsme čínské jídlo, jako první velký úkol na očekáváný Navigamus 2018 



Tábor:  
Letošní tábor se odehrával na palubě vesmírné lodi Rohangan Hirup. Děti prozkoumávaly 

vesmír a získávaly cenné suroviny, a i když mezi nimi byla rivalita, spojily se proti společnému 
nepříteli. Tím byla mimozemská civilizace válečníků Ulunurů, kteří i přes snahy nastolit mír na 
vesmírnou loď neustále útočili a dokonce zničili i její generátor. Děti byly nuceny nouzově 
přistát na neznámé planetě, kde přežily jen díky tajemným pašerákům.  

Ani na planetě ale nebyly děti v bezpečí, avšak brzy se karta obrátila. Potkaly totiž jinou 
mimozemskou civilizaci a bylo jen na nich, jaký s nimi budou mít vztah. Učinili správné 
rozhodnutí a tito mimozemšťané Maoliné, jim poskytli své velmi pokročilé technologie. S těmito 
novými spojenci už zlé Ulunury porazili a zajali jejich vládkyni. Bohužel se pak museli vrátit na 
Zemi, protože se příliš zdrželi a vesmírné lodi docházelo palivo.  

Kromě této napínavé etapové hry měly děti na táboře spoustu aktivt. Zdokonalovaly se ve 
vodáctví (jízda na pramicích, kánoích), v plavání i ve skautské praxi (vaření v přírodě, 
přespávání pod širákem, plnění různých výzev).  

V rámci projektu “skautská cesta vody” jsme podnikli velikou výpravu k prameni řeky 
Moravice do Velkého Kotle v Jeseníkách. 

 
 
Plán na rok 2018 
• scházet se na pravidelných týdenních schůzkách 

• pořádat oddílové i střediskové výlety a výpravy, vícedenní pobyty, sjíždět řeky 
• uspořádat letní stanový tábor 
• zúčastnit se celorepublikového setkání vodních skautů Navigamus 2018, tentokrát na 

Lipně 
• rozšířit členskou základnu 
• trénovat skautskou praxi 
• pokračovat v projektu “Skautská cesta vody” 

 
Vše o nás, o akcích, které již proběhly i o těch na které se teprve těšíme, najdete na našich 
oddílových stránkách http://www.12dohoda.cz 

 
 

http://www.12dohoda.cz/


 

 

 

 

 
 

  

 

Fotodokumentace 
 
Ukliďme Česko!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svojsíkův závod „Boj o páva“  

 
 
Sjezd Moravice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chata Kopřivnice 
 

 

 
 
 
Oddílová chata v Havířově 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

vystoupení  v Senior centru v Kravařích 



 

 

Táborová fota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Ekonomické okénko:         
V roce 2017 si oddíl u obce Štítina požádal o dotaci na činnost a vybavení oddílu, kterou 

využil na uhrazení části ceny hospodářského stanu na tábor, k uhrazení vstupu do lanového 
centra Tarzanie, Frenštát pod Radhoštěm a k proplacení části jízdného na tuto akci. Z přeplatku 
akce Tarzanie byly dětem zakoupeny oddílová trička. 

Dále jsme si zažádali o grant vyhlašovaný v rámci činnosti prevence kriminality na Magistrátu 
města Opavy a na obci Podvihov.  Z prostředků obce Podvihov byly zakoupeny záchranné 
vodácké vesty a pořízeny oddílová trička k reprezentaci nejen oddílu, ale i obce. 

U místní akční skupiny Opavsko z Hradce nad Moravicí (dále MAS Opavsko) jsme zažádali 
o grant na pronájem autobusu na Ivančenu a k uhrazení vstupu do lanového centra v Kopřivnici.  

 Z finančního daru Nových Sedlic bylo uhrazeno zdravotnické vzdělání dvou vedoucích družin 
a zaplacen účastnický poplatek na Svojsíkův závod. 

V roce 2017 jsme si opět zažádali o grant Moravskoslezského kraje, který byl použit na 
náklady spojené se vzděláním vedoucích družin – Námořní akademie. 

 
Poskytnuté dary a dotace:  
Obec Štítina – 10 000,- Kč  
Obec Nové Sedlice – 2 000,- Kč  
Obec Podvihov – 10 000,- Kč  
MMO – 29 000,- Kč  
MAS Opavsko – 9 100,- Kč 
Moravskoslezský kraj – 3150,-Kč  
Opall-Agri – 10 000,-Kč  
 
Pro zlepšení činnosti a ulehčení finančních starostí rodičům si v roce 2017 budeme opět žádat 

příslušné organizace o případný finanční příspěvek.  
 
 
 



2. oddíl Bobrů 

 
2. oddíl Bobrů je koedukovaný oddíl v obci Háj ve Slezsku, který má 2 družiny. 
   
Vůdce oddílu: Adam Harazim 
 
V roce 2017 bylo pod hlavičkou 2. oddílu Bobrů zaregistrováno celkem 17 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 
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. V tomto roce také proběhl v ZŠ Háj ve Slezsku úspěšný nábor nových 
členů. Rovněž se stále snažíme o součinnost našeho oddílu s obcí Háj ve Slezsku v rámci akcí pro 
veřejnost. Oddíl má také nově vytvořené webové stránky www.hajeckyskaut.cz.  
 

 
Během roku oddíl uskutečnil mimo jiné tyto akce: 
1) leden 
a) Escape room  

2) únor 
a) Roverské lyžování 
b) Turnaj v karetní hře BANG! 
c) účast roverů na akci Kuřín 

3) březen 
a) hraní deskových her 
b) Turnaj v kopané 

4) duben 
a) akce Ukliďme Česko ve spolupráci s obcí Háj ve Slezsku 
b) oddílová výprava na skautskou mohylu Ivančena na úbočí Lysé hory 
5) květen 
a) Špacír 
b) Oddílový bowling 
6) červen 
a) lanový park Tarzanie 
b) spoluúčast na obecní akci Den řemesel 
c) slib nováčků u mohyly slezských skautů 
7) červenec 
a) stavění táborové základny 
b) letní tábor na Hartě 
c) středisková akce Přepad tábora 
8) srpen 
a) roverská chata Barák 
b) bourání táborové základny 
9) září 
a) Střediskový závod 
b) roverská chata Budišov nad Budišovkou 
10) říjen 
a) nábor nováčků 
11) listopad 
a) hraní deskových her 
12) prosinec 
a) Vánoční středisková výprava 
b) Vánoční turnaj v Opavě 
c) Vánoční posezení s oldskauty 

http://www.hajeckyskaut.cz/


 

Tábor: 
 
Letní stanový tábor proběhl ve dnech 12. – 22. 7. 2017 v lokalitě Roudno na břehu Slezské 

Harty. Tato oblast je zajímavá hlavně díky své velké vodní ploše, díky které jsme mohli pro naše 
děti i dospívající vytvořit netradiční program v podobě vodáckých dovedností, nových her 
a činností. Navíc jsme toto tábořiště sdíleli společně s 12. oddílem vodních žabiček. 

Tábora se za náš oddíl zúčastnilo celkem 15 dětí a 9 dospělých. Hlavním vedoucím tábora byl 
Jakub Samek, zástupcem vedoucího tábora Adam Harazim, hlavním programovým vedoucím 
Marek Dumbrovský a zdravotníkem Tereza Suchánková. 

Provoz kuchyně skvěle zvládala po celý tábor Vlaďka Zemanová.  
Na tomto táboře jsme hráli celotáborovou hru na téma Pravěk, která byla společná pro oba 

oddíly. 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. Rovněž proběhl Noční přepad tábora, což je již tradiční akce, která se 
uskutečnila ve spolupráci se sousedním táborem. Počasí nám přálo a my si tak mohli užít 
příjemný tábor, ze kterého si opět odnášíme nespočet krásných zážitků a nových přátelství. 

 
 
Plán na rok 2018: 
 

• máme v plánu i nadále provádět oddílové víkendové akce a výlety, 

• v létě se tradičně uskuteční stanový tábor, 

• ve stejné míře trénovat skautskou praxi a zálesácké dovednosti v našem okolí, 

• dále rozšiřovat 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 či na 

nových webových stránkách www.hajeckyskaut.cz. 
 
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:     Lanový park Tarzanie: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Chata v Budišově nad Budišovkou: 
 

                                   
 

Skládání slibu: 
 

 
Nábor nováčků: 
 

 
 

Praktická ukázka třídění odpadu: 
 

 
 
 

 
Roverský kmen:  
 
 
 
 
 
 

 



Účastníci tábora: 
 

 
 
 
Aktivity na vodě: 

 
 
Získání tří bílých tesáků: 
                        

 
                     

 
 
 

Ekonomické okénko: 
 
Z rozpočtu obce Háj ve Slezsku jsme v roce 2017 obdrželi dotaci ve výši 18.000,-, kterou jsme 

použili na provoz tábora. Požádali jsme o grant z rozpočtu MSK na projekt lanový park pro 
rovery ve výši 2.000,- Kč a ten nám byl schválen.  

V roce 2018 budeme opět žádat příslušné organizace o poskytnutí finančních příspěvků, 
abychom zkvalitnili činnost oddílu. 

 

 



Kmen Oldskautů: 
 
Celkový počet oldskautů byl v tomto roce 28 osob. Členové se pravidelně nescházejí, ale jsou 

nápomocni při organizaci a realizacích akcí konaných střediskem. V letošním roce se například 
podíleli na zajištění průběhu a přípravách akce střediskové zápolení. 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. 
 

 

 

 


