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Úvodní slovo 

 

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

zpřehlednit činnost skautů a skautek v obcích Háj ve Slezsku, Štítina a v Opavě - Podvihov v roce 
2019. 

 
 

Přehled střediskové základny 

 

Jako každý rok i v roce 2019 proběhla celostátní registrace členů naší organizace. Registrace byla 

zpracovávána elektronickou formou přes internetový portál IS Skaut. 
 

V roce 2019 se středisko 815.05 Ostrá Hůrka skládalo ze dvou oddílů mladších členů a jednoho 

oddílu old skautů. 
V obou oddílech mladších členů je zastoupena věková kategorie benjamínci (děti školkového 

věku), světlušky - žabičky, vlčata, skautky a skauti, roveři a rangers. Oddíly působí ve třech obcích – 
Háj ve Slezsku, Štítina a Opava - Podvihov. Oddíly navštěvují i děti z obce Háj ve Slezsku – Lhota 

a Nové Sedlice. 

V obci Háj ve Slezsku působí smíšený oddíl děvčat a kluků pod názvem 2. oddíl Bobrů. Druhý 
oddíl působí ve zbylých dvou obcích a je také smíšený – koedukovaný. Oddíl nese jméno 12. oddíl 

DOHODA. 
Třetí oddíl střediska – kmen old skautů zahrnuje dospělé činovníky ze všech tří obcí. 

 

Ze zpracovaného přehledu registrace vyplývá, že se naše středisko v roce 2019 skládalo ze 110 
členů; 79 členů věkové kategorie do 18 let registrovaných u oddílů a 31 osob starších 18 let 

registrovaných u kmene old skautů a ve vedení oddílů.  
Z přehledů registrace v letech 2017-2019 vyplývá, že je stále zájem být členem naší dětské 

organizace a stále zaznamenáváme nárust členské základny.  

 
 

 

Bližší složení oddílů bude uvedeno v části týkající se konkrétního oddílu. 
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Středisková rada 

 

Fungování střediska je podmíněno fungováním střediskové rady. Protože v roce 2019 proběhl 

řádný volební sněm, byla dne 31.8.2019 zvolená nová středisková rada 
 

Složení střediskové rady: 
 

Balner Lukáš vedoucí střediska 

Hrubý Marek (Maro)  zástupce vedoucího střediska 

Dumbrovský Marek  volený člen střediskové rady 

Habina Matěj volený člen střediskové rady 

Harazim Adam (Johny) volený člen střediskové rady 

Kaštovský Matěj (Kaštan) volený člen střediskové rady 

Kubesová Lenka (Orleans)  volený člen střediskové rady 

Straková Silvie (Sisa) volený člen střediskové rady 

Střílka Jan (Hanys) volený člen střediskové rady 

Balnerová Hana volený člen střediskové rady 

Balnerová Hana hospodář střediska 

Galvasová Jana předseda revizní komise střediska 

Dědic Jiří (Děda) člen revizní komise střediska 

Střílka Jan (Hanys) člen revizní komise střediska 

 

 

Středisková rada se na svých zasedáních zabývá otázkami ekonomickými a výchovnými. Schází 
se příležitostně dle okolností cca 1 x za dva až tři měsíce. 

 

Ekonomické okénko 

 

Od roku 2005 účtuje středisko Ostrá Hůrka v účetnictví podvojném. 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 a MSK, dotace MŠMT, 

grant MAS a členské příspěvky.  
 

Přehled hospodaření v roce 2019: 
 

středisko 2019     

Příjmy rozpočet skutečnost 

členské příspěvky - registrace, doregistr. 36 760,00    45 920,00    

dotace OÚ Štítina 30 000,00    15 000,00    

dar Nové Sedlice 0,00    5 000,00    

dotace OÚ Podvihov 10 000,00    10 000,00    

dotace OÚ Háj ve Slezsku  20 000,00    30 000,00    

dotace MSK 0,00    116 000,00    

dary Háj  0,00    40 000,00    

https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=69834&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70406&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=182354&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70455&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70432&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70513&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70535&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70407&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70530&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70404&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70404&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70414&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70418&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70530&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720


nájemné tábořiště a Libavá, Háj 69 400,00    116 294,00    

MAS – Nové Sedlice 9 300,00    3 600,00    

MAS - Háj 16 000,00    1 500,00    

zůstatek z roku 2018 pokladna 33 000,00    11 499,00    

zůstatek z roku 2018 účet 0,00    263 869,42    

provozní dotace ORJ 30 000,00    28 310,00    

příjmy celkem:  254 460,00    686 992,42    

   

Výdaje rozpočet  skutečnost 

MTZ 82 000,00    163 355,49    

web 514,00    2 487,93    

kancelářské potřeby 4 100,00    18291,00    

energie 3 100,00    3 100,00    

opravy 30 886,00    18 746,00    

ostatní služby (tel,správní popl.,toi, odpady, winduo) 8 000,00    25 007,00    

poštovné 800,00    172,00    

vzdělání (stezky, ZZA, RK) 8 000,00    4 792,00    

jízdné (akce, bus Ivančena) 31 200,00    23 329,00    

cestovné 8 000,00    9 932,00    

potraviny (zápolení, stavěčka, vánoce) 7 600,00    28050,88    

účast. poplatky – soutěže  12 000,00    3 265,00    

převod registrace 41 500,00    40 650,00    

správní a místní poplatky (vozík, pozem.) 260,00    4 050,00    

nájemné (včelín, VLS, stodola) 14 000,00    10 780,00    

reprezentace - nášivky, video 2 000,00    9 715,00    

vodácká desetikoruna (dar) 500,00    640,00    

výdaje celkem: 254 460,00    366 054,30 

 

Hospodář střediska vedl účetnictví jednotky v podvojném účetnictví. Do konce března bylo 

předáno finančnímu úřadu v Opavě přiznání k dani z příjmů právnických osob. K tomuto účelu byl 

zpracován výkaz zisku a ztrát pro účetní jednotku. 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 nákup na zaplacení účastnických poplatků 
vodáckých závodů, zakoupily potřeby pro opravu a vybavení klubovny, potřeby k rukodělným 

činnostem a půjčovné lodí na akci Tři jezy. 
Z dotací Moravskoslezského kraje byly zakoupeny mobilní sety, přívěsný vozík, uhrazena služba 

TOI TOI a likvidace odpadů a odpadních vod na táboře, pořízeno nové vybavení do klubovny na 

Štítině jako je plátno, úložné boxy a nábytek. Dále byly zakoupeny potřeby k rukodělným pracem. 
Z dotací obcí byly zakoupeny potraviny na akce, uhrazeno jízdné, půjčovné lodí a zakoupen 

dataprojektor.  
Z finančního příspěvku MAS částečně uhrazen autobus na Ivančenu a pořízeno drobné 

občerstvení na střediskové zápolení. 

Na podzim byl založen transparentní účet pro zasílání příspěvků na stavbu nové klubovny v Háji 
ve Slezsku. 

 



Naše činnost 

 

Hlavní výchovná činnost probíhá v družinách oddílů. Pod vedením svého rádce (staršího 

a zkušenějšího chlapce či dívky) a dohledem dospělé osoby si družiny sami připravují svůj 
program. Během celého roku se konají dvouhodinové schůzky jedenkrát týdně. Samozřejmostí jsou 

i víkendové jedno i vícedenní výpravy do přírody i do kulturně zajímavých míst našeho regionu 
a celé republiky a stanový tábor. 

 

 
 

Kmen Oldskautů 
 

Členové Kmene Oldskautů 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. oddíl DOHODA 
  

Kapitán oddílu: Lenka Kubesová  

Zástupci vůdce oddílu: Jan Střílka, Matěj Kaštovký  

 

12. oddíl DOHODA je oddílem děvčat a chlapců zejména z Podvihova a Štítiny. Dále náš oddíl 

navštěvují i děti z Nových Sedlic, Lhoty u Opavy, Smolkova, Mokrých Lazců, Suchých Lazců 

a Komárova. Děti naplňují program vodních skautů, jsou rozděleny do vícečlenných posádek.  

 

Posádka Krevety: roveři a rangers z Podvihova a Štítiny ve věku 16 - 20 let.    

Posádka Sasanky: světlušky a skautky z Podvihova.    

Posádka Kladivouni: vlčata a skauti z Podvihova.    

Posádka Piraně: vlčata a skauti ze Štítiny.   

Posádka Žraloci: vlčata ze Štítiny.   

Posádka Delfíni: světlušky ze Štítiny.   

Posádka Želvičky: skautky ze Štítiny   

 

  



Děti se scházejí v klubovně, která je v prostorách ZŠ gen. Heliodora Píky ve Štítině 

a v zasedací místnosti OÚ v Podvihově.  Schůzky každé posádky jsou pravidelné, jednou týdně.  

 

Během roku oddíl uspořádal tyto akce:  

Leden  

• zimní táboření v tee-pee - děti několikrát přespaly v tee-pee a 2x proběhlo setkání činovníků 

a bývalých skautů  

• Krevetí výstup na zasněženou Lysou Horu   

Únor  

• výprava do ZOO Ostrava  

Duben:  

• účast celého střediska na pietním aktu v Polském Těšíně  

• střediskový Výstup na Ivančenu  

Květen  

•  účast na závodech plachetnic Skare 2019 – skautská regata   

• účast na Svojsíkově závodu   

• účast na celorepublikové akci Obrok 2019  

Červen  

• stavění tábora   

Červenec  

• tábor pro starší skauty 30.6. – 6.7. 2019  

• oddílový tábor 21.7. – 3.8. 2019 (týden na Libavé a týden na Slezské Hartě)  

Srpen  

• bourání tábora  

Září  

• tradiční střediskové zápolení – 4. ročník 

• účast na celostátní vodácké akci “Napříč Prahou přes tři jezy”  

Říjen  

• účast na lampionovém průvodu ve Štítině a v Podvihově  

• pomoc s úklidem Štítiny a okolí   

• dívčí výprava   

Listopad  

• víkendová chata v Přerově  

• vánoční středisková výprava a předání obecního vyznamenání vedoucímu střediska 

• účast na adventních trzích ve štítinské škole   

• výprava posádky Piraní  

Prosinec  

• dovoz a rozdávání betlémského světla ve Štítině  

• skautská městská bojovka   

• vánoční turnaj ve hrách   

• organizování Mikulášské nadílky ve Štítině a v Podvihově   

• účast na vánoční prodejní výstavě v Podvihově  

• předání dárečků seniorům v domově seniorů ve Smolkově a v Opavě 

 

  



Tábor  

Letošní tábor začal cestou z mise dobývání Vesmíru (Tábor 2017). Cesta tam a zpět na Zemi 

trvala asi 200 let. Čím více jsme se k Zemi blížili, tím více nám bylo jasné, že něco není v pořádku. 

Na Zemi během naší nepřítomnosti vypukla apokalypsa a při našem příletu byl na Zemi 

postapokalyptický svět, který tvořilo jen pár kmenů, které bojovaly o přežití na úkor ostatních.  

A proto vědci vymysleli misi Prométheus a na Zemi vyslali tým (naše táborníky), v čele 

s Ferdinandem Varthem. Cílem mise bylo zajistit, aby se Země stala opět bezpečným místem pro 

život všech obyvatelů lodi Rohangan Hirup.  

Ferdinand měl o této misi jasnou představu. Všechno a všechny, kteří mu budou stát v cestě, 

nemilosrdně zničit. Členové týmu poslušně plnili jeho příkazy, ale když se objevili dva zemšťané, 

zběhové jednoho z kmenů, členové mise zjistili, že dosáhnout míru lze i nenásilnou cestou. Nejprve 

se vzbouřili a vyhnali Ferdinanda, a následně se snažili sjednat pořádek diplomatickou cestou. 

Z počátku se jim to příliš nedařilo, domorodci nechtěli další konkurenci, měli strach o své životy, 

zvykli si na primitivní způsob života a nechtěli si připustit, že s nimi chce někdo jednat a ne je 

zabíjet.  

Vše se ale obrátilo k lepšímu, když členové mise objevili deník jakéhosi zemšťana, z něhož 

zjistili, že existuje pradávný kmen a posvátná kniha. Cestovali až k Modrému drakovi (k Hartě), na 

jehož těle našli posvátný kmen i s knihou. Podařilo se jim prokázat, že jsou knihy hodni a podařilo 

se jim ji získat, odemknout i rozluštit staré písmo. Cituji: „…jednu noc se sešli vůdcové všech 

kmenů, uzavřeli mír a vytvořili tento rituál. Posvátný rituál pro všechny kmeny. Pokud by se někdy 

stalo, že kmeny budou opět ve válce, mír lze nastolit tímto rituálem. Žádný kmen si nedovolí šlapat 

po své historii a zneuctít památku svého prvního vůdce, díky kterému přežil…“ Členové získali 

potřebné množství Energitu, radioaktivní rudy, provedli rituál a svolali tak šampiony všech kmenů. 

Ti se utkali v souboji zvaném Konquitus o místo vůdce nového sjednoceného kmene. Vše se 

navzdory počátečním problémům povedlo, vznikl jediný sjednocený kmen s jediným vůdcem, a na 

Zemi je opět mír a je opět bezpečným místem pro život.  

  

  Plán na rok 2019  

• scházet se na pravidelných týdenních schůzkách  

• pořádat oddílové i střediskové výlety a výpravy, vícedenní pobyty, sjíždět řeky  

• uspořádat letní stanový tábor  

• zúčastnit se závodu vlčat a světlušek  

• rozšířit členskou základnu  

• trénovat skautskou praxi  

• pokračovat v projektu “Skautská cesta vody”  

• realizovat projekty z dotací MŠSV  

 

Vše o nás, o akcích, které již proběhly a i o těch, na které se teprve těšíme, najdete na našich 

oddílových stránkách   http://www.12dohoda.cz  

  

 

 

 

 

  



Pietní akt v Polském Těšíně 

 

 

 

 

 

 

 
Napříč Prahou přes tři jezy  

 

 

 

 

Vánoce 

 

Obecní vyznamenání 

 

 
Výprava Piraní 

Dívčí výprava 
Skare 



2. oddíl Bobrů 
 

 

Vůdce oddílu: Adam Harazim, od srpna 2019 Matěj Dumbrovský 

 

2. oddíl Bobrů je koedukovaný oddíl v obci Háj ve Slezsku, který má 4 družiny. 

   

V roce 2019 bylo pod hlavičkou 2. oddílu Bobrů zaregistrováno celkem 18 dětí a 7 dospělých. 

V tomto roce také proběhl nábor nováčků, kteří budou registrováni v roce 2020. Během roku 

probíhají třikrát týdně družinové schůzky, jejichž náplní je převážně skautská praxe, vycházky do 

okolí a hry. Pro děti jsou během roku připravovány další akce a soutěže mimo rámec schůzek. 

V oddíle také po celý rok probíhala činnost roverského kmene, která je zaměřena na věku 

odpovídající rozvoj schopností starších chlapců. Zároveň je snahou tyto chlapce rozvíjet 

v kompetencích, které jsou potřebné pro roli skautského vedoucího. V letošním roce se udělaly 

značné pokroky v procesu přípravy stavby nové skautské klubovny. Také byla koncem roku 

započata renovace naučné stezky Hájeckými chodníčky. Rovněž se stále snažíme o součinnost 

našeho oddílu s obcí Háj ve Slezsku v rámci akcí pro veřejnost. Veškeré informace o oddílu je 

možné naleznout na webových stránkách www.hajeckyskaut.cz.  

 

Během roku oddíl uskutečnil mimo jiné tyto akce: 

Leden 

• novoroční výšlap na Lysou horu 

• večerní hra Volba Velkého Vonta 

• bowling 

• bruslení na Valše 

• zimní chata na Králickém Sněžníku 

Únor 

• Deskohraní pro nejmladší 

• oddílové lyžování 

Březen 

• účast na roverské akci Kuřín 

• účast roverů a oldskautů na skautských plesech 

Duben 

• akce Ukliďme Česko ve spolupráci s obcí Háj ve Slezsku 

• oddílová výprava na skautskou mohylu Ivančena na úbočí Lysé hory a spoluúčast na 

organizačním zajištění letošního ročníku této celostátní akce. 

• výprava na Praděd 

• setkání roverů na Těškovici 

Květen 

• zorganizování setkání vůdců oddílů v Opavě 

Červen 

• spoluúčast na obecní akci Den obce 

• turnaj v karetní hře Bang 

Červenec 

• noční výsadek pro mladší rovery 

• stavění táborové základny 

• letní tábor na Hrbaté louce 

 

http://www.hajeckyskaut.cz/


Srpen 

• bourání táborové základny 

• roverská akce Komambo 

Září 

• nábor nováčků 

• víkend čekatelského kurzu 

• Střediskové zápolení 

Říjen 

• filmový večer 

• výprava po stezce Hájeckými chodníčky 

• spoluúčast na obecní akci Drakiáda 

• 2. víkend čekatelského kurzu 

Listopad 

• Den deskových her pro rovery a oldskauty 

• Vánoční středisková výprava 

• 3. víkend čekatelského kurzu 

• celoměsíční hra Máš ji 
Prosinec 

• přespávání na Hrbaté louce 

• účast na promítání filmu Hledá se lilie v Opavě 

• slibování na Těškovici, předávání skautských vyznamenání a předání hodnosti vůdce oddílu, 

posezení oldskautů 
 

Tábor: 

Letní stanový tábor proběhl ve dnech 28. 7. – 11. 8. 2019 v údolí něčínského potoka na tábořišti 

Hrbatá louka, rovněž jako minulý rok. 

Tábora se zúčastnilo celkem 25 dětí a 15 dospělých. Hlavním vedoucím tábora byl Jan Stuchlík, 

hlavním programovým vedoucím Marek Dumbrovský a zdravotníkem Tereza Suchánková. 

Provoz kuchyně skvěle zvládal po celý tábor Michal Jurša.  

Na tomto táboře jsme hráli celotáborovou hru na téma STALKER podle stejnojmenné série knih 

a her, která měla u dětí kladný ohlas. Děti mohly rovněž lovit různorodé „bobříky“. Byl kladen 

důraz na tábornickou praxi a zapojení dětí do chodu tábora. Na toto tábořiště máme jako oddíl 

v plánu jezdit i do budoucích let. 

 

Plán na rok 2020: 

 

• Pokračovat ve všestranném rozvoji dětí, 

• dokončit výměnu poutačů na naučné stezce Hájeckými chodníčky, 

• rozvíjet spolupráci s dalšími oddíly, 

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

• podporovat účast členů na mimooddílových skautských akcích, 

• v létě se tradičně uskuteční stanový tábor, 

• ve větší 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, 

• pokračovat v procesu stavby nové klubovny, 

• nadále spolupracovat v rámci střediska v organizování společných akcí,  



  
Volba velkého Vonta 

• nadále spolupracovat s obcí a dalšími projekty, které podporují dění v Háji ve Slezsku 

a okolí. 
 

V případě zájmu je možnost nás navštívit ve facebookové skupině Hájecký skauting či na 

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. 

 

 

 

 

Středisková vánoční výprava 

 

 
Střediskové zápolení 

 
Zimní chata na Králickém Sněžníku  

 
Ukliďme Česko! 


