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Úvodní slovo 

 

Výroční zpráva Junáckého střediska 815.05 Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z.s. zpřehledňuje činnost skautů 

a skautek v obcích Háj ve Slezsku, Štítina a v Opavě - Podvihov v roce 2021. 

 

 

Přehled střediskové základny 

 

Jako každý rok i v roce 2021 proběhla celostátní registrace členů naší organizace. Registrace byla 

zpracovávána elektronickou formou přes internetový portál IS Skaut. 

 

V obou oddílech mladších členů je zastoupena věková kategorie benjamínci (děti školkového věku), světlušky 

- žabičky, vlčata, skautky a skauti (12-15 let), roveři a rangers (16-26 let). Oddíly působí ve třech obcích – Háj 

ve Slezsku, Štítina a Opava - Podvihov. Oddíly navštěvují ale i děti z obcí Háj ve Slezsku – Lhota, Mokré 

a Suché Lazce, Nových Sedlic a Opavy - Komárova. 

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 a nese jméno 12. oddíl DOHODA. 

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

 

Fungování střediska je podmíněno fungováním střediskové rady. Středisková rada má od posledních voleb 

konaných v roce 2019 nezměněné složení.  

 

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 a člen revizní komise 

Balnerová Hana volený člen střediskové rady a hospodář střediska 

Galvasová Jana předseda revizní komise střediska 

Dědic Jiří (Děda) člen revizní komise střediska 

 

 

Středisková rada se na svých zasedáních zabývá otázkami ekonomickými i výchovnými. Schází se 

příležitostně dle okolností cca 1 x za dva až tři měsíce či v on line setkáních dle potřeby. 

 

Ekonomické okénko 

 

Od roku 2020 účtuje středisko Ostrá Hůrka v jednoduchém účetnictví prostřednictví účtovací programu 

Esoskeleton.  

Jednotlivé oddíly mají zavedeny oddílové pokladny, se kterými zacházejí v souladu se směrnicí č. 2/2016 

o hospodaření a účetnictví střediska 815.05. 

Během celého roku jsou účelově využívány poskytnuté dary, dotace obcí a MSK, dotace MŠMT a členské 

příspěvky.  

 

Hospodář střediska vedl účetnictví jednotky v jednoduchém účetnictví. Do konce března bylo předáno 

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

příjmů a výdajů. Podrobnější přehled hospodaření byl předán Finančnímu úřadu v Opavě a je uložen 

u hospodáře střediska. 

Daň z pronájmu táborové základny byla použita na zakoupení potravin na akci Střediskové zápolení a pořízení 

nové centrály na tábor. Dotace MŠMT čerpány z ORJ na provozní náklady byly použity na nákup materiálu 

na opravu lodí, uhrazeno mobilní WC u klubovny, cestovné, kancelářské a papírnické potřeby a zakoupeno 

palivové dříví do klubovny.  

Jednotlivé použití dotací je podrobněji uvedeno v ekonomické části každého oddílu. 

 

  

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=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


Přehled hospodaření v roce 2021: 

 

Příjmy      Výdaje  

typ celkem  typ celkem 

Dar  1 461 727,00 Kč 
 

Dlouhodobý nehmotný a 

hmotný majetek 
61 131,00 Kč 

Členský příspěvek 53 080,00 Kč 
 

Drobný hmotný majetek 133 716,26 Kč 

Dotace z veřejných rozpočtů 415 902,00 Kč  Elektrická energie 2 513,48 Kč 

Dotace z jiných než veřejných 

rozpočtů 
96 556,00 Kč 

 
Potraviny, strava 145 175,78 Kč 

Nájemné z tábořiště 73 480,00 Kč 
 

Spotřeba materiálu 27 193,28 Kč 

Ostatní příjmy 420 157,69 Kč 
 

Cestovní náhrady 24 082,00 Kč 

Účastnický poplatek na akci 222 994,00 Kč 
 

Opravy MTZ 900 885,16 Kč 

Příjmy celkem 2 743 896,69 Kč  Služby 412 618,31 Kč 

      
Stravování 9 185,00 Kč 

      
Ubytování, nájem 14 301,00 Kč 

      Ostatní osobní výdaje 11 174,50 Kč 

Výsledek hospodaření 199 660,87 Kč 
 

Bankovní poplatky 175,00 Kč 

      
Členský příspěvek 52 680,00 Kč 

      

Kancelářské potřeby a 

papírnictví 
14 654,14 Kč 

      Ostatní výdaje 713 499,91 Kč 

      Správní poplatky 21 251,00 Kč 

      
Výdaje celkem 2 544 235,82 Kč 

 

 

 

  



12. oddíl DOHODA 

Kapitán oddílu: Lenka Kubesová  

Zástupci kapitána oddílu: Jan Střílka, Matěj Kaštovký  

 

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

oddíl navštěvují i děti z Nových Sedlic, Lhoty u Opavy, Háje ve Slezsku – Smolkova, Mokrých 

a Suchých Lazců a Opavy – Komárova. Celkem je oddílových členů 61 ve věku od 6 do 55 let.  

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

 

Posádka Krevety: roveři a rangers ve věku 16 – 

26 let z Podvihova a Štítiny  

Posádka Hrušky a Chleby: mladších roveři 

a rangers z Podvihova a Štítiny ve věku 15 - 17 let   

Posádka Sasanky: světlušky a skautky Podvihov 

Posádka Kladivouni: vlčata a skauti Podvihov 

Posádka Žraloci: vlčata ze Štítiny  

Posádka Delfíni: světlušky ze Štítiny  

Posádka Želvičky: skautky ze Štítiny   

Posádka Mořští vlci: smíšená posádka vlčat 

a světlušek ze Štítiny 

 

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

na hřišti v Podvihově.   

Schůzky v roce 2021 byly pravidelné, každá posádka se scházela jednou týdně, podle toho, jak to 

dovolovala covidová situace. 

 

 

Během roku oddíl uspořádal tyto akce:  

 

Leden  

promítání táborového filmu “Dobrodružství ve škole v Bradavicích na Slezské Hartě“ 

 

Duben 

Den Země - ukliďme Česko 

 

 

Květen 

družinové výpravy do okolí 

splutí řeky Opavy 

 

Červen  

stavění tábora   

 

Červenec  

cyklo výprava pro starší skauty a R+R 

oddílový stanový tábor na Slezské Hartě  

 

 



Srpen  

bourání tábora  

Září  

nábor nových členů ve Štítině i v Podvihově 

charitativní běh pro Světlušku 

 

 

Říjen, Listopad, Prosinec 

víkendová výprava do Zlatých Hor 

družinové výpravy do okolí 

 

Během celého roku jsme plnili podmínky dotací MŠMT – Šablony, a to na projektech: “Projektové 

dny v klubovně”, “Tandemové vzdělávání” a “Vzdělávání pracovníků”. 

 

 

 

Téma tábora “Pozdní středověk Jeseníků”. 

 

…… Čtyři zchudlé bezvýznamné šlechtické 

rody se stejně velkým územím v okolí 

Slezské Harty žijí vedle sebe. Všechny jsou 

zavázány svému pánovi Hartoldovi 

Slezskému, jehož děd byl jediným synem 

hraběte Hněvomíra Slezského z Roudna. 

Hartold měl ještě čtyři starší dcery (Tekla, 

Kunhuta, Bratromila a Pravoslava), každá 

z nich se provdala do každého ze čtyř rodů 

a všechny rody tak měly naprosto stejný 

nárok na hraběcí stolec Slezských z Roudna 

v případě, kdyby jejich lenní pán zemřel 

bezdětný…. 

 

Děti na táboře hrály na toto téma etapovou 

hru. Měly různé sportovní utkání, 

zdokonalovaly se v řemeslech, v rukodělné 

činnosti, cvičily vodní zumbu, trénovaly jízdu na lodích - pramicích, kanoích i plachetnicích. Prožily 

 

 
 

 

 



si dobrodružství na nočních hlídkách i přespávání mimo tábor. Plnily různé skautské výzvy, odborky 

a zdokonalovaly se ve skautské praxi. 

 

Pro starší skauty a R+R byl ještě další doprovodný 

program, cyklovýlety a survival. 

 

Na táboře jsme používali nově zakoupené 

záchranné vesty a měli postavený nový hangár.  

Tyto potřeby byly pořízeny z dotace 

Moravskoslezského kraje. Z nového hangáru jsme 

měli všichni velkou radost, protože oproti 

minulému, je tento velice světlý a prostorný. 

 

Za peníze z dotací obecních úřadů Opava – 

Podvihov a Štítina byl pro tábor zakoupen 

koupelnový stan, ve kterém si děti užívaly 

komfortního sprchování a pořízeny pohodlnější 

matrace. 

 

Z daru obecního úřadu Nové Sedlice byl zafincován 

autobus na Ivančenu a pořízeno papírnictví. 

 

 

  

 

Během celého roku se skauti, R+R i činovníci vzdělávali na vzdělávacích akcích - Rádcovský kurz, 

Čekatelský kurz, Námořní akademie, vůdcovská zkouška, Zdravotník zotavovacích akcí. 

 

 

Plán na rok 2022 

- scházet se na pravidelných týdenních schůzkách 

- pořádat oddílové schůzky, výlety a vícedenní 

výpravy 

- uspořádat letní stanový tábor  

- uspořádat příměstský tábor 

- založit roverský oddíl a uspořádat samostatný 

roverský tábor 

- rozšířit členskou základnu  

- trénovat skautskou praxi  

- realizovat projekty z dotací MŠMT - šablony 

- podporovat skautské vzdělávání 

- spolupracovat s obcemi 

 

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

stránkách   http://www.12dohoda.cz 

 

Lenka Kubesová 

 

 

 

 

 

http://www.12dohoda.cz/


2. oddíl Bobrů 

 
 

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

- dvě vlčácké, jednu světluščí a jednu skautskou. Zároveň v oddíle funguje roverský kmen. K 12. 1. 

2022 má oddíl registrovaných celkem 43 řádných členů, z toho 35 dětí do 18. let a 8 dospělých 

činovníků. 

   

Vůdce oddílu: Marek Dumbrovský 

Zástupce vůdce oddílu: Matěj Habina 

 

Rok 2021 je za námi, a rovnou je potřeba říci, že byl velmi úspěšný. 

I přesto, že pandemie koronaviru trvala poměrně dlouho, podařilo se nám splnit nejdůležitější cíle pro 

tento rok.  

 

Tento rok provázelo jedno velké téma – Bobří srub.  

 

Hlavní část stavby začala v květnu, a do konce 

roku měl srub střechu a část interiéru. Celý 

projekt si vzal stovky hodin dobrovolnické 

práce.  

Pomáhali oldskauti, roveři, skauti i vlčata se 

světluškami, každý podle svých možností. 

Pomáhali však i přátelé skautingu, svou prací 

i finanční či jinou podporou. Od společnosti 

Satjam jsme získali darem krytinu střechy 

a podařilo se nám dosáhnout na dotaci od nadace 

PPF ve výši 1 000 000 Kč.  

 

Za to všechno srdečně děkujeme.  

 

Stále ale zbývá mnoho práce, ale náš hlavní cíl pro rok 2021 je tímto velmi dobře naplněn a budeme 

na něj navazovat i v roce 2022. 

 

Podařilo se také splnit cíl vytvoření dvou družin vlčat s dostatečným počtem jejich členů. Oddíl roste, 

a tak to má být. 

 

Bohužel se letos nepodařilo splnit cíl výpravy do zahraničí. Částečně v tom hrála roli trvající 

pandemie koronaviru, která jakoukoliv činnost po velkou část roku mimo tu online, kterou jsme dělali 

zcela výjimečně, znemožnila. Několik měsíců tak je z hlediska činnosti smutně prázdných. Částečně 

na tom má podíl stavba srubu, která byla prioritou č. 1. Nelze se však vymlouvat a je třeba si tento cíl 

splnit alespoň v roce 2022. 

 

 



K poslednímu z vytyčených cílů musím poznamenat, že se jej nepovedlo splnit, ale jsou zde velké 

pokroky v aplikaci družinového systému v našem oddíle, včetně akcí, které děti samy organizují. 

 

V průběhu roku se kromě pravidelných družinových schůzek uskutečnily následující akce: 

 

Leden až duben  

omezení činnosti 

 

Únor 

50. výročí památníku slezského skautingu 

 

Květen 

úklid řeky Opavy na raftech  

 

 

Červenec 

letní tábor na Slezské Hartě 

 

Září 

Archery game 

Glajcha 

 

Říjen 

drakiáda 

Listopad 

úklid v přírodě a malá výprava pro vlčata 

a světlušky 

Výprava na Sokolí skály 

Prosinec 

turnaj ve hře Bang 

vánoční schůzka 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tábor se letos konal na Slezské Hartě 

v termínu 17. – 31.7. Hlavním vedoucím byl 

Petr Handlos, zástupcem vedoucího Marek 

Dumbrovský. 

Na táboře děti zejména používaly svoje 

znalosti získané na schůzkách během roku 

a také soutěžili v celotáborové hře na téma 

Vikingové. Možnosti vodní plochy jsme 

využili naplno a mladší děti se naučily zásady 

chování na vodě, skauti i dovednost 

kormidlovat.  

 

Z rozpočtu obce Háj ve Slezsku jsme v roce 2021 obdrželi dotaci ve výši 250.000,-, která byla 

určena na výstavbu nové skautské 

klubovny, 15.000,- na celoroční činnost 

a dar 15.000,- na nákup vybavení nové 

skautské klubovny. 

 

Od Moravskoslezského kraje jsme obdrželi 

dotaci ve výši 25.000,-. Za tuto dotaci jsme 

členům oddílu zakoupili oddílová trička 

a nátěrové hmoty. 

 

Z transparentního účtu byly příjmy od 

dobrovolných dárců ve výši 47.230,- spolu s finančnín darem od nadace PPF ve výši 

1.000.000,-  použit také na stavbu nové skautské klubovny. Skautská nadace Jaroslava Foglara 

společně s projektem Bobří srub na DARUJEME, nám spolu s dobrovolnými dárci zaslali 

částku 379.072,-   

Dar ve výši 40.000,- od Nadace pro obnovu rozvoj jsme použili na koupi oken a 30.000,- od 

nadace ČEZ na komín do nové klubovny. 

Dar ve výši 20.000,- od Pavla Blažeje jsme také použili na náklady spojené s výstavbou nové 

klubovny. 

 

Plán na rok 2022: 

 

V roce 2022 jsou našimi prioritami 

 

1) dokončit Bobří srub 

2) uskutečnit výpravu skautů do zahraničí 

3) zorganizovat akci okresního rozsahu 

4) připravit nové vedoucí pro družinu světlušek a družinu vlčat 

 

V případě zájmu je možnost nás navštívit ve facebookové skupině Hájecký skauting, stránce 

Hájecký skaut či na webových stránkách www.hajeckyskaut.cz. 

 

Marek Dumbrovský 

 

 

http://www.hajeckyskaut.cz/

