
ZPRÁVA O ČINNOSTI KMENE OTYÓKWA V ROCE 2019

Nad Cihelnou 599, 382 32 Velešín
IČ: 695 69 681

DIČ:  CZ 695 69 681
statutární zástupce: Radek Janák

číslo účtu: 2401121021/2010
https://www.facebook.com/otyokwavelesin/

Činnost  kmene  je  stejně  jako  v  předešlých  letech  přizpůsobena  především  dětem.  Při
nepříznivém počasí a v zimě se scházíme 1x týdně (mimo školních prázdnin. zvlášť mladší a
starší  děti)  na  pravidelných  schůzkách  v  klubovně,  kde  formou  her  seznamujeme  děti  s
tábornickými dovednostmi a přírodovědnými znalostmi. Část schůzek je věnována pohybovým
aktivitám a rukodělným činnostem a přípravě na krajské kolo přírodovědné soutěže "Zlatý list".
Nejraději  máme schůzky venku,  kdy pozorujeme a poznáváme přírodu.  Většinou dvakrát  do
měsíce pořádáme půl až celodenní výpravu nebo rukodělné tvoření. Letní kmenové táboření bylo
srpnu na Jerynu u Dlouhé. Letos jsme se opět na jaře a na podzim zúčastnili akce Ukliďme svět,
kdy jsme uklízeli veřejná prostranství ve Velešíně. Nezapomínáme ani na akce pro veřejnost. V
letošním roce jsme pro veřejnost uspořádali 6. dubna již 13. ročník „Vítání ptačího zpěvu ve
Velešíně“ pro dospělé a nově samostatnou akci pro děti, 21. září 4. ročník „Indiánské léto - den
otevřených týpí“ na Jerynu u Dlouhé (hry pro děti i dospělé), 1. ročník lukostřeleckého klání
"Letní medvěd" a 28. prosince 2. ročník Zimního medvěda (klání v terénní lukostřelbě pro ty kdo
udrží luk). Na pořádání některých akcí nejčastěji spolupracujeme s ČSOP Velešín.
V roce 2019 navštěvovalo náš kmen 27 členů (21 dětí, 4 pracujících a 2 důchodci).

Pravidelné týdenní schůzky (74x) 
Víkendové denní akce (15x) 
Kmenové víkendové táboření (5x) 
Kmenový tábor (1x)

Akce pro přírodu: 
1) Ukliďme svět (jaro a podzim) 
2) Úklid břehů Římovské přehrady
3) 3x pomoc s údržbou genofondové plochy Jeryn (hlavně kosení a odstranění pokosené hmoty) 
4) 3x akce káně - sčítání káňat a dravců na předem vybrané trase (dlouhodobá akce)
5) Pomoc s likvidací lupiny v přírodní památce Cvičák

Akce pro veřejnost: 
1) 13. ročník Vítání ptačího zpěvu pro dospělé
2) Vítání ptačího zpěvu pro děti
3) 4. ročník Indiánské léto - den otevřených týpí (hry pro děti i dospělé) 
4) 1. ročník Letního medvěda (klání v terénní lukostřelbě pro ty kdo udrží luk)
5) 2. ročník Zimního medvěda (klání v terénní lukostřelbě pro ty kdo udrží luk)



  
19. 1. akce  káně                                                   16. 2 kmenová akce na Jerynu

  
16. 2. sněm na Jerynu (108. sněm)                      23. 2 výstava orchidejí v Jihočeském muzeu  

  
      17.-19. 5. krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list (členové mladších hlídek)

  
                                       srpen letní táboření kmene Otyókwa na Jerynu



  
21.-22. 9. „Indiánské léto - den otevřených týpí“ 22. 9. 1 ročník Letního medvěda (lukostřelecké 

         klání v terénní lukostřelbě)

   
27.- 30. 10. na chalupě v Hojné Vodě                    28. 12. 2. ročník Zimního medvěda (klání v  

terénní lukostřelbě pro ty kdo udrží luk)

Činnost našeho kmene podporuje město Velešín, MŠMT, Jihostroj a.s., Ertl silniční a stavební
práce, Stavební prodej J+K a Pavel Martínek – klempířské a pokrývačské práce, kterým tímto
děkujeme!

        

  

 

Pavel Martínek – klempířské a pokrývačské práce



Hospodářský výkaz kmene za rok 2019

název: Otyokwa číslo: 303 za rok: 2019

Příjmy Výdaje

1 příspěvky 5 370 9 odvod příspěvků 5 370

2 dary 0 10 investice

3 státní dotace 10 000 11 opravy MTZ
4 dotace obcí 7 500 12 inventář 7 000
5 příjem z akcí 13 provozní náklady 6 498

6 ostatní 14 hlavní činnost 5 578

7 s vlivem na daň 6 500 15
výdaje s vlivem na 
daň

8 Celkem 29 370 16 Celkem 24 446

Hospodářský výsledek Provozní náklady

17 (zisk +, ztráta -) 4 924 18 nájemné

19 energie
20 otop

Počet registrovaných 
členů: *

21 vodné

do 15 let 20 22 spoje 342

16 - 18 let 1 23 cestovné

19 - 26 let 24 služby

nad 26 let 6 25
drobný spotřební 
materiál

5 318

Celkem 27 26 ostatní 838

27 Celkem 6 498

Majetek
k 31.12. min. 
roku

k 31.12. běž. 
roku

Jmění
k 31.12. min.
roku

k 31.12. běž.
roku

28 Investice 18 432 18 432 35 Půjčky 0 0
29 Pokladna 69 311 69 966 36 Závazky 0 0
30 Běžný účet 20 070 24 339 37 Celkem
31 Pohledávky
32 Zásoby 171 573 178 573
33 Ceniny razítko:
34 Celkem 279 386 291 310

Datum: 14. 1. 2020 podpis hospodáře:

podpis náčelníka:

*) v roce, za který je podáván 
výkaz


