Motto:
Všechny knihy zežloutnou,
ale kniha přírody má každý rok nové,
nádherné vydání.
H. Ch. Andersen
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Výroční zpráva ČSOP Divoky
Již tradičně se koncem ledna konala výroční členská schůze. Za praskání
dřeva v krbu jsme hodnotili uplynulý rok, který byl jako vždy bohatý na
události. Jako hosty jsme rádi přivítali pana Ing. Drkulu – starostu obce
Zdounky, Jirku Kamaze a Antonína Poláka - zástupce skautů z Uherského
Hradiště, Pavla Šálka a Ing.Jaroslava Hrabce.
Čtením výroční zprávy jsme si připomenuli naši činnost v roce 2009 a
naplánovali akce a brigády na rok 2010. Po malém občerstvení se rozproudila
volná zábava spojená s prohlížením kroniky, fotografií a promítáním filmů.
Společnost nám neopomněli dělat plši, kteří s námi ve vagoně žijí již několik let.
Rok 2010 se stal 30. rokem práce naší ZO ČSOP Divoky.
Výročí se mají slavit, proto jsme také my na sobotu 19. března pozvali své
kamarády, známé a všechny ty, co s námi začínali s nadšením budovat naši
organizaci. Ve škole jsme udělali velký jarní úklid, umyli okna, uklidili
ekologické středisko a připravili kroniku, výroční zprávy, fotoalba. Nejpěknější
fotky jsme dali na nástěnky. Před školou jsme vyhrabali trávník a dali do
pořádku hmatový chodník. Škola byla připravena, občerstvení zajištěno,
pozvánky rozeslány, zbývalo jen počkat na naše hosty a členy organizace.
V sobotu v jednu hodinu se nás u školy sešlo asi padesát. Nejprve krátce
promluvil předseda Josef Sedláček. Přivítal hosty pana Ing. Hrabce, pana
starostu Ing. Drkulu, pana Ing. Otrusinu a další, připomněl začátky ČSOP, velké
nadšení, které tu tehdy vládlo, a také nejdůležitější akce, které provázejí naší
činnost. Vzpomněl stavbu vagónu, budování ekologického střediska Boří a
naučné stezky, vybudování rybníku a mokřadních tůněk. Neopomenul
připomenout naše tradiční akce Otvírání studánek, Pohádkový les a Den stromů.
Poděkoval všem přítomným za jejich práci a vytrvalost. Velká většina
zakládajících členů stále aktivně pracuje. Vzpomněl také na ty, kteří už nejsou
mezi námi, a jejich památku jsme uctili minutou ticha.
Po zahájení jsme se všichni vydali ke studánce V Zápletách a odtud naše kroky
směřovaly po naučné stezce okolo rybníka k tůňkám, pak k hájence a vzhůru do
kopce. Počasí bylo již skoro jarní, snad trochu aprílové, chvíli svítilo sluníčko a
pak i drobně sněžilo. Vzpomínali jsme, že takové bylo i při otvírání naučné
stezky na jaře roku 1997. Procházka byla příjemná, boty jsme měli pořádně
zablácené, ale nevadilo to nikomu. Ve škole bylo připraveno občerstvení. Při
dobré pohodě se ještě promítaly diapozitivy, při kterých jsme se moc nasmáli a
hlavně si zavzpomínali. Některé věci si už mnozí z nás nepamatovali. Život je
odvál někam daleko, ještě že ty dokumenty jsou….Vzpomínalo se na to, jak
byly naše děti malé, jak jsme je vodili na všechny brigády, jezdili na výlety,
chodili se dívat na rezervace, jak kvetou koniklece, střevíčníky, vstavače, jak
jsme pro ně dělali tábory u jezírka v Cetechovicích, na lanovku, která tam byla
přes vodu natažena nejen pro ně, ale taky pro dospělé, jak jsme v zimě sáňkovali
u vagónu a chodívali na běžky, jak jsme je svezli na saních tažených koňmi, na
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táboráky, vůni špekáčků a oblohu plnou hvězd, na to, jak jsme pořádali
Divockého kosa, jak říkali básničky u studánky, převlékali se do různých
pohádkových postaviček, chytali raky v potoce, rozvěšovali budky pro poštolky
a sovy, jak to všechno bylo moc fajn a my jsme si to tehdy ani neuvědomovali.
To až s odstupem času člověku přijde při vzpomínání, co pěkných chvil prožil
s kamarády.
Malá výstavka se také líbila především těm, kdo k nám tak často nechodí. Jaké
by to bylo posezení bez muzikantů. Při pěkné písničce a povídání jsme vydrželi
dlouho do noci.
Zbývá jen organizaci popřát, ať ještě dlouho vydrží nejen nám, ale i těm, kteří
přijdou po nás a budou tak jako my milovat přírodu a budou ji poznávat a
chránit.
Třicáté výročí očima Miloslavy Sedláčkové
10. 4. 2010 se v Divokách opět pořádal Jarní lakrosový turnaj. Účast týmů
byla hojná. Starší divočtí Indiáni měli nelehký úkol, obhájit vítězství. Po těžkých
soubojích se jim to znovu podařilo. Mladí MOP se pro nemoc nezúčastnili.
Jaro pravidelně začínáme otvíráním studánek, kterému předchází jarní
brigáda. Také letos jsme provedli úklid naučné stezky a prostorů u studánky a
klubovny (vagonu), aby bylo vše připraveno.
V sobotu 24. dubna 2010 jsme již po 30. přivítali jaro a oslavili Den Země
otevřením studánky V Zápletách. O pestrý program a otevření studánky zlatým
klíčem se postaraly děti z Mateřské školy z Morkovic pod vedením paní učitelky
Dáši Skácelové. Po krátké procházce naučnou stezkou pokračoval program na
hřišti. Pod vedením pana učitele Zdeňka Ferenze zahrála kapela Základní školy
ve Zdounkách, která svým zpěvem navodila hezkou jarní atmosféru. O další
chvíle se postarala skupina Indiánů, která s panem Petrem Vymětalem připravila
program plný soutěží a her včetně ukázky lakrosu. Ve výtvarném koutku paní
Marcely Bajerové si děti mohly vytvořit malá umělecká dílka a pan Lubomír
Fuchs jim předvedl výrobu šperků. Příjemné posezení u táboráku v rytmu
country završilo krásné jarní odpoledne.
Jako každý rok, tak i letos, jsme se sešli o cyrilometodějských svátcích
k tradičnímu přechodu Chřibů. Setkali jsme se v počtu 12 členů a spřízněných
duší pod lipou u Zbranků v Divokách. Naše cesta vedla přes Bunč, kde se
zastavujeme na malé občerstvení, a scházíme údolím kolem Lvích hlav. Míjíme
starou Hubertku a za šeřící se oblohy sestupujeme na Salaš.
Na noc nás přichýlilo zdejší fotbalové hřiště, kde jsme pod přístřešky přečkali
první noc. Ranní probouzení bylo příjemné, neboť nás po tváři hladily první
sluneční paprsky rodícího se krásného dne. Při bohaté snídani se radíme na
plánu další cesty. Volba padla jednohlasně pro návštěvu starobylého hradu
Buchlova a přilehlého okolí. Vyrážíme okolo Salašského lomu přes Dubový díl.
Po překonání značného převýšení se ocitáme pod Břesteckou skálou, kde volíme
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dopolední přestávku. Po doplnění energie a vitaminů pokračujeme směr hrad.
Jdeme přes krkolomnou Čertovu stezku ke kapli svaté Barbory, zvané též
Modla. Odtud je to už jenom skok k hradu. Po odpočinku v podhradí se
domlouváme na rozdělení výpravy na dvě skupiny. Jedna zůstává nocovat pod
hradem a druhá se vydává přes údolí pod Holý kopec, kde dál pokračuje do
údolí Dlouhé řeky ve směru na lázně Leopoldov. Soumrak nás zastihl u malé
hospůdky U Křížku, kde nás již známá paní hostinská s úsměvem vítá a chystá
malé občerstvení. Při večerním soumraku jsme si zazpívali s přítomnými trempy
známé táborové písně. K půlnočnímu usínání k nám z nedalekého kempu
Smraďavka doléhaly hity skupiny Kabát, která zde koncertovala.
Ranní vstávání z rosy bylo osvěžující, neboť se probouzel žhavý den. Balíme a
vydáváme se okolo kempu Smraďavka do nedalekých Buchlovic. V městečku se
chvíli rozhlížíme po
památkách a pokračujeme přes obec Břestek na Chabane, kde se skláníme před
obrovskou sekvojí, v jejímž stínu v parném dnu chvíli setrváme. Vyrážíme dále
na Salaš. Po chutném obědě si to šlapeme okolo Zlatcké studánky, která nás
vždy osvěží svojí chladnou vodou, směrem k domovu. Při dosažení chaty Bunč
volíme krátké občerstvení, kde již nostalgicky vzpomínáme na čerstvé zážitky
právě končící naší letošní výpravy. Ještě jeden zasněný pohled dozadu a
scházíme do malebného údolí směrem k Divokám.
Přestože jsme na Pohádkový les vše přichystali i perníčky zabalili,
bohužel letošní jaro bylo celkově deštivé, a proto jsme byli nuceni přeložit jeho
konání z květnového termínu na srpen. Za vydatné pomoci skautů z Uherského
Hradiště a všech našich dlouholetých spolupracovníků se nám nakonec
Pohádkový les vydařil a cestičku do pohádkového lesa prošlapalo téměř 1 500
účastníků.
Atmosféru Pohádkového lesa nejlépe vystihuje článek pana A. Kuzníka
v Týdeníku Kroměřížska ze 17. srpna 2010:
Jarní deštivé počasí způsobilo přeložení 32. ročníku „Pohádkového lesa“ na
14. srpna 2010
Divoky – snad trochu nevyspalé po noční pekelné bouřce, snad trochu se
strachem, zda noční liják nezhatí i druhý pokus o Pohádkový les - se probouzely
do nádherného sobotního rána. Ranní sluníčko rozehnalo veškeré pochybnosti,
zda se Divoky stanou opět místem, kde se sejdou rozličné pohádkové
postavičky, aby projevily svůj zájem o náš svět. Všechny ty zvláštní bytosti
z knížek, pohádek nebo filmů navštěvují Divoky každoročně. Zřejmě tak
oceňují, co všechno malá dědinka u Zdounek dělá pro krásy Chřibů. Zdejší
ochránci přírody vybudovali naučnou stezku, která měří skoro pět kilometrů.
Cestička má čtrnáct zastávek s naučnými panely a vede kolem nově
zbudovaných mokřadů, které se staly rájem obojživelníků. Pohádkovým
vyslancům se to líbí. Vždyť se tu setkává pohádka s realitou už po celých třicet
dva let. Ale i lidé něco ukázali. Předvedli se hasiči, děti poznaly něco ze života
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indiánů, v prťavé zoo si prohlédly mývala severního, nejmenší se pobavili u
loutkového divadla a ti starší se poučili u úlu se včelami.
Strmý kopec hned v úvodu pohádkové trasy nabádal k opatrnosti. Noční mokré
nadělení z něj udělalo kluzkou stezku. Krakonoš někde z Krkonoš přijel do
Chřibů, aby pomáhal potřebným zdolat nemalé převýšení. Projít trasu trvalo
hodinu. Desítky postaviček se s dětmi pouštěly do konverzace. Hloupý Honza
napekl buchty. I jakési pohádkové fitcentrum bylo k vidění. Kdo odolal
loupeživým individuím, dostal se až k lesnímu občerstvení. Děti to sice táhlo
dál, ale zdržet se tu chtěli především tátové. Zlatavý mok chutnal pohádkově.
Zbytek cesty už byl rovinatý, a tak nějaký ten půllitr tekutin v žaludku nevadil.
Oč však byl terén schůdnější, postavy byly divočejší. Peklo vypadalo pekelně,
baba Jaga nebezpečně a pták Noh hlučně. Pan král si postěžoval, jak těžké je
vládnou pohádkové říši. Jenže on vládne docela čitelným a předvídatelným
tvorům. Někteří vypadají nebezpečně, ale na konci příběhu bývají často
k smíchu. To u nás v realitě známe opačné případy. Někteří tu bývají nejprve
k smíchu, aby z nich posléze tuhla krev v žilách.
Celostátní setkání ČSOP 2010 se uskutečnilo v Louňovicích pod Blaníkem.
Dne 3. 9. 2010 hned po poledni vyrazilo 5 členů naší ZO na Setkání ČSOP
2010.
Cesta po dálnici proběhla rychle a bez problémů, a tak jsme v 16 hodin seděli na
přednáškách Revitalizace vodních toků a Ekologizace domácnosti a kanceláře.
Musíme podotknout, že ne všichni souhlasili s názory přednášejících. Po večeři
následovalo slavnostní zahájení.
Organizace se letos zhostila ZO ČSOP Vlašim. Setkání se konalo v rekreačním
středisku
ve Smršťově. Toto ubytovací zařízení mělo už nejlepší roky za sebou, ale spaní
bylo slušné.
Setkání zahájil předseda ČSOP p. Ambrozek a činovníci místní organizace.
Dále pokračovalo setkání neformálně u táborového ohně za zvuků a zpěvu
místní country kapely (dost dobré). Potkali jsme spoustu známých, těch dobrých
i těch, co se známe jen od vidění, navázali jsme další známosti.
Ráno po snídani někteří absolvovali další přednášky, někteří vyrazili na
ekologickou kozí farmu Líza. Po obědě jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna
se vydala pokořit horu Blaník a druhá prozkoumat zbytky zlatodolu v Roudné,
svého času největšího dolu na zlato ve střední Evropě. Večer jsme strávili opět
s country kapelou a ukázkami tanců. Ti odvážnější si mohli i zkusit zatančit.
V neděli ráno po snídani jsme se rozloučili s rekreačním střediskem a odjeli do
Vlašimi.
Tam jsme si prohlédli budovu ZO ČSOP Vlašim, Záchrannou stanici pro
zraněná zvířata Vlašim a zámecký park, který revitalizují za pomoci dotací EU.
Při zpáteční cestě jsme navštívili Jinošovské rybníky, které také patří ZO
Vlašim.
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Celkově si myslíme, že setkání lze hodnotit jako vydařené. Získali jsme spoustu
zkušeností a informací.
Podle ročního plánu jsme se v měsíci září chtěli vypravit na poznávací
zájezd do okolí Hřenska. Bohužel povodně tato místa značně zdevastovala, tak
snad až příští rok.
Náhradní poznávací výprava vedla do Jeseníků.
Protože předpověď počasí byla nepříznivá, tak jsme se snažili co nejvíce
stihnout první den.
25. 9. 2010 nás čekala Karlova Studánka, než jsme se všichni sešli (cestovali
jsme několika osobními auty), prohlédli jsme si léčivý pramen. Následovala
procházka chráněným územím údolí Bílé Opavy přes chatu Barborku a výstup
na Praděd – rozhlednu. Zpět přes Ovčárnu do Karlovy Studánky, odkud jsme se
přesunuli přes Červenohorské sedlo do Koutů nad Desnou a ubytovali jsme se
v penzionu Zálesí. Předpověď počasí se ukázala jako pravdivá a z oblak se
začaly řinout provazce deště.
Následující den 26. 9. 2010 jsme se tedy vydali do Velkých Losin na návštěvu
zámku.
A protože déšť neustával, pokračovali jsme exkurzí v továrně na ruční výrobu
papíru ve Velkých Losinách. Závěrem jsme relaxovali v termálních sirných
koupelích v místních lázních, kde naše plavky doplnily apartní koupelové
čepičky.
Nepříznivé počasí nás pronásledovalo i 27. 9. 2010 a místo výstupu na Kralický
Sněžník jsme navštívili město Šumperk. K rozhlédnutí nás pozvala věž místní
radnice. Potom jsme si prohlédli stálou expozici Čarodějnické procesy ve
sklepení Geschaderova domu. Všichni jsme obdrželi sluchátka a výklad byl
v duchu moderní audiovizuální techniky.
Po obědě jsme navštívili Zemědělský skanzen, Veteran muzeum a Zoopark
v Rapotíně, kde bylo ke zhlédnutí nepřeberné množství exponátů minulé doby –
od krásných kočárků až po tank.
I poslední den 28. 9. 2010 je počasí neúprosné. Za stálého deště jsme se
autobusem vydali na exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně,
která je největším vodním dílem v České republice. Po instruktážním filmu jsme
prošli gigantickou strojovnou elektrárny. Bohužel venkovní nádrže v dešti byly
téměř neviditelné a u horní nádrže se k dešti přidal i sníh. Trochu zklamáni
počasím, ale plni zážitků, jsme se vydali na cestu domů.
Tak jako mají svátek lidé, slaví svůj svátek i stromy. Již třetím rokem si
vždy deváťáci ve spolupráci s TES Boří Divoky připravují program pro své
mladší spolužáky ke Dni stromů.
Letos jsme využili posledního podzimního slunečného dne v pondělí 11. října
2010. Devítka si v hodinách přírodovědného praktika připravila úkoly, které
byly upraveny tak, aby je žáci 1. a 2. třídy a děti mateřské školy mohli splnit. Při
procházce zdouneckým parkem absolvovaly soutěžní skupinky osm stanovišť.
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Úkoly byly řazeny ze života stromů - poznávání semínek, určování listů a plodů
stromů, těžba dřeva, zhotovování dřevěných výrobků a stromy jako domy.
Každý žáček při startu obdržel vstupní stromový diplom, na který se za každý
splněný úkol připisoval barevný puntík. Největší ohlas mělo řezání pilkou,
zatloukání hřebíků a ochutnávání plodů. Nikdo se nám neztratil, protože
deváťáci byli zodpovědnými průvodci.
V parku po nás zůstalo několik sluníček z listů a každý si odnášel novou
zkušenost, kdy se mohl na chvilku stát panem učitelem a zkusit si to doopravdy.
Akci organizačně zabezpečuje Mgr. M. Bajerová
V zimním období zajišťují členové přikrmování drobného ptactva. Vyrábí
a starají se o krmítka, která pravidelně doplňují.
Čas adventu je vhodnou dobou k setkávání, a proto se vždy první adventní
sobotu již několik let scházíme při tvorbě adventních věnců a vánoční výzdoby.
Letos se nás sešlo 10 dospělých a 2 děti. Za zvuku koled, ochutnávání perníčků
a jiných dobrot, jsme opět vytvořili pozoruhodná umělecká díla a skvěle si
popovídali.
K závěru roku patří také výstup na Brdo. Již tradičně jej absolvujeme
hned dvakrát. Letos poprvé 28. 12., jak říkáme na ten malý, jsme se sešli na
Kamínce (někdo pěšky, někdo autem). Odtud jsme společně zdolali vrchol Brda,
kde jsme se setkali s Jardou Hrabcem, který se na Brdo vydal ze strany od
Uherského Hradiště. Po krátkém odpočinku jsme se vrátili zpět na Kamínku.
Občerstvení nám přišlo k chuti. Pobyt jsme si zpestřili zpěvem v rytmu country,
někteří i tancem. Myslím, že všichni účastníci odcházeli se sluncem v duši.
Podruhé 30. 12. zdoláváme tradiční hvězdicový pochod na Brdo. Z Divok
tentokrát pokořilo rozhlednu cca 35 účastníků. Tato akce je již tak masová, že se
na Brdu sejde přes tisíc účastníků a potom se turistické cestičky stávají
dálnicemi.
A co na závěr?
Chtěli bychom poděkovat vám členům a ostatním spolupracujícím kamarádům
za obětavost a čas strávený na brigádách a akcích pořádaných naší základní
organizací. Právě tento rok byl pro mnohé rokem obtížným. Blesková povodeň
zasáhla i domovy našich členů. Obec Zdounky byla zatopena a nebylo
jednoduché tuto situaci vyřešit. Vodní živel nám v Divokách značně poškodil
část naučné stezky, včetně strženého mostku, tyto škody se však podařilo
v krátké době napravit.
Doufáme, že rok 2011 bude pro všechny klidnější a bude nám přát při další
společné činnosti pro přírodu i zábavu.
Jarmila Šoltísová
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Výroční členská schůze

Setkání k 30. výročí založení organizace

9

Otvírání studánek

Terénní ekologické středisko

Den stromů
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Přechod Chřibů

11

Pohádkový les

12

Poznávací cesta do Jeseníků
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Poznávací cesta do Jeseníků
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Celostátní setkání ČSOP - Vlašim
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Adventní čas
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Výroční zpráva TES Boří Divoky za rok 2010
Již patnáctým rokem oslovuje TES Boří Divoky svými výukovými
programy žáky mateřských a základních škol.
Mnoho dětí se dnes stará o nějakého domácího mazlíčka, a proto byl vytvořen
program Křeček, který se zaměřil na křečka džungarského. Děti si povídaly o
životě křečka, jak o něj pečovat, mohly si na zvířátko sáhnout a seznámit se i
s jeho živočišnými příbuznými.
Brambory jsou pro nás každodenní potravou, ale možná málokdo ví, že k nám
byly přivezeny z německých Branibor. Ve výukovém programu Brambory si je
syrové mohly děti ochutnat a za splnění jednoduchých disciplín si vyrobit
bramborové medaile.
Co všechno ví kapička Jára? To už po tomto povídání, ví děti také. Seznámili se
zde s životadárnou kapalinou, koloběhem vody v přírodě a naučili se, jak mohou
sami vodou šetřit. Podle vzoru dávných šamanů si zkusili přivolat déšť.
Od nového školního roku začal pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ celoroční program Lov
pro zoo. Postupně se všichni žáci seznámí se zvířaty jednotlivých světadílů a
nakonec si vybudují vlastní zoo. Zatím si žáčci vyrobili vlastní autobusovou
knihu a podívali se za faunou do Evropy.
S výukovými programy jsme pravidelnými návštěvníky v MŠ ve Zborovicích,
Morkovicích, Ratajích a v ZŠ Zdounky.
Na jaře 2010 oslavila naše organizace ČSOP Divoky 30 let svého
působení. Při této příležitosti bylo možné se projít po celé naučné stezce,
zastavit se u nově vybudovaných tůněk, ale také hledat krásy divocké přírody,
kterými za ta dlouhá léta prošla. Do TES se pak všichni vraceli nahlédnout do
výročních zpráv, kronik a fotografií, které dokumentovaly bohatou činnost
ČSOP. Bylo zajímavé pozorovat, jak se někteří aktéři v „dávné historii“ nemohli
poznat.
V TES se pravidelně využívá malá noclehárna na víkendovky
přírodovědných oddílů dětí z Brna a ze Zdounek. Je možné si zde i uvařit
jednodušší jídlo, a to bývá pro všechny zajímavý zážitek. Hmatový chodník před
ekocentrem je při těchto akcích pravidelně udržován, aby prožitek při chůzi
bosýma nohama byl stoprocentní.
Setkávání dospělých patří velikonočním a vánočním dílnám. Poslední
roky to bývá vždy příjemně strávené odpoledne u domácího krbu Snopkových.
Na oslavě svátku Země spojené s Otvíráním studánek se spolu s MOPíky
snažíme vždy upoutat pozornost zúčastněných dětí různými soutěžemi, hrami a
výrobou z přírodních materiálů.
Návštěvy přírody nejsou vždy jen organizovanými akcemi. Každý z nás si
vždy najde chvilku, aby upozornil na nějakou „novou nádheru“ a pokaždé
s sebou vezmeme i děti, které mohou tyto skvosty poznávat s námi.
Mgr. Marcela Bajerová
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Výroční zpráva MOP INDIÁNI
13 .2. 2010 jsme uskutečnili výroční schůzku „mopíků“ v indiánském
stylu v týpí.
U horkého čaje jsme naplánovali všechny nové akce, pohovořili jsme
s návštěvou z ČSOP Pepou Snopkem a bývalým členem Indiánů Tomášem
Šimčíkem a také oslavili jedny narozeniny. Na nocování jsme šli všichni domů,
jelikož byla velká zima.
10. 4. 2010 se v Divokách opět pořádal Jarní lakrosový turnaj. Účast týmů
byla hojná. Starší divočtí Indiáni měli nelehký úkol, obhájit vítězství. Po těžkých
soubojích se jim to znovu podařilo. Mladí MOP se pro nemoc nezúčastnili.
24. 4. 2010 je naše první společná akce s ochranáři při Otvírání studánek.
Letos bylo krásné teplé slunečné počasí. Po otevření studánky zůstali rodiče s
dětmi na hřišti a zastavili se i u indiánů, kteří zde měli týpí. Všichni si
zasoutěžili při střelbě z luku, terénním běhu s lakrosovou pálkou a dalších
aktivitách. Bylo to pěkné setkání.
14. 8. 2010 bylo letos nové datum Pohádkového lesa v Divokách. Nikdo
už mnoho účastníků neočekával, ale přípravy se nepodcenily a sklidili jsme
pěknou návštěvnost. Mopíci u postaveného týpí prováděli střelbu z luku a
malování tváře. Ty nejmenší děti jsme učili míčkem trefovat rozzuřeného
medvěda a indiána s lakroskou. Po celý den měli trempové vzadu na louce
zlatokopeckou soutěž, které jsme se mohli také zúčastnit. Večer jsme v týpí
usínali za zvuku trampských kytar.
27. - 28. 8. 2010 jsme s „mopíky“ jeli vlakem do města Jeseník. Odtud
jsme pak popojeli do Nýzerova. Jsou tam krásné kaskádové vodopády. Přes
Žulový vrch a jeskyni Na Pomezí jsme se pěšky vraceli k vlaku v lázních
Jeseník. I když počasí bylo stále deštivé, nechtělo se nám jet hned domů, a tak
jsme si pobyt v Jeseníkách prodloužili. V lyžařském středisku Ramzová jsme
vyjeli sedačkovou lanovkou pod vrchol Šerák. Bylo tam počasí jako v listopadu.
Potom už jsme odcestovali k domovu.
K podzimu již tradičně patří lakrosový turnaj O válečníka z Divok. Louka
posečená, týpí postavené, vše nám 1 .- 2. 9. 2010 přálo. Jenomže přijelo velmi
málo lidí. Tak nám nezbývalo než udělat 3 smíšené týmy a ty odehrály 3
přátelská utkání. Ceny se rozdaly a v týpí jsme zdárně přenocovali. Tento rok to
byla poslední indiánská akce a další bude až za rok.
Petr Vymětal - Dlouhý vlas
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Zpráva o hospodaření 2010
Bankovní účet k 31.12.2009
Pokladna k 31.12.2009
Finanční prostředky celkem k
31.12.2009

Kč
Kč

28773
3348

Kč

32121

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

850
25775
402
0
9080
64
4300

Kč
Kč

30000
70471

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

5120
0
11463
1914
0
50806

Kč
Kč
Kč

3500
4300
77103

Rozdíl příjmů a výdajů

Kč

-6 632

Bankovní účet k 31.12.2010
Pokladna k 31.12.2010
Finanční prostředky celkem k
31.12. 2010

Kč
Kč

21974
3516

Kč

25490

Hospodaření v roce 2010
Přijmy
Příjem ES - naučná stezka
Pohádkový les -vstupné
Příjmy MOP
Příjmy ŽL
Ostatní příjmy
úrok z BÚ
Členské příspěvky
Příspěvek na činnost od Obce
Zdounky
Příjmy celkem
Výdaje
Výdej ES - naučná ztezka
Výdaje - průkazky
Výdaje Pohádkový les
Výdaje MOP
Výdaje "Otvírání studánek"
Provozní režie
Ostatní výdaje- občerstveni VČS a
brigád
Odvod členských příspěvků
Výdaje celkem
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Komentář k příjmům a výdajům v roce 2010
Základní organizace dosáhla v roce 2010 příjmů ve výši 66 tis. Kč.
Příjmy získala organizace vlastní činností, pohádkovým lesem, výukovými
programy EC a také 30 tis. Kč od Obecního úřadu ve Zdounkách.
V tomto roce organizace prošla kontrolou Finančního úřadu Kroměříž –
kontrolovány byly prostředky použité na vybudování mokřadních tůněk – bez
závad.
Činnost celé organizace včetně EC a MOP je podrobně komentována ve výroční
zprávě
za rok 2010.
Výdaje organizace byly směřovány na realizaci naplánovaných akcí a na provoz
organizace (dle výroční zprávy ). Výdaje roku činily celkem 69 tis. Kč.
K 31. 12. 2010 byla provedena inventura majetku a nebylo shledáno závad.
Členskou schůzí odsouhlaseno. Dále byla provedena inventura pokladního
zůstatku a nebylo shledáno závad.
Při činnosti organizace byla odpracována řada brigádnických hodin, což
považujeme za velký přínos do našeho hospodaření.
Děkujeme všem členům, ale také příznivcům, kteří se jakkoli podíleli na
činnosti a získávání prostředků pro naši ZO. Všichni tak přispěli k dobrému
chodu organizace v roce 2010.
Jarmila Šoltísová
hospodář ZO ČSOP Divoky
Veškeré doklady jsou řádně vedeny a souvisí s hlavní činností organizace.
Prostředky byly použity v souladu s plánem práce pro rok 2010 a odsouhlaseny
členskou schůzí.
Zdeněk Zbránek
revizor ZO ČSOP Divoky
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Plán práce ZO ČSOP Divoky na rok 2011
1. Výroční členská schůze dne 11.2. v 19.00 ( výbor)
2. Registrace organizace - do 20. 3. 2011

(J. Sedláček)

3. Celoroční vedení a obnova internetových stránek (J. Pavelka, výbor)
4. Plánování brigád na naučné stezce - rekonstrukce (Z. Zbránek, J.
Snopek)
5. Brigáda k akci „Otvírání studánek“ dne 9. dubna (Z. Zbránek, J.
Snopek) následuje čl. schůze
6. Akce „Ukliďme svět“
7. Otvírání studánek 16. dubna 14.00 hod. (M. Sedláčková, M. Bajerová)
8. Velikonoční dílna 23. 4. (J. Šoltísová)
9. Návštěva přírodních památek (J.Sedláček)
10.Poznávací zájezd – Bílé Karpaty – květen, červen (J. Sedláček)
11.Sečení naučné stezky, vyřezání křovin, úprava terénu (Z. Zbránek, J.
Snopek)
12.Lakrosový turnaj 30. 4. (P. Vymětal, M. Rokos)
13.Příprava Pohádkového lesa (J. Snopek, Z.Zbránek, J. Šoltísová)
14.Procházka lesem plným pohádek 21. 5. V 9.00 hod.
15.Letní přechod Chřibů (J. Snopek)
16.Celostátní setkání ČSOP
17.Den stromů v zámeckém parku ve Zdounkách - září (M. Bajerová)
18.Poznávací zájezd (J. Sedláček) – Hřensko 27. 9.
19.Celoroční vedení TES (M. Bajerová)
20.Vánoční dílna 26.11. (J. Šoltísová)
21.Zpracování výroční zprávy a PF (výbor)
22.Předsilvestrovský výšlap na Brdo (výbor)
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ZO ČSOP Divoky
občanské sdružení
Tyršova 266, 768 02 Zdounky
IČO 47935758

Seznam členů v roce 2010
Sedláček Josef
Snopek Josef
Šoltísová Jarmila
Sedláčková Miloslava
Mgr. Bajerová Marcela

předseda
místopředseda
hospodář
jednatel
člen výboru

Zbránek Zdeněk

revizor

Hanáčková Hana
Jurová Magda
Pavelka Jiří
Pavelka Tomáš
Rokos Jiří
Rokos Martin
Straděj Josef
Vávra Milan
Zelenková Jiřina

Jura Stanislav
Milerová Emilie
Pavelka Jiří ml.
Pavelková Petra
Rokosová Marie
Siudová Zdenka
Šoltís Petr
Vymětal Petr

MOP:
Ferenz František
Kyrcz Josef
Kyrcz Marek
Slavík Roman
Veselý Milan

22

Na výroční zprávě se podíleli:
Jarmila Šoltísová, Miloslava Sedláčková, Mgr. Marcela Bajerová, Josef Snopek
,Jiří Pavelka, Petr Vymětal
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Tisk: LH Computer, s.r.o.,
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