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„Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna
a to platí o všem v životě.“
Benjamin Franklin

Rok 2020, který byl čtyřicátým rokem naší činnosti, jsme začali plni plánů a
očekávání, jak důstojně toto výročí vzpomenout. Než začaly platit
pandemická opatření, podařilo se nám společně projít pochodem „ Kolem
Břestecké skály“. Je to vítané zpestření po zimním lenošení.
Leden jsme věnovali přípravě výroční schůze a plánování programu výročí.
Výroční schůzi jsme ještě stihli, pozdravit nás přišla Ing. Ráczová,
místostarostka Obce Zdounky i Skauti z Uherského Hradiště a ostatní přátelé,
kteří nám během roku pomáhali. Po ukončení oficiální části jsme
zavzpomínali na celý rok 2019.
Ovšem v následujících dnech již celý program dostával trhliny. Otvírání
studánek s oslavou Dne země, u této příležitosti jsme chtěli vzpomenout 40.
výročí založení naší organizace, se nekonalo. I naše největší akce, Pohádkový
les, se neuskutečnila.
Dohodli jsme se, že obnovíme brožuru Naučná stezka Boří, jejímž autorem
byl v roce 1997 Josef Sedláček. V brožuře bylo třeba přepsat texty a následně
všechny zkontrolovat a doplnit. Na nové verzi spolupracovaly Jarmila
Šoltísová, Marie Rokosová a Hana Hanáčková. Některé obrázky jsme
zkopírovaly, u některých to možné nebylo. Na návrh z tiskárny byly doplněny
perokresby Pepy Snopka. Celkem bylo vytištěno 100 ks této brožury. Ta je
také umístěna na webových stránkách.
Další tištěnou podobu dostala brožura ke 40. výročí založení organizace. Je
to vzpomínka na 40 let v útržcích. Tato byla vydána v počtu 50 kusů.
S blížícím se létem jsme se všichni radovali z uvolnění vládních opatření.
A tradiční „Přechod Chřibů“ jsme tentokrát pojali bez noclehů v přírodě.
První den volba padla na vycházku za poznáním skalních útvarů v okolí
Osvětiman. Tuto pro nás vybral a také jí provázel náš kamarád, Roman
„Rumíš“ Rathúský. Trasa tohoto krásného dne je popsána v samostatném
odstavci.
Další den se skupinka vydala pod vedením našeho kamaráda Vrati Poláška
po okolí Nové dědiny. Ráno se probouzelo do sluníčka, když jsme se sešli na
Kudlovické dolině v bývalém lomu. Hřebenová stezka nás s námahou zavedla
na skalní útvary Budačina. Krátké zastavení využíváme k malému občerstvení
a obhlídky terénu. Po přestávce si určujeme návštěvu nedaleké skály Milačky
s malebnou lesní studánkou. Prolézáme skálu, když tu zčista jasna zahřmělo,
obloha se zatáhla a dala tušit přicházející bouřce. Ta na sebe nedala dlouho
čekat. Než bys řekl švec, zasáhly nás těžké kapky. Urychleně jsme hledali
úkryt pod převisy v domnění, že se bouřka krátce přežene. Trvalo ještě chvíli,
než přestalo pršet. Vylézáme z úkrytů a postupně se setkáváme dole na lesní

silnici vedoucí do Kudlovic. Mračna se trhají a opět nás paprsky sluníčka
laskají po tvářích. Po chvíli odbočujeme na lesní stezku. Žlutá značka nás vede
do strmého svahu, který je poset až po horizont krásnými skalními útvary.
Tuto trasu spravuje obec Košíky. Na vrcholu hřebene nacházíme malou
vyhlídku s hezkým výhledem na jihovýchod moravského Slovácka. Opouštíme
výhled a směřujeme krajem lesa ke kapličce U zazděné. Podle pověsti zde
nechal Napajedelský pán zazdít svoji nezdárnou dceru. Jinak je zde příjemné
posezení ve stínu s lavičkou a stolkem. Směřujeme na horu Kozinec. Blíží se
večer a my pomalu již unaveni, scházíme lesní silnicí k lomu, kde bylo naše
ranní setkání. Děkujeme našemu průvodci za skvělý den strávený v přírodě a
s loučením se těšíme na další společná setkání.
Ještě než byly znovu zpřísněny pandemická opatření jsme se velmi rádi
zúčastnili Celostátního setkání členů a přátel ČSOP“, které je popsáno
v samostatném odstavci.
V roce 2020 jsme vstoupili do MAS „Hříběcí hory“, ale bohužel nebylo zde
možné nabízené dotace využít.
Během celého roku jsme absolvovali spoustu brigád na naučné stezce,
rybníku, klubovně, které podrobně popisuje v samostatném odstavci Zdeněk
Zbránek.
Naše poslední setkání u výstupu na Brdo bylo za dodržování rozestupů a
bohužel bez závěrečného posezení.
I přes náročnou dobu pandemie nám přináší naše práce v ZO ČSOP DIVOKY
radost. Doufáme, že i všem, kteří využívají procházky po trase Naučné stezky
Boří, která poskytuje krásné výhledy v každém ročním období.
Doufáme a těšíme se, že v dalším roce bude lépe a budeme se moci setkávat
na všech akcích, které pořádáme.
Pepa Snopek a Jarmila Šoltísová

Brigádnická činnost v roce 2020
Abychom do 25. dubna, dne plánované oslavy 40. výročí založení naší ZO
ČSOP DIVOKY a oslavy Dne země s tradičním otevřením studánky V Zápletách,
vše stihli, začali jsme již v lednu. Vyrobili a rozvěsili jsme na NS okolo potoka 5
sýkorníků, 1 budku pro sovy a 1 pro poštolky. Na NS jsme vyměnili obrazové
části zastavení: Přírodní památka Kamenec a Pole, které pro nás postupně
obnovuje Jiří Wiesner a doplnili směrovky NS, které podle potřeby obětavě
vyrábí Jiří Pavelka starší. O sečení NS mechanizací se po celý rok postaral
Milan Vávra. Pořez křovin u odpočívadla a tabule Historie, se postarali Zdeněk
Zbránek a Petr Vymětal, zároveň natřeli kovové části Sv. kříže, který stojí na
trase naučné stezky a byl zde zbudován a vysvěcen 19. října 1997. Velkou
úpravou prošla i studánka V Zápletách. Zdeňkovi Zbránkovi se podařilo
vyčistit prameniště i celkový vzhled tak, že voda korýtkem krásně teče.
Brigáda 20. dubna za velké účasti členů byla směřována na rybník a tůňky. Byl
vytvořen nový nátok do rybníčku, zbudován mostek u tůněk, podařilo se najít
nátok (pramen) k tůňkám, utěsnit díru mezi tůňkami. Také jsme
zrekonstruovali zábradlí na mostku přes potok ke studánce. Část členů
opravila všechny stánky, byly dokompletovány a zašity.
Brigáda 8. května, rovněž za velké účasti členů, byla zaměřena na ořez vrb u
rybníka. Společně se Skauty z Uherského Hradiště, jsme vybudovali tři výplety
břehů potoka, abychom zabránili erozi. Další skupina prořezala padlé stromy
na NS a dokončila vysečení křovinořezy.
Brigády během května byly zaměřeny na úklid ES a přilehlých prostor školy.
Úklidem prošla také klubovna „Vagón“. Znovu bylo nutno zpracovat spadlé
stromy na NS, z nichž některé byly vhodné na opravu půlkulatých laviček u
zastavení „Les prosí“ a u studánky V Zápletách. Dále byly provedeny terénní
úpravy na výpletech potoka a nové schody k zastavení „Biologická regulace“.
U rybníku byla potřebná úprava odtokové roury (regulace odtoku).
V červenci byly postupně odstraňovány stromy popadané u zastavení
„Mokřadní tůňky“, vysečena tráva, náletové dřeviny zasahující do mokřadů
byly vyřezány a spáleny. Současně byla vybudována nová lávka pro překonání
nátoku do rybníka.
Během měsíce srpna byly vyrobeny dva hmyzí domečky. Jeden je umístěn
před ES a druhý včetně domečku pro ježky v areálu MŠ Zdounky.
Protože rok 2020 byl náročný s pandemií a zůstaly nám prostředky určené
pro vzpomínkovou akci ke 40. výročí, uvažovali jsme, jak nejlépe s těmito
prostředky naložit. Padlo rozhodnutí pro nápad Vaška Čevely, který navrhl

upravení prostoru před klubovnou „Vagón“. 10. října tak byla zahájena akce
„Perón před vagónem“. Začal kolotoč brigád.
Zakoupené řezivo bylo třeba ohoblovat a natřít. Současně přišla nabídka, zda
nepotřebujeme dřevěné WC. Rádi jsme nabídku přijali, protože toto zařízení
jsme dosud u klubovny postrádali. 18. října byly zabudovány patky pod
„Perón“ a připravena plocha pod WC. 14. listopadu se již připevňovala
podesta, 29. listopadu zábradlí a schody. 10. prosince byl dokončen obklad
WC stejně jako klubovny a provedeny poslední terénní úpravy, které v tomto
ročním období byly možné. Závěrem byla uklizena klubovna a její celé okolí.
Chci poděkovat všem členům i nečlenům, kteří během tak náročného roku
dokázali udělat tolik práce, kterou jsme postupně naplánovali. Celkem bylo
odpracováno 672 brigádnických hodin, z toho 159 při vybudování „Perónu“.
Velké poděkování patří také Skautům z Uherského Hradiště, kteří během
tábora pomáhali i s nejmladšími členy s pálením větví po ořezu vrb, s výplety
potoka a s odstraněním rozpadlého povalového chodníku u tůněk. Osadili
také výplety vrbami a vysadili duby na bývalé skládce u lesa a dva sekvojovce.
Zdeněk Zbránek

Celostátní setkání členů a přátel ČSOP na Třeboňsku
Celostátní setkání bylo poznamenáno pandemií a nejistotou, jaká opatření
budou platit koncem léta a zda se lidi nebudou bát setkávat. V pátek 4. září
se nás nakonec na táborové základně Nový Řadov nedaleko Stráže nad
Nežárkou sešlo zhruba 180. Základna je trochu „retro“, ale příjemná v tom, že
leží na samotě uprostřed borových lesů a že je tu všechno blízko. Ještě
odpoledne toho dne proběhly dvě přednášky – povídání o Třeboňsku zaznělo
z úst osoby nejpovolanější, šéfa CHKO Miroslava Hátla. O mnohaleté
zkušenosti se podělil vedoucí třeboňského oddílu MOP Volavky, jinak
spolupořadatel letošního setkání Vašek Bartuška. Večer byl zakončen
posezením u táboráku.
Těžiště programu bylo jako obvykle v sobotu.
EXKURZE:
1) Ikonická místa CHKO Třeboňsko. Celodenní exkurze autobusem na
nejznámější místa CHKO - Rožmberk, rozvodí Staré a Nové řeky, NPR Stará a
Nová řeka, dobývací prostor/pískovna Cep II., NPR Červené Blato (Miroslav
Hátle, CHKO Třeboňsko)
2) PR Dračice a PP Pískovna u Dračice. Celodenní exkurze na lokality zajímavé
svými přírodními skvosty, ale také historií spojenou s původně největšími
železárnami v Čechách - žulové útvary, historie území (Mgr. Rostislav Černý,
CSc.).
3) Třeboň - Botanický ústav, záchranná stanice, pivovar, Botanický ústav
Třeboň - sbírka vodních a mokřadních rostlin BÚ, záchranné kultury (Mgr.
Jana Navrátilová, Ph.D. – vedoucí sbírky), Český nadační fond pro vydru –
návštěva záchranné stanice, komunitní zahrada (Jan Nový – ředitel), exkurze
do pivovaru Regent s ochutnávkou
4) Výprava za největším dubem CHKO Třeboňsko
Sobotním večerem se přehnala bouřka. To už ale na verandě centrální
budovy dávno vyhrávala Srdečná arytmie. Nikoho sice letos nezvedla k tanci,
ale posluchačů měla hodně.
Kdo nespěchal domů, mohl si ještě vybrat ze tří krátkých exkurzí
přichystaných na nedělní dopoledne
1) PR Horní Lužnice – tůně (Rostislav Černý), auta
2) Rybník Podsedek - odchyt a kroužkování ptáků, procházka k NPR Stará a
Nová řeka (Jaroslav Cepák, Prokop Pithart), auta
3) PR Široké blato, PR Dračice (Jiří Neudert), auta
Jarmila Šoltísová

Vycházka Osvětimany
Trasa: Osvětimany-koupaliště-hájenka polešovských skautů - skála Pilařka
(zpevněná cesta) - odbočka na lesní cestu - Zikmundova skála – přestávka,
svačina - po lesní cestě, uprostřed borového lesa skála Kulatina - lesním
traverzem nad Čertovu skálu - po lesní cestě překračujeme lesní asfaltovou
cestu a do prudkého kopce stoupáme k Trpasličímu městu - obcházíme
polom bukového lesa kolem skály Dvě hlavy - nakonec vystoupáme do
Trpasličího města ke skále Gorila - obcházíme další polom a scházíme k
Osvětimanským skalám (Čertovky) - přestávka, svačina - lesem procházíme
na hřebenovou zpevněnou cestu - procházíme pod Ocáskem a kousek na
Kazatelnou odbočujeme k Hradisku sv.Klimenta - na Hradisko nejdeme,
zastavujeme u Gorazdovy studánky - scházíme přes chatovou osadu k
Vřesovickému rybníku a hlavně k Lesnímu baru - přestávka, občerstvení,
hranolky, smažák, svíčková apod., pitný režim - při potoku kolem
Osvětimanské přehrady na start výletu v Osvětimanech.
Doba na trasy - 9 hod, délka 16 km, toho cca 6 km po značených cestách.
Účastníci: 10+3+pes.
„Rumíš“
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Bankovní účet k 31.12.2019
Pokladna k 31.12.2019
Finanční prostředky celkem k 31.12.2019

Kč
Kč
Kč

46105
8079
54184

Příjmy
Pohádkový les -vstupné
Ostatní příjmy

Kč
Kč

0
0

Členské příspěvky
Příspěvek na činnost od Obce Zdounky
Příjmy celkem

Kč
Kč
Kč

3800
80000
83800

Výdaje
Výdej ES - naučná stezka
Výdej příspěvek na činnost od Obce Zdounky
Výdaje Pohádkový les
Provozní režie
Odvod členských příspěvků
Výdaje celkem

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

7048
80000
0
8900
3800
99748

Rozdíl příjmů a výdajů

Kč

-15948

Bankovní účet k 31.12.2020
Pokladna k 31.12.2020
Finanční prostředky celkem k 31.12. 2020

Kč
Kč
Kč

31629
6325
37954

Hospodaření v roce 2020

Komentář k příjmům a výdajům v roce 2020
Základní organizace dosáhla v roce 2020 příjmů ve výši 80 tis. Kč.
Příjmy tvořil pouze příspěvek Obce Zdounky. Výdaje roku 2020 byly
směřovány na další etapu obnovy kreseb tabulí NS a celkovou opravu NS a
klubovny ve výši 54 tis. a 26 tis. na tiskoviny. Z vlastních zdrojů uhrazeny
výdaje na NS a provozní režii ve výši 16 tis. Kč. Výdaje roku 2020 činily
celkem 96 tis. Kč.
Činnost celé organizace je podrobně komentována ve výroční zprávě za rok
2020.
K 31. 12. 2020 byla provedena inventura majetku a nebylo shledáno závad.
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. V neposlední řadě děkujeme
Obecnímu úřadu Zdounky za finanční pomoc. Všichni tak přispěli k dobrému
chodu organizace v roce 2020, který byl složitý z důvodu epidemie.
Jarmila Šoltísová
hospodář

Veškeré doklady jsou řádně vedeny a souvisí s hlavní činností organizace.
Prostředky byly použity v souladu s plánem práce pro rok 2020 a
odsouhlaseny elektronicky členy.

Jiří Pavelka
revizor

Plán práce ZO ČSOP Divoky na rok 2021

1. Výroční členská schůze – elektronicky
2. Registrace organizace (J. Šoltísová)
3. Aktualizace a doplnění internetových stránek.
4. Plánování brigád na NS (Z. Zbránek, J. Snopek)
5. Brigáda k akci „Otvírání studánek“ (Z. Zbránek, J.
Snopek)
6. Akce „Ukliďme svět“
7. Otvírání studánek – 24.dubna ve 14.00 hod.
8. Sečení naučné stezky, vyřezávání křovin, úprava terénu
(Z. Zbránek, J. Snopek)
9. Příprava pohádkového lesa (J. Snopek, Z. Zbránek,
J.Šoltísová, M. Vávra)
10.Procházka lesem plným pohádek 22. května v 9.00 hod.
11. Průběžná údržba NS.
12. Letní přechod Chřibů (J. Snopek)
13. Celostátní setkání členů ČSOP
14. Den stromů
15. Obnova tabulí naučné stezky – obrazová část
16. Předsilvestrovský výšlap na Brdo

Všechny akce se uskuteční jen v případě
příznivé epidemiologické situace.

ZO ČSOP Divoky
Divoky 45
768 02 Zdounky
IČO 47935758

Seznam členů v roce 2020
Snopek Josef
Zbránek Zdeněk
Rokosová Marie
Šoltísová Jarmila
Strelec František
Pavelka Jiří

předseda
místopředseda
jednatel
hospodář
člen výboru
revizor

Čevela Václav
Hanáčková Hana
Jura Stanislav
Jurová Magda
Kmeťová Michaela
Pavelka Jiří ml.
Pavelková Petra
Rokos Jiří
Rokosová Marie
Rokos Martin
Strelec Tomáš
Šoltís Petr
Vávra Milan
Vymětal Petr

Děkujeme za přízeň
v roce 2020,
který byl 40. rokem
naší činnosti
a přejeme hodně
kouzelných zážitků
v přírodě v roce 2021.
Příjemné prožití
vánočních svátků
hodně zdraví,
štěstí a úspěchů
v novém roce
přejí
Ochránci přírody
Divoky

Tradiční akce pro veřejnost v roce 2021
24. dubna - Den Země a otvírání studánek ve 14.00 hod. u studánky v Zápletách
22. května - Procházka lesem plným pohádek od 9.00 do 12.00 hod – les Boří
říjen – Den stromů
prosinec – Výstup na Brdo

www.csopdivoky.cz
2020

