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„Příroda je chrám, kde si můžeme odpočinout,
kde můžeme nabrat sil pro další pouť naším životem“
Daniel Janů

foto Hana Hanáčková

Rok 2021 začal za přísných pandemických opatření. Nebylo možno se
setkávat, tak i výroční schůze proběhla elektronicky.

Abychom udrželi naši tradici obejít Břesteckou skálu, šli jsme v malé skupině,
ale počasí nám nepřálo. Zamračenou oblohu doprovázely občasné kapky
deště.
Snažili jsme se na brigádách připravit jak vagon, tak i naučnou stezku na
Otvírání studánek, aby bylo vše v nejlepším možném stavu, bohužel naše
oblíbená akce byla poznamenána povoleným množstvím účastníků. Byla tedy
jen v úzkém kruhu našich členů a přátel. Náladu všem zvedla oblíbená kapela
Telegraf a kamarádem Plecháčkem složená báseň o studánce v Zápletách.
Květen přinesl další uvolnění, vydali jsme se tedy na vycházku mezi orchideje
do oblasti Bílých Karpat, lokality „Čertoryje“. Vycházku pro nás naplánoval
náš kamarád Roman Rumíš Rathúský.
V sobotu 19.6. 2021 se Hana Hanáčková a Franta Strelec zúčastnili za naši
základní organizaci, Krajského shromáždění v Slavkově u Uherského Brodu,
které předchází Celostátnímu sněmu ČSOP.
V červenci jsme tradičně přešli část Chřibů – podrobně v samostatném
odstavci.
Dvacáté celostátní setkání ve dnech 3. – 5. září 2021 nás zavedlo do kraje
stovek jeskyní, do Moravského krasu. S ubytováním v rekreačním zařízení
Sloup. Pořádající organizace ČSOP Hořepník Prostějov. Připraveno bylo
několik tras s různou délkou a náročností, aby si každý mohl vybrat podle
svého. Podívali jsme se mj. do jeskyní, na Křenkovu naučnou stezku, do
arboreta Křtiny, Domu ochránců přírody, Býčí skály... a na mnoho dalších
nejen přírodních zajímavostí. Sobotní program zakončil úžasný koncert
v jeskyni (Sloupsko-šošůvská) – hudební skupina Mošny. Podrobný popis
v samostatném odstavci.
Tradicí je také naše prezentace na výstavě ČSZ ve Zdounkách. Zde jsme
umístili panel se vzpomínkou na uplynulých 40 let naší činnosti.
Jelení louku v Divokách dlouhé roky obydlují Skauti z Uherského Hradiště,
kteří v roce 2020 vzpomínali na sté výročí založení skautingu v Uherském
Hradišti. Rádi jsme přijali pozvání na program s bohatou výstavou,
přesunutou na letošní rok.
Podzimní dny jsme se rozhodli zpestřit akcí „DEN STROMŮ“, kterou jsme
naplánovali na 16.10. 2021, za podpory MAS Hříběcí hory. Účastníci si mohli
s Pepou Snopkem vyzkoušet, jak takový stromek v lese zasadit, s Marcelou
Bajerovou poznat, který list či plod ke kterému stromu patří, Vašek Čevela
předvedl, jak náročné je strom bezpečně ořezat ve výškách a případně skácet.
Malá výstavka historie dřevorubeckého nářadí přítomné překvapila, neboť
ukázala jakou naši předkové museli vynaložit sílu ke svojí práci. Divocké hřiště

ožilo soutěžemi jak trefit cíl dřevěným špalíkem, chodit na chůdách,
přetahování lanem, s Jiřkou Zelenkovou vyzkoušet dovednosti v malé
výtvarné dílničce. Na „Perónu vagónu“ prohlédnout výstavku co všechno je
možné ze dřeva vyrobit. Největší úspěch mělo řezání dřeva ruční pilou na čas.
Podrobný popis v samostatném odstavci.
V říjnu nás navštívili naši přátelé z ČSOP Odry. Počasí nám přálo a vycházka
po naučné stezce byla úspěšná s hezkými výhledy. Večerní posezení
s doprovodem hudby našich kamarádů příjemně završilo naše setkání.
4. prosince jsme se sešli k rozsvěcení vánočního stromu, tradičně ve
spolupráci s Osadním výborem Divoky. Nejprve bylo potřeba stromeček
ozdobit zvonečky, které byly již v říjnu společně ušity v místní škole. Za zvuku
koled a vánočních písní trávíme příjemné a milé setkání v předvánočním čase.
Každoročně zakončujeme rok „Tradičním výstupem na Brdo“ i tentokrát jsme
se 27. prosince sešli u vagónu a vykročili směr Brdo. Počasí nám přálo,
přimrzlo a svítilo sluníčko. Z vrcholu Brda byly nádherné výhledy do daleka.
Po návratu k vagónu nás čekalo malé občerstvení s teplým čajem, který všem
přišel vhod.
V neposlední řadě bychom chtěli vzpomenout, že webové stránky nám po
technické stránce nezištně zajišťuje Petr Obdržálek, za což mu patří velký dík.
Jarmila Šoltísová

Přechod Chřibů

Slunný pátek 2.7. na zastávce v Těšánkách, dlouho nečekáme a již se nám blíží
autobus, který nás odveze tentokrát do Bohuslavic u Kyjova. Vystupujeme na
zastávce u školy. A kde jsou naši průvodci? Agneska a Jirka? Už je vidíme, dvě
hlavy vykukují za rožkem se širokým úsměvem. Po hlučném přivítání
neotálíme a vykračujeme na Bohuslavice k vinohradům. Cesta vede strmě na
kopec k listnatému lesu. Terén nás nutí k malé zastávce s ohlédnutím na
malebné údolí vesnice, nad níž se v protější stráni objevují valy starého
hradiště. Pokračujeme a zakrátko nás pohlcuje lesní porost, s příjemným
chládkem. Míříme k rekreační chatě Relax u Čeložnic. Zanedlouho vycházíme
z lesa a potkáváme známé postavy Zdeňka a Vrati, kteří se vydali za námi na
kolech. Po veselém shledání záhy usedáme na lavičky u místního turistického
pohostinství. Chlazené nápoje i malá svačinka tu přišla k duhu. Po chvíli se
zvedáme, čas nás nutí ještě za světla dojít na nocleh k domku u Novotných na
„Kameňáku“. Sejdeme do údolíčka, kde nás opět vítá les. Kus cesty nás
sleduje ukřičená sojka, kterou svou přítomností rušíme. A posléze v dolíku
lesa se nachází malá mýtinka, která v minulosti sloužila pro letní taneční
zábavy. Překračujeme potok, kde se v tůňce na okamžik zrcadlí modrá obloha
a také naše tváře, těšící se na cíl cesty. Zdoláváme poslední dnešní kopec,
cesta se prudce zvedá a naše nohy dají tušit, že se únava blíží. Les končí a na
obloze se objevuje první hvězdička a také naše vysněná chaloupka, kde máme
smluvený nocleh. Naše průvodkyně Agneska má k tomuto stavení blízký
vztah, protože zde bydlí její rodiče a nocleh dopředu domluvila. Zakrátko
vcházíme brankou do zahrady našich hostitelů. Už na nás čekají a vítání nezná
konce, vždyť jsme se tři roky neviděli. Také nám pořádně vyhládlo. Přesto, že
každý měl svoje zásoby, najednou se na poklopu studny objevil velký hrnec
domácích klobás, jejichž vůně byla cítit snad až v Kyjově. Večerní vyprávění
nebralo konce, ale zlaté hvězdy nad hlavou nám tiše připomněly dobu usínání
a spánku. A tak jsme si každý našli místo k noclehu, někteří v domku jiní na
zahradě. Ranní probuzení bylo pozdní, slunce už vycházelo a šimralo v nose.
Zaspali jsme! Na studni se již kouřilo ze šálků s kávou a čajem. Paní Novotná
se o nás starala jako o své. Pan hajný přinesl i láhev dobrého vína na
rozloučenou. Po dobré snídani se loučíme, nechceme se již zdržovat, čeká nás
dlouhá cesta. Vycházíme směrem na Zavadilku, Koryčanskou kapli a míříme
k údolí Dlouhé řeky. Zvlažujeme se u dvou studánek, které nám zpříjemňují
svou chladnou vodou cestu. Den je natolik teplý, že není ani slyšet zpěv
ptáků. Cestou si vyprávíme veselé i zajímavé historky z minulých let. Blíží se
doba polední a nás lesní chodník přivádí k pohostinství Lesní bar u Osvětiman.
Cestu nám ještě zatarasí zajímavé skalisko, z něhož je vidět hladina rybníku,

moc hezký výhled. Za okamžik se pod skalkou setkáváme s ostatními, kteří se
k nám připojují až dnes. Vychutnáváme si zasloužený oběd i něco k pití. Po
malé poradě vyšlápneme na další trasu. Čeká nás sestup do údolí Vranovy
žleby a dále pokračujeme na Osvětimanské skály, odtud nás cesta provází
vysokým bukovým lesem na Pilu, kde začíná údolí Dlouhé řeky, končící až na
Smraďavce. Cesta je dlouhá, tak rozhodnutí padne na zkratku k hradu
Buchlov, kde bychom vyhledali druhý nocleh. Asi v půli trasy musíme
překonat frekventovanou silnici č. 50. Pak nám nastává poslední náročný
úsek dnešního dne, dosáhnout hradu Buchlov. Vyčerpaní se ocitáme pod
hradem na parkovišti, kde zavírají, ale ještě nám nabízí něco k pití. Po
krátkém odpočinku se přesouváme pod kapli Barborka, nedaleko stojí
zastřešené odpočivadlo s výhledem na Moravské Slovácko. Něco k snědku a
již si chystáme spacáky a hledáme pelíšky na spaní. Noc byla svěží, tichá až na
pár sov, brzy usínáme únavou. Ranní sluníčko nás jednoho po druhém šimrá
do nosu a nutí vstávat. Snídani si dopřáváme z posledních zásob, zapíjíme
vodou ze studánky, kterou jsme potkali cestou. Balíme se a zjišťujeme, zda
jsme něco nezapomněli. Poslední pohledy na třpytící se báň kaple a
odcházíme skalním hřebenem „Čertovo sedlo“ dolů do údolí pod Břesteckou
skálou. Cestou přes osadu Chabaně se moc nezdržujeme, jen letmo
pohlédneme na krásný vzrostlý Sekvojovec obrovský a dále již ve stínu lesa se
blížíme k lokalitě Dubový díl, kde cesta uhýbá vpravo do údolí na Salaš. Na
Salaši nás čeká krátký odpočinek s malým občerstvením, nezdržíme se však
dlouho a pokračujeme dále k Zlatské studánce a směr Bunč. Ještě míjíme
Kubitovu studánku, kde na vlhkém kameni odpočíval velký střevlík, asi měl
také žízeň. A již za zatáčkou nás vítá chata Bunč. Ještě chvíli odpočíváme na
lavičkách, něco na pití. Pomalu se zvedáme k odchodu do Divok. Scházíme
lesem k Divocké hájence a dále kolem Jelení louky, na které táboří Skauti
z Uherského Hradiště. Jen letmé pozdravy našim kamarádům a přicházíme do
Divok. Je krásné si najít čas na setkání kamarádů či přátel, prožít společné
chvíle a zapomenout na každodenní starosti. Nechat se vlákat do zelených
hvozdů, ponořit se do chladné vody, či nechat se ovívat křídly motýlů, to
bychom si vždy přáli. Ahoj příště.
Pepa Snopek

SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÁTEL ČSOP 2021
Pořádající organizace ČSOP Hořepník Prostějov

Dvacáté celostátní setkání ve dnech 3. – 5. září 2021 vás zavedlo do kraje
stovek jeskyní, do Moravského krasu. S ubytováním v rekreačním zařízení
Sloup.
Jeskynní komplexy krasu není třeba příliš představovat. Pětici pravidelně
přístupných jeskyní Punkevní, Kateřinská, Balcarka, Výpustek a Sloupskošošůvské, zná asi každý, ale území ukrývá jeskyní více než 1100! Kromě
jeskyní stojí za zmínku i krasové kaňony Pustý a Suchý Žleb, propadání Bílé
vody, anebo Rudické propadání, kde pod zemí mizí vody Jedovnického potoka
a zpět na zemský povrch vyvěrají až po dvanáctikilometrové pouti podzemím
u Býčí skály.
Předmětem ochrany však nejsou jen krasové jevy, ale také fauna a flora. Na
relativně malé ploše se nachází pestrá mozaika rozmanitých biotopů a
společenstev. CHKO Moravský kras byla vyhlášena již v roce 1956.
Nejcennější lokality jsou navíc chráněny ve 14 přírodních rezervacích.
Pátek zahájily přednášky:
Erasmus Resifarms (výstupy z mezinárodního projektu týkající péče o
neproduktivní zemědělskou půdu) S. Bartošová (Kancelář ÚVR)
Botanika Moravského krasu (Z. Musil SCHKO/ J. Podhorný-ZO ČSOP Hořepník)
Zoologie Moravského krasu (Antonín Krása, SCHKO)
Geologie a jeskyně Mor. Krasu (Antonín Tůma, SCHKO)
Ochrana přírody a práce Správy CHKO MK - Dominik Franc nebo Antonín
Tůma (SCHKO)
Stráž přírody (kratší přednáška) - Filip Chalupka (SCHKO)
Po Evropě za kytkami (z činnosti ZO ČSOP Hořepník)
Sobota exkurze – vycházky.
Připraveno bylo několik tras s různou délkou a náročností, aby si každý mohl
vybrat podle svého. Podívali jsme se mj. do jeskyní, na Křenkovu naučnou
stezku, do arboreta Křtiny, Domu ochránců přírody, Býčí skály... a na mnoho
dalších nejen přírodních zajímavostí. Sobotní program zakončil úžasný
koncert v jeskyni (Sloupsko-šošůvská) – hudební skupina Mošny.
Neděle byla již tradičně zakončena individuálně exkurzemi: Vlčí skála nebo
skály okolo Sloupské jeskyně, Býčí skála, Sloupsko-šošůvské jeskyně –
prohlídka.Rudické propadání, Větrný mlýn Rudice s výstavou geod a
chalcedonů včetně geoparku. Galerie s uměleckou litinou Rudice.
Pořádající organizaci ČSOP Hořepník Prostějov – velké poděkování.
J. Šoltísová
„DEN STROMŮ“

Podzimní dny jsme se rozhodli zpestřit akcí „DEN STROMŮ“, kterou jsme
naplánovali na 16.10. 2021. Účastníci si mohli s Pepou Snopkem vyzkoušet,
jak takový stromek v lese zasadit, s Marcelou Bajerovou poznat, který list či
plod ke kterému stromu patří, Vašek Čevela předvedl jak náročné je strom
bezpečně ořezat ve výškách a případně skácet. Malá výstavka historie
dřevorubeckého nářadí přítomné překvapila, neboť ukázala jakou naši
předkové museli vynaložit sílu ke svojí práci. Divocké hřiště ožilo soutěžemi
jak trefit cíl dřevěným špalíkem, chodit na chůdách, přetahování lanem,
s Jiřkou Zelenkovou vyzkoušet dovednosti v malé výtvarné dílničce. Na
„Perónu vagónu“ prohlédnout výstavku, co všechno je možné ze dřeva
vyrobit. Největší úspěch mělo řezání dřeva ruční pilou na čas. Ráda bych
poděkovala všem, kteří nám pomáhali tuto akci po několika letech obnovit.
Ještě malá připomínka jak svátek stromů vznikl.
Den stromů vznikl už v polovině 19. století ve Spojených státech, konkrétně v
Nebrasce. Tamější krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina
"bez stromů". Až jeden z prvních osadníků v této oblasti - J. Sterling Morton
začal v okolí svého domu pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin.
Povoláním však nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních novin. Právě
noviny využil k tomu, aby vyzval své spoluobčany k následování jeho příkladu
- k pěstování stromů. Vysvětlil jim, že stromy zastavují větrnou erozi půdy a
poskytují stín před pálícím sluncem. Myšlenka se postupně šířila i na další
kontinenty. Jen datum oslav se liší podle klimatických podmínek a podle toho,
kdy je možné stromy vysazovat. Podle CALM, australského oddělení ochrany
přírody a péče o krajinu, se Den stromů slaví ve více než 50 zemích světa.
Do Čech myšlenku přinesl "Svaz spolků okrašlovacích" a poprvé se zde Den
stromů masově slavil počátkem dubna roku 1906. Tradice, přerušená válkou ,
byla znovu obnovena v roce 2000. A jak se zdá podle narůstajícího zájmu,
historie Dne stromů ani po více než 150 letech zdaleka nekončí.
S nápadem na obnovu této tradice v ČR přišli bývalý ředitel Botanické zahrady
Univerzity Karlovy a známý popularizátor stromů Václav Větvička a
dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy svátku stromů bylo
stanoveno na 20. října 2000, protože v mnoha lokalitách České republiky jde
o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy jsou stromy
asi nejkrásnější a hrají všemi barvami.
Den stromů se nyní slaví 20. října nejen v České republice, ale i v Polsku a
na Slovensku. Dvacátý říjen se tak stal Středoevropským Dnem stromů.
J. Šoltísová

Brigádnická činnost v roce 2021
V měsíci lednu vyrobil Petr Vymětal s dětmi tři sýkorníky, které byly umístěny
na naučné stezce.
18.4. jsme se sešli na první velké brigádě. Byl proveden nátěr perónu u
vagónu, jarní úklid vagónu, prostor pod perónem vyplněn dřevem, které bylo
nařezáno při úklidu stezky. Jedna skupina vyřezala křoviny a spadlé stromy
u mokřadních tůněk, druhá se věnovala zprůchodnění naučné stezky od
spadlých stromů, dále byla provedena oprava mostku dubovými deskami u
zastavení inkrustace.
Druhá velká brigáda 27.6. - dokončení nátěru vagónu a perónu. Dokončeno
zábradlí u mostku u inkrustace. Provedena výměna tabulí inkrustace a
přírodní památka Kamenec. Doplněno značení naučné stezky a dokončení
vyřezání křovin.
28.7. brigáda – upraven terén po zrušeném hmatovém chodníku.
3.10. příprava obnovené akce DEN STROMŮ.
V letošním roce byla celkem 4x posečena naučná stezka.
Zdeněk Zbránek

Hospodaření v roce 2021

Bankovní účet k 31.12.2020
Pokladna k 31.12.2020
Finanční prostředky celkem k 31.12.2020

Kč
Kč
Kč

31629
6325
37954

Příjmy
Pohádkový les -vstupné
Ostatní příjmy

Kč
Kč

0
5000

Členské příspěvky
Příspěvek na činnost od Obce Zdounky
Příjmy celkem

Kč
Kč
Kč

3800
80000
88800

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

4665
80000
0
765
3800
89230

Rozdíl příjmů a výdajů

Kč

-430

Bankovní účet k 31.12.2021
Pokladna k 31.12.2021
Finanční prostředky celkem k 31.12. 2021

Kč
Kč
Kč

32669
4855
37524

Hospodaření v roce 2021

Komentář k příjmům a výdajům v roce 2021
Základní organizace dosáhla v roce 2021 příjmů ve výši 80 tis. Kč - příspěvek
Obce Zdounky. MAS Hříběcí hory - 5 tis. Výdaje roku 2021 byly směřovány na
další etapu obnovy kreseb tabulí NS a celkovou opravu NS a klubovny ve výši
55 tis. a 25 tis. na vzdělávání členů a běžný provoz organizace. Výdaje roku
2021 činily celkem 89 tis. Kč.
Činnost celé organizace je podrobně komentována ve výroční zprávě za rok
2021.
K 31. 12. 2021 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 2021, 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 2021.

Jiří Pavelka
revizor

Plán práce ZO ČSOP Divoky na rok 2022
1. Výroční členská schůze – 18. 2.2022
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 – 23.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, F. Strelec)
10.Procházka lesem plným pohádek 28. května v 9.00 hod.
11. Spolupráce při organizaci „Sjezdu rodáků“ 4.-5.6.2022
11. Průběžná údržba NS.
12. Letní přechod Chřibů (J. Snopek)
13. Celostátní setkání členů ČSOP
14. Den stromů 15. října ve 14.00 hod.
15. Údržba NS – nátěr tabulí – doplnění poslední tabule.
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 2021
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 Radim
Strelec Tomáš
Šoltís Petr
Vávra Milan
Vymětal Petr

PF 2022

Příjemné prožití vánočních svátků
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce
přejí
Ochránci přírody
Divoky

Děkujeme za přízeň v roce 2021
a přejeme hodně kouzelných zážitků
v přírodě v roce 2022.
Tradiční akce pro veřejnost v roce 2022
(akce se budou konat dle aktuální
epidemické situace)
23. dubna - Den Země a otvírání studánek ve 14.00 hod.
u studánky v Zápletách
28. května - Procházka lesem plným pohádek od 9.00 do
12.00 hod
– les Boří
15.října – Den stromů
u Vagónu ve 14.00 hod.
prosinec – Výstup na Brdo

www.csopdivoky.cz
2021

Brigáda

Nátěr klubovny

Naučná stezka

Sečení naučné stezky

Komorní „Otvírání studánek“

Putování za krásami orchidejí lokalita „Čertoryje“

Přechod „Chřibů“

Výstava Zahrádkářů Zdounky

Setkání ČSOP v Moravském krasu

Návštěva ZO ČSOP
ODRY

DEN STROMŮ

DEN STROMŮ

STO LET SKAUTINGU na UHERSKO HRADIŠŤSKU

Rozsvěcení vánočního stromku

Výšlap na Brdo

