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„Vše v přírodě, každá květina, 

 každý strom a každé zvíře 

nás může mnohému naučit.“ 

E. Tolle 

 
 

 

 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 



Leden jsme věnovali přípravě výroční schůze, na kterou nás přišla 
pozdravit Ing. Jana Ráczová, místostarostka Obce Zdounky, Skauti 
z Uherského Hradiště a ostatní přátelé, kteří nám během roku pomáhali. Po 
ukončení oficiální části jsme vzpomínali na celý rok 2022. 
Aktivně jsme se podíleli na pomoci paní Ludmile Paličkové při sestavování 
knihy k 890. výročí první písemné zmínky o Divokách, s názvem „Divoky 
střípky z historie a současnosti“.  
    Spolupracovali jsme při organizaci besedy s paní Ludmilou Paličkovou o 
činnosti a osudech členů partyzánského oddílu OLGA, v sobotu 9. dubna, 
zaujala téměř 40 účastníků. Beseda se uskutečnila v Ekologickém středisku 
v Divokách. 
      Tradiční Velikonoční dílna proběhla 17.dubna ve škole. Možnost nazdobit 
perníkové vejce, či skutečně vyfouknuté nebo uvařené, využili chlapci i 
děvčata. Pletení tatarů a otloukání píšťaliček zaujalo spíše mužskou část 
účastníků. Papíroví zajíčci a ptáčci ožili v rukou šikovných dětí. 

Jaro pravidelně začínáme otvíráním studánek, kterému předchází 

jarní brigáda. Také letos jsme provedli úklid naučné stezky a prostorů u 

studánky a klubovny, aby bylo vše připraveno.  

V sobotu 23. dubna jsme přivítali jaro a oslavili Den Země otevřením studánky 

V Zápletách. O pestrý program a otevření studánky zlatým klíčem se postaraly 

děti z Mateřské školy Zdounky. Poděkování patří p. učitelkám Říkovské, 

Šrahulkové a Zelenkové. Po krátké procházce naučnou stezkou pokračoval 

program na hřišti, kde zahrála skupina Telegraf z Uherského Hradiště, která 

svým zpěvem navodila hezkou jarní atmosféru. Další chvíle byly plné soutěží a 

her včetně ukázky lakrosu. V dílničce si děti mohly vytvořit malá umělecká 

dílka. Příjemné posezení u táboráku v rytmu country završilo krásné jarní 

odpoledne.  

„Pohádkový les 2022“  
Po dvouleté přestávce přivezl 28. 5. parní vlak téměř 2 000 účastníků, kteří 
prošli pohádkovými cestičkami. Akce je již 42 roků pořádána za 
spolupráce SDH Zdounky. Čtyřiceti stanovištím pohádkových postaviček se 
stále daří rozzářit dětské oči a vzbudit zájem i dříve narozených. Na letošním 
ročníku si mohly děti sáhnou na opravdového hada, na ovečky, projet se na 
koních a ponících, vyzkoušet indiánskou zručnost. K prohlédnutí byla i 
hasičská technika. Řemeslná vesnička nabízela vyzkoušení dovedností. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na obnovení 



pohádkového lesa. Bohužel pohádkový les v této podobě byl v tomto roce 
naposledy, SDH Zdounky odstoupil od spolupráce s námi.  
     V měsíci červnu jsme se aktivně podíleli na přípravě a programu 4. sjezdu 

rodáků v Divokách  (4. a 5. června). Po dohodě všech organizací jsme dostali 

na starost výstavu od historie až po současnost obce Divoky. Výstavu jsme za 

pomoci občanů sestavili a představili účastníkům sjezdu rodáků. Dále byla 

v klubovně „Vagón“ prezentována činnost naší organizace. 

     Období prázdnin tradičně věnujeme poznávacím cestám. Zahajujeme 

tradičním „Přechodem Chřibů“, letos jednodenním, z Kudlovské doliny přes 

Komínské skály, Jankovice, Bunč a domů.  

     Na pozvání naší spřátelené ZO ČSOP Odry, jsme vyrazili do Klokočova, kde 

mají na nádražní stanici klubovnu s turistickým ubytováním. Kamarádi pro nás 

nachystali bohatý program. Navštívili jsme Flascharův důl na břidlici. 

Romantická cesta dolem za svitu čelovek (v dole není el. osvětlení), nechyběli 

důlní skřítci a odvážný výstup po 14. metrovém žebříku. Všichni jsme si 

uvědomili, jak naši předkové museli tvrdě pracovat. Pokračovali jsme 

související naučnou stezkou do muzea „Katovna“, které naši kamarádi 

pomáhají udržovat. Poslední zastávka patřila muzeu „Mlýnských kamenů“.        

     V srpnu jsme doprovázeli mladé hasiče po naší naučné stezce, pokusili 

jsme se zodpovědět všechny dotazy dětí. Příjemné odpoledne bylo 

zakončeno opékáním špekáčků u vagónu na hřišti.  

     Dne 20. 8. jsme byli pozváni na „Skautskou louku“ kde se konal výroční 

oheň trempských osad Malé Vegy a Líných koster z okolí Uherského Hradiště.        

I když počasí příliš nepřálo, sjelo se z celého Česka a Slovenska 35 osad. 

Tradiční soupeření v hodu válečkem do dálky, či pokličkou nebo nožem na cíl 

neovlivnilo ani nepříznivé počasí. Den byl zakončen slavnostním výročním 

ohněm, hodnocením uplynulého období a vzpomínkou na všechny, kteří se již 

nemohou zúčastnit. Do pozdního večera zněly zvuky kytar a ostatních 

hudebních nástrojů.  

      První víkend v září již tradičně patří „Celostátnímu setkání členů a 

příznivců ČSOP“ tentokrát v Novém Městě pod Smrkem. Pořádající 

organizace ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, pro nás připravila 

zajímavé přednášky. V sobotu i v neděli jsme poznávali Jizerské hory na 

vlastní kůži, například exkurze do Jizerskohorských bučin – unikátního lesního 



komplexu, který byl loni zapsán na seznam světových památek UNESCO a 

mnoho dalších. Nechyběl ani doprovodný program pro děti. K večerní pohodě 

zahrála místní kapela. Na cestě domů jsme se zastavili v „Žijícím skanzenu“ 

s větrným mlýnem. Zajímavostí, je, že zde trvale, starým způsobem, žije 

několik rodin. Cestou jsme také navštívili pozůstatky přehrady, která byla 

kvůli častým záplavám, postavena v Bílé Desné, roku 1912 až 1915. Přehrada 

se bohužel 18.9.1916 protrhla a voda zaplavila hájovnu a pilu, kde smetla 

klády, které ničily domy a lidské životy. V Desné zemřelo 65 obyvatel, 

převážně dětí a starých lidí. Dochovala se šoupátková věž a přepouštěcí štola 

do přehrady na Černé Desné. Štola se stala zimovištěm jedenácti druhů 

netopýrů.  

     V sobotu 3. září jsme připravili prezentaci naší organizace na „Den MAS 

Hříběcí hory“ ve Zborovicích.  

     Září patří údržbě naučné stezky a připravě na akci „Den stromů“.     

     Na začátku října jsme naši činnost prezentovali na „Výstavě ovoce, 

zeleniny a včelích produktů“, kterou již roky pořádá ČZS Zdounky. 

     Podzimní dny patří akci „Den stromů“, kterou jsme naplánovali na 15.10.. 
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. Ukázka byla letos doplněna o práci na plošině. 
Malá výstavka historie dřevorubeckého nářadí nám 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 Hanou a Magdou zkusit šikovnost v malé dílničce. Na „Perónu vagónu“ si 
zájemci mohli prohlédnout výstavku, co všechno je možné ze dřeva vyrobit. 
     Konec roku jsme pojali tak trochu netradičně, místo vánoční dílničky jsme 
strávili první adventní neděli u zapáleného krbu v klubovně. Za zvuku kytar 
jsme si připomněli jak vánoční koledy, tak i spoustu ostatních písniček. 
Nechyběla ani ochutnávka dobrot, které připravily naše členky. 
     Tradiční konec roku patří „Výstupu na Brdo“, absolvovali jsme ho 27.12.  
Na zpáteční cestě nás v klubovně čekal gulášek a vůně svařeného vína. 
 

Jarmila Šoltísová 
 
 



 

Brigádnická činnost v roce 2022 

 

V zimních měsících je naše činnost zaměřena na přikrmování ptáků v 

krmítkách. Používáme hlavně slunečnici, která je financována z prostředků 

ČSOP. 

První letošní velký úkol byla oprava střechy kuchyňky vagónu, do které nám 

začalo zatékat. 9. dubna zorganizoval František Strelec brigádu, při které byla 

střecha kompletně rozebrána a zajištěná deskami, které František věnoval. 

Jako krytina byla zvolena IPA. Po vyschnutí byl strop obložen OSB deskami, 

nastěhován a poopraven nábytek kuchyně. Vše umyto a uklizeno. Zároveň 

jsme se věnovali úklidu studánky a vagónu. U rybníčku provedli ořez všech 

vrb Petr Vymětal a Zdeněk Zbránek, vše bylo dokončeno před naší první akcí 

„Otvírání studánek“. 

 Po celý rok byla prováděna údržba NS. Sekačkou Milan Vávra, křovinořezem 

Petr Vymětal, pilou Pepa Snopek a ostatní členové dle možností. 

7. května se v celé budově staré školy a ES prováděl generální úklid před 

plánovaným 4. sjezdem rodáků. Členové se zapojili v úklidu a Zdeněk 

s Tomášem se chopili výroby poličky na čistící prostředky. 

Pohádkový les si vyžádal spoustu času. Upečení perníčků, nachystání masek a 

kulis k maskám. Bylo třeba po dvouleté přestávce připravit všechny 

stanoviště. Po ukončení zase vše uklidit, vyprat. 

Na 4. sjezd rodáků jsme měli na starost výstavu historie obce, vše nachystat      

a zase uklidit – Pepa Snopek, Zdeněk Zbránek, Maruška Rokosová, Jarmila 

Šoltísová. Průvodci se stali v ES - na výstavě, Hana Hanáčková a ve vagóně 

František Strelec. 

Jako každoročně nám, v době konání tábora, pomáhají Skauti z Uherského 

Hradiště, letos odkopáním hlíny za vagónem, sečením u studánky, rybníčku                

a tůněk. Uklidili také větve po ořezu vrb. 

Poslední brigáda letošního roku byla na přípravu „Dne stromů“. Byly 

dokončeny schody z pražců k dřevníku. Pražce věnoval Vraťa Polášek. 

Všem za veškerou brigádnickou činnost patří velký dík. 

 

                                                                             Zdeněk Zbránek 



 
Přechod Chřibů 

 

Letošní pochod situujeme na Kudlovskou Dolinu. Naše skupina se z Divok 

přesouvá na parkoviště u lesní osady „Habeš“. Počasí je zatažené, tak volíme 

kratší variantu výletu. Posílení doušky vody z blízké studánky, vyrážíme jižním 

směrem po strmé cestě k náhorní pasece. Cestou přes mýtinu zaujal keř bezu 

červeného, který je málo známý. Nedaleko pařezu na nás zvoní několik 

vzrostlých náprstníků. Na protější stráni, za potokem, jsme pozorování 

několika srnčími kusy. Přítomnost lidí jim vadí, a tak raději odbíhají do 

hustého doubí. Potěšeni vším, co nám vykácený porost ukázal, pokračujeme 

do vysokého lesa. Někde tu navazuje „Spáčilova naučná stezka“. Přicházíme 

k tabuli upozorňující na bývalou starou památnou lípu, v současnosti 

nahrazenou mladým stromkem. Na návrší nacházíme několik kamenů 

uspořádaných v kruhu. Jde snad o magické místo našich předků? Tiše 

odcházíme nabití energií. Stezku lemují pískovcové útvary, procházející až 

přes vrchol Komínských skal a dále k Bunči. Odpočívadlo pod „Komínkama“ 

nám poskytlo útočiště pro posilnění. Po dobré svačině vystoupáme na 

vrcholky Komínských skal. U tabulky na kamenné stěně, uctíme památku 

kamaráda „Mánka“ (Eman Ruprt), který zde tragicky zahynul. Později nás 

čeká Kroměřížský kopec. Na lesní svážnici u krmelce odbočíme do údolí 

Jankovic. Je stále zataženo a bez známky sluníčka. Všimla si nás sojka, 

vyprovází nás ještě pěkný kus cesty, křičí a křičí. No jo, Hanu doprovází na 

vodítku náš nejmenší člen, pes Bojar. Zpevněná cesta se několikrát klikatí 

mladým smrkovým porostem až do Jankovického údolí. Krátké zastavení na 

mostku potoka, a už stoupáme bukovým lesem k silnici vedoucí z Velehradu 

do Zdounek. Zanedlouho přicházíme k letovisku na Bunči. Něco k pití a po 

zelené značce, smíšenými hvozdy, do Divok. Přicházíme k nám na zahradu. Tu 

nad námi zakřičí sojka, že by to byla ta z Jankovického údolí? To ne, tato je 

větší a naše, Divocká. Usedáme u stolku na lavičky a hodnotíme krátký 

jednodenní, ale pro nás hodnotný výšlap Chřibskými lesy. Snad bude příště 

hezké počasí. S pozdravem „Zdrávi došli“. 

 

                                                                      Pepa Snopek 



 

Hospodaření v roce 2022 

 

Bankovní účet  k 31.12.2021 Kč 32669 

Pokladna k 31.12.2021 Kč 4855 

Finanční prostředky celkem k 31.12.2020 Kč 37524 

      

Hospodaření v roce 2022     

      

Příjmy     

Pohádkový les - vstupné Kč 86480 

Ostatní příjmy Kč 8897 

   
Členské příspěvky Kč 3800 

Příspěvek na činnost od Obce Zdounky Kč 48000 

Příjmy celkem Kč 147177 

      

Výdaje     

Výdej ES - naučná stezka Kč 0 

Výdej příspěvek na činnost od Obce Zdounky Kč 48000 

Výdaje Pohádkový les Kč 0 

Provozní režie Kč 32626 

Odvod členských příspěvků Kč 3800 

Výdaje celkem Kč 84426 

      

Rozdíl příjmů a výdajů Kč 62751 

      

      

Bankovní účet k 31.12.2022 Kč 94998 

Pokladna k 31.12.2022 Kč 5277      

Finanční prostředky celkem k 31.12. 2022 Kč 100275 

   

   

   

 
 
 
 
 



 
                    Komentář k příjmům a výdajům v roce 2022 
 
 
 
Základní organizace dosáhla v roce 2022 příjmů ve výši 48 tis. Kč - příspěvek 
Obce Zdounky. Pohádkový les 86 tis. Výdaje roku 2022 byly směřovány na 
další etapu obnovy tabulí, celkovou opravu NS a klubovny ve výši 48 tis. a 36 
tis. na vzdělávání členů a běžný provoz organizace. Výdaje roku 2022 činily 
celkem 84 tis. Kč. 
Činnost celé organizace je podrobně komentována ve výroční zprávě za rok 
2022. 
K 31. 12. 2022 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 2022. 
 
                                                          Jarmila   Šoltísová 
                                                                  hospodář           
         
 
 
 
Veškeré doklady jsou řádně vedeny a souvisí s hlavní činností organizace. 
Prostředky byly použity v souladu s plánem práce pro rok 2022.  
 
                                         
                                                           Jiří Pavelka 
                                                                 revizor  
 
 
 
 
 



 
Plán práce ZO ČSOP Divoky na rok 2023 

 
 
 
1. Výroční členská schůze – 10. 2.2023 
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 – 22.dubna ve 14.00 hod.  
8. Sečení naučné stezky, vyřezávání křovin, úprava terénu  
(Z. Zbránek, J. Snopek, M. Vávra)  
9. Příprava pohádkového lesa (J. Snopek, Z. Zbránek,  
J.Šoltísová, F. Strelec)  
10.Pohádkový les Divoky 20. května v 9.00 hod.  
11. Průběžná údržba NS.  
12. Letní přechod Chřibů (J. Snopek)  
13. Celostátní setkání členů ČSOP  
14. Den stromů 7. října ve 14.00 hod. 
15. Údržba NS – nátěr tabulí – doplnění poslední tabule. 
16. Předsilvestrovský výšlap na Brdo  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
ZO ČSOP Divoky 

Divoky 45 
768 02 Zdounky 
IČO 47935758 

 
 

Seznam členů v roce 2022 
 

                        Snopek Josef                             předseda 
                        Zbránek Zdeněk                        místopředseda 
                        Rokosová Marie                        jednatel 
                        Šoltísová Jarmila                       hospodář 
                        Strelec František                       člen výboru 
                        Pavelka Jiří                                 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů 

v novém roce přejí 

Ochránci přírody Divoky 
Tradiční akce pro veřejnost v roce 2023 

22. dubna -Den Země a otvírání studánek 

ve 14.00 hod. u studánky v Zápletách 

20. května  -  Pohádkový les 

od 9.00 do 12.00 hod – les Boří 

7. října  –  Den stromů 

prosinec – Tradiční výstup na Brdo 

Děkujeme za přízeň v roce 2022 

a přejeme hodně 

kouzelných zážitků v přírodě v roce 2023 

 

 

www.csopdivoky.cz 

2022 

 

 



Mladí hasiči Zdounky na NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Přechod Chřibů“ 

 



 

Návštěva v Klokočově 

 

 

 

 

 

                                        Brigáda před sjezdem rodáků 

 

 

 



                                                                    Sjezd rodáků v Divokách 

 

 

 

 



Pp Pohádkový les 



Otvírání studánek 

 

 

 

 

 



 

Velikonoční  dílna 

 

 



Brigády 

 



Den stromů 



 

 

Výstava  
ve Zdounkách 
 
Výroční oheň trempských osad Malé Vegy a Líných koster 

z okolí Uherského Hradiště 



Celostátní setkání 
v Jizerských horách 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Výroční schůze 

 

Beseda o partyzánech 

 

Návštěva SEV 
Uherské Hradiště 

 

 



 

Advent v Uherském Hradišti 

„Výstup na Brdo“ 


