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Josef Sedláèek, Marcela Bajerová, Miloslava Sedláèková
    Josef Snopek, Jarmila Šoltísová, Jiøina Zelenková                                    
                 
          

                                   zpracovali:

                        Miloslava a Josef Sedláèkovi

                                  náklad 40 ks                           
                            tisk: Print Kromìøíž

Co kytièka – to zázrak.

Nìkterá léèí a jiná by i pøiotrávila,
ale zázrak je každá.
Obzvláštì když rozkvete.
Kvìtiny kvetou tak, že èlovìku
až hrkne, když je spatøí.

                                František Nepil

Motto:

   Rok 2013 je již za námi. Jsme zase o rok starší, možná i moudøejší. 
Pøinesl do našich životù mnoho zmìn a zvratù, ale i krásných chvil. Není 
jen náhoda, že se stále potkáváme, že se tìšíme ze spoleèných chvil, že 
spolu pracujeme, cestujeme i poznáváme krásu naší vlasti.
   Je to nìkolikaleté pouto, které nás spojuje, pouto o to vìtší, èím nám léta 
pøibývají a to vzácnìjší, že držíme pospolu a to krásnìjší, že nás stále baví 
se potkávat.
   Pøeji nám všem, aby nám nadšení ještì dlouho vydrželo.  

Miloslava Sedláèková

Závìr



   Zpráva o èinnosti ZO ÈSOP  za rok 2013
                                                                          
   20. února se uskuteènila Výroèní èlenská schùze. Bývá to pøíjemné 
zimní setkání všech èlenù, hodnocení roku, prohlížení fotek, zhlédnutí 
krátkého filmu z naší èinnosti a vzpomínání na uplynulý rok. 
   V dubnu jsme se sešli 2 x na brigádì. Poprvé jsme vyøezávali nálet 
kolem vagónu, vyèistila se støecha a okapy a provedli se nutné opravy

 na vagónì – naší klubovnì. 

16. dubna jsme mìli jako každý rok velkou brigádu pøed studánkami. 
Vyhrabali a upravili jsme okolí studánky v Zápletách, kolem potoka a 
skonèili jsme až u mokøadních tùnìk. V lese jsme skáceli oznaèenou 
velkou borovici na táborák. Tìžké kusy jsme pro usnadnìní práce pøevezli 
auty až na høištì. Po práci jsme se sešli na høišti, zapálili oheò a opékali 
špekáèky. Vzpomínali jsme a plánovali. Náš nejstarší èlen Josef Stradìj 

všechny pobavil svými zážitky z mládí – o motorkách a dìvèatech. 

   Nìkolik dní pøed plánovaným termínem Otvírání studánek stále pršelo a 
bylo velmi chladno. V sobotu ráno jsme se sešli a pøemýšleli, kde studánky 
udìláme. Byli jsme nerozhodní, jestli u studánky, nebo ve škole. Pùda byla 
velmi podmáèená a všude bylo velké bláto. Napadlo nás, že celý program 
bude na høišti. I když byla velká zima, dìti z MŠ z Morkovic pod vedením 
paní uèitelky Dagmar Skácelové zazpívaly a zatancovaly. Rodièe se 
zahøívali u bufetu èajem a svaøákem. Zapálil se táborák a k poslechu hrála 
kapela Divousy. Kdo chtìl, mohl si z pøírodního materiálu vyrobit nìco
 pro potìšení.
   Stolaø pan Zdenìk Petr nám vyrobil nové dubové stojany na informaèní 
tabule po naší nauèné stezce. Obnova tabulí byla financována z èásti 
dotace Obecního úøadu Zdounky, který nás každoroènì podporuje a 
finanènì nám pomáhá. 30. èervence jsme z pøipravených dílù smontovali 
ètyøi kusy stojanù tabulí, které jsou urèeny k odvozu na nauènou stezku. 
Dále se opravil a natøel rozcestník u staré hospody.       

 Následující den se sešlo osm èlenù a za pomoci Zdenkovy multikáry jsme 
stojany zaèali rozvážet. Nìkteøí hloubili jámy, druzí upravovali terén a 
zbývající pøipevòovali tabule pomocí vrutù. Stojany byly tìžké a mohutné. 
Pracovali jsme dlouho do veèera, poslední dodìlávky jsme provádìli úplnì 
potmì.
   V létì se uskuteènil pochod chøibskými lesy. 
   Zaèátkem záøí se devìt èlenù naší organizace zúèastnilo Celostátního 
setkání èlenù ÈSOP v Rokycanech.  

                                       ZO ÈSOP Divoky
                                           obèanské sdružení

                                   Tyršova 266, 768 02 Zdounky
                                              IÈO 47935758

                                     Seznam èlenù v roce 2013

                            Sedláèek Josef                      pøedseda
                            Snopek Josef                        místopøedseda
                            Šoltísová Jarmila                   hospodáø
                            Sedláèková Miloslava            jednatel
                            Mgr. Bajerová Marcela          èlen výboru

                            Zbránek Zdenìk                    revizor

                            Hanáèková Hana
                            Jura Stanislav
                            Jurová Magda
                            Pavelka Jiøí
                            Pavelka Jiøí ml.
                            Pavelková Petra
                            Rokos Jiøí
                            Rokosová Marie
                            Rokos Martin
                            Stradìj Josef
                            Strelec Tomáš
                            Šoltís Petr
                            Vávra Milan
                            Vymìtal Petr
                            Zelenková Jiøina



 
   V øíjnu jsme mìli naplánovaný výlet za poznáním. Letos nás pøedseda Pepa 
Sedláèek protáhl po Orlických horách a pøilehlé èásti Polska. 
   V nedìli 20. øíjna jsme se podle plánu vydali na vycházku po památných 
alejích našeho regionu „Dìdictví našich pøedkù“. Nejprve jsme se zastavili         
v chránìné památné lipové aleji na Svìtlé. Jedná se o zbytek barokní aleje 
podél tzv. císaøské cesty, na mapách zakreslené již od roku 1836. Procházeli 
jsme pod mohutnými košatými stromy. Stromoøadí je pravidelnì udržováno, aby 
se co nejdéle zachovalo pro další generace.
 
   Ze Svìtlé jsme pøejeli pøes Novou Dìdinu na Nový Dvùr. Tady nás èekala 
rovnìž památná lipovojírovcová alej. Stromy rostou podél silnice, mezi nimi jsou 
zbytky køížové cesty, která vede na kopec Kalvárie, na jehož vrcholu dodnes 
stojí tøi kamenné køíže. Køížovou cestu nechala naposledy opravit v roce 1863 
hrabìnka Leopoldina Thunová, majitelka zdejšího panství.
 
   Alejí jsme sešli z kopce dolù, a to už jsme byli v mìsteèku Kvasice.Pøejeli 
jsme do místní èásti Na Hrázi. Tady jsme obdivovali zbytek pùvodní jasanové 
aleje. Obrovské stromy staré pøes dvì stì padesát let se tyèí nad malými 
domky. Stromy konèí u bøehu øeky Moravy. Døíve tomu tak nebylo. Pøes øeku 
vedl most a cesta s alejí pokraèovala dál smìrem na Tlumaèov. Za druhé 
svìtové války byl most znièen a nikdy se neobnovil. Alej pokraèuje dál na dru-
hém bøehu øeky. My jsme museli Moravu objet, abychom se podívali na druhou 
èást aleje, která má125 ks stromù. Nejvìtší stromy mají prùmìr kmene až 120 
cm a dosahují výšky až 27 m.
 
   Odtud jsme pøejeli do další blízké památné aleje v Kvasicích u høištì. Tato alej 
je vytvoøená z lip srdèitých vysazených roku 1905. Vede podél pomìrnì úzké 
cyklostezky. Jednotlivý spon mezi stromy je užší než bìžný, a tak jsou stromy 
úzké a vytáhlé, nemají klasickou korunu jako stromy v prostoru. Navíc je celá 
alej napadena cizopasným jmelím, kterého je v Kvasicích víc než dost.       
   Dnes   nás èekala ještì jedna, poslední alej. Pøesunuli jsme se tedy do Hoštic. 
Jírovcová alej v Hošticích vede od zámku k lesu do mírného kopce. Patøí mezi 
nejstarší v našem okolí a je rovnìž zaznaèena v historických mapách II. vojen-
ského mapování z let 1836 – 1852. Roste zde 197 stromù jírovcù maïalù 
(Aesculus hippocastanum). Nejvìtší mají prùmìr kmene až 112 cm. Alej je 
pravidelnì udržována, proto se dnes mùže chlubit krásou starých, zdravých a 
vznešených stromù.
V aleji bylo v posledních letech vysazeno 50 mladých stromkù jako náhrada    
za stromy odstranìné kvùli špatnému zdravotnímu stavu.  Na konci aleje je 
vybudován døevìný pøístøešek s lavicí. Odtud je nádherný výhled široko daleko. 
Po levé stranì se vám v dálce odkryjí Hostýnské vrchy, naproti pak mùžete 
vidìt celé panorama Chøibù s nejvyšším kopcem Brdem. Pod lesem jsou louky 
a pole a mezi nimi vesnièky. Je vidìt i Divoky. Tady jsme zakonèili náš pìkný a 
pouèný výlet. Pomalu jsme se vraceli dolù. Pod nohama nám šustilo spadané 
listí, mezi kterým se leskly kaštany. Poslední paprsky podzimního slunce se 
pomalu ztrácely a my jsme se louèili s krásným odpolednem. 

   Plán práce ZO ÈSOP Divoky na rok   2014

1. Výroèní èlenská schùze  dne 24. 1. v 18.00 hod.   
2. Registrace organizace  do 20. 3. 2013 (J. Sedláèek)
3. Obnova internetových stránek (J. Sedláèek)
4. Plánování brigád na nauèné stezce
             (Z. Zbránek, J. Snopek, J. Pavelka)
5. Brigáda k akci „Otvírání studánek“ dne 12. 4. ve 13.00 hod. 
             (Z.  Zbránek),  následuje èl. schùze 
6. Akce „Ukliïme svìt“
7. Brigáda k akci „Otvírání studánek“ dne 19. 4. v 9.00 hod.
             (Z.  Zbránek
8. Otvírání studánek dne 19. dubna ve  14.00 hod.
             (M. Sedláèková, M. Bajerová)
9. Velikonoèní dílna  (J. Šoltísová)
10. Návštìva pøírodních památek (J. Sedláèek)
11. Památné aleje – Dìdictví naší krajiny –
             vycházka s výkladem (J. Sedláèek)
12. Seèení nauèné stezky, vyøezání køovin, úprava terénu
            (Z.  Zbránek, J. Snopek)
13. Lakrosový turnaj   (P. Vymìtal, M. Rokos)
14. Pøíprava  pohádkového lesa 
            (J. Snopek, Z. Zbránek, J. Šoltísová, M.Vávra)
15. Procházka lesem plným pohádek -
             36. roèník dne 24. 5. v 9.00 hod.
16. Letní pøechod Chøibù dne  4. 7.(J. Snopek)
17.  Celostátní setkání ÈSOP
18.  Parky našeho okolí  – vycházka s výkladem
            (J. Sedláèek)
19. Den stromù v zámeckém parku ve Zdounkách -
             záøí  (M. Bajerová)
20. Poznávací zájezd  (J. Sedláèek) 
21. Celoroèní vedení TES (M. Bajerová)
22. Vánoèní dílna dne 29. 11.  (J. Šoltísová)
23. Nástìnný kalendáø 2015 (J. Sedláèek)
24. Zpracování výroèní zprávy a PF ( výbor)
25. Pøedsilvestrovský výšlap na Brdo 



    O týden pozdìji jsme se vypravili na podobnou vycházku tentokrát jsme 
navštívili “Parky našeho okolí”. Opìt nás provázel Pepa Sedláèek, který 
zdejší parky dobøe zná. Zaèali jsme parkem ve Zdislavicích. Park byl 
koneènì vyseèený, protože má nového majitele. Podzim nádhernì zbarvil 
stromy a procházka mezi nimi byla velkým zážitkem. Obdivovali jsme starý 
obrovský buk èervený (Fagus sylvatica „Purpurea“), který je dominantou 
zdejšího parku. Ale i liliovník tulipánokvìtý a ostatní cizokrajné stromy. 
Nìkteré z nich pamatují nìkolik generací našich pøedkù. Mezi nimi také 
naši a rakouskou spisovatelku Marii von Ebner-Eschenbachovou, rozenou 
hrabìnku Dubskou. V Rakousku je tato spisovatelka uznávaná obdobnì, 
jako u nás Božena Nìmcová. Na zámku ve Zdislavicích se narodila, 
vìtšinu života zde žila a pracovala. Je pohøbená v rodinné hrobce
 vedle zámku, kde jsme se také na chvíli zastavili.                                                   

   Ze Zdislavic jsme pokraèovali do Zborovic. I tady nás pøivítaly obrovské 
staré stromy. Tentokrát jsme obdivovali nádherné obrovské platany 
javorolisté v obecním parku. Vedle je zahrada patøící sociálním službám. Je 
velmi pìknì udržovaná. Vévodí jí zámecká budova,okolo které jsou staré 
stromy, z nichž nejmohutnìjší je torzo jilmu habrolistého. Na vrcholu 
zámecké zahrady pak stojí také hrobka rodiny Friessù, døívìjších majitelù 
Zborovic.   Posledním parkem, který jsme navštívili, byl zdounecký park. 
Opìt nás zaujal obrovský dub èervený, jehož mohutné vìtve sahají až
 na zem. Mohli jsme tu také obdivovat další zajímavé stromy – jerlín 
japonský a nahovìtvec dvoudomý, pocházející ze Severní Ameriky.
V centrální èásti parku jsou nádherné platany a starý mohutný dub. Majitelé 
zámku a zahrady s námi prošli novou upravenou èást parku s vysázenou 
lipovou alejí. Na závìr nás pozvali do zámku, kde nyní probíhá 
rekostrukce. Práce to bude nejen tìžká, ale i velmi finanènì a èasovì 
nároèná. 
   V prosinci provedlo kromìøížské muzeum v TES kontrolu zapùjèených 
sbírkových pøedmìtù. Bylo zjištìno, že vše je v poøádku, klimatické 
podmínky jsou vyhovující, takže smlouva byla prodloužena o další rok. 
   Poslední akcí v roce 2013 byl jako vždy výstup na Brdo. To je teèka 
za naší roèní èinností a souèasnì poslední setkání s pøáteli a kamarády. 
   Nezbývá nic jiného, než všem podìkovat za snahu a pomoc a popøát
 do dalšího roku vše dobré. 
        

                                                            Josef Sedláèek
                                                              pøedseda ZO ÈSOP Divoky  

   Komentáø k pøíjmùm a výdajùm v roce 2013

Základní organizace dosáhla v roce 2013 pøíjmù ve výši 70 tis. Kè.
Pøíjmy získala organizace vlastní èinností,  pohádkovým lesem, výukovými 
programy EC. 
Také významnou èástkou 30 tis. Kè pøispìl Obecní úøad ve Zdounkách.  Z èásti 
tìchto prostøedkù roku 2011 a 2012 bylo poøízeno 5 ks stojanù na inf. tabule  
(v hodnotì 43 tis. Kè) na obnovu nauèné stezky, která byla vybudována v roce 
1997. Tyto byly zabudovány v roce 2013 na místo nejvíce poškozených a 
dokonèeny byly ještì dvì další inf. tabule.

Èinnost  celé organizace vèetnì EC  je podrobnì komentována ve Výroèní 
zprávì za rok 2013.
Výdaje organizace byly smìøovány na realizaci naplánovaných akcí a na provoz 
organizace (dle výroèní zprávy ). Výdaje roku  èinily celkem  82 tis. Kè.
K 31. 12. 2013 byla provedena inventura majetku a nebylo shledáno závad. 
Èlenskou schùzí bylo vše odsouhlaseno. Dále byla provedena inventura 
pokladního zùstatku a nebylo shledáno závad.
Pøi èinnosti organizace  byla odpracována øada  brigádnických hodin, což 
považujeme za velký pøínos do našeho  hospodaøení.
Dìkujeme všem èlenùm, ale také pøíznivcùm, kteøí se jakkoli podíleli na èinnosti 
a získávání prostøedkù pro naši ZO. Všichni tak pøispìli k dobrému chodu 
organizace v roce 2013.

                                                                 Jarmila   Šoltísová
                                                             Hospodáø ZO ÈSOP Divoky

Veškeré doklady jsou øádnì vedeny a souvisí s hlavní èinností organizace. 
Prostøedky byly použity v souladu s plánem práce pro rok 2013 a odsouhlaseny 
èlenskou schùzí.

                                                                   Zdenìk Zbránek  
                                                                Revizor ZO ÈSOP Divoky 



Zpráva o hospodaøení za rok 2013. Výroèní zpráva TES Boøí Divoky za rok 2013

Hlavní èinností støediska jsou zejména krátkodobé výukové programy 
pro mateøské školy a I. stupeò základní školy. Pøi výuce využíváme 
pøedevším praktické èinnosti a ukázky, tvoøivé aktivity a zábavné hry a 
soutìže, prožitkovou výchovu a smyslové vnímání. Snažíme se dìti co 
nejvíce zapojit a vzbudit v nich touhu poznávat pøírodu, podpoøit kladný 
vztah k zvíøatùm, rostlinám a ke zdravému životnímu prostøedí. Snahou je 
rovnìž prohloubit uèivo a pøedat zajímavé informace o pøírodì a životním 
prostøedí, kterým je ve škole vìnováno ménì pozornosti. 
Jednotlivé programy jsou vytváøeny prùbìžnì a pøizpùsobeny vìku, 
schopnostem a znalostem dìtí. Realizace probíhá pøedevším v jednotlivých 
školách a doba trvání bývá dvì vyuèovací hodiny. Celkem byly pøipraveny 
tøi výukové programy, z nichž dva jsou souèástí celoroèního projektu Kam 
nás nohy ponesou. Takto se nám podaøilo oslovit na 80 dìtí.
Ve spolupráci se základní školou probìhla oslava Dne stromù, kde 
pøedevším žáci 9. tøídy pøedávají ekologické poznatky svým mladším 
kamarádùm z 1. tøídy a mateøské školy.
Nìkteré akce byly také pøipravovány pro veøejnost. K nim patøí Otvírání 
studánek, Den Zemì a pohádkový les. Zde se snažíme oslovit „malé i 
velké“ a ukázat na krásy pøírody v okolí Divok.
Pøed Velikonocemi a Vánocemi se uskuteènily pracovní dílny, ve kterých se 
setkáváme hlavnì s dospìlými a tvoøivými technikami si pøipomínáme tyto 
svátky.
Bohužel musíme konstatovat, že pro práci v ekocentru nám chybí stálý 
pracovník, který by se mohl výchovné èinnosti vìnovat bìhem dopoledních 
hodin. Proto množství oslovených dìtí pøi výukových programech má rok 
od roku klesající tendenci. 
Snad i v této oblasti se nám podaøí situaci vyøešit, abychom mohli 
pokraèovat v práci, která je stále v našich srdcích dùležitá a pro pøírodu 
prospìšná.

   Mgr. Marcela Bajerová
     

Bankovní úèet  k 31.12.2012 Kè 26761
Pokladna k 31.12.2012 Kè 7238
Finanèní prostøedky celkem k 31.12.2012 Kè 33999

Hospodaøení v roce 2013

Pøijmy

Pøíjem ES - nauèná stezka Kè 740
Pohádkový les -vstupné Kè 36773
Pøíjmy MOP Kè 0
Pøíjmy ŽL Kè 0
Ostatní pøíjmy Kè 0
úrok z BÚ Kè 5
Èlenské pøíspìvky Kè 3350
Pøíspìvek na èinnost od Obce Zdounky Kè 30000
Pøíjmy celkem Kè 70868

Výdaje

Výdej ES - nauèná ztezka Kè 1464
Výdej pøíspìvek na èinnost od Obce Zdounky Kè 30000
Výdaje Pohádkový les Kè 10654
Výdaje MOP Kè 0
Výdaje "Otvírání studánek" Kè 0
Provozní režie Kè 37199
Ostatní výdaje- obèerstveni VÈS a brigád Kè 0
Odvod èlenských pøíspìvkù Kè 3350
Výdaje celkem Kè 82667

Rozdíl pøíjmù a výdajù Kè -11 799

Bankovní úèet k 31.12.2013 Kè 18464
Pokladna k 31.12.2013 Kè 3718
Finanèní prostøedky celkem k 31.12. 2013 Kè 22182



                    35. roèník pohádkového lesa
 
Procházka lesem plným pohádek je urèena dìtem i dospìlým. Ètyø až pìti 
kilometrová cesta lesem nabízí v pøíjemném stínu lesa  Boøí setkání 
s pohádkovými bytostmi. 
Výpravy do pohádkového lesa zaèaly poøádat v roce 1978 TJ Vodní sporty 
Kromìøíž spolu s mladými èleny Hnutí Brontosaurus z Divok. 
Z Drážova pøes pole a louky vede pìšina do lesa, který na jeden den v roce 
zve dìti na setkání s Rumcajsem, vílami, ježibabou, èerty, vodníkem, 
zvíøátky …… 
Od roku 1984 pøevzali poøádání pohádkového lesa èlenové ÈSOP Divoky a 
SDH Zdounky a jejich spolupráce se stále rozvíjí. 
Spoleènými silami se snažíme dìtem nabídnout ukázky z historie i 
souèasnosti. Èást cesty z Kromìøíže se mohou návštìvníci svézt historickým 
vlakem, ze Zdounek autobusy, seznámit se s technikou hasièského sboru, 
prohlédnout si horkovzdušný balon èi staré automobily nebo se nauèit 
indiánskému zpùsobu lovu. Mohou také obdivovat historické zbranì v rukou 
šermíøù, um lidových øemeslníkù èi divadelních kejklíøù. Jízda na koòském 
høbetì, protažení tìla na lanové pavuèinì nebo možnosti ovìøit si svou 
zdatnost a zruènost, to bývají nejèastìji doplòkové aktivity pøíjemnì 
stráveného dopoledne. Vše je v souladu s pøírodou, dobrou náladou 
ovlivnìno poèasím, které si s námi èasto zažertuje. 
Nìco ze statistiky. V roce 1985 pršelo, jen se lilo, ale pøesto pøišlo 540 
nadšencù. V roce 1996 svítilo slunce, pøíroda hýøila zelení a 3 317 úèastníkù 
zaplnilo celý les. 
Odmìnou poøadatelùm za vynaložené úsilí jsou rozzáøené tváøe dìtí i  
dospìlých. 
Dìkujeme všem, kteøí nám pomáhají, aby nás pohádky nechaly nahlédnout 
do svého svìta a souèasnì všem pøipomenout, jak dùležité je uchovat krásu 
naší pøírody pro budoucí generace. 
Tak snad za rok na shledanou. 
                                                                        
                                                       Jiøina Zelenková a Jarmila Šoltísová

      Výprava za poznáním – Orlické hory

   2. – 6. øíjna 2013 jsme z Olešnice v Orlických horách podnikali výlety 

do pøekrásných scenérií skalních útvarù i za památkami. Ubytovali jsme se 
v chatì Juráška. 
První výprava vedla zdatnìjší skupinu pøes rezervaci Bukaèka na Šerlich
s Masarykovou chatou, poté na vrchol Velké Deštné (1115m). Druhá 
skupina volila Utzùv betlém v Olešnici, Šerlišský mlýn, Šerlich a pak 
spoleèný výstup na vrchol Velké Deštné. 
Druhý den jsme jeli do Polska do bludištì Bledných skal, cestou zpìt jsme 
obdivovali v Polomu chránìnou lípu. Nìkteøí z nás navštívili i bunkr Skutín. 
Uchvátila nás cesta z Bledných skal po nauèné stezce s krásnými výhledy. 
V sobotu nás Jana a Jarda Linhartovi vzali na rašeliništì k pramenùm 
Divoké Orlice. Poté jsme vystoupali na Szczeliniec Wielki, odkud byly
„slièné vidoky“. Pøed veèerem jsme navštívili chrám ve Wambierzycích a 
nepohrdli vodou, která dokáže osvìžit a zázraènì uzdravit. Veèer nám 
zbylo dost sil i na diskotékové taneèní kreace na chatì. 
V nedìli jsme navštívili zvláštní kostel se sklenìnou støechou v Neratovì, 
pak jsme obdivovali Divokou Orlici na samé hranici s Polskem  Zemskou 
bránu a prošli se po pašerácké stezce. Poslední zastavení jsme mìli 
v Žamberku, kde jsme obdivovali technické stroje, staré vozy, 
rekonstruované mašinky a zemìdìlské muzejní exponáty, které dokázaly 
ulehèit práci. 
Úžasné poèasí, dobrá nálada a fajn lidé kolem, to byla deviza krásných dní 
v pøírodì Orlických hor.

          Jiøina Zelenková
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