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1. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v ekocentru
KOSENKA v roce 2006
ZO ČSOP KOSENKA je nestátní nevládní organizace s vlastní právní subjektivitou. Od svého vzniku se aktivně podílí
na školní i mimoškolní environmentální výchově a vzdělávání zejména na Valašskokloboucku. Jejím posláním je
přispívat k osvojování odpovědnějších postojů lidí k přírodě, vést je k trvalému zájmu o aktivní péči o životní prostředí.
Prosazuje využívání místních zdrojů, zachování tradic a řemeslného umu , prožitky z kontaktů a tvořivý způsob života.
Ve svém úsilí se KOSENKA zaměřuje nejen na dospělé, ale také na děti, mládež, studenty. Bez finanční podpory by
však svou činnost nemohla vykonávat.
V roce 2006 úsek ekologické výchovy finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, MÚ Valašské Klobouky,
Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně, Úřad práce ve Zlíně. Nemalou finanční část tvořily také vlastní příjmy z kursovného,
prodeje ovčích kůží nebo tkaných koberců.. Samostatně byly financovány ekologické soutěže (ekologická olympiáda)
a projekt „Z lavic do přírody“, které jsou pořádány díky podpoře Krajského úřadu Zlínského kraje, Lesů ČR
a prostřednictvím Českého svazu ochránců přírody - Centra dětí a mládeže v Praze.
ZAPOJENÍ KOSENKY ve speciálních projektech s environmentální tématikou:
„Zelená pro Zlínský kraj“, kde je KOSENKA jedním z partnerů projektu, který je financován Evropským sociálním
fondem, státním rozpočtem České republiky a Zlínským krajem. Koordinuje modul zelená řemesla a zelené
poradenství.
SPOLUPRÁCE
Ekocentrum KOSENKA je nadále akreditováno jako ekocentrum ČSOP a je členem ve Sdružení středisek ekologické
výchovy Pavučina (SSEV Pavučina).
personální zajištění
Vedoucí střediska ekologické výchovy je Pavlína Kolínková. Poradenskou a částečné i přímou výchovnou činnost
zajišťoval také Miroslav Janík. Velký dík patří všem zaměstnancům KOSENKY, členům, dobrovolníkům, příznivcům
a kamarádům, kteří vždy s velkým nasazením pomáhali a věnovali svůj čas při náročnějších akcích.

1.1. Celoroční práce s dětmi a mládeží
Výukové programy jsou postaveny na týmové spolupráci, na aktivním zapojení dětí a praktických úlohách. Děti rozvíjí
vlastní osobnost, tvořivost a komunikativní dovednosti.
Pravidelná činnost
Dětská cimbálová muzika Dúbrava využívá naši
základnu pod vedením Hanky Indruchové ke svým
pravidelným pátečním schůzkám. Děti muzicírování
baví, jejich um Kosenka zhodnocuje během celého roku
při řadě vystoupení.
Paličkování pro děti vede Ivanka Žídková. Tuto
dovednost
si osvojuje přes třicet dětí. Hodiny
probíhají diky podpoře Nadace Jana Pivečky v
Pivečkově dřevěnici, děvčata z Francovy Lhoty se
scházejí u Ivanky doma a děti z Horní Lidče paličkují v
jejich ZŠ. Všichni malí „kumštýři“ mají možnost
předvádět svou šikovnost u nás na jarmeku a dalších
akcích, mohli se pochlubit už i na Slovensku v
Pruském
Kroužek Mladých ochránců přírody začal znovu
svoji činnost po několikaleté odluce. Díky Aničce a
Kubovi Fojtovým se ke konci roku děti začaly scházet u
nás v dřevěnici. Jsme moc rádi, že tu máme znovu
základnu svých dětí.

Chléb náš vezdejší , tak se jmenuje celoroční naučný
program pro třeťáčky ze základní školy ve Francové
Lhotě. Místní Valašská nadace pořádá ve spolupráci
s naší organizací již třetím rokem tuto akci. V dřevěnici
je celý program slavnostně zakončen pečením chleba.
Než je však osm bochníků nasázeno do pece, jsou děti
aktivně zapojeny v celém „výrobním“ procesu. Pšenici
si zasejí, sežnou a vymlátí. Ve Slopném mlýně se ze
zrníček semele mouka, zamísí se těsto a pak teprve
přijde neuvěřitelná odměna ve formě krásně voňavého
a předobrého chleba. Té vůni na dřevěnici je přítomen
nejen pan farář, který celé dílo posvětí, ale děti si
pozvou i své nejbližší, aby se měly s kým o svou radost
podělit. A věřte, že tyto krajíce, do kterých děti vložily
svou hodnotu práce, chutnají úplně jinak. Poděkování
patří všem dospělým „průvodcům“, kterých také nebývá
málo.

Přehled účastníků a hodin přímé výchovné práce v roce 2006
Datum
Název akce
Počet účastníků
Celoročně
Dětská CM Dúbrava
18
celoročně
Paličkování pro děti
25
září
Chléb náš vezdejší
28
Celkem

Počet hodin
220
160
15

Lektor
Hanka Indruchová
Ivana Žídková
Pavlína Kolínková

Nepravidelná činnost
KOSENKA – cíl školních výletů. Atraktivní prostředí dřevěnky – chráněný památkový objekt – dokáže nadchnout malé
výletníky. Jsme potěšení, že si nás některé školy volí za cíl v cestě za poznáním.
Exkurze na Valašsko – možnost ubytování na Kosence a krásná příroda Valašska láká k návštěvám v průběhu celého
roku také několik turistických a ekologických kroužků ze všech koutů naší republiky.
Přehled účastníků a hodin přímé výchovné práce v roce 2006
Datum
květen, červen
celoročně
Celkem

Název akce
Školní výlety
Exkurze na Valašsko

Počet účastníků
118
93
211

Počet hodin
30
15
45

1.2. Výukové a vzdělávací programy
Výukové a vzdělávací programy probíhaly jak v učebně ekologického centra KOSENKA, tak i v mateřských
a základních školách, školních zahradách a na místních chráněných územích, které jsou v managementu naší
organizace. Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání pro děti a žáky je systematická , programy na sebe navazují
a probíhají po celý školní rok.

Počet programů, žáků a hodin přímé výchovné práce v roce 2006
Typ školy
Mateřská škola
Základní škola
Speciální škola
Celkem

Počet programů
11
33
8
52

Počet žáků
233
708
48
989

Počet hodin
44
132
32
208

1.3. Soutěže pro střední a základní školy
Ekologická olympiáda pro studenty středních škol je především zaměřena na porovnání nejen
teoretických, ale zejména praktických znalostí a
dovedností talentované středoškolské mládeže v oblasti
ochrany přírody a péče o životní prostředí. Soutěže se
účastní tříčlenná družstva, která prezentují školu spolu
s vedoucími pedagogy, pro které je rovněž připravován
odborný program. 13.
krajské kolo ekologické
olympiády proběhlo ve spolupráci s Gymnáziem a
Středním odborným učilištěm ve Val. Kloboukách.
Soutěž s tématikou „Odpady, recyklace, využití
místních a přírodních zdrojů" absolvovalo 11 družstev
ze Zlínského kraje. V teoretické části si studenti
prověřovali především odborné znalosti a komunikativní
schopnosti. V praktické části měla soutěžící družstva
za úkol navrhnout a zpracovat manuál k nově otevřené
naučné stezce Královec. Nelehkým úkolem bylo také
připravit písemný a grafický návrh dvou stanovištˇ,
dále pak navrhnout řešení odpadů na stanovištích.
Nejzdařilejší návrhy byly následně
použity v praxi.
Jednotlivé týmy v dalším praktickém úkolu rozvíjely
také kreativitu při návrzích obalů a etiket na vylosované
místní produkty.
V rámci doprovodného programu pro pedagogy
proběhly dva
semináře o stavu environmentální
výchovy, osvěty a vzdělávání ve Zlínském kraji se
spolupořadateli, hosty a zástupci veřejné správy. . Byly
připraveny dvě tvůrčí dílny zaměřené na využití odpadů
ve školní a mimoškolní činnosti. Soutěž jsme ukončili
odbornou exkurzí na Ploščiny. Vítězem 13. kola se
stalo Gymnázium F. Palackého ve Valašském Meziříčí.

.

Z lavic do přírody pro žáky 4. tříd základních škol Ekologická a poznávací soutěž je určena dětem a
pedagogům, kteří mají rádi přírodu, chrání ji a starají se
o ni. Soutěžilo se na přírodní stezce, na níž děti plnily
naučné i zábavné úkoly z přírodopisu, výtvarné
výchovy, zdravovědy a dramatické výchovy. Letos se
do soutěže přihlásilo celkem sedm tříčlenných družstev
ze ZŠ ve Valašských Kloboukách, Vlachovicích,
Brumově-Bylnici
a
Vysokém
Poli.
V
rámci
doprovodného programu proběhl i odborný seminář o
environmentální výchově pro učitele, který vedl
předseda pořádající organizace Mgr. Miroslav Janík.
Letos zvítězilo družstvo z Vysokého Pole.

Počet soutěží, studentů a žáků v roce 2006
Akce
Datum

Počet osob

Z lavic do přírody

15. 6. 2006

34

Ekologická olympiáda pro
středoškoláky

5. - 7. 10. 2006

64

Cílová skupina
Žáci 1. Stupně ZŠ,
pedagogové
Studenti středních škol,
pedagogové

1.4. Lidová řemesla, tradice a zvyky pro veřejnost
Zachovejme stará lidová řemesla, tradice a zvyky - Hlavní myšlenkou projektu je oživit a zachovat stará lidová
řemesla a tradice, které neodmyslitelně patří k valašskému kraji a tvoří jeho kulturní dědictví. Společenské kulturní akce
jsou součástí naplánovaného projektu, mají přiblížit návštěvníkům kulturu a zvyklosti příhraniční oblasti a mikroregionu
Jižní Valašsko. Stará lidová řemesla by se mohla znovu stát součástí všedního života lidí žijících na venkově a menších
městech. Proto jsou také pořádány kurzy těchto řemesel.Přispívají nejen k znovuobnovení těchto řemesel, ale i
k vytváření vstřícných a přátelských vztahů v občanských komunitách. Mezi účastníky jsou především učitelé,
vychovatelé, důchodci, maminky s dětmi, studenti a mládež i další občané z řad veřejnosti. Vyučující lektoři jsou nejen
staří místní rodáci, kteří řemesla ovládají a věnují se jim od dětství, ale také mladí lidé, kteří vztah k těmto řemeslům
zdědili po svých předcích, nebo které řemeslo nadchlo natolik, že se mu naučili sami.
V rámci společného projektu Zelená pro Zlínský kraj – environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji, je
KOSENKA jedním z partnerů.
Přehled kurzů a účastníků v roce 2006
Název lidového řemesla, kurzu
pro veřejnost

Datum

Tkaní hadrových koberců

celoročně

1

6

František Trochta, Valašské
Klobouky

Paličkování

celoročně /1x
týdně/

1

12

Miloslava Fojtíková, Valašské
Klobouky

Pletení rukavic na dřevěné formě

duben

2

13

Alena Polčáková, Zlín

Malování vajíček

duben

1

6

Jana Korgová,Valašské
Klobouky

Pletení korbáčů

duben

1

23

Josef Šperling, strýček
Trochta

Výroba adventních věnců

listopad

1

11

Vojtěška Manová, Poteč

Výroba slaměných ozdob

prosinec

1

9

Pletení košíků

březen, duben

7

15

Tkaní lněného plátna

květen, červen

2

6

17

101

Celkem

Počet
kurzů

Počet vyučených
osob

Jméno lektora- řemeslníka

Michaela Štefániková,
Slavičín

Zdenka Psotová, Bylničky

Staré lidové zvyky a tradice – Staré lidové zvyky a tradice si připomínáme při fašankové obchůzce, při vynášení
Moreny na uvítání jara, při všech velikonočních zvyklostech. Mikulášská družina je středem zájmu mnoha dětí na
Valašském mikulášském jarmeku; při vánočních koledách rozjímáme v čase Vánoc. Děti i dospělí tyto akce velmi rádi
navštěvují a přispívají tak k jejich zachování a udržení.Dochází při nich ale také k vzájemnému setkávání a osobnímu
radostnému obohacení všech zúčastněných, což je v dnešní hektické době často opomíjené.
Přehled akcí, účastníků a spolupořádajících organizací v roce 2006
Název akce

Datum

Počet osob

Spolupořadatelská organizace

Fašanková obchůzka

28. 2. 2006

18

FS Klobučan

Vítání jara s vynášením Moreny

13. 3. 2006

35

FS Malá Dúbrava a Dětský domov Smolina

Velikonoce na Valašsku

12. 4. 2006

65

Valašská nadace Francova Lhota

Velikonoční dopoledne

7. 4. 2006

113

Základní škola Valašské Klobouky

Celkem

231

1.5. Jednorázové a tradiční akce pro veřejnost
Pravidelné i tradiční akce jsou určeny různým cílovým skupinám, např. pro rodiče s dětmi, pro seniory, studenty,
mládežníky, vysokoškoláky, odborné pracovníky, pro pedagogické pracovníky, nezaměstnané a další širokou veřejnost.
Jedná se o besedy, vycházky, exkurze, táboření, kulturní, společenské, osvětové a vzdělávací akce, které pořádáme
většinou ve spolupráci s veřejnými institucemi i občanskými sdruženími v regionu.
Pravidelné akce pro širokou veřejnost rodiče s dětmi
Název

Datum

Počet
osob

Typ akce

Život na Valašsku, ekologie - beseda

21. 2. 2006

15

Beseda

Život na Valašsku, ekologie - beseda

22. 2. 2006

8

Beseda

Beseda s důchodci

3. 2. 2006

8

Beseda

Přednáška Ekologie

27. 3. 2006

16

Beseda Velikonoce na Valašsku

7. 4. 2006

113

Beseda ( 5 )

Den Země

22. 4. 2006

514

Široká veřejnost

Vítání jara

22. 4. 2006

42

Vycházka do přírody

Volnost hoře

22. 4. 2006

42

Exkurze do přírody

Práce s ovčím rounem

23. 4. 2006

8

Vzdělávací kurz

13. - 14. 5. 2006

21

Víkendový pobyt

1 - 16. 7. 2006

50

Pracovní tábor v přírodě

2. 9. 2006

250

Ukliďme svět - sběr papíru

20. 10. 2006

19

Osvětová akce

Sázení stromků

27. 10. 2006

28

Osvětová akce

Pečení chleba

29. 10. 2006

5

Beseda pro přírodovědný kroužek

11. 11. 2006

12

Beseda

Beseda - Charita Brumov

15. 11. 2006

12

Beseda

Beseda pro Přírodovědný kroužek

16. 12. 2006

15

Beseda

Zalézání do chalupy

17. 12. 2006

26

Tradiční akce

Hrajeme, zpíváme
Kosení bělokarpatských luk
Zahrádkářův rok

Celkem

Přednáška

Tradiční akce

Tradiční akce

1204

Ekologicko- výchovných programů a akcí se díky podpořeného projektu účastnilo celkem 1 471 osob

1.6. Tradiční jarmeky a folklórní akce
Valašský mikulášský jarmek je vyvrcholením celoroční činnosti v oblasti záchrany kulturního bohatství v našem kraji.
Valašský mikulášský jarmek je veřejná dobročinná akce na podporu dlouhodobého rozvoje Valašska, zdejší lidové
kultury a vlídnějších mezilidských vztahů, ekonomického rozvoje regionu a ochrany přírody a krajiny jižního Valašska.
Jedná se o mimořádnou společenskou kulturní akci s dlouholetou tradici, která má přiblížit všem návštěvníkům
valašskou kulturu a zvyklosti zdejších obyvatel. Jarmek každoročně přiláká do Valašských Klobouk tisíce návštěvníků.
15. VMJ se uskutečnil ve dnech 1. - 3. 12. 2006. Spolupořadateli bylo Město Valašské Klobouky, Český svaz ochránců
přírody KOSENKA, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách,TJ Sokol Valašské Klobouky, Národopisný soubor
Klobučan, Nadace Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium Valašské Klobouky, Klub důchodců ve Valašských Kloboukách
a Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky. Celkem bylo osloveno přes 500 řemeslníků, nejen z našeho
regionu, ale také z ostatních krajů ČR a příhraniční oblasti ČR-SR. Na jarmeku jich pak vystupovalo přes 330. Široká
veřejnost se opět mohla přihlásit do 4 tradičních soutěží a vyhlášena byla jedna nová „O najpjeknější mikulášský perník“.
Celkem se zúčastnilo 361 soutěžících.V bohatém kulturním programu vystoupilo několik místních folklorních souborů a
také soubory z blízkého okolí. V programu byl zařazen i soubor ze Slovenské republiky. Celková návštěvnost je
odhadována na 17 000 osob.

ZO ČSOP KOSENKA se zúčastnila a podpořila i další akce:
Putování po Valašsku v rámci celoročního programu Valašského muzea v přírodě jsme s našimi řemeslníky a
muzikanty prezentovali lidovou kulturu, zvyklosti a obyčeje našeho kraje.
Na Půlčínách jarmek byl ve spolupráci s Valašskou nadaci a občanským sdružením Vesničko má milovaná v obci
Pulčín i naše ekocentrum obohatilo svou účastí lidový jarmek řemesel v této malebné obci. Cílem jarmaku bylo nejen
prezentovat tradiční lidová řemesla, ale také posílit cestovní šetrný ruch v obci.
Vánoční Jarmek v Rožnově pod Radhoštěm, tak jako každoročně i letos jsme s mikulášskou skupinou s tradičními
maskami obcházeli dřevěné městečko skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.

1.7. Mezinárodní spolupráce
Euroregión Bílé-Biele Karpaty ( ER BBK ) Stále udržujeme kontakt i s našimi slovenskými přáteli prostřednictvím
organizace Spoločnosť pre trvalo udržatelný život, odbočka Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně.
Hodový jarmek lidových řemesel – tento pořádal Euroregion Bílé-Bielé Karpaty a obecní úřad Pruské, s kterým mají
družbu i naši důchodci. V rámci dlouhodobé spolupráce a vzájemné podpory valašských jarmeků v příhraniční oblasti ho
podpořila KOSENKA společně s řemeslníky z Valašska.

1.8. Vzdělávací a školící programy pro pracovníky
Dvouletý vzdělávací kurz pro pracovníky středisek ekologické výchovy a neziskových organizací úspěšně ukončila
zpracováním a prezentací své závěrečné práce Pavlína Kolínková a Eva Sáblíková . Program byl určen pro vedení a pro
pracovníky středisek ekologické výchovy a organizace zabývajících se environmentální výchovou, vzděláváním a
osvětou ve Zlínském kraji.

1.9. Publikační činnost
-

Informační list / 500ks měsíčně
Nabídkový katalog / 600ks ročně
Pozvánky
www.kosenka.cz

V roce 2006 se ekologicko - výchovných
programů a akcí pořádaných
ekocentrem KOSENKA
zúčastnilo 2 662 osob

Bílé potoky

Genový sad
Poteč

Ščúrnica
5,1

0,4

Javorůvky

Ploščiny

14,4
1,6

Dobšena

0,3
4,5
6,7

1
7,7
10,9

1,5
1,5
1,1
X

0,7
0,7
-

4,5
5,4

6,7
6,7

14,4
0,5
2
2/0
X

EVVO programy na naučné stezce a lokalitách
a v objektech
Jiná činnost – vypište

Úklid (černé skládky…) - pokud ano, označte X

Monitoring, vědecké aktivity (pokud ano,
označte X)

Zabezpečení lokalit - oplocení, uzávěry…
(pokud ano, označte X)

Vybudování/údržba zařízení pro návštěvníky –
odpočívadla, chodníčky... (pokud ano, označte
X)

Právní vztahy k pozemkům
k 31. 12. 2006 (v hektarech) *

Vybudování/údržba informačních panelů
(včetně naučných stezek) – počet nové/údržba

Údržba památkových objektů (včetně
drobných památek v krajině) – počet

Alternativní způsoby hospodaření (udržování
starých postupů, přírodě blízké hospodaření…)
– cca ha **

Údržba dřevin (parky, biocentra, biokoridory,
stromořadí…) – cca ha

Výsadba dřevin – cca kusů

Management cenných přírodních lokalit
(sečení, pastva, výřez náletových dřevin…) –
cca ha **

CELKEM

Dobrovolné dohody, smlouvy o spolupráci a
obdobné dohody (péče zůstává více či méně
na vlastníkovi)

Věcná břemena (včetně předkupních práv
zapsaných v KN)

Lokalita

Souhlas s prováděním činností

Nájmy a výpůjčky

Vlastnictví (včetně výpůjček pozemků,
vykoupených v rámci MPP, od ÚVR ČSOP)

2. Pozemkový spolek KOSENKA pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka

Pozemkový spolek Kosenka usiluje o to, aby se za padesát let zvětšila rozloha evolučních lesů z dnešních 0,3 % na 3% rozlohy lesů a za 100 let na 5% celkové rozlohy lesů v Bílých
Karpatech.

2.1. Činnost pozemkového spolku KOSENKA v roce 2006
Management v roce 2006

X

X
X

X
X

X
X

Pozemky s
budovami

0,2

0,2

U vrby

0,1

X

0,1

0,1

X

Naučná stezka
Královec

X

cesta k Lipině
CELKEM /ha/

X

0,2
20,1

1,9

7,2

0,2
6,8

36

40
35,3

42

X
0,1

2/0

9X

Nemovitosti (počet objektů)
Dřevěnice č. 11

1

1

X

Dřevěnice č. 62

1

1

X

1

X

1

X

Pivečkova
dřevěnice

1
dohoda
1
dohoda

Dřevěnice č. 10
CELKEM /ks/

2

2

Celkem 2006 ve vlastnictví ČSOP PS Kosenka: 5,7 ha + 14,4 ha Ščúrnica

4

2/0

Celkem 2006 právní vztah k: 30,3 ha

Celkem 2006 management: 34,5 ha
Celkem 2006 nemovitostí ve vlastnictví ČSOP PS Kosenka: 2

Celkem 2006 dohod k nemovitostem: 2

4X

V roce 2006 dále pracoval pozemkový spolek KOSENKA na pěti samostatných, ale navzájem propojených pilotních
projektech ochrany přírody a krajiny s využitím památkových objektů v majetku spolku. Pozemkový spolek pro
přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka je samostatnou odbornou sekcí ZO ČSOP KOSENKA.
Personální zajištění
Vedení střediska Pozemkový spolek převzal v průběhu roku Mgr. Miroslav Janík. Ing. Diana Tkadlecová a Mgr.
Zdeněk Miklas ukončili pracovní poměr, ale nadále s KOSENKOU obětavě spolupracují. Do řady akcí se zapojilo přes
200 dalších dobrovolníků a partnerů, kteří výrazně přispěli k celkovým výborným výsledkům pozemkového spolku.
V roce 2006 byl realizován zatím největší objem managementových prací v chráněných územích /viz tabulkové
vyjádření/ v těsné spolupráci s CHKO Bílé Karpaty.

Financování činnosti Pozemkového spolku KOSENKA v roce 2006:
Programy ČSOP (Místo pro přírodu, Ochrana biodiverzity)
Krajinotvorné programy MŽP

60 000,198 000,-

Jiné státní zdroje
Zdroje krajů – Úřad práce Zlín

187 709,-

Obecní zdroje

-

Zahraniční zdroje (fondy EU, zahraniční nadace…)

-

Finanční zdroje majitelů pozemků (mimo obcí, krajů a státu)

-

Dary sponzorů, příznivců, dědictví

154 050,-

Vlastní prostředky organizace – smlouvy o dílo péče o ch.ú.

240 140,-

Jiné – služby

66 126,-

Příjmy PS ČSOP KOSENKA v roce 2006 celkem

952 653,-

Náklady na činnost PS ČSOP KOSENKA 2006 celkem

922 653,-

Hospodářský výsledek PS ČSOP KOSENKA 2006 celkem

+ 29 410,-

2.2. Komplexní ochrana květnatých luk v severní části CHKO Bílé Karpaty
V termínu 2. - 16. července 2006 proběhl už 26. ročník Memoriálu kamaráda Toma – Kosení bělokarpatských luk.
Začínalo se jako tradičně na Bílých potocích, následovaly přilehlé louky I. zóny Čížového Lázu. Seno bylo odvezeno a
uskladněno ve stodole na KOSENCE. Kosení rozšiřujeme i na nejmenší zákoutí rezervace, nebylo opomenuto ani
políčko Nad ořechem. Čížův Láz byl pokosen lištovou samochodnou sekačkou, avšak převážně se seče kosami. Pokos
Javorůvek a Dobšeny je dílem jen lidských rukou. Za to patří poděkování velkému množství nadšených účastníků, těch
bylo 175. Velké úsilí jsme na těchto územích věnovali také odstraňování zimních polomů. Všechno dřevo bylo
zpracováno a zhodnoceno na palivo. Díky podpoře CHKO Bílé Karpaty a pracovníkům VPP výrazně pokročilo
odstranění náletu dřevin v obvodu území a celkové vyčištění luk. .
Na závěr obou pracovních týdnů byly tradičně uspořádány slavnostní „dosečné“, které proběhly přímo na loukách. Byly
to velmi příjemné akce. Velmi dobře se při nich osvědčilo nově zakoupené velké tee-pee. Na hladkém průběhu sečení
se podílejí jak obětaví dobrovolníci , tak i sehraný tým organizátorů.
Mimořádným obohacením bylo setkáni na loukách s panem Petrem Vido z Kanady a Neilem, kteří předvedli velmi
hodnotné příklady a ukázky sečení a péči o nářadí s ohledem na naše podmínky. Rozvíjí se tak velmi nadějná
mezinárodní spolupráce. Organizovali jsme i kurz sečení pro vysokoškoláky z Nitry. Na kosení praktikovali rovněž
studenti z ČR.
PS Kosenka dále dokončila i velkou úklidovou akci po větrné smršti v PR Ploščiny. Díky spolupráci se Z. Miklasem
výrazně posílil management obnovenou pastvou ovcí na všech územích. Akci financovala Správa CHKO Bílé Karpaty a
úspěšně se na ní podílel ZČ HB Svízel Přítula a více než desítka členů a příznivců ZO ČSOP KOSENKA.

2.3. Ochrana přírody a krajiny pastvou ovcí
V roce 2006 podstatně posílila stáda ovcí. Díky příznivému počasí pokračovala pastva velmi rychle, nikde nedocházelo
k poškození. V krajině se rovněž ovcemi přepásaly i otavy na chráněných územích. Navíc byla vypasena i lokalita
I. a II.zóny Návojských luk a poprvé také všechny I. zóny kolem Waldenu a v PR Ploščiny. Celkem tedy bylo v režii
KOSENKY přepaseno přibližně 30 ha luk. Ovečky opět přišly „po kopytě“ z farmy Františka Žáka z Poteče. Na jednotlivá
území bylo přeháněno celkem 600 ovcí, kterým většinou stačilo jen několik málo dní k dokonalému vypasení otav.
Poděkování patří zejména „hlídačům-pastevcům“ – Petru Jakubálovi, Tomáši Měřičkovi, Radkovi Šotkovi i americkým
studentům Wilsonovi, Davymu a Elisabeth , kteří se zapojili v rámci praxe na KOSENCE.

2.4. Záchrana a využití krajových odrůd ovoce Valašskoklobucka
Ovocnářský program je v současné době utlumen, zejména díky absenci samostatného kvalitního partnera, který by
zajišťoval odborné sadařské práce. Opět jsme se zúčastnili Jablečné slavnosti v Hostětíně, zajišťovali jsme prodej
moštů. Již tradiční akcí byla hodnotná výstava krajových odrůd ovoce v rámci Valašského mikulášského jarmeku.
Výstava byla spojena se soutěží „O najpjeknější jabuko“ starých sort jižního Valašska 2006“.

2.5. Ochrana a využití památkových objektů
V roce 2006 jsme kromě běžné údržby opravili obě střechy na naší dřevěnici č.p. 11. Práci kvalitně (včetně dodání
materiálu - šindelů) provedl Pepa „Tarzan“ Šperling & Jiří Kovář. “Naše” dřevěnice byla využívána zejména pro činnost
Ekocentra KOSENKA - výukové programy, ale také pro řadu dalších společenských programů a pracovních jednání
středisek ZO ČSOP KOSENKA.
V dalším historickém objektu – Dřevěnice č 62 “U Pechanců” proběhl “generální” úklid. Odvezl se odsud jeden plný
kontejner haraburdí. Dále se provedly nezbytné udržovací práce v okolí budovy. Tato dřevěnice sloužila jako místo pro
setkávání Klubu důchodců.
Při 15. Valašském mikulášském jarmeku zde ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek spolu se starostou
Ing. Daliborem Manišem předávali ceny za literární soutěž „Pro valašskú řeč“. Kromě toho Klub důchodců připravil
v dřevěnici další program tradičního vítání a pohoštění hostů jarmeku a výrazně se podílel na naplnění benefičních cílů
jarmeku.

2.6. Místo pro přírodu – Záchrana bělokarpatských lesů /Ščúrnica/
V loňském roce byla soukromá lesní rezervace Českého svazu ochránců přírody Ščúrnica rozšířena o dalších 2,1 ha.
Na těchto pozemcích se na podzim díky spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty podařilo zajistit vybudování 820 m
oplocenek pro zdárný rozvoj obnovy přírodě blízkých lesů. Do prostoru rezervace bylo vedeno 7 odborných exkurzí a
programů.
V dubnu 2006 byla uspořádána již třetí slavnost „Volnost hoře“, při které byl symbolicky vrácen další vykoupený les
přírodě.
O programu Místo pro přírodu a rozvoji rezervace Ščúrnica jsme dvakrát referovali v Českém rozhlase, ve vlastním
informačním listu i v odborném tisku. Všem neanonymním dárcům sbírky na záchranu lesa jsme zaslali darovací
certifikát s poděkováním a aktuálními informacemi o sbírce.
Propagační materiál k významu a rozšiřování rezervace Ščúrnica byl zpracován i v anglické, německé a francouzské
verzi.
Výkupy lesa mohly být realizovány díky velmi úspěšné finanční sbírce z minulých let, díky 118 novým finančním
příspěvkům v celkové výši 198 020 Kč. Průměrná výše příspěvku byla 908 Kč. Z těchto 118 přispěvatelů bylo 15 dárců
anonymních. Mnoho dárců přispívá opakovaně. Nejvíce přispěvatelů je z jednotlivých částí Prahy - 20, dárců ze
Zlínského kraje je 15. Nejvyšší částku – 50 000 Kč věnoval HANIBAL SPORT, který je navíc naším stálým přispěvatelem
a kterému tímto velmi děkujeme. Nejnižší částka měla hodnotu 20 Kč,ale i za ni patří náš dík.
Velké organizační nasazení si vyžádalo i jednání s vlastníky o výkupech, neboť většina pozemků zde je ve
spoluvlastnictví více majitelů, a proto dosažení dohod i administrativa s tím spojená byly náročné.
K organizačnímu zajištění programu výrazně přispěla spolupráce na republikové úrovni, podpora ÚVR ČSOP
a spolupráce s národním koordinátorem sbírky Janem Moravcem a také přímá finanční podpora zabezpečení sbírky
podnikem Metrostav z Prahy
Mezi místní významné dárce a naše podporovatele patří také Občanské sdružení UNArt ze Slavičína, které pravidelně
přispívá na sbírku z prostředků, které získávají pořádáním kulturních akcí pro veřejnost (pravidelně - Poslední noc
prázdnin)
Všem dárcům, kteří přispěli (a přispějí) na sbírku pro záchranu bělokarpatských lesů, za jejich podporu srdečně
děkujeme. Sbírka, díky stávající legislativě uměle ukončená ke konci roku 2005, bude opět od roku 2006 pokračovat.
Věříme, že se nám podaří do zamýšlené rezervace získat další cenné pozemky tak, aby současná mozaika území byla
propojena spolu se státní přírodní rezervací Ploščiny v jedno celistvé území.

3. Ekologické poradenství v síti poraden ČR STEP
3.1. Denní služby ekoporadny a činnost v Síti poraden STEP
Organizace: ZO ČSOP KOSENKA - středisko ekologická poradna 2006
Analytická tabulka - denní služby systémového poradenství 2006

Počet
služeb
celkem
676

z toho: Počet služeb dle témat

OP

ZV

ZE

VO

VZ

EZ

EV

MR

PK

MA

EN

DO

OD

59

8

8

0

1

22

201

82

37

11

7

0

7

BY

UV

KO

SP

CR

PS

IC

13

35

27

5

11

140

2

z toho: Počet služeb dle formy kontaktu

z toho: Počet služeb dle typu klienta

H

N

T

E

D

V

F

O

S

E

P

T

V

N

ST

77

219

206

131

6

37

0

292

79

35

69

4

94

92

11

z toho: Počet služeb dle typu poradenství

Program EP

ZS

ZO

ZP

IU

IK

ID

IP

A

M

P

NS

ST.

PZ

PB

CH

35

50

6

177

206

134

14

13

30

11

39

249

254

66

68

Vedl / Řešil:

Janík

Miklas

Dufková

6

0

574

Kolínková Tkadlecová
54

0

Mlčoušková
42

Forma kontaktu
H - hlášená návštěva

Typ klienta
O - občan

Téma
OP - ochrana přírody

MA - Agenda 21

Typy poradenství
ZS - zprostředkování v síti

N - návštěva

S - student

ZV - zvířata divoká, domácí

EN - eenergie

ZO - zprostředkování ostatní

T - telefon

E - expert, odborník

ZE - zeleň, rostliny

DO - doprava

ZP - zprostředkování prodej

E - e-mail

P - podnikatel

VO - voda, praní, čištění

OD - odpady, recyklace, třídění

IU - informace ústní

D - dopis

T - turista

VZ - ovzduší, hluk

BY - bydlení

IK - informace konzultací

F - fax

V - veřejná instituce

EZ - ekol. zeměděl. biopotraviny

UV - účast veřej. právo, rozvoj NNO

ID - informace předáním materiálů

V - výjezd

N - nevládní organizace

EV- vzdělávání, výchova

KO - kontakty

IP - informace půjčkou materiálu

ST - systémový tým

MR - místní rozvoj, ekonomika, trh

SP - spotřebitelství

A - analýza, posudek

PK - památky a kulturní dědictví

CR - cestovní ruch

M - management na dobu určitou

IC - mezinárodní spolupráce

PS - pozemkové spolky

P - procesní poradenství

PB – PRO BIO
CH – Infocentrum ČSOP pro CHKO

Program EP
NS - Národní síť
ST - Síť ekoporaden
PZ – Po zelené Zlínským krajem

3.2. Rozvoj programu SPOLUPRÁCE
Klobouky- poradenství pro NNO

občanských sdružení a města Valašské

Projekt je založen na spolupráci města Valašské Klobouky s občanskými sdruženími ve městě. Grantová komise se
zastoupením NNO již 5 roků propracovává pravidla grantového systému, na jehož tvorbě se poradna KOSENKA trvale
podílí. Byla zavedena registrace NNO v programu včetně hodnocení přihlášených projektů a jejich auditování, předávání
výročních zpráv a zpráv o hospodaření jako základu hodnocení celkového významu občanského sektoru v rozvoji města.
V roce 2006 bylo z programu SPOLUPRÁCE podpořeno 30 projektů občanských sdružení ve městě celkovou částkou
z městského rozpočtu 500 000 Kč. Na rozhodování se podílela i ekologická poradna KOSENKA. Ekoporadna
KOSENKA obsloužila 32 klientů v rámci programu Spolupráce s městem pomocí při zpracování a realizaci projektů.

Ekologické poradenství – spolupráce poradny KOSENKA se SŠ, VŠ 2006
v projektech místního trvale udržitelného života regionu Jižní Valašsko /studentské odborné,
bakalářské, diplomové práce, odborná praxe, týmová spolupráce/
•

V regionu Jižní Valašsko, který je značně vzdálen akademickým centrům ČR je trvalá
oboustranně výhodná spolupráce se studenty a pedagogy VŠ, SŠ a v budoucnu i týmové
využívání jejich kapacit jedním z mála dostupných a efektivních řešení, které zajistí:

1.
2.

Pokračování a posílení trvale udržitelného rozvoje mikroregionu Jižní Valašsko zapojením mladých lidí do místního rozvoje
Posílení odborné úrovně probíhajících projektů a zajištění funkčního propojení na spolupracující vzdělávací vysokoškolská i
středoškolská centra a jejich kapacity
Odborný rozvoj a seberealizaci studentů, přípravu na přechod do životní praxe s perspektivou seberealizace v mikroregionu
Valašskoklobucka a dlouhodobější spolupráci na jednotlivých projektech
Využití získaných výsledků místními partnery, městy, obcemi a subjekty místního rozvoje, občany, sítí ekologických poraden
STEP ČR včetně partnerů VŠ, SŠ
Výstupy využitelné v dalších projektech a v odborných bakalářských a diplomových pracích na bázi projektů a odborníků,
se kterými úzce v mikroregionu spolupracujeme

3.
4.
5.

•
1.

V rámci těchto činností studenti přijíždějící do zdejšího regionu využívají ekocentrum a
ekologickou poradnu KOSENKA, účastní se na realizaci probíhajících projektů. V praxi řeší a
poznávají:

Způsoby práce a využívání environmentálních principů ve státních, nestátních, veřejných, podnikatelských i občanských
organizacích
2. Způsoby praktické práce s veřejností, obecními zastupitelstvy, institucemi regionálního rozvoje, public relations ke všem sektorům
místního rozvoje
3. Činnost občanské ekologické poradny KOSENKA a metody systémového poradenství na principech týmové spolupráce
4. Metody monitoringu složek přírodního prostředí, společenských struktur a celkového potenciálu území mikroregionu - s humanitní
environmentalistikou v praxi
5. Organizační činnost a komunikační metody aplikované na partnerskou spolupráci i řešení konfliktů
6. Praktické vyzkoušení jednotlivých managementových zásahů v krajině s přímou prací s vlastníky pozemků – účast na projektech
ochrany přírody, krajiny, památek a projektech místního rozvoje
7. Získávání dat pro potřeby geografických informačních systémů (GIS) a následnou práci s takto získanými daty
8. Způsoby hospodaření v chráněné krajině a jeho možné vlivy na přírodu, krajinu, památky, na ekonomický i sociální rozvoj
mikroregionu Jižní Valašsko
9. Metody získávání finančních prostředků na projekty místního rozvoje a rozdíly mezi jednotlivými donátory – návrhy žádostí na
získání finančních prostředků
10. Metody přípravy, realizace i hodnocení projektů místního trvale udržitelného života - Agendy 21 v rámci mikroregionu Jižní
Valašsko

3.3. Přehled o spolupráci Ekologické poradny KOSENKA se studenty
a vzdělávacími centry VŠ, SŠ využití v místním rozvoji
Valašskoklobucka
č.

název práce

návaznost na
činnost ZO
ČSOP
KOSENKA

typ práce výstupy

jméno, příjmení
adresa
kontakt
členové týmu

škola, instituce,
ved. pedagog

poradce
termín
termín
typ
zahájení dokonč
poradenství
další partneři

finanč.
pomoc
partneři

1

Ščúrnica – komplexní
mapování

diplomová práce

Kateřina Rebrošová

MZLU Brno

M. Janík, D.
Tkadlecová

2004

2006

služby EP

2

Průzkum střevlíkovití Ščúrnica

diplomová práce

Vašíčková Lucie

Ostravská
univerzita OU
Ostrava

M. Janík

2004

2007

služby EP

3

Pastevní preference
ovcí v Bílých Karpatech

PS KOSENKA
záchrana
přirozených lesů
Bílých Karpat
PS KOSENKA
záchrana
přirozených lesů
Bílých Karpat
PS KOSENKA

diplomová práce

UP Olomouc
Mgr. Jan Mládek

M. Janík

2004

2006

služby EP

4

Semenná banka pastvin PS KOSENKA
CHKO Bílé Karpaty

diplomová práce

Miroslav Dvorský
Zd. Fibicha 1203
Valašské Meziříčí
607101898
Jana Richterová,
Gagarinova 386,
Pardubice 530 09

M. Janík

2004

2006

služby EP

5

Historie ekosociálního
vývoje nestátní lesní
rezervace Ščúrnica

PS KOSENKA
Místo pro přírodu

doktorandská
práce

UP Olomouc.
PřF – OTŽP
ved. práce RNDr.
Martin Dančák
FSS MU Brno

M. Janík
I,Z,M,A

2005

2007

Služby EP

6

Třítýdenní praxe

M. Janík
I,Z,A,

Červenec
2006

2006

Služby EP

14 denní praxe.
Standardní činnost
ekoporadny
Záchrana přirozených
lesů Bílých Karpat

Eva Vyhnánková
Radova 1
Olomouc 779 00
Eliška Honcová

FSS MU Brno

7

PS KOSENKA
třítýdenní praxe
Krajina a kosení
bělokarpatských luk
Služby ekoporadny čtrnáctidenní
praxe

FSS MU Brno

M. Janík
I,Z,A

Srpen
2006

2006

Služby EP

Ochrana přírody a
krajiny

doktorandská
práce

Mgr. Daniel Volařík

VŠZ Praha + MZLU M. Janík
Doc. Buček
I,Z,A

2006

2007

Služby EP

Mapování PR Lazy,
srov. PR Javorůvky,
Bílé Potoky
Sociální služby a
udržitelný rozvoj
Valašskoklobucka

Komplexní péče o
chráněná území
CHKO Bílé Karpaty
Udržitelný rozvoj
regionu
Valašskoklobucka

provozní praxe

Vladimír Tkadlec
Štítná n.VL. 249
76333
Stephanie Strasburg

MZLU Brno
Prof.Ing.Václav
Tlapák Csc
USA
Sarah Brock
ITS

M. Janík
I,Z,M

červenec
2006

září
2006

Služby EP

M. Janík
I,Z,M,A,Y

Listopad,
prosinec
2006

Podzim
2006

Služby EP

8

9

10

zahraniční
třítýdenní praxe

Dana Zajoncová
Bieblova 13
Brno 613 00

Poznámky
konzultace

Ochrana přírody a
regionální udržitelný
rozvoj
Ochrana přírody a
krajiny ZO ČSOP
KOSENKA

Udržitelný rozvoj
regionu
Valašskoklobucka
Udržitelný rozvoj
regionu
Valašskoklobucka

13

Školní středoškolské
praxe u ZO ČSOP
KOSENKA

Pozemkový spolek,
ekoporadna,
ekocentrum

14

11

zahraniční praxe

Davy Wilson

Veřejně
prospěšné práce
alternativní trest
300 hodin za rok
Týdenní praxe 8
dvojic studentů
3B

Martin Oliva
Újezd u Val. Klobouk

Informační systém lesní Program ČSOP
rezervace Ščúrnica
Místo pro přírodu

15

16

12

USA
Sarah Brock
ITS
MPS
Zlín
Zuzana Antlová

M. Janík
I,Z,M,A, Y

Říjen
2006

M. Janík
Z,M,

celoročně Celoroč.

PS a EP

SZŠ a Gymnázium
Staré Město u Uh.
Hradiště

Staré Město u Uh.
Hradiště

M. Janík
I,Z,M,A,Y

Jaro,
podzim
200ž

PS,EP,EC

bakalářská práce

Věrka Janíková

M. Janík
I,Z,M,A,Y

Červen
2007

PS, EP

Spolkový a
Program
společenský život ve
Spolupráce
Valašských Kloboukách s městem Valašské
Klobouky

Ročníková
týdenní praxe

M. Janík
I,Z,M,A,Y

18. – 21.
dubna
2006

Duben
2006

PS, EP

Průzkum lidové
architektury Závrší

Ročníková
týdenní praxe

Marie Bařinová,
Lenka Maradová,
Veronika Kuthanová,
Lukáš Holý, Mariana
Zbořilová)
6 studentů MU Brno

UP Olomouc
PhD. Vilém
Pechanec
Ústav evropské
etnologie FFMU
Brno
PhDr. Karel Altman

Březen
duben,
září, říjen
2006
Červen
2006

Ústav evropské
etnologie FF MU
Brno
PhDr. Miroslav
Válka

M. Janík
I,Z,M,A,Y

18. – 21.
dubna
2006

Duben
2006

PS, EP

Program
Spolupráce
s městem Valašské
Klobouky

Jednotlivé součásti systémového poradenství: I Informace
Z Zprostředkování
poradenství - mezisektorová spolupráce - práce v týmu - vedení skupin

A Posudky, publikace

Říjen
2006

PS a EP

M Management na dobu určitou - vedení části projektu klienta

Y

Procesní

Střediska ZO ČSOP KOSENKA:
EC – Ekocentrum KOSENKA, PS – Pozemkový spolek KOSENKA, EP – Ekoporadna KOSENKA

3.4 Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných oblastech ČR
ZO ČSOP KOSENKA se zapojila v srpnu 2006 do projektu Českého svazu ochránců přírody s názvem Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných oblastech ČR.Cílem dvouletého
projektu je posílit v rámci České republiky síť ekocenter. Vyškolení pracovníci budou zajišťovat informace a poradenské služby pro obyvatele a návštěvníky chráněných krajinných oblastí.
Další náplní těchto pracovníků bude pořádání osvětových akcí pro veřejnost, poskytování informací o kulturních a přírodních hodnotách CHKO, o šetrné turistice, o ochraně přírody a
krajiny a o hospodaření v krajině. Projekt je spolufinancován Evropských sociálním fondem a Ministerstvem Životního prostředí České republiky.

3.5. Začleňování environmentálního poradenství do mezinárodních sítí a mezinárodní spolupráce
1.
2.

3.

Zveřejnění a využití ankety z mezinárodního workshopu - prezentace a využití výsledků mezinárodního workoshopu studentů v komunitním rozvoji města Valašské Klobouky, partner
- ELASA – Evropské sdružení studentů zahradní a krajinné architektury - zveřejnění a využití ankety k workshopu pro místní obyvatele
Mezinárodní spolupráce – Universita v Tours pro komunitní rozvoj Valašskoklobucka - facilitace průzkumu a pobytu 18 studentů ve 4 obcích a městě Valašské Klobouky, partner
- Universita v Tours – Katedra geografie – revize výsledků krajinných diagnóz územního plánování a rozvoje – mezinárodní odborného průzkumu /1995/ pro zapojené obce a město
Valašské Klobouky
Překlady a zpracování propagačního materiálu k vzniku a rozvoji nestátní lesní rezervace Ščúrnica /anglicky, francouzsky , německy/

4. Finanční zpráva a hospodaření
4.1.

Tržby za vlastní
výrobky

Příjmy a výdaje - grafické vyjádření rozdělení příjmů a výdajů

Tžby VMJ
Tržby z prodeje
služeb
Spotřební materiál

Tržby z prodeje
služeb - VMJ

Pohonné hmoty a
palivo
Tombola V MJ

Tržby za poskytnutí
reklamy
Finanční a materiální
dary

Spotřeba elektrické
energie
V odné stočné
Nák lady 2006

Výnosy 2006

Opravy a udržování

Přijaté členské
příspěvky
Provozní dotace MŽP

Cestovné

Provozní dotace - ÚP
Zlín - refundace

Poštovné, telef ony,
internet
Školení, nájemné,
ubytování
Ostatní služby

Provozní dotace ČSOP ÚVR
Provozní dotace STEP

Mzdy a pojištění
Ostatní poplatky

Provozní dotace MOP

Členské příspěvky odvod

Smlouvy - Agentura
ochrany přírody
Smlouvy - Kraj Zlín

Výsledek hospodaření ZO ČSOP KOSENKA za rok 2006
Náklady
Spotřeba materiálu - vybavení základny
290700,10
Kancelářské potřeby
47632,00
Fotodokumentace
5593,50

Smlouvy - Město
Valašské Klobouky

Výnosy
Tržby za vlastní výrobky
Tržby za vlastní výrobky - koberce
Tržby za vlastní výr. - osnova koberce

80,00
1125,00
350,00

Smlouvy - PRO BIO
Smlouvy - Nadace
Jana Pivečky
Smlouvy NadacePartnerství

Knihy
Časopisy. publikace, brožury
Úklidové a hygienické potřeby
Materiál k environmentální výchově
Spotřeba materiálu - provoz
Nářadí
Materiál k propagaci
Potraviny. Strava
Pohonné hmoty a mazadla
Plyn
Palivové dříví
Tombola VMJ
Spotřeba elektrické energie
Vodné stočné
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Poštovné
Telekomunikační služby
Internetové služby
Kopírování
Školení, semináře, kurzy
Nájemné
Ubytování
Služby od jiných organizací
Služby od soukromníků
Mzdové náklady
Mzdové náklady - refundace
Mzdové náklady, Dohody o proved. práce
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Ostatní daně a poplatky - kolky
Ostatní pokuty a penále
Dary
Jiné ostatní náklady - pojištění
Členské příspěvky - odvod
Členské příspěvky - Pavučina
Akreditace Pozemkového spolku
Registrace Ekocentra
Členství STEP
Celkem náklady
Hospodářský výsledek

9228,60
11613,00
3561,50
60849,50
125995,50
13966,50
32636,00
228544,80
28752,50
210,00
20700,00
8610,00
42044,00
11230,00
17303,00
41597,00
231460,10
17496,90
36381,00
15827,00
375,00
6858,00
112468,00
9620,00
112655,50
241139,10
725940,00
289497,00
28885,00
264020,00
91388,00
2345,00
14299,00
1811,00
17802,50
10250,00
1000,00
1000,00
1200,00
2000,00
3236485,60

Tržby za vlastní výrobky - mošty
Tržby za vlastní výrobky - ovčí kůže
Tržby za vlastní výr. jehněčí produkty
Tržby za vlastní brožury, pohledy
Tržby VMJ
Tržby z prodeje služeb – hosp. činnost
Tržby z prodeje služeb – ekol. výchova
Tržby z prodeje služeb – ekol. poradna
Tržby z prodeje služeb - ubytování
Tržby z prodeje služeb - kursovné
Tržby z prodeje služeb - VMJ
Tržby za poskytnutí reklamy
Úroky z běžného účtu
Smlouvy - Agentura ochrany přírody
Smlouvy - Kraj Zlín
Smlouvy - Město Valašské Klobouky
Smlouvy - PRO BIO
Smlouvy - Nadace Jana Pivečky
Smlouvy – Nadace Partnerství
Finanční dary - soukromé osoby
Finanční dary - podnikatelé
Materiální dary - soukromé osoby
Materiální dary - podnikatelé
Služby - dary - podnikatelé
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace - MŽP
Provozní dotace - ÚP Zlín - refundace
Provozní dotace - ČSOP ÚVR
Provozní dotace - STEP
Provozní dotace - MOP

Celkem výnosy

3611,00
17020,00
28728,00
1809,00
215109,00
38175,60
85269,50
69950,00
5885,00
4686,00
45580,00
4000,00
226,48
240140,00
792834,40
173800,00
26439,00
28000,00
150000,00
235966,72
36300,00
2000,00
28501,50
9340,00
7200,00
394702,00
258295,00
353973,56
22200,00
7994,00

3289290,76
+ 52805,16

Rozvaha k 31.12.2006
Aktiva
Software
Budovy
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Pokladna
Bankovní účet
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Nároky na dotace - ÚP Zlín
Nároky na dotace - ÚVR ČSOP
Nároky na dotace - Kraj Zlín
Jiné pohledávky
Jiné pohledávky - Nadace Partnerství
Jiné pohledávky - Nadace Jana Pivečky
Jiné pohledávky - PRO BIO
Celkem aktiva
Hospodářský výsledek = zisk

89593,91
1545307,00
65000,00
751240,17
193015,00
6199,00
397445,60
5450,00
7590,00
2000,00
7020,00
838650,00
130065,60
166667,00
25000,00
22000,00
46694,00
4298937,28

Pasiva
Oprávky k softwaru
Oprávky k budovám
Oprávky k samostatným movitým věcem
Oprávky k dlouhodob. hmotnému majetku
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
Zúčtování s institucemi zdravotního zabezpečení.
Zálohová daň z příjmů
Srážková daň z příjmů
Jiné závazky
Výnosy příštích období
Vlastní jmění

Celkem pasiva

89593,91
1545307,00
65000,00
751240,17
142941,00
35499,00
88118,60
57862,00
24391,00
9686,00
5836,00
456,00
101228,60
922653,04
406317,80

4246130,12
52807,16

5. Poděkování
Děkujeme dárcům podporujícím naši činnost v r. 2006
Český svaz ochránců přírody KOSENKA velmi děkuje všem dárcům i nově příchozím, kteří se podílejí na záchraně Ščúrnice. V roce 2006 to bylo 118 dárců.
Děkujeme: Radimovi Antlovi, Aleně Barošové,Zuzce Bartůňkové, Františkovi Bařinkovi, Markovi Benčíkovi, Růženě Billové, Ivy Blackmore, Janu Bohmovi, Františku
Boučkovi, Jiřímu Bublanovi, Radimovi Bystřickému, Ladislavovi Cíglerovi, Rostislavovi Čihákovi, Rolfu Diamontovi, Vladimírovi Dobrovodskému, Jiřině Dombrovské,
Františkovi Dopitovi,Marii Fritschové, Jiřímu Gabrielovi, Jiřímu Hadincovi, Kateřině Hlavaté,Miloslavovi Homolkovi, Ludvíkovi Hovorkovi, Pavlovi Hruškovi, Josefu a
Markétě Hubáčkovým, Tomáši Charvátovi, Radkovi Charvátovi, Marii Jadrničkové, Pavlovi Jelínkovi, Jaroslavovi Kadlecovi, Ondřeji Kalábovi, Ivaně Knotkové, Janu
Koblihovi, Václavovi Komínkovi, Marii Kramolišové, Kroměřížské knihovně, Křížovým, Ludmile Kubicové,Anně Kubinové, Drahomíře Kyslingerové, Filipovi Laukovi,
Hanibalu Sport, Daliborovi Ličkovi, Petru Lounkovi, Markétě Machačové, Elišce Mallyové, Olze Mandákové, Jitce Marečkové, Václavovi Maršovi, Tomáši Mikušovi,
Františku Možnému, Daně Mullerové, Liborovi Musilovi, Václavovi Havlovi, Petrovi Nálevkovi, Jiřímu Nohelovi, Petrovi Novákovi, Tereze Novické, Radoslavovi Novotnému,
Rostislavovi Osičkovi, Oulehlovým, Zbyňku Pardubovi, Alexandře Pavlíkové, Petrovi Pelikánovi, Evě Perháčové, Haně Pernicové, Kevinovi Petersonovi, Renatě Plackové,
Miroslavovi Poláčkovi, Lence Ptáčkové, Lence Radkové, Jindřišce Reichmannové, Ivaně Říhové, Jaroslavovi Sejvlovi, Jiřině a Pavlovi Schneiderovým,Aleši Slabému,
Boženě Slánské, Kateřině Smolové, Lucii Smolové,Petře Stejskalové ,Zuzaně Stránské, Hynkovi Strčálkovi, Aleně Strnadové, Pavlovi Střížovi, studentům Evropské Etn.,
Martinovi Svobodovi, Olze Svobodové, Šináglovým, Školní družině,Janu Šnajdovi, Šrottovým, Michalovi Šťastnému, Radkovi Šulcovi, Františkovi Šulganovi, Zdeňkovi
Švachovi, Janu Švédovi, Josefu Tkadlecovi, Alešovi Tkadlecovi,Františku Ťokovi, Františku Trochtovi, Stephanii Tuxill, Daně Trďochové, Václavovi Urbanovi, Zbyňku
Veselému, Ivaně a Janu Vigárovým, Matouši Vichrovi,Karlovi Vitáskovi, Evě Vítkové, Věře Voborské, Alešovi Vrbovi, Natalii Woodroofe, Petrovi Zachovi, Michalovi a Petře
Zavadilovým, Lukášovi Zemánkovi, Pavlovi Žemlíkovi a všem anonymním dárcům.

Děkujeme všem přátelům, rodinám, příznivcům a dobrovolníkům
za všechno, čím přispěli v roce 2006
k naplnění poslání ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky
Programy ZO ČSOP KOSENKA podpořili dále Zlínský kraj, Ministerstvo životního prostředí ČR,
Evropský sociální fond, město Valašské Klobouky, Nadace Veronica, Nadace Partnerství

