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Sídlo:
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počet registrovaných příznivců a partnerů k 31. 12. 2008: 1972
Výbor ZO ČSOP v roce 2008:
Mgr. Miroslav Janík - předseda
Mgr. Zdeněk Miklas - spolupráce se Správou CHKO Bílé Karpaty
Josef Eliáš - hospodář
Karel Petrůj - práce s dobrovolníky
Pavlína Kolínková - vedoucí ekocentra
Zdeněk Žilák - člen výboru
Miroslav Suchan - pozemkový spolek
Ludmila Petrůjová - revizor
Profil činnosti 2008:
- Ekocentrum - environmentální osvěta, výchova a praxe
- Pozemkový spolek pro přírodu krajinu a památky Vašskoklobucka
- Ekologické poradenství pro veřejnost v síti ekologických poraden STEP
- Ochrana přírody a krajiny Valašskoklobucka
- Hospodaření v krajině Bílých Karpat
- Ochrana a využití kulturního dědictví jižního Valašska
- Spolupráce se samosprávou města a mikroregionu jižní Valašsko
- Rozvoj občanského sektoru v projektech trvale udržitelného rozvoje
Valašskoklobucka

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

v ekocentru KOSENKA v roce 2008
Ekocentrum KOSENKA je nadále akreditováno jako ekocentrum ČSOP a je řádným členem
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina). Dále pak zakládajícím a
řádným členem občanského sdružení Líska - pro environmentální výchovu, vzdělávání a
osvětu ve Zlínském kraji.V roce 2008 středisko poznamenaly negativní změny a to nejen
v profesionálním vedení střediska, ale také s jeho financováním.
V únoru byl ukončen
dvouletý projekt Zelená pro Zlínský kraj financovaný Evropským sociálním fondem, státním
rozpočtem České republiky a Krajským úřadem Zlínského kraje. Bohužel po jeho ukončení
jsme nezajistili finance na pokračování nejen střediska, ale ani celé organizace. Vedoucí a
zároveň jediný pracovník ekocentra Pavlína Kolínková v březnu z těchto důvodů ukončila
pracovní poměr. Činnost byla značně omezena, ale ne úplně ukončena. Dobrovolně jsme vedli
a zajišťovali programy a akce. Ke konci roku se podařilo získat dotaci ze Zlínského kraje a na
částečný úvazek byl přijat Martin Fila, který především vedl výukové programy a vzdělávací
akce pro děti a žáky. Dále nám pomáhali dobrovolníci a příznivci. Pavlína Kolínková dobrovolně
vede středisko a zabezpečuje finance a řídí stále jeho provoz. Dále jsme získali dotaci od
Ministerstva kultury ČR a Nadace VIA a Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně . Samostatně byla
financována ekologická olympiáda z prostředků Krajského úřadu Zlínského kraje, Lesů ČR a
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Centra dětí a mládeže ČSOP
v Praze.

1.

Celoroční práce s dětmi a mládeži

1.1. Pravidelná činnost
Dětská cimbálová muzika Dúbrava, pod vedením Hanky Indruchové, naši základnu využívá
ke svým pravidelným pátečním schůzkám. S dětmi vznikla během roku velmi pěkná
spolupráce i v našich dalších výchovných programech.
Celoročně probíhá výuka paličkování pro děti,
který vede zkušená lektorka Ivana Žídková. Kurz,
který probíhá v pondělí a v pátek, navštěvuje 32
dětí. Děti své umění prezentují i na různých
folklorních akcích a jarmarcích.
Kroužek Mladých ochránců přírody WAPITI se
schází v pátek pod vedením sourozenců Kuby a
Aničky Fojtových.
Chléb náš vezdejší - tak se jmenuje celoroční
vzdělávací program pro druháčky ze základní školy
ve Francové Lhotě. Místní Valašská nadace tuto akci
pořádá již třetím rokem ve spolupráci i s naší
organizací. V dřevěnici je celý program slavnostně
zakončen pečením chleba z mouky, kterou si děti
samy vypěstovaly = pod vedením francolhotských
hospodářů si nasadí obilí, které v létě sežnou a vymlátí v mlátičce a ve mlýně ve Slopném si
ze zrníček pomelou mouku. Pod vedením manželů Šperlingových upečeme s dětmi a
některými maminkami chleba v peci v dřevěnici Kosenka. Osm bochníků, které voněly po celé
dřevěnici posvětil Otec Karel Hořák a poté děti nakrájený chleba odnesly ochutnat svým
nejbližším.

1.2.

Výukové a vzdělávací programy pro děti a
mládež

Výukové programy navštívilo celkem 815 žáku ze základních, mateřských a středních
škol. Jednalo se především o školy ve Zlínském kraji. Proběhlo celkem 46 programů.
Denní výukové programy pro děti a mládež
MŠ
ZŠ
SŠ
Počet akcí
22
19
5
Počet účastníků
462
251
102
Počet dnů
66
92
30
Řemeslné dny probíhají přímo ve školách a nebo pro školy ve středisku ekocentra
KOSENKA. K velmi příjemné atmosféře přispívá nejen prostředí valašských dřevěnic, ale
také hodní a ochotní řemeslníci, kteří pracují většinu času dobrovolně bez nároku na
honorář. Snad i proto, že oni sami vidí v této činnosti velký smysl pro udržení a zachování
kulturního bohatství, které v našem kraji máme.
Řemeslné dny
Název školy Počet
dětí
SŠ Horní
32
Lideč

Název
programu
Řemeslný den

Datum

Řemeslný den

13.3.2008

ZŠ Zděchov

30

Řemeslný den

30.6.2008

ZŠ Ohrada

45

Řemeslný den

5.6.2008

ZŠ Slavičín

14

Řemeslný den

6.6.2008

ZŠ Slavičín

14

Řemeslný den

12.12.2008

ZS Valašské
Klobouky

120

Řemeslný den

12.12.2008

ZŠ Huslenky

50

Celkem

29.3.2008

7

305

Ukázka řemesel
Výroba slaměné ošatky,
spřádání ovčí vlny na
kolovrátku, paličkování,
pletení z ovčí vlny,
filcování ovčího rouna,
pletení košíků
Tkaní hadrových
koberců na tkalcovském
stavu, paličkování,
spřádání ovčí vlny na
kolovrátku, tkaní plátna
na ručním stavu
Tkaní hadrových
koberců na tkalcovském
stavu, paličkování,
spřádání ovčí vlny na
kolovrátku, tkaní plátna
na ručním stavu
Tkaní hadrových
koberců, paličkování,
tkaní plátna na ručním
stavu
Zpracování ovčího
rouna, výroba ovečky
Zpracování ovčího
rouna, drátkování,
pletení ošatek ze slámy,
výroba svíček, pletení
rukavic na formě
rukavic na formě

1.3. Akce pro veřejnost
Celkem proběhlo 13 jednodenních akcí pro veřejnost, pro 4 866 účastníků z řad laické i
odborné veřejnosti, pedagogů, studentů a dalších.

Název

Datum

Malování
vajíček
Pletení
slaměných
ošatek
Lidový jarmek
Mezinárodní
festival pro děti
Řemeslo má
zlaté dno
Na Pulčínách
jarmek byl
Putování po
Valašsku
Vánoční den

15. 3.2008

Počet
účastníků

Duben

Celkem

Lektor Jana Korgová
KOSENKA

4
3.5.2008
8.6.2008
15.6.2008

500
1500
450

2. 8.2008

Lektor Josef Zicha
obec Lužná

Obec Lužná

Malenovice u Zlína
Obec Huslenky

ZŠ Huslenky

Obec Pulčín
700

24.8.2008
1200
20.12.2008

celoročně
5
13 akcí

Spolupořadatel,
partner

KOSENKA
12

500

Odborné
exkurze

Místo

90

Rožnov pod
Radhoštěm
Obec Francova
Lhota

CHÚ Javorůvky,
Bílé Potoky,
Ščúrnica

OS Vesničko má
milovaná
Skanzen Rožnov pod
Radhoštěm
Valašská nadace,
Farní úřad Francova
Lhota, obec Francova
Lhota
ZO ČSOP KOSENKA

4 866 osob

1.4. Ekologická olympiáda pro studenty středních
škol ve Zlínském kraji
Regionální kolo jubilejního 15. ročníku ekologické olympiády proběhlo ve Valašských
Kloboukách a přilehlé krajině od 2. do 4. října 2008. Změřit své dovednosti a znalosti
přijelo na třináct soutěžních týmů z gymnázií a středních odborných škol celého
Zlínského kraje. Tématem letošního
ročníku olympiády byly velké šelmy
v horách regionu. Tato oblast života
v přírodě se promítla do všech úkolů
během třídenního soustředění. Nejprve
byly
znalosti studentů prověřeny teoretickým
kvizem, analýzou dat a prací s odborným
textem. Praktická část proběhla v malebné
vesnici Pulčín v CHKO Beskydy v terénu na
Pulčínských skalách. Přímo v oblasti výskytu
velkých šelem, vlka, rysa či medvěda, byla
pro
týmy připravena stezka s úkoly zaměřenými
na
pozorování, poznávání a řešení dílčích
problémů. Večer jsme si poutavě povídali

v indiánském tee-pee s Ing. PhD. Milanem
Janíkem, bývalým pracovníkem NP Malá
Fatra a jedním z největších slovenských
odborníků na medvědy. Dále pak s členem
stráže CHKO Beskydy a odborníkem na
velké šelmy Michalem Bojdou z Lidečka.
Odpočinkovou částí byla recesní disciplína,
kdy týmy i se svým pedagogem hrály
tématické scénky ze života šelem. Učitelé
pak mezi sebou svedli souboj ve vykonání
kreativního úkolu. Celé olympijské zápolení
hodnotila kvalifikovaná odborná porota
složená ze zástupců Krajského úřadu, CHKO Rožnov pod Radhoštěm, Školského zařízení pro
environmentální vzdělávání, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a dalších.
Ekologická olympiáda je pořádána za podpory Zlínského kraje. Její regionální kolo připravil
ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky, ČSOP Valašské Meziříčí, Gymnázium Valašské Klobouky a
město Valašské Klobouky. Celostátním pořadatelem Ekologické olympiády je Sdružení Mladých
ochránců přírody ČSOP, akce je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a
Lesy ČR.

Ekologicko- výchovných programů a akcí se
zúčastnilo celkem 5 986 osob.

1.5. Tradiční jarmeky a folklórní akce
Valašský mikulášský jarmek je dobročinná akce na podporu dobrých mezilidských vztahů,
ekonomického rozvoje regionu a prezentaci tradiční lidové kultury. Jedná se snad o
nejvýznamnější akci tohoto charakteru v celé ČR. Své místo tady mají opravdu jen řemeslníci
s tradičními výrobky a postupy. Letos jich bylo 277. K nepopsatelné atmosféře patřily folklorní
soubory, lidové písničky a tance, mikulášské skupiny, valašské speciality , jarmekové soutěže
a další doprovodné programy. Největší novinkou bylo založení nového občanského sdružení
Valašský jarmek.
Na Pulčínách 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 ve skanzenu v
Rožnově pod Radhoštěm.
Jarmek lidových řemesel v Lužné při příležitosti výročí založení obce naši řemeslníci
obohatili velmi pěkně připravený program v této obci.

1.6. Publikační činnost
Informační list
Výroční zpráva
Nabídka služeb

– 1 x měsíčně / 350 ks
– 1 x ročně/ 500ks
– 1 x ročně / 500 ks

Pozemkový spolek KOSENKA
pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka 2008
V roce 2008 dále pracoval pozemkový spolek KOSENKA na pěti samostatných, ale navzájem propojených pilotních
projektech ochrany přírody a krajiny s využitím památkových objektů v majetku spolku.

Personální zajištění
Vedení střediska Pozemkový spolek zajišťoval Miroslav Janík. V průběhu roku jsme ukončili i
s M. Janíkem v srpnu, bychom udrželi finančně vyrovnané hospodaření ČSOP. Dále pracovala na
projektech PS Věrka Janíková /mapserver a sbírka MPP. Příležitostně organizačně M. Suchan, S.
Parma, M. Fila, také M. Janík dále pracoval na dobrovolnické bázi. Celkem se do řady akcí
zapojilo přes 300 dalších obětavých dobrovolníků a partnerů, kteří výrazně přispěli k celkovým
výsledkům pozemkového spolku. Podpora dobrovolníků byla největším důvodem, že se rozsah
činnosti nezmenšil, ale přes nepříznivou celkovou situaci v zaměstnávání celkově ještě vzrostl.

Základní rozvoj PS
4.-5.4. Výroční setkání pozemkových spolků České republiky v Bořeticích na jižní Moravě.
Velmi hodnotný odborný, praktický i společenský program. Pozemkový spolek KOSENKA
zastupuje Miroslav Janík a Věrka Janíková.
XXXII. Ročník zimního přechodu a táboření na Holém vrchu 26. a 27. ledna 2008

Dlouhodobé programy:
I. Komplexní ochrana květnatých luk v severní části CHKO Bílé Karpaty
V červenci 2007 proběhl už 27.ročník Memoriálu kamarádu Toma – Kosení bělokarpatských luk. Začínalo se
jako tradičně na Bílých Potocích, které “padly” již během sobotního dopoledne. Během následujícího dne
ležely v pokosech i přilehlé I. zóny Čížového Lázu. Seno bylo odvezeno za pomoci p. Sáblíka a uskladněno ve
stodole na KOSENCE. Pokoseny byla i ta nejmenší zákoutí rezervace, dokonce i bývalé myslivecké políčko
nad ořechem. Čížův láz pokosil Zdeněk Miklas samochodnou sekačkou a seno bylo slisováno do balíků.
Během týdne na Bílých potokách se vystřídalo 78 účastníků.
2. Další týden se pracovní tábor přestěhoval na Javorůvky. Díky dostatečnému množství nadšených účastníků (
91) byly Javorůvky (včetně přilehlých I.zón) i Dobšena posečeny výhradně kosami – sekačky ani nebyly
přivezeny. Seno bylo opět slisováno a balíky byly po trdičních časových obtížích odvezeny k využití chovu
ovcí Zdeňkem Miklasem. Seno využili Zdeněk Miklas, Petr Jakubál, Tomáš Měřička a všem za to patří
v době nezájmu o sklizeň a využití sena z obtížných podmínek dík. Na závěr obou pracovních týdnů byly
tradičně uspořádány slavnostní “dosečné”, které proběhly přímo na loukách. Byly to velmi příjemné akce.
Velmi dobře se (nejen) při nich osvědčilo zapůjčené velkého tee-pee. Na hladkém průběhu akce se zejména
nadšení všech celkem zúčastněných 163 dobrovolníků a tým organizátorů. Do vedení akcí byl více vysunut
Miroslav Suchan a další dobrovolníci.
3. V roce 2007 byl realizován stejně velký objem managementových prací v chráněných územích /viz tabulkové
vyjádření/ ve spolupráci s CHKO Bílé Karpaty.
4. Problémy v managementu
5. Poškozování mysliveckým krmením na Č.L. - upozornění
6. Spor se Správou CHKO BK o plány péče
7. Lyžařský vlek EIA
25.-27.6.
Organizační přípravy, stěhování a instalace pracovního tábora k 28. ročníku kosení bělokarpatských
luk v PR Bílé Potoky a PP Javorůvky
1.

28.6. sobota

Zahájení 28. ročníku tradičního kosení bělokarpatských luk v PR Bílé Potoky

II. Ochrana přírody a krajiny pastvou ovcí
1.

2.
3.

Pro odlišné postoje SCHKO – ochrany bezobratlých, spíše však z ekonomických důvodů a rozporů se
nepodařilo zajistit pastvu v chráněných územích. Místo mozaikovité pastvy byla pastva úplně zrušena, což
poškodií v příštím roce kvalitu sena i zhorší podmínky pro kosení a údržbu lokalit. Tento fakt byl písemně
rozporován, pro rok 2008 není ještě uzavřen.
Další kůže nám daroval Jan Švéda pouze za cenu vyčinění. I tyto kůže byly úspěšně prodány a na základě
příní pana Švédy byl výsledek věnován na výkupy lesa.
Opět se nepáslo – úpadek – potřeba řešit vztahy s CHKO BK

III. Záchrana a využití krajových odrůd ovoce Valašskoklobucka
1.

2.

3.

4.
5.
6.

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,
kterou připravil Rosťa Trávníček. Výstava byla spojena se soutěží “O najpěknější jabuko starých sort jižního
Valašska 2007”.
Posílila zde spolupráce s UTB Zlín, kde byly dodány řada ovocnářských vzorků, které studenti v rámci
bakalářských, diplomových, doktorandských prací pod vedením RNDr. Ropa analyzují a výsledky rozborů
jsou velmi cenné pro odbornou i laickou veřejnost
Pokračování s UTB – odborné práce citace
Dosadba sadu v Poteči 50 ks tradičních odrůd ve spolupráci s Waldorfskou školou z Brna
Úklid padlých ovocných stromů na Čížově lázu „

IV.Ochrana a využití památkových objektů
1.

2.
3.

4.
5.

V roce 2007 jsme, kromě běžné údržby tradičně využívali pro činnost Ekocentra KOSENKA - výukové
programy, ale také pro řadu dalších společenských programů a pracovních jednání středisek ZO ČSOP
KOSENKA.
Byly opraveny okna ve stáji, dveře ve stáji, pořádek v nářadí, opraveny střechy v e stodole,
Další historický objekt – Dřevěnice č 62 ”U Pechanců” sloužila jako místo pro setkávání Klubu důchodců a
k tradičnímu vyhlášení výsledků soutěže Pro valašskú řeč při 16. Valašském mikulášském jarmeku a k
dalšímu oživení zájmového prostoru jarmeku u místního gymnázia. Klub důchodců připravil v dřevěnici
program tradičního vítání a pohoštění návštěvníků jarmeku a výrazně se podílel na naplnění benefičních cílů
jarmeku.
Oprava střechy na 62 – provizorium z jarmeku
Oprava klapky pece na Kosence

V. Ochrana přírodě blízkých lesů Bílých Karpat - Místo pro přírodu – “Ščúrnica”
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

V loňském roce byla rozvíjející se rezervace Ščúrnica rozšířena o dalších 0,5 ha. Byl vykoupen pozemek se
vzrostlým lesem. Současná rozloha vykoupené části tak dosáhla 15 hektarů
Byla uspořádána opět “Volnost hoře” v dubnu 2007 při které byl symbolicky vrácen další vykoupený les
přírodě.
O programu Místo pro přírodu a rozvoji rezervace Ščúrnica jsme dvakrát referovali i v Českém rozhlase a
systematickým předáváním certifikátů symbolických vlastníků lesa s informacemi o programu a také
informacemi ve vlastním informačním listu i odborném tisku. Na Ščúrnici byly provedeny i 4 odborné
exkurze.
Byly vydán další výtisk propagační skládačky ke Ščúrnici.
Podařilo se reagovat na krádež dřeva na Ščúrnici a nepovolené myslivecké zařízení. Policie sice pachatele
nezjistila, doufáme, že alespoň zastrašila, tím že jsme případ oznámili.
Sbírkovou činnost dále registrovala externě Zdenka Mlčoušková. Dotáhla dokumentaci důsledně k úplnosti.
Na konci roku 2007 dosáhla stav účtu sbírky téměř 300 000 Kč a umožňuje zaměřit se i v dalším roce 2008 na
další výkupy klíčových ploch rozvíjející se rezervace.
Velmi hodnotným příspěvkem k odborné činnosti pozemkového spolku bylo zpracování bakalářské práce
Věry Janíkové Informační systém k zájmovému území Ščúrnica /Přírodovědecká fakulta UP Olomouc pod
vedením PhD. Viléma Pechance/ která vytvořila kvalitní informační systém pro práci s veřejností, odborníky i
dárci.
Další 2,2 hektaru v Kolšově Káňův obrázek
Oprava oplocenky,

10. Neúspěch nekvalifikované rozhodnutí OŽP nepodpořili přirozený rozvoj přes odborný posudek a požádání

VI. spojení rezervací Javorůvky Dobšena
11. Po ročním jednání a technické přípravě se podařilo společnými silami s dědici realizovat dědický dar paní
Boženy Sedláčkové. Byt byl prodán a příjem 200000 Kč je postupně investován do propojení rezervací
Javorůvky - Dobšena na památku výjimečného občanského daru od paní Sedláčkové. Velké organizační
nasazení si vyžádalo jednání s vlastníky o výkupech, protože většina pozemků zde je ve spoluvlastnictví více
majitelů a dosažení dohod i administrativa s tím spojená je náročná. Podařily se zde dva výkupy o rozloze 1,5
hektaru a zároveň zde proběhly 3 víkendové akce úklidu po těžbě kůrovcových smrků, výsadby jedlí, buků
k propojení rezervací, oplocování a ochrana přirozeného náletu, úpravy u pramenišť a v mokřadech. Velmi
zde děkujeme členům i příznivcům, kteří uvedené akce podpořili. /Brontosauři Svízel Přítula pod vedením
Jirky Žemlíka, Dětský domov Smolina s Evou Sáblíkovou, Dům ekologické výchovy Lipka z Brna s Jirkou
Nešporem, účastníky Ekologické olympiády středoškoláků Zlínského kraje s Pavlínkou Kolínkovou,
Sdružení Beskydčan – ing. Leo Košťálovi, Městským lesům s.r.o. – Otovi Rosůlkovi, www.klobucko.cz a
řadě dalších jednotlivců.
12. Úspěšnost s realizací dědického daru paní Sedláčkové oslovila i Nadaci Veronica Brno, která na podporu
záměru spojení rezervací uspořádala i aukci výtvarných děl výtvarníků z celé ČR. Aukci podpořilo i 12
výtvarníků z Valašskoklobucka. Aukce vynesla dalších 330 000 Kč ve prospěch propojení tradičních
rezervací a je ekonomickým předpokladem splnění konečného cíle.
13. K organizačnímu zajištění programu pozemkového spolku KOSENKA výrazně přispěla spolupráce na
republikové úrovni, podpora ÚVR ČSOP a spolupráce s národním koordinátorem sbírky Janem Moravcem.
Miroslav Janík se zúčastňoval jednání Rady národního pozemkového spolku v Praze i výročního setkání
pozemkových spolků.
14. Všem kteří podpořili činnost pozemkového spolku , zaměstancům i dobrovolníkům a všem dárcům na sbírku
pro záchranu bělokarpatských lesů, za jejich podporu velmi děkujeme. Velmi nás těší zejména dárci, kteří svá
obdarování opakují a objevujeme zde i nové možnosti financování činnosti.
15. Dokončeny výkupy, celkem 4 hektary , velmi složitá ale inspirativní jednání
16. Úklidy pop vichřici 2x
17. Likvidace kůrovcové kalamity 2x pomoc poznatky
18. Využití dřeva

21. – 23.3. Velká velikonoční víkendovka ZČ Hnutí Brontosaurus Svízel Přítula s vedením
Jirky Žemlíka. Práce na spojení rezervací Javorůvky Dobšena, úklid po kalamitní těžbě – spolupráce s Pavlem Baránkem a
Vlastíkem Šmatlem. Výsadba stromků, ochrana stromků, úprava přechodů, údržba pramenišť a studánek. Velikonoční program
pletení tatarů, malování vajíček.
V dubnu se nám díky intenzivní pomoci víc než stovky dobrovolníků, brontosaurů, skautů, studentů i našich členů a příznivců
podařilo zorganizovat čtyři pracovní víkendovky v lesním programu ČSOP KOSENKA. Podařilo se nám v předstihu dokončit
předjarní úklid všech poškozených a větry padlých smrků, v propojování přírodní rezervace Javorůvky a přírodní památky Dobšena.
Tyto škody ohrožovaly také provoz na naučné stezce Královec. Oceňujeme vstřícnost a spolupráci se správcem jedné
z významných částí lokality s panem Janíčkem z Poteče, který vychází našim snahám o rekonstrukci smrkových porostů vstříc. Moc
děkujeme otci a synovi Měřičkovým za splnění služeb šetrného stahování dříví přes rezervaci Javorůvky koňmi, Pavlu Baránkovi a
Vlastíkovi Šmatlovi za provedené dřevařské práce. Snažíme se tak omezit hrozbu expanzně šířícího se kůrovce. Zároveň jsme tak
pokročili v cíli propojení přírodě blízkým lesem dosadbou dubů, buků a jedlí a ochranou původních náletových druhů dřevin /javor,
jasan, jedle, dub, habr/ v zájmové lokalitě Javorůvky - Dobšena . Větší část rekonstrukce smrkového porostu na propojované ploše
nás ještě teprve čeká. Zatím musíme věřit, že se nám větrné kalamity budou vyhýbat, že podmínky pro množení kůrovce nebudou
extrémně příznivé a rekonstrukci tak budeme moci rozložit do více let.

23. dubna 2008 Volnosť hoře /5 let/ Vítání jara /30 let/ Budulínek /60 let/
5.5. pondělí

Studijní exkurze k projektům pozemkovému spolku KOSENKA– Mendlova zemědělská a lesnická
univerzita Brno – Doc. Zbyněk Ulčák a účastníci mezinárodního projektu /odp. M. Janík/

4.-6.4. Exkurze a terénní víkendovka pro 12 studentů pomaturitního studia angličtiny z Ústí nad Labem vedených
Petrem Slívou. Práce na spojení rezervací Javorůvky - Dobšena, úklid po kalamitní těžbě, ochrana vysazených stromků
a náletových dřevin, úklid v přírodní památce Dobšena. Dohledávání spoluvlastníků a jednání o dalších možnostech
výkupů pro přírodu.
19. medailon o paní Boženě Sedláčkové a jejím mimořádném daru ve prospěch ochrany přírody a krajiny
Valašskoklobucka. Děkujeme Karlu Petrůjovi za pomoc při zpracování medailonu.
20. Mločí studánka
21. 2 školní programny autentické vyučování tůňky pro obojživelníky

22. Praxe studentů UH
23. Slavnost Volnosť hoře
Ščúrnica má další šanci na rozvoj. Dále probíhá náročná komunikace s vlastníky k území Ščúrnica k dalším
výkupům, znalecké odhady. Věrka Janíková převzala správu sbírky a na účtu se postupně dále scházejí potřebné
finance na výkupy a rozesíláme poděkování dárcům. Odborné průzkumy pro získání doktorátu s problematikou jedle
získává Mgr. Daniel Volařík z MZLU Brno. Odborný průzkum motýlů s technickým zajištěním z Kosenky
prováděl v letním období pan Petr Boža z Ostravy. Jsme zvědavi na výsledky.
Z podpory firmy NESTLE ve spolupráci s ÚVR ČSOP a ve spolupráci se studenty na praxích bude v září vyčištěna a
upravena studánka pro rozvoj obojživelníků nad Javorůvkami.
A co víc? Na již vykoupených územích nepřešlapujeme, ale s velkým nasazením jsme se zde již pustili do obnovy přírodě
blízkého lesa. 25. října 2008 se nám podařila pěkná spojovací akce k Světovému dni stromů. 28 účastníků, dětí, mládeže i dospělých,
mezi jmenovanými rezervacemi kolem vykoupené naučné stezky Královec vysázelo 450 buků, dubů a borovic do nejexponovanější
části spojení na větrný hřeben území. Účastníci také očistili od buřeně přes stovku jedlí a buků vysazených již vloni a zajistili
individuální ochranu dalších stromků, budoucí kostry lesa, pletivem před okusem zvěří. Větší část smrčků vysázených původními
vlastníky bude postupně využita na vánoční stromky.Také jsme vyčistili část plochy po kůrovcovém poškození a hned jsme na ni
vyhledávali cenné náletové dřeviny. I zde jsme zajistili jejich ochranu a dosadbu potřebnými listnáči. Lokalita mezi lučními
rezervacemi Javorůvky - Dobšena má také velký potenciál v zajišťovaných prameništích a nově budovaných tůňkách pro
obojživelníky. Stává se tak dalším inspirativním místem setkávání našich členů a příznivců přírodního základu a hodnotné krajiny
Bílých Karpat.
Akce se tedy vydařila a my velmi děkujeme nejen dobrovolníkům-brigádníkům, ale zejména děkujeme také Nadaci
Veronica Brno, která podpořila výkupy klíčových lesních pozemků aukcí výtvarných děl v roce 2007. Loňská aukce přinesla pro
výkupy 350 000 Kč, bez nichž by se nic neuskutečnilo. Na cizích pozemcích bychom nemohli nic provádět, jen smutně přihlížet
větrným škodám na smrcích, kalamitám kůrovce a často setrvačnosti výsadby hospodářských lesů v místech pro přilehlé luční
rezervace mimořádně významném.
Tak se těšíme, že na jaře 2009 zúročením veškeré dosavadní podpory, společně s Nadací Veronica, se všemi podporovateli
a příznivci, slavnostně propojení obou rezervací naplno otevřeme budoucnosti. Již dnes Vás srdečně na Stráž mezi Javorůvkami a
Dobšenou do Valašských Klobouk zveme.
•

Pan Karel Šebek, senátor parlamentu ČR, podpořil propojení rezervací Javorůvky a přírodní památky Dobšena
finančním darem 10000 Kč. Velmi panu Šebkovi za tuto podporu děkujeme. Zdravíme také dceru Elsu, která to po svém
spískala a těšíme se na společné setkání někdy přímo ve spojených rezervacích.

•

Byly dokončeny biodiverzitní práce na Dobšeně, úklid sena podzimním kosením a likvidace náletu. Byla to fuška.
Díky Mirovi Suchanovi, Martinu Filovi a studentům-praktikantům z Gymnázia Staré Město u UH za pomoc. Opravy plánů
péče námi spravovaných území se Správou CHKO Bílé Karpaty zůstávají hlavním úkolem roku. Již druhým rokem mimo
jiné vypadla z valašskoklobuckých chráněných území pastva ovcí. O to více jezdí chráněnou přírodou motorkáři a
čtyřkolky.
•

V listopadu bude úspěšným výkupem 2 hektarů lesa dále posílena Ščúrnica - první nestátní lesní rezervace na
Moravě na celkovou rozlohu 17 hektarů. Děkujeme všem dárcům sbírky Místo pro přírodu, kteří pomohli
shromáždit potřebné finanční prostředky a těšíme se na setkání s rezervací a možnou další podporu.

PR Bílé Potoky

Spojení Javorůvky
Dobšena - les

Genový sad Poteč

NR Ščúrnica

PR
Pozemky

Naučná stezka
Královec
5,1

0,4
1,6

PP Dobšena

PR Javorůvky
1,4 /4,0

U vrby
1,2

0,3
4,5

14,9/17
0,5

0,2
0,1

0,1
2,2

0,7
0,7

4,5
5,4

14,9/17
0,5

0,5
0,5

0,1

200/450

0,1

1,4/3,0

0/2

CELKEM 2007 /ha/
22,1
1,9
7,0
1,8
32,8
15,1
250
1,9
0/2

2008 /ha/
26,8
1,9
7,0
1,8
37,5
15,1
500
3,5
0/2

1X

X

50

0,2

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)

Právní vztahy k pozemkům
k 31. 12. 2007/ 2008 (v ha) *
Alternativní způsoby hospodaření
(udržování starých postupů, přírodě
blízké hospodaření…) – cca ha **
Údržba památkových objektů
(včetně drobných památek v
krajině) – počet
Vybudování/údržba informačních
panelů (včetně naučných stezek) –
počet nové/údržba
Vybudování/údržba zařízení pro
návštěvníky – odpočívadla,
chodníčky... (pokud ano, označte X)

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)

Souhlas s prováděním činností

Lokalita

Nájmy a výpůjčky

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

Činnost pozemkového spolku KOSENKA v roce 2007/2008
Management v roce 2007/2008

1
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X
X/X

1,5
1,5
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X
X/X

X/X
-/X

X/X
X/X

X/X
X/X

X
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X/X

50
0,4
X/X
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Nemovitosti (počet objektů) *
Dřevěnice č. 11

1

1

1

X

Dřevěnice č. 62

1

1

1

X

1

1

X

1

1

X

4

4

1
dohoda
1
dohoda

Pivečkova dřevěnice
Dřevěnice č. 10
CELKEM /ks/

2

2

0/2

4X

Celkem 2008 ve vlastnictví ČSOP PS Kosenka: 7,2 ha + 14,9 ha Ščúrnica Celkem 2008 právní vztah k: 37,5 ha Celkem 2008
management: 34,5 ha Celkem 2008 nemovitostí ve vlastnictví ČSOP PS Kosenka: 2
Celkem 2008 dohod k nemovitostem: 2

Financování činnosti Pozemkového spolku KOSENKA v roce 2007/2008
zdroj

finance 2007

Programy ČSOP (Místo pro přírodu, Ochrana biodiverzity)

finance 2008
60 000

60 000

25 000

30 000

Jiné státní zdroje
Zdroje krajů – Úřad práce Zlín
Obecní zdroje – grant města
Zahraniční zdroje (fondy EU, zahraniční nadace…)
Finanční zdroje z nadace Veronica
Dary sponzorů, příznivců, dědictví

350 000
41 866

20 400

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

110 337

119 977

Jiné – služby

192 081

79 660

Příjmy PS ČSOP KOSENKA

429 284

660 037

Náklady na činnost PS ČSOP KOSENKA

398 707

473 738

Hospodářský výsledek PS ČSOP KOSENKA

+30 579

+186 299

Doplňující informace:

akreditační poplatek na rok 2008 (1000,- Kč) byl uhrazen dne: 24.ledna 2008

způsob platby: bankovní převod

Ekoporadna 2008
Základ denní služby ekoporadny - 523 intervencí
systémového poradenství v síti ekologických poraden STEP
29.1.-1.2. Týdenní odborná praxe v ekoporadně – Petr Novák z VOŠ Chrudim, další možnosti spolupráce se
studenty SŠ, VŠ
7.2. Konzultace o spolupráci a výsledcích ZO ČSOP KOSENKA s Probační a mediační službou Zlín –
organizovaní prací výkonu náhradních trestů při ZO KOSENKA v roce 2008 J. janků. Oliva, Grus/
8.2. Odborné konzultace o rozvoji ekoporadenství ve Zlínském kraji - ČSOP Centaurea Uherský Brod, Uherské
Hradiště.
11.2. Komise EVVO při radě Zlínského kraje – rozvoj EVVO ve Zlínském krajiny v roce 2008.
11.2. Konzultace k stavu ekoporadenství v ČSOP Kroměříž a ČSOP Valašské Meziříčí
26.2. Závěrečné hodnocení projektu Po zelené Zlínským krajem na Kosence, podrobnosti na pozvánkách.
5.3. 9:00 Ekoporadna KOSENKA 9:00 - Vyhodnocení fotografické soutěže vyhlášené k 16. Valašskému

mikulášskému jarmeku
18.3. Exkurze 8 členů mongolských občanských sdružení udržitelného rozvoje na Kosence ve spolupráci s nadací
Partnerství – ukázky záchrany řemesel, zpracování vlny a přírodních produktů Bílých karpat, výměna zkušeností
z postkomunistického vývoje
25.-28.3. Praxe studentů Střední odborné školy a gymnázia Staré Město u Uherského Hradiště. Spojování
rezervací Javorůvky a Dobšena, sázení stromků, ochrana stromků.
7.-11.4 Již desátým rokem se uskuteční Týdenní terénní výzkum studentů Ústavu evropské etnologie z
Masarykovy univerzity Brno. Letošní témata: Neznačené a neevidování drobné sakrální památky v přírodě a krajině
Valašských Klobouk a Poteče, činnost občanských sdružení – Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách a
Sdružení výtvarníků Valašskoklobucka, terénní průzkum vztahu k přírodě a krajině, lesům a rezervaci Ščúrnica v obci
Poteč.
16.4. Česká televize natočila na Ščúrnici v první nestátní rezervaci Moravy klip Minuty pro přírodu
5.5. pondělí
Studijní exkurze k projektům pozemkovému spolku KOSENKA– Mendlova zemědělská a lesnická
univerzita Brno – Doc. Zbyněk Ulčák a účastníci mezinárodního projektu
6.5. úterý
Vzdělávací program – Udržitelný rozvoj a Bílé Karpaty pro 8. tř. ZŠ Valašské klobouky s paní uč.
Jandlovou
13.5. úterý
Vzdělávací program – Udržitelný rozvoj a Bílé Karpaty pro 8. tř. ZŠ Valašské klobouky /odp. M.
Janík/
15.5. středa
Studijní exkurze MU Brno k pojektům pozemkového spolku KOSENKA pro studenty EVVO z Brna
s Mgr. Mojmírem Vlašínem /odp. M. Janík, L. Dufková/
16.6 pátek
Odborná exkurze pro pracovníky odboru životního prostředí Magistrátu města Zlín do PR Lazy
s vzdělávacím a výchovným programem / odp. M. Janík, L. Dufková//
17.5. sobota
Odborný seminář pro učitele postgraduálního studia environmentální výchovy a vzdělávání ve
spolupráci s domem ekologické výchovy Lipka Brno / odp. M. Janík, P. Kolínková, L. Dufková/
21.-22.5.
Výroční valná hromada Sítě ekologických poraden ČR STEP - Praha
19.-30.5.
14 denní odborná praxe studentů Jana Talaše a Martina Žáka z SPŠ Otrokovice /Ochrana krajiny a
lesních porostů, vliv zvěře na stav lesních porostů, utváření nestátní rezervace Ščúrnica, propojování
rezervací Javorůvky a Dobšena, spolupráce při EVVO programech.
24.5. sobota
Odborný seminář pro učitele postgraduálního studia environmentální výchovy a vzdělávání ve
spolupráci s domem ekologické výchovy Lipka Brno / odp. M. Janík, P. Kolínková, L. Dufková/
25.5. neděle
Příprava a moderování setkání s občany k problematice výstavby velkopodejny LIDL ve Valašských
Kloboukách v městském muzeu od 17 hodin
26.5. pondělí
Prezentace výsledků setkání s občany k výstavbě LIDL na zastupitelstvu města Valašské Klobouky
27.5. úterý
Vzdělávací program Náš domov a udržitelný rozvoj Bílých Karpat pro 8 tř. ZŠ Tyršova Nový Jičín
28.5. středa
Vzdělávací program Náš domov a udržitelný rozvoj Bílých Karpat pro 8 tř. ZŠ Starý Hrozenkov ve
spolupráci s IC Kopanice /odp. M. Janík a L. Dufková/
29.5.čtvrtek
Metodická sekce k přípravě začlenění EVVO do školních vzdělávacích plánů ZŠ Valašské Klobouky
od 14 hodin ve spolupráci s učiteli ZŠ a Mgr. Ivou Koutnou /odp. M. Janík/
30.-31.5.
Pobyt a odborná exkurze pro studenty MZLU Brno fakulty zahradní a krajinné architektury /odp. M.
Janík/

4.6. středa

5.6. čtvrtek

9.6. pondělí
12.6.čtvrtek
13.6.pátek

13.6.pátek
16.6.pondělí
17.6. úterý
18.6. středa

19.6. čtvrtek
24.6. úterý
26.6. čtvrtek

Odborná exkurze do PR Bílé Potoky a přednáška pro studenty projektu EVVO Gymnázia Slavičín
Mgr. Miroslav Janík, předseda ZO ČSOP KOSENKA přebírá v Praze cenu Josefa Vavrouška
2007 za celoživotní přístup k ochraně přírody jako samozřejmé součásti plnohodnotného života.
Cenu vnímám jako ocenění celé organizace. Nic by se mi nepodařilo, co se nepodařilo ve
spolupráci s vlastní organizací ZO ČSOP KOSENKA
Čtyři přednášky pro třídy Gymnázia Slavičín – Ochrana přírody a krajiny Bílých Karpat jako součást
udržitelného rozvoje našeho domova
Odborný seminář pro ekologický institut Veronica z Hostětína Škola ochrany krajiny. Příroda a
krajina, tradice a řemesla /odpov. M. Janík, L. Dufková, P. Kolínková/
Vzdělávací terénní program pro 8.tř. ZŠ Valašské Klobouky – Tvorba a ochrana přírody a krajiny
v praxi – Obnova stanoviště U vrby, zhotovení mlýnků, úklid, údržba lokality a zeleně, zhotovení
posezení, manuální techniky a tradice / M. Janík, J. Šperling, P. Novák, K. Petrůj, T. Měřička ve
spolupráci s učiteli ZŠ Valašské Klobouky.
18:00 Otevření výstavy Proměny regionu ve Smolině – výsledky spolupráce se ZŠ a dětským
domovem ve Smolině /odpov. M. Suchan, M. Janík/
Živá relace pro Český rozhlas v Praze – beseda vedená s Miroslavem Janíkem a Alešem Máchalem
k udělení Ceny Josefa Vavrouška za rok 2007
Terénní vzdělávací program - Udržitelný rozvoj a náš domov pro 8.tř. ZŠ Vizovice
Vzdělávací terénní program pro 8.tř. ZŠ Valašské Klobouky – Tvorba a ochrana přírody a krajiny
v praxi – Spojování rezervací Javorůvky a Dobšena – ochrana přírodě blízkých lesů, vodních
stanovišť, úprava tůněk pro obojživelníky, zhotovení posezení, manuální techniky, ekoenergie
/odpov. M. Janík, M. Suchan, P. Novák, K. Petrůj, T. Měřička/ ve spolupráci s učiteli ZŠ Valašské
Klobouky.
Vzdělávací program v přírodě a krajině Valašsoklobucka - Udržitelný rozvoj a náš domov pro 8.tř.
ZŠ Valašské Klobouky
Schůze o.s. Valašský jarmek ke schválení organizačního řádu Valašského mikulášského jarmeku
Redakční rada Valašskoklobuckého zpravodaje 14:00 městský úřad

V září K. Vajdík v rámci projektu pozemkového spolku instaloval nový hardwere pro instalaci vlastního informačního
serveru ZO ČSOP KOSENKA k rozvoji rezervace Ščúrnica a k rekonstrukci vlastních webových stránek
www.kosenka.cz a www.zachranles.cz. Odborné práce provede pod vedením PHd. Viléma Pechance v rámci
diplomové práce Věrka Janíková /UP Olomouc/.
•

30. 10. Proměny regionu – vyhodnocení velmi úspěšného projektu pro školy v regionu a místní partnery
uskutečněné v KD Klobučan bylo velmi příjemné. Atmosféra i na jednom místě koncentrované hodnotné
výsledky, hojná účast žáků, studentů i pedagogů, milí i vzácní hosté z Valašských Klobouk i z okolních obcí a
kraje nás povzbudili. Ocenění a radost jsme měli všichni a inspirace do dalších projektů regionálního rozvoje ve
spolupráci se školami nás dále povzbuzuje. Škoda, že pro tentokrát to byl zatím konec.

•

Ekopark na Trhovisku ve Valašských Kloboukách má šanci na rozvoj. Zúčastnili jsme se terénního projednání
a podpořili jsme tím i úvodní projekt. Za největší problém budoucnosti ekoparku vidíme nepřipravené jeho spojení
pro návštěvníky s městem kolem Klobučky. Naše podrobnější vyjádření si přečtěte na www.kosenka.cz /nebo viz.
el. příloha/

•

Prostřednictvím S CHKO Bílé Karpaty jsme se oklikou dozvěděli o přípravě projektu rekonstrukce cesty kolem
rybníků nad nádražím k chatové osadě. Škoda, že v projektu byla opomenuta možnost vytvořit přechody pro
obojživelníky, zde masové tahy ropuchy obecné. Tato řešení jsou dnes již odzkoušena, jsou zde funkční
technologie a budeme se snažit situaci napravit. Zajistili jsme poradenské kontakty na úspěšné řešitele, které
předáme městu.

•

Smutnou seřezanou lípu za pivnicí Alfa nelze přehlédnout
O posouzeni přiměřenosti a způsobu provedeni zásahu na lípě /původní výška 15 m, nepoškozený kmen/ za
hotelem Alfa ve Valašských Kloboukach jsme požádali ekoporadnu Valašské Meziříčí specializovanou na
stromy a zeleň. Foto a hodnocení chceme uveřejnit v městském zpravodaji. Je to dobrý příklad pro všechny
správce zeleně? S pozdravem Lípě zmar. Beta Barbaři.

•

Výbor ZO ČSOP KOSENKA schválil závažné rozhodnutí o vztahu k jarmeku a k partnerovi Městu
Valašské Klobouky v kauze přípravy výstavby marketu LIDL ve Valašských Kloboukách. Informace také na
www.kosenka.cz

•

13.11. se uskutečnil v ekoporadně KOSENKA program pro slovenské a maďarské ekoporadce v rámci
programu STEP – Sítě ekologických poraden ČR. Rozdělíme se o smutnější i dobré zkušenosti a výsledky
ekoporadenství komunitního rozvoje.

•

Výsledek prošetření podnětu č.j. ČIŽP/47/OOP/0821155.001/08/BSR Česká inspekce životního
prostředí, oblastní inspektorát Brno provedl kontrolu za účelem prošetření podnětu týkajícího se ořezu lípy za
hotelem Alfa ve Valašských Kloboukách. Při kontrole bylo zjištěno, že zásah provedli pracovníci
Valašskoklobouckých služeb s.r.o. na žádost majitele pozemku. Ošetření (ořez) dřeviny nebyl konzultován
s orgánem ochrany přírody (MěÚ Valašské Klobouky). Závěrem inspekce konstatuje, že se v tomto případě jedná
o poškození dřeviny dle ust. § 7, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. Porušení se dopustila právnická osoba
Valašskokloboucké služby s.r.o., se sídlem Brumovská 522, 766 01 Valašské Klobouky, se kterou bude zahájeno
správní řízení dle § 88 odst. 1, písm. c, zákona č. 114/1992 Sb. Děkujeme Vám za zájem o životní prostředí ve
Vašem okolí. Jaké jsou Vaše zkušenosti?

•

Po odkladu proběhlo 13.11. na městském úřadě veřejné projednání – Posouzení vlivu na životní
prostředí záměru Lyžařského areálu na Pechančákoch řízené pracovníky MŽP. Diskuse byla velmi
bohatá, každý přítomný mohl obhajovat svá stanoviska. Podnětně k diskusi přispěla i účast zástupců Českého
rybářského svazu a jejich závažné připomínky. Starosta města ing. Dalibor Maniš vyslovil přípravě vleku další
podporu. O metody kvalifikovanějšího průzkumu názorů občanů vedení města již tradičně neprojevuje zájem. Co
bylo nejsmutnější - zpracovatel celkového posudku objednaného městem Valašské Klobouky nepoužil věcné
podklady o zničení lokality mečíku střechovitého na Pechančákoch, které jsme předali zpracovateli posudku již
v roce 2007. Zatajením dokladů o závažném zničení lokality mečíku střechovitého na Pechančákoch a
biologickým hodnocením zcela vzdálených území /třeba až Bílých Potoků/, záměrně kvalitně provedeným, ale
vůbec nesouvisejícím s lyžařským areálem zpracovatel posudku vědomě svým posudkem klamal veřejnost i
příslušné úředníky z Ministerstva životního prostředí. Kromě odborných argumentů jsme postup zpracovatele
posudku kritizovali při jednání a dodatečně jsem předal úředníkům MŽP řídícím proces EIA věcné podklady o
zničené lokalitě. Smutné je, že se ani dříve naším podnětem nezabýval odbor životního prostředí Městského úřadu
Valašské Klobouky, ani Správa CHKO Bílé Karpaty. Komu by se do toho chtělo, když vliv na hodnocení úředníků
to nemá? Co se dostane do závěrečného hodnocení a vyjádření MŽP zůstává tedy otázkou. Nutno připomenout, že
závěrečné vyjádření MŽP v EIA má jen charakter doporučení a konečné rozhodnutí o lyžařském areálu zůstává na
městském zastupitelstvu a vedení města.

•

Management chráněných území a krajiny Valašskokloboucka se specifickými cíli biodiverzity a
udržitelného rozvoje v CHKO Bílé Karpaty – přednášku na III. setkání středoškolských učitelů BIOLOGIE
Zlínského regionu na UTB Zlín 3. prosince 2008 přednesl Mgr. Miroslav Janík. Zkušenosti máme, vztah k naši krajině také, je
otázkou co z nich vstoupí do budoucnosti :-)

•

Na základě jednání s pracovníkem oddělení regionálního rozvoje MěÚ Valašské Klobouky, p. Vaculíkem bude
ekoporadna ČSOP KOSENKA dále usilovat o poskytnutí maximálního množství informací pro rozbory
udržitelného regionálního rozvoje na úseku environmentálního pilíře. Snad najdou shromažďované
poznatky také uplatnění v rozhodování města i regionu o praktických projektech místního i regionálního rozvoje.
Naše dosavadní zkušenosti s městem nejsou nejlepší a ještě mnoho této oblasti dlužíme.

•

Díky LÍSCE občanskému sdružení pro EVVO Zlínského kraje a díky aktivitě Ekocentra Veronica v Hostětíně
připravujeme na SFŽP ekoporadenský projekt k udržení dříve vytvořené sítě ve Zlínském kraji. Chceme být
jedním z pokračujících partnerů. Jak se to podaří uvidíme až na jaře roku 2009.

•

NOVINKA! Od ledna 2009 je na stránkách www.zachranles.cz zpřístupněn veřejně
přístupný mapový server rezervace Ščúrnica. Zatím běží ve zkušebním provozu. Mapový
server připravila v rámci své diplomové práce a projektu pozemkového spolku KOSENKA Věrka Janíková pod
vedením Viléma Pechance PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci. Naleznete zde všeobecné i odborné
informace o rezervaci Ščúrnica, jejich přírodních charakteristikách, výkupech a rozvoji. Věříme, že se nám tak
podaří dále prohloubit informovanost a posílit řady příznivců i dárců programu Místo pro přírodu. Velmi uvítáme
Vaše připomínky k provozu serveru a šíření této novinky!

Péče o materiální základnu v roce 2008
Toto středisko organizoval předseda Miroslav Janík, dále spolupracoval 9 měsíců veřejně prospěšných prací částí
svého úvazku Petr Fiala, částečně studenti na praxích a na svých pracovištích pracovníci P. Kolínková, L. Dufková, M.
Suchan, dále pracovníci ve výkonu náhradních trestů /2 osoby/, příležitostně byli zapojováni do zajištění základny
dobrovolní účastníci programů a ubytovaní.

Bylo provedeno:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zajištění základny topivem-dřevem při úklidových brigádách v chráněných územích s dostatečným
předzásobením na další rok
Byla opravena střecha na stodole /po zničení kolektoru sněhem a ledem/
Nouzově byla opravena střecha na č.p. 62 Komenského. Byly zahájeny jednání se státní ochranou památek na
přípravě projektu generální rekonstrukce objektu. Rozhodující bude zajistit současně vizi o využití, projekt,
finanční zdroje a člověka s kapacitou na celou akci. To bude určitě velmi obtížný a náročný úkol.
Provedena revize komína ke kotli na dřevoplyn na základně v Brumovské 11.
Úklid ve skladu nářadí a zlepšení úklidu ve stodole, ušita nová plachta na sběr semen ve střední části stodoly.
Zásobu sena využil Z. Miklas
Byl vyvezen starý hnůj ze stáje, uklizeny stáje, vylíčeno.
Nová okna ve stáji, původní styl, pan Lukáš – zabránění ochlazování budovy
Proveden velký úklid ve sklepě
Výměna automobilu v nebezpečném technickém stavu, prodej a nákup Favorit /18 000 Kč/, trvale vedena a
kontrolována kniha jízd.
Zakoupen výkonný průmyslový vysavač, do ubytovny a na ostatní části základny – zlepšily se podmínky pro
kvalitu úklidu
Provedena revize elektroinstalace k akumulačním kamnům v památkovém objektu U Pechanců a proveden
úvodní odborný náhled na rekonstrukci dřevěnice 62.
Vysazena popínavá zeleň ke zděné budově u stáje, sezónně umístěny květináče na základně, společná péče
Vylíčena kancelář ekocentra
Sezónní úklid mytí oken – dobrovolníci, studenti na praxi, ubytovaní
Opravena havarijní konstrukce tradičního WC na dvoře
Zajištěn provoz a opravy počítačové techniky / 5 PC, 2 notebook a 1 dataprojektor, 4 kopírky/. Řešil K.Vajdík
Nutná pobídka k běžným úklidům prostor základny a dvora. Potřebné pobídky k údržbě a ochraně majetku.
Hospodář je stálá potřeba základny.
Uskutečněno 24 výpůjček majetku, registrována ztráta 2 malých stanů, potřeba sledovat, vést zodpovědnost za
jednotlivé prostory a inventář základny.
Opravován byl dřevěný plot, bude již vyžadovat celkovou obnovu, stejně tak šindelová střecha na ekocentru.
Fyzická inventura nebyla provedena, účetní ano.
Vedena je kniha běžných oprav a údržby celé základny.

Zpráva o hospodaření
ZO ČSOP KOSENKA za rok 2008
Náklady

Výnosy

spotřeba materiálu - vybavení základny

24 746,00

tržby za vlastní výrobky

kancelářské potřeby

46 245,50

tržby za koberce

4 638,00

fotodokumentace

2 087,00

tržby za mošty

knihy

2 109,00

tržby za ovčí kůže

časopisy, publikace, brožury

1668,00

tržby za brožury a pohlednice

úklidové a hygienické prostředky

42 418,00
1 497,00
11 300,00
1 300,00

2 791,00

tržby z hospodářské činnosti

128 502,17

materiál k environmentální výchově

43 996,50

tržby za ekologickou výchovu

203 522,50

provozní materiál

45 682,00

tržby za ekologické poradenství

84 020,00

tržby za pronájem místností

34 450,00

nářadí
materiál k propagaci

6 305,00
930,00

tržby za kurzovné

potraviny, strava

93 776,00

tržby za poskytnutí reklamy

pohonné hmoty a mazadla

19 088,50

úroky z běžného účtu

spotřeba elektrické energie

51 197,00

smlouvy o dílo - AOP ČSOP

vodné, stočné

11 757,51

smlouvy - Zlínský kraj

opravy a udržování

12 419,00

smlouvy - Město Valašské Klobouky

cestovné

20 242,50

smlouvy - Nadace Jana Pivečky

ostatní služby

15 044,00

smlouvy - Nadace Veronica

poštovné

7 549,00

finanční dary - soukromé osoby
přijaté členské příspěvky
dotace ÚVR ČSOP

dopravné

31 616,00

dotace MOP

služby od jiných organizací

99 184,20

Celkem výnosy

131 076,00

mzdové náklady

445 822,00

mzdové náklady - dohody o provedení práce
zákonné sociální pojištění
zákonné zdravotní pojištění

67 181,00
40 124,00
1 489,00

ostatní daně a poplatky - kolky

2 300,00

pokuty a penále

2 741,00

pojištění majetku

10 937,50

členské příspěvky - odvod

10 600,00

členské příspěvky - Pavučina

1 000,00

registrace ekocentra

1 200,00

členství Liska

1 000,00

akreditace pozemkového spolku

1 000,00

členství STEP

2 000,00

členství Valašský jarmek

Celkem náklady

Hospodářský výsledek :

5 000,00
350 000,00

4 900,00
346 818,31
5 630,00

115 919,00

zákonné pojištění odpovědnosti za škodu

45 000,00

47 274,00

44 236,45
14 280,00

sužby od soukromníků

298 294,09

30 000,00

internetové služby

2 100,00

364,41
12 000,00

smlouvy - Nadace VIA

telekomunikační služby
školení, semináře, kurzy

750,00
7 000,00

800,00

1 463 372,66

+ 201 275,82 Kč

1 66 648,48

Rozvaha k 31. 12. 2008
Aktiva

Pasiva

Software

60 372,00

Budovy

1 378 640,00

Oprávky k softwaru
Oprávky k budovám

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

831 140,99

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Pozemky

665 815,00

Dodavatelé

Pokladna

5 848,00

Bankovní účet

214 673,41

Ostatní závazky
Zaměstnanci

54 469,00
1 378 640,00
831 140,99
3 705,00
219 931,00
7 875,00

Odběratelé

10 525,17

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení

3 060,00

Poskytnuté provozní zálohy

13 080,00

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

1 215,00

Dotace se státním rozpočtem
Dotace ostatní

134 820,00

Vlastní jmění

704 602,76

91 000,00

Aktiva celkem

3 405 914,57

Pasiva celkem

Poděkování
Děkujeme všem členům,
přátelům, rodinám, příznivcům, dobrovolníkům a dárcům
za všechno, čím přispěli v roce 2008 k naplnění poslání
ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky

Projekty ZO ČSOP KOSENKA podpořili v r. 2008 Zlínský kraj,
Evropský sociální fond, město Valašské Klobouky,
Nadace Veronica Brno, Nadace VIA,
Nadace Jana Pivečky a ÚVR ČSOP Praha

3 204 638,75

