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Český svaz ochránců přírody
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Valašské Klobouky
Pozemkový spolek & Ekocentrum & Ekologická poradna
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spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Valašské Klobouky
Číslo účtu:
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Počet řádných členů k 31. 12. 2011: 57
Počet registrovaných příznivců a partnerů k 31. 12. 2011: 1273
Vedení ZO ČSOP v roce 2011
Mgr. Miroslav Janík - předseda ZO, ved. pozemkového spolku a ekoporadny
Karel Petrůj - místopředseda
Josef Eliáš - hospodář
Mgr. Zdeněk Miklas – ochrana přírody a Tradice Bílých Karpat
Pavlína Kolínková - vedoucí ekocentra
Lenka Dufková – účetní a vedoucí střediska regionální rozvoj
Zdeněk Žilák - člen výboru, tradiční akce v přírodě
Miroslav Suchan – péče o členskou základnu
Ivana Žídková - revizor

Profil činnosti 2011
-

Pozemkový spolek - ochrana přírody, krajiny a památek Valašskoklobucka,
hospodaření v krajině Bílých Karpat
Ekocentrum - environmentální vzdělávání, osvěta, výchova a praxe
Ochrana a využití kulturního dědictví jižního Valašska
Ekologické poradenství pro veřejnost v síti ekologických poraden STEP
Spolupráce se samosprávou města Valašské Klobouky a mikroregionu jižní
Valašsko
Rozvoj občanského sektoru v projektech udržitelného rozvoje Valašskoklobucka

I. Zpráva o stavu organizace ZO ČSOP
KOSENKA /zpracovali: Miroslav Janík, Miroslav Suchan/
Stav členské základny /Miroslav Suchan/
1. Péče o členskou základnu, strategické cíle – péče o členy, spolupráce se členy. Byla
aktualizována databáze členů a příznivců, členům a dobrovolníkům dlužíme důkladnější
zpětnou vazbu, informovanost, netradiční akce, odměna je jen ve společenství.
2. Během roku naše řady opustili zemřelý p. Jaroš st. a na vlastní žádost zrušil členství ing.
Rostislav Trávníček, který požádal o převedení do kategorie příznivců. Počet členů se tak proti
minulému roku snížil na 57. Nebyli přijati žádní noví členové a již 10 členů dosáhlo věku nad
70let. Průměrný věk čl. základny se tak zvýšil ze 46,2 na 47let. Za rok 2011 7 členů
neuhradilo členské příspěvky ve výši 2600 Kč a celková dlužná částka dosáhla od roku 2009
výši 4600 Kč.
Spolupráce s partnery
3. Na spolupráci s partnery se podílela všechna střediska ZO ČSOP – program Spolupráce s
městem, tradičně dobrá spolupráce s partnery Valašského mikulášského jarmeku, STEP,
Pavučina, Líska o.s., RNPS při ÚVR ČSOP Praha, ZČ Hnutí Brontosaurus Svízel přítula, redakční
rada VK zpravodaje, Čs. rozhlas, Veronica Hostětín, Tradice Bílých Karpat, sousedi Kosenky
Janíkovi, Trčkovi, Slovensko a další individuální partneři podle jednotlivých akcí.
4. Péče o základnu a majetek ZO ČSOP KOSENKA – Trvá kritický stav dřevěnice 62. Podařilo

se prostřednictvím MAS centra ve Vysokém Poli ukončit práci na zpracování projektu pro
rekonstrukci dřevěnice 62.
5. Velmi špatný je stav šindelové střechy na památkové dřevěnici Kosenka. Dva podané projekty
připravené Lenkou Dufkovou zatím neuspěly.
6. Hospodářské služby zajišťoval příležitostně P. Fiala, M. Suchan, Mirek Janík a Lenka Dufková. Daří
se udržovat pořádek v areálu organizace, funkčnost všech zařízení, dostatek topiva.
7. Velkým negativním zásahem do základny byl požár v hospodářské části 1. prosince před XX.
Valašským mikulášským jarmekem. Odhadnutá škoda 1,5 mil Kč. Velká solidarita příznivců.
8. Informační technologie – dlouhodobá spolupráce s Karlem Vajdíkem zajistila celoroční

funkční stav včetně oprav a údržby. Standardně fungovaly oba weby www.kosenka.cz a
www.zachranles.cz
9. Ekonomické zajištění – Obrat dále poklesl z 1 600 tis. Kč v roce 2010 na 1 519 tis. Kč v
roce 2011, Náklady činily 1 224 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek za rok 2011 byl díky
sbírce na obnovu Kosenky po požáru kladný ve výši 295 tis. Kč. Neuskutečnil se žádný převod
hospodářskho výsledku na středisko rozvoje členské základny. V roce 2011 byly ukončeny
všechny trvalé pracovní poměry zaměstnanců a organizace přešla kompletně na
dobrovolnickou základnu s příležitostnými smlouvami a dohodami o provedení prací pro
jednotlivé realizátory.
10. Prioritami zůstává vyrovnaný rozpočet všech středisek s utvářením kladného hospodářského
výsledku, obnova základny, pestřejší fundraising ve všech střediscích, cílevědomá péče o
členskou základnu a její rozvoj, spolupráce s dobrovolníky, příznivci, práce s dětmi a mládeží
s podporou tradičních akcí ZO ČSOP KOSENKA.

II. Pozemkový spolek KOSENKA
pro přírodu, krajinu a památky
Valašskokloboucka v roce 2011
Zpracoval: Mgr. Miroslav Janík, ved. PS KOSENKA
Bylo dosaženo těchto výstupů:
XXXIV. Zimní přechod a táboření na Holém vrchu 2011 - tradiční pobytová akce v přírodě.
Zúčastnilo se 56 osob.
25.-27. února - sledování výskytu velkých šelem v CHKO Bílé Karpaty. Druhý ročník
významné akce pro přírodu se základnou na Kosence. Celkem 15 účastníků, výsledky
v ekoporadně.
27. února v ekoporadně KOSENKA - hodnocení 30. ročníku Kosení bělokarpatských luk
tradičně pomohlo ke kvalitní organizaci tradiční akce pozemkového spolku. Byly využity i
písemné připomínky účastníků.
3. dubna 2010 – víkendová akce Lesní brigáda s Brontosaury Svízel Přítula – Stráž –
sázení a ošetřování stromků. Nejsložitější rekonstrukční práce jsou již hotovy, více je
třeba kontrolovat a podporovat rozvoj rezervace.
Podařilo se zpracování návrhu plánu péče pro lesní rezervaci Stráž ČSOP Kosenka / ing.
Daniel Volařík, MZLU Brno/
Krásnou oslavou bylo Vítání jara na Stráži s Květou Fialovou - Volnosť hoře 30. 5. Účast
47 členů a příznivců/

Vykoupeny byla další 3 hektary lesa v údolní části rezervace Ščúrnica. Rezervace dosahuje
rozlohu téměř 22 hektarů. Výkup byl zanesen do programu mapserveru
www.zachranles.cz
Pro ČSOB v rámci roku spolupráce s NNO jsme připravili na Stráži lesní stmelovací
program.
V říjnu díky spolupráci s Markem Gondou uskutečnila se Benefice s píšťalkami-koncovkami
pro Ščúrnicu v Brně. Akce vynesla 7485 Kč na podporu výkupu lesa.
Podařilo se dohodnout předkupní smlouvu na výkup lesní parcely navazující ze Stráže na
přírodní památku Dobšena. Výkup bude dokončen po dotěžení mýtního porostu smrku.
Na vytěžené ploše již byla provedena ochranná opatření na semenáčky jedle bělokoré.
Dál byla udržována pronajatá chatka Vršana s využitím pro brigády na Stráži.
V prvních 14 dnech července se uskutečnil už XXXI. ročník Tradičního kosení
bělokarpatských luk organizovaný ve dvou samostatných táborech v PR Bílé
Potoky a PR Javorůvky-Dobšena s bohatým programem. Zkušenosti a nasazení
účastníků byly příkladné. Zúčastnili se také učitelé kosení z Rakouska a Anglie.
Jejich znalosti i výkony byly jedinečně inspirující. Potěšila nás také rostoucí
účast rodičů s dětmi, úspěšná sklizeň sena, tradiční zapojení členů a příznivců.
Na akci se podílelo 176 účastníků, průměrná délka pobytu 3,5 dne.
V září a říjnu se díky výborné spolupráci s CHKO Bílé Karpaty a díky spolupráci se
Zdeňkem Miklasem, Františkem Žákem a Miroslavem Suchanem opět podařila podzimní
pastva ovcí v chráněných územích a evropsky významných lokalitách /Bílé Potoky,
Dobšena, Javorůvky/
V průběhu roku 2011 byly odborně a technologicky připraveny a pak instalovány v terénu
4 informační tabule /PR Ploščiny, PP Javorůvky, PP Dobšena, PR Bílé Potoky/. Po třiceti

letech jsou to první terénní informace pro návštěvníky a příznivce zdejších chráněných
území, přírody a krajiny Bílých Karpat. Na celé akci se podíleli Správa CHKO Bílé Karpaty,
Miroslav Janík, Pavel Meisel, Miroslav Pinďák, Josef Šperling a Miroslav Suchan.
Po třech letech konzultací a jednání byly odsouhlaseny 4 plány péče na chráněná území
/Ploščiny, Javorůvky, Dobšena, Bílé Potoky/. Byly v nich také zapracovány návrhy a
zkušenosti pozemkového spolku KOSENKA.
Zahájili jsme opravu objektu základny ochrany přírody v Bílých Potokách, kterou jsme
zakoupili jako památku od Železniční správy českých drah hned vedle železniční trati
Valašské Klobouky – Brumov-Bylnice.
Podařilo se na základě předkupního práva dořešit vlastnictví luk a pastvin v PR Bílé
Potoky. Za 65 tis. Kč jsme zde vykoupili podíl od Pozemkového fondu ČR, který byl do té
doby spoluvlastníkem s ČSOP Kosenka.
V listopadu jsme se zapojili do akce Strážní ohně Valašska /organizoval M. Suchan/
1. 12. dva dny před jarmekem nás postihl požár hospodářské části základny Kosenka. Byl to
velký zásah do života naši organizace. Do pomoci se okamžitě zapojila řada členů, příznivců a
občanů z města i okolí. Podařilo se uklidit požářiště, zachránit archiv, knihovnu a většinu
zařízení ve zděné části budovy. Shořela však celá stodola s cenným historickým vybavením,
zařízením, a také ubytovna. Škody byly odhadnuty na 1,5 mil. Kč. Ještě v prosinci se rozběhla
sbírka pro obnovu Kosenky. Přes 210 tis. Kč nám darovali občané, naši příznivci a partnerské
organizace. Velmi nám pomohlo také město Valašské Klobouky při sanačních pracích a
finančním příspěvkem 40 tis. Kč. Významnou částkou 100 tis. Kč přispěl díky hejtmanovi
Stanislavu Myšákovi a radní paní Mileně Kovaříkové také Zlínský Kraj. Sbírka vyhlášená také
o.s. Líska pro environmentální vzdělávání a výchovu v roce 2012 pokračuje a věříme, že
nepříznivou situaci zvládneme a v roce 2012 vyřešíme.
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prioritní, případně možno napsat i do obou sloupc ů

III. Regionální rozvoj /zpracovala: Lenka Dufková/
XX. Valašský Mikulášský jarmek – štěstí v neštěstí , škody, vztahy
ZO ČSOP KOSENKA již po dvacáté byla jedním ze spolupořadatelů Valašského
mikulášského jarmeku. Ten patří k největším a nejvýznamnějším akcím našeho
regionu, kde je možno vidět ukázky tradičních řemesel a regionálních výrobků,
místní kulturu, produkty vycházející z místních přírodních a společenských zdrojů.
Tato akce se setkává s velkým ohlasem. Návštěvnost v r. 2011 byla odhadována
na 18 tisíc osob. Jedná se o mimořádnou společenskou akci s dlouholetou tradicí,
která má přiblížit všem návštěvníkům lidová řemesla, zvyklosti a obyčeje našeho
kraje. K nepopsatelné atmosféře patří folklorní soubory, lidové písničky a tance,
mikulášské skupiny, valašské speciality, jarmekové soutěže a další doprovodné
programy. Návštěvníci mohli vidět 250 lidových řemeslníků, kteří zde své
dovednosti nejen ukazovali, ale také tradiční místní produkty prodávali.
Cíl, který si naše organizace předsevzala pro rok 2011 z benefičního výsledku
Valašského mikulášského jarmaku 2010 - Dokončení výkupu přírodní rezervace
Bílé Potoky, jsme splnili.

V rámci prezentace starých řemesel jsme se společně účastnili vybraných akcí.
Jarmarku v Lužné, v Liptále, v Prlově, na Pulčinách i v Újezdě. Některé tyto
jarmarky byly součástí oslav výročí obcí.
V průběhu roku jsme poskytovali informace a poradenství ze všech oblastí
týkajících se regionálního rozvoje.

IV. Environmentální výchova, vzdělávání a
osvěta v ekocentru KOSENKA v roce 2011
/Zpracovala: Pavlína Kolínková, vedoucí ekocentra ZO ČSOP KOSENKA/
Výukové a vzdělávací programy pro děti a mládež
Výukové a vzdělávací programy Život na Valašsku, Velikonoce na Valašsku a
Vánoce na Valašsku probíhaly ve valašské dřevěnici. Jsou to velmi oblíbené programy.
Bohužel v rámci omezených kapacit jsme nemohli vyhovět všem školám. Těchto
programů se uskutečnilo celkem 12 a zúčastnilo se jich 230 dětí.
Exkurze, vycházky a programy pro děti a mládež jsme tematicky směřovali
k výukovým programům tak, aby si děti uvědomily jednotlivé souvislosti. Například, že
ovocný strom nejen pomáhá krajině, ale z jeho plodů se dá dělat mošt a další dobroty.
Když se na louce pase ovečka, je tam výskyt vzácných rostlin. Do exkurzí jsme se snažili
vždy zařadit i praktickou ukázku či přímo činnost dětí. Například věšení budek v ovocném
sadu, sbíraní kamení na políčku, setí obilí s koňmi. Uskutečnilo se celkem 6 akcí pro
62 osob.
Prezentace dětí i dospělých na jarmecích lidových řemesel – děti i dospělé, kteří se
více věnují lidové výrobě i ve svém volném čase motivujeme i tím, že pro ně organizujeme
vystoupení na podobně zaměřených akcích (Na Pulčinách jarmek byl, Lidový jarmek

v Lužné, Vánoční jarmek v Rožnově, Valašský mikulášký jarmek, Oslavy obce Újezd)
Celkem 5 akcí s účastí 57 osob.

Chléb náš vezdejší - tak se jmenuje celoroční vzdělávací program pro druháčky ze
základní školy ve Francově Lhotě. Místní Valašská nadace tuto akci pořádá již desátým
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 Dany Šperlingové a Zdenka Žiláka pak
upečeme s dětmi a jejich rodiči chleba v peci na Kosence. Osm bochníků, které voněly po
celé dřevěnici, posvětil Otec Jan z Francovy Lhoty a poté děti nakrájený chleba odnesly
ochutnat svým nejbližším.
Celoročně probíhá výuka paličkování pro děti, kterou vede zkušená lektorka Ivana
Žídková. Kurz navštěvuje asi 21 dětí. Ty své umění prezentují i na různých folklorních
akcích a jarmarcích. Ivance moc děkujeme, že stále s láskou a obětavostí předává umění
paličkované krajky dětem.
Záchrana žab u valašskoklobouckých rybníků - díky zábranám z fólií, které Město
Valašské Klobouky instaluje koncem března podél frekventované lesní cesty u rybníků ve
Valašských Kloboukách, přežilo svůj migrační tah více než tři tisíce ropuch obecných.
Ekocentrum ve spolupráci s Dětským domovem Smolina se také zapojilo do záchrany
vzácných obojživelníků. Naši dobrovolníci a zástupci dětí z DD se střídali na službách, při
nichž dvakrát denně kontrolovali sběrná místa, zachycené žabky přeložili, spočítali a
přenesli na břeh rybníků.
Ekologická olympiáda pro studenty středních škol - začátkem listopadu se ve Valašských
Kloboukách utkalo deset týmů středoškoláků z celého Zlínského kraje o prvenství v 17.
ročníku Ekologické olympiády s tématem Krajina a zemědělství. Studenti se zabývali krajinou,
vlivy, které na ni působí, i ekologicky šetrným zemědělstvím. Na soutěžící čekala teoretická a
praktická část, ale také exkurze do EnviCentra pro krajinu ve Vysokém Poli, posezení u pece v
dřevěnici nebo návštěva válcového mlýna ve Slopném. Z třídenního souboje vědomostí a
dovedností vyšel vítězně tým z Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně, druhé místo patřilo soutěžícím z
Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy

s právem státní jazykové zkoušky z Uherského Brodu a třetí příčku získali studenti
z Gymnázia v Uherském Hradišti. Akce proběhla ve spolupráci s novým EnviCentrem pro
Krajinu ve Vysokém Poli, které akci i dofinancovalo. Dalšími spolupořadateli bylo Gymnázium
Valašské Klobouky, SOU Valašské Klobouky a Město Valašské Klobouky. Akce

proběhla i díky dotaci Zlínského kraje a MŠMT ČR, Lesů ČR, s.p. prostřednictvím
celostátního pořadatele Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Děkujeme všem.

Celkem se do akce zapojilo 30 studentů, 10 pedagogů a 20 pořadatelů a
dobrovolníků.

V.

Péče o památky /zpracoval: Miroslav Janík/
Díky podpoře z Místní akční skupiny Ploština byla zpracována technická dokumentace na
rekonstrukci dřevěnice Komenského 62. Tento projekt připravili a zajistili Z. Miklas a P.
Kolínková.
Průběžně v roce 2011 využíval a staral se o dřevěnici 62 U Pechanců Klub důchodců
Valašské Klobouky, což je pro objekt velmi cenné.
Celoročně jsme udržovali a pečovali o chatku Vršanu, pronajatou od pana Libora Matyáše
– s trampskou historií a nenahraditelnou základnou pro rekonstrukční lesní práce v lesní
rezervaci Stráž ČSOP KOSENKA spojující PR Javorůvka PP Dobšena.
Již druhým rokem připravila projekty na finanční podporu rekonstrukce šindelové střechy
v havarijním stavu na ekocentru Kosenka Lenka Dufková. Přes toto úsilí se nepodařilo
finance na opravu šindelové střechy získat.
Zahájili jsme rekonstrukci vykoupené historické drážní budky v PR Bílé Potoky jako
základny pro péči o tuto rezervaci.

VI. Ekologická poradna KOSENKA
/zpracoval: Miroslav Janík/
Dosažené výstupy v roce 2011:
1. Podíleli jsme se na řízení a realizaci projektu o.s. Líska Rozvoj sítě vzdělávacích a
poradenských center ve Zlínském kraji účastí na pracovních jednáních projektového
týmu. Zajistili jsme řídící činnost - vedení spolupracovníků a dobrovolníků v organizaci
KOSENKA a koordinaci jednotlivých činností. Byla zajištěna potřebná administrativa,
vyřízení písemností, pošta, projekt byl v dubnu ukončen. Všechny ukazatele projektu byly
splněny. Ještě k výroční schůzi v roce 2012 však není projekt ze strany Státního fondu
životního prostředí finančně vyrovnán a SFŽP dluží všem partnerům nezanedbatelné
finanční částky.
2. Hodnocení role ZO ČSOP KOSENKA ve Valašském Mikulášském jarmeku 20. února –
neděle od 15 hod v ekoporadně KOSENKA podstatně přispělo k řízení dalšího rozvoje
jarmeku a zpětné vazby pro roli ČSOP KOSENKA
3. Utváření partnerských vztahů pro zlepšení podmínek EVVO – jednání s Asociací NNO
Zlínského kraje. Vstup ZO ČSOP KOSENKA do Asociace NNO Zlínského kraje.
4. Webové stránky byly průběžně doplňovány aktuálními informacemi. Byly aktualizovány
informace na serverech www.kosenka.cz a www.zachranles.cz.
5. Praxe studentů USA organizace World learning v ekoporadně KOSENKA, účast na
programech ČSOP, do naplnění praxe se zapojili i členové, příznivci a partneři regionálního
rozvoje. 25. února – 2. března.
6. V rámci spolupráce navštívili Kosenku pracovníci a klienti denního stacionáře z Brumova
EVVO a EP a uskutečnil se program pro ZŠ Záhorovice v CHÚ Javorůvky-Dobšena

7. Byly poskytovány denní služby Ekoporadny. Za uvedené období bylo poskytnuto 246
denních intervencí /informací, zprostředkování, pomocného managmentu na dobu určitou,
systémového poradenství/.
8. EP zajistila terénní exkurzi pro učitele ve vzdělávacím programu o.s. Líska.
9. 24. - 29. 9. zajistila poradna KOSENKA odbornou praxi zaměřenou na komunitní život a
regionální rozvoj pro 4 studentky z USA. Studentky absolvovaly environmentální,
společenský i ekonomický program ZO ČSOP KOSENKA /World learning s Sarah Brock/ Do
provedení praxe se zapojila Eliška Balharová.
10. V září zahájil svou pravidelnou činnost organizační výbor 20. Valašského mikulášského
jarmeku. Na schůzku se sponzory připravila EP KOSENKA SWOT hodnocení minulého ročníku a
metodický materiál Utváření partnerství v pěti krocích s příklady jarmeku a také prezentaci
filmu Pokračovat a vydržet ke vzniku této akce. EP KOSENKA se standardně

v říjnu a listopadu podílela na práci organizačního výboru 20. Valašského Mikulášského
jarmeku poskytováním potřebných informací a služeb partnerům v ekoporadně.
11. Byly ukončeny práce, zajištění podkladů na zpracování nového poradenského nástroje Utváření partnerství Valašského mikulášského jarmeku – výsledný metodický návod byl
předán partnerům při XX. jarmeku.
12. Průběžné bylo zajištěno hospodaření, ekonomika, příprava podkladů pro účetnictví s
podpůrnou administrativní činností – zpracování potřebné dokumentace k provedení akcí a
vlastní účetnictví k projektům včetně řešení opožděného financování projektu.
13. Trvale jsme se podíleli na rozvoji sítě, na aktivitách partnerů projektu, účastnili jsme se
porady partnerů 5. 10. a společných akcí Lísky o.s.
14. 29. 11. pracovník ekoporadny KOSENKA s ředitelkou Nadace Jana Pivečky provedli osobní
návštěvy ve třech obcích u vybraných starostů a partnerů regionu jižní Valašsko s cílem
informovat a předat zkušenosti z oblasti regionálního rozvoje se záměrem dlouhodobě
motivovat k regionálnímu udržitelnému rozvoji. Při návštěvách byly distribuovány materiály
ekoporadny KOSENKA k regionálnímu rozvoji a metodický materiál Utváření partnerství.
Výsledky byly úspěšně přeneseny do práce organizačního výboru jarmeku.

VI. Hospodaření 2011
Výsledovka
Náklady
Materiálové vybavení
Kancelá řské potřeby
Fotodokumentace
Knihy
Časopisy, publikace, brožury
Úklidové a hygienické prost ředky
Materiál k environmentální výchov ě
Spotřební materiál
Ná řadí
Potraviny, strava
Pohonné hmoty a mazadla
Plyn
Palivové dříví
Ochranné pracovní pomůcky
Spotřeba elektické energie
Vodné, stočné
Opravy a udržování
Cestovné
Poštovné
Telekomunikační služby
Internetové služby
Plakátování
Školení, seminá ře, kurzy
Dopravné, jízdné
Nájemné
Ubytování
Služby od podnikatel ů
Služby od fyzických osob
Mzdové náklady
Mzdové náklady¨- refundace
Mzdové náklady - Dohody o provedení práce
Mzdové náklady - Dohody o pracovní činnosti
Zákonné sociální pojišt ění
Zákonné zdravotní pojišt ění
Ostatní daně a poplatky - kolky
Ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady - pojišt ění, poplatky ČS
Členské příspěvky - odvod
Akreditace Pozemkového spolku
Členské příspěvky - ANNOZK
Členství STEP
Člensktví Líska
Členské příspěvky - Valašský jarmek
Náklady celkem

Výnosy
36 703,00
27 533,00
190,00
8 616,80
11 169,00
1 034,00
41 626,00
32 905,00
7 829,00
80 792,00
23 324,00
270,00
9 432,00
308,00
56 364,00
13 953,00
42 996,00
2 328,00
10 303,00
45 490,32
18 720,00
425,00
1 030,00
22 441,00
1 613,00
11 000,00
270 435,00
40 000,00
137 891,00
38 035,00
115 100,0 0
19 500,00
48 859,00
17 588,00
350,00
22,00
12 289,00
10 200,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
800,00
1 224 464,12

Tržby za vlastní výrobky
Tržby za vlastní výrobky - koberce
Tržby za vlastní výrobky - osnova koberce
Tržby z prodeje služeb - hospodá řská činnost
Tržby z prodeje služeb - ekologická výchova
Tržby z prodeje služeb - ekologické
poradenství
Tržby z prodeje služeb - pronájem místnosti
Tržby za poskytnutí reklamy
Úroky z b ěžného ú čtu
Jiné ostatní výnosy - smlouvy KRAJ ZLÍN
Jiné ostatní výnosy - smlouvy MĚSTO VK
Jiné ostatní výnosy - smlouvy LÍSKA
Jiné ostatní výnosy - smlouvy N VERONICA
Přijaté finanční příspěvky (dary)
Přijaté služby dary
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace - MŽP - MOP
Provozní dotace - ÚP Zlín, Marlin
Provozní dotace - SZIF
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek celkem

81 408,00
440,00
600,00
327 151,23
113 978 ,00
29 500,00
11 230, 00
7 000,00
11,26
50 000,00
70 000,00
194 337,58
12 100,00
386 697,00
1 200,00
8 600,00
3 763,00
50 689,00
171 000,00
1 519 705,07

295 240,95

Rozvaha analyticky
Aktiva
Software
Stavby
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Pokladna
Bankovní ú čet
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky - smlouvy LÍSKA
Aktiva celkem

Pasiva
47 853,00
978 640,00
648 439,17

Oprávky k softwaru
Oprávky ke stavbám
Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot.
majetku
731 295,00 Dodavatelé
30 299,00 Ostatní závazky
555 468,32 Zaměstnanci
14 911,00 Ostatní přímé daně - zálohová da ň z příjmu
14 650,00 Výdaje p říštích období
105 994,22 Vlastní jmění
3 127 549,71 Pasiva celkem
Hospodářský výsledek celkem

47 853,00
978 640,00
648 439,17
5 299,00
16 523,00
6 375,00
1 125,00
13 152,00
1 114 902,59
2 832 308,76
295 240,95

VII. Poděkování
Děkujeme všem členům ZO ČSOP KOSENKA, přátelům,
rodinám, příznivcům, dobrovolníkům a dárcům za všechno,
čím přispěli v roce 2011 k naplnění poslání ZO ČSOP
KOSENKA Valašské Klobouky
Projekty ZO ČSOP KOSENKA podpořili v r. 2011
Zlínský kraj, Ministerstvo životního prost ředí ČR, Státní fond životního prostředí ČR,
ÚVR Českého svazu ochránců přírody, město Valašské Klobouky, o.s. Líska

Nadace Veronica Brno

