severomoravské regionální sdružení
českého svazu ochránců přírody valašské meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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KDO JSME
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je spolek, jehož hlavním posláním je
ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V našich řadách najdete profesionální odborníky i ty, kdo
prostě jen mají rádi přírodu.
Severomoravské regionální sdružení ČSOP (SmRS ČSOP) je pobočný spolek
Českého svazu ochránců přírody, registrovaný ve Spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L49296.
SmRS ČSOP vzniklo ve Valašském Meziříčí v říjnu roku 1995 a sdružuje 23 základních organizací Českého svazu ochránců přírody, plní mimo jiné i funkci jejich
informačního a koordinačního centra na Severní Moravě a ve Slezsku.
Naše činnost je velmi rozmanitá, kromě praktické ochrany přírody a krajiny se zabýváme ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou dětí, mládeže i široké veřejnosti. Od roku 2014 provozujeme v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí
Valašské ekocentrum, kde pořádáme osvětové akce, přednášky, výstavy a řemeslné
dílny pro veřejnost, výukové programy pro děti a budujeme ukázkovou přírodní
Zahradu poznání.
Statutárním zástupcem organizace je předseda Miroslav Dvorský.
Další členové Výboru:
Petr Orel – místopředseda
Ivana Diváková – hospodářka
Pavel Šálek, Bc. Martin Hlaváč, Jiří Pavelka, Bára Šimečková
Ing. Karel Kredba – revizor
Sídlo organizace: Šafaříkova 555, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 64123162
Bankovní spojení – Česká spořitelna, č. ú. 243 555 4319/0800
Webové stránky www.ochranci.cz
Facebook www.facebook.com/ochranci
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CO JSME V ROCE 2021 DĚLALI
Naše činnost vycházela z přijatých a realizovaných projektů, darů a vlastní hospodářské činnosti. Uspěli jsme v grantovém řízení u Města Valašské Meziříčí s projektem
EVVO Valašského ekocentra, podpořeného rovněž Zlínským krajem, projekty Vzhůru
do přírody, Krajina pro lidi a přírodu – Hradisko a Příroda pro každého podpořilo
Město Rožnov p.R.. V rámci programu Ochrana biodiverzity svazového programu
Českého svazu ochránců přírody jsme v Hustopečích n.B. úpravami terénu podpořili
hnízdění rybáků obecných a za finanční podpory Nadačního fondu VEOLIA jsme provedli prohloubení stávajících a vytvořili nové tůňky na mokřadu Rybníky v Hrachovci.
Město Valašské Meziříčí nás i letos finančně podpořilo přímou dotací z rozpočtu.

I. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA
V roce 2021 jsme i přes omezení způsobená koronavirovou pandemií uspořádali
výukové programy pro základní i mateřské školy, environmentálně zaměřené vzdělávací a osvětové akce pro rodiny s dětmi, mládež i veřejnost pro téměř 3000 účastníků.

Přednášky (9)
Pro veřejnost proběhlo 9 přednášek o poznávání přírody a krajiny u nás i ve světě
a na problematiku odpadů.
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Bečva – ohrožená řeka? (Miroslav Dvorský, Envirofest)
Aotearoa – země dlouhého bílého oblaku (Miroslav Dvorský)
Zpátky do Banátu (Ondřej Landa)
Brána recyklace celkem 5 přednášek (Daniel Nigrín, EKOKOM Praha)
Život skoro bez odpadu (Helena Škrdlíková)

Osvětové akce a přírodovědné a vzdělávací exkurze (45)
Jsou určené pro rodiny s dětmi, odbornou i laickou veřejnost a všechny zájemce
o přírodu a podporu trvale udržitelného života. I v letošním roce jsme se zaměřili
na seniory a několik exkurzí bylo připraveno speciálně pro ně.
Tady jsou uvedeny některé z našich aktivit:
OSVĚTOVÉ AKCE
Ukliďme Česko – úklid odpadků v areálu bývalých kasáren ve Val.Meziříčí na jaře
a na podzim
Vítání ptačího zpěvu – exkurze za ptačími zpěvy a hlasy v lese Doubrava u Choryně
Vodnářská permakulturní zahrada v Růžďce – prohlídka pro veřejnost
Vítání ptačího zpěvu pro seniory – Hradisko v Rožnově p.R.
Zachraňme studánky – čištění a úprava okolí Janíčkovy studánky na Píškové
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Chraňme přírodu Pobečví – stop přehradě Skalička – exkurze pro veřejnost
Víkend otevřených zahrad – komentované prohlídky přírodní Zahrady poznání
Komunitní sečení orchidejových luk – ruční sečení kosami v PP Stříbrník, Javorníky
Medový den – spoluúčast na akci pořádané ČSV – příprava a realizace stanovišť pro
děti
Farmářský den – 5.ročník úspěšné osvětové akce o návratu k tradičním řemeslům
a zvykům, opět za doprovodu cimbálové muziky Polajka, kde se pekl chleba ve venkovní peci, stloukalo máslo, mlátilo obilí cepem a mlelo na žernovu, pralo na valše,
krouhalo a šlapalo zelí, dojilo na trenažeru, moštovala se jablka a mnoho dalších
zajímavých činností, které si mohl každý účastník vyzkoušet.
Recyklohrátky – další ročník oblíbené akce o třídění, recyklaci a nevytváření odpadu
Uzavírání Mločí studánky – Hostýnské vrchy, Žopy
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PŘÍRODOVĚDNÉ A VZDĚLÁVACÍ EXKURZE
Sčítání vodních ptáků na řece Bečvě – celodenní terénní exkurze zaměřená na
pozorování a sčítání vodních ptáků
Příroda Pobečví – exkurze na Choryňské a Hustopečské rybníky a mokřady
Naučná stezka Vařákovy paseky – výprava za lačnovskými šafrány
Za vstavačem bledým v Podbeskydí – exkurze za orchidejemi v PR Svinec
Bělokarpatský svobodný les Ščúrnica – exkurze s průvodcem do přírodě blízkého
lesa
Za užovkou stromovou – exkurze do Bílých Karpat
Za vážkami Pobečví – exkurze do Hustopeč n.B
Hranický kras – návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní a Hranické propasti
Bučiny a skalní útvary Chřibů – PR Ocásek, PP Kozel
PR Sochová – exkurze do Hostýnských vrchů
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Výstavy (2)
Brána recyklace - výstava společnosti EKO-KOM
Naše vážky – výstava ČSOP k Roku vážek

Workshopy (3)
Výchovný řez ovocných dřevin – Hradisko v Rožnově p. R. s Mgr.Jitkou Wolfovou
Ekologická domácnost – domácí výroba pracích a čistících prostředků
Výroba adventních věnců

Výukové programy pro mateřské a základní školy (72)
Pro děti z mateřských a základních škol připravujeme výukové programy, které
probíhají jak v budově ekocentra, tak v přilehlé přírodní Zahradě poznání a blízkém lesoparku s rybníčkem. V roce 2021 se uskutečnilo celkem 72 výukových
programů s různými tématy – Jak to chodí v úle, Ze života čápa bílého, Hlasy
přírody, Od semínka k rostlince, Nad vodou i pod vodou, Ptáci kolem nás,
Od jabloně k žížale, Od ovečky ke svetru, Lišejníky, Jak se zvířátka chystají
na zimu, Vánoce a Velikonoce… Výukový program Recyklohrátky je určen především pro děti z valašskomeziříčských škol a celou environmentální akci na podporu třídění odpadu Brána recyklace i letos podpořilo Město Valašské Meziříčí.
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Praxe středoškoláků
Od září až do listopadu probíhaly ve Valašském ekocentru ČSOP praxe středoškoláků ze Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně. Studenti pomáhali
s údržbou a budováním přírodní zahrady, podíleli se na managementu zvláště chráněných území i při akcích EVVO.
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Realizované projekty:
Vzhůru do přírody
Projekt především pro seniory z Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm
s cílem zapojit je do aktivit, které povedou ke zvýšení jejich zájmu o přírodu a
smysluplné využití jejich volného času.
Finančně podpořilo Město Rožnov pod Radhoštěm a sponzoři

EVVO Valašského ekocentra
V rámci projektu jsme vytvořili dva nové výukové programy pro děti - Jak to
chodí v úle program zaměřený na život včel a včelaření a Ze života čápa bílého,
výukový program o čápovi bílém, jeho životě, potravě, migraci. Součástí projektu
bylo i 7 exkurzí do přírodovědně zajímavých lokalit Zlínského kraje.
Finančně podpořil Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí

Krajina pro lidi i přírodu - Hradisko
V rámci projektu jsme zajistili následnou péči realizovaných opatření v lokalitě
Hradisko v Rožnově p.R., kde byly v předchozích letech vysazeny ovocné stromy
starých a krajových odrůd v rámci obnovy historické aleje, solitérní duby, založeny
květnaté loučky a vysazeny keře.
Finančně podpořilo Město Rožnov p.R a sponzoři
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Obnova pestré valašské krajiny v Krhové
Vysadili jsme 12 ks ovocných dřevin tradičních odrůd jabloní na lokalitě v Břízkách.
Finančně podpořil SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o
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Příroda pro každého
Cílem projektu byla realizace environmentálních vzdělávacích aktivit pro děti, studenty
a dospělou veřejnost cíleně zaměřených na přírodu a historii Hradiska, která je názornou ukázkou typické valašské krajiny po staletí utvářené člověkem. V rámci projektu
proběhlo celkem 5 tematicky zaměřených akcí a jeden workshop.
Finančně podpořilo Město Rožnov p.R a sponzoři

Až naprší a uschne
Projekt uskutečněný za podpory Nadačního fondu Veolia na zlepšení podmínek
pro obojživelníky a ptáky na mokřadu Rybníky v Hrachovci

Zachování hnízdiště rybáků obecných na zavodněné štěrkovně u
Husopečí n. B.
Projekt uskutečněný v rámci svazového programu Ochrana biodiverzity
Finančně podpořil Český svaz ochránců přírody
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II. PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY A MAPOVÁNÍ
Mapování a ochrana ohrožených hnízd čápa bílého
V okresech Vsetín, částečně Přerov a Nový Jičín bylo v roce 2021 kontrolováno 31 hnízd čápa bílého. Zaevidováno bylo celkem 21 obsazených hnízd, na
nichž bylo celkem 57 odrostlých mláďat (2 x 1, 7 x 2, 7 x 3, 5 x 4). Okroužkováno bylo celkem 38 mláďat. Byla nainstalována podložka pro hnízdo čápů na
komíně základní školy v Osvětimanech (okres UH), dále podložka na sloup elektrického vední v obci Pržno (okres FM) a bylo sníženo nadměrně vysoké hnízdo
čápů v Potštátě (okres PR).

Biologické průzkumy výskytu zvláště chráněných živočichů na budovách a ochrana jejich úkrytů – zateplování objektů.
Posuzování objektů ve Zlínském kraji s ohledem na plánované zateplování budov,
doporučení harmonogramu stavebních prací z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů zejména rorýsů a netopýrů a návrhy opatření na jejich ochranu.
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Péče o handicapované živočichy
Celoroční péče o živočichy, převážně drobné pěvce vypadlé z hnízd nebo sražené autem či po nárazu do překážky, mladé ježky ke konci podzimu a také netopýry, zalétlé do bytových či kancelářských prostor. Všem handicapovaným živočichům jsme
poskytli základní ošetření a těm, které se nepodařilo vrátit do přírody jsme zajistili
převoz do Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě.
Finančně podpořilo Město Valašské Meziříčí

Přírodní památka Stříbrník v CHKO Beskydy
Kosení květnatých luk a likvidace posečené trávy na ploše 1,30 ha a výřez náletu
v PP Stříbrník na katastru obce Hovězí v CHKO Beskydy. Z velké části byly louky
ručně sečeny kosami.
Finančně podpořila Správa CHKO Beskydy
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III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA PŘÍRODY, PORADENSTVÍ
Poskytování informací a poradenství
Poradenství v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a v souvisejících oblastech poskytujeme pro občany, obce, podnikatele i další subjekty. Poradenské služby jsou poskytovány telefonicky, pomocí elektronické pošty či osobně v
kancelářských prostorách Valašského ekocentra v provozní době 8–16 hodin, každý
pracovní den. Na dotazy odpovídají naši pracovníci, v případě složitějších dotazů
využíváme širokého okruhu odborníků a dalších externích spolupracovníků.
Veřejnost byla o činnosti a zapojení ČSOP do aktuálních problémů ochrany přírody
a životního prostředí v našem regionu informována prostřednictvím médií (tisk,
rozhlas i televize).
Mediálním partnerem naší organizace je Regionální televize CZ s.r.o.
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Hospodaření v roce 2021
ROZVAHA k 31. 12. 2021 (v korunách)

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A.IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem
B.
Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem
B.II. Pohledávky celkem
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B.IV. Jiná aktiva celkem

1. 1. 2021
3 301 663
0
3 912 764
0
611 101
799 765
0
37 740
752 242
9 783

31. 12. 2021
3 231 265
0
3 912 764
0
681 499
763 043
0
82 710
668 490
11 843

4 101 428

3 994 308

PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
A.I. Jmění celkem
A.II. Výsledek hospodaření celkem
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy celkem
B.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem
B.IV. Jiná pasiva celkem

1. 1. 2021
3 958 558
3 897 183
61 375
142 870
0
0
121 285
21 585

31. 12. 2021
3 871 948
3 888 159
-16 211
122 360
0
0
122 360
0

PASIVA CELKEM

4 101 428

3 994 308

AKTIVA CELKEM
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2021 (v korunách)
Položka

rok 2021

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních nesklad. dodávek
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
IV. Daně a poplatky
Daně a poplatky
V. Ostatní náklady
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek…
Odpisy dlouhodobého majetku
NÁKLADY CELKEM

1 303 540
551 195
200 898
19 004
0
2 348
328 945
650 036
502 930
147 106
3 301
3 301
28 610
0
28 610
70 398
70 398
1 303 540

B. Výnosy
I. Provozní dotace
Provozní dotace
II. Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
III. Tržby za vlastní výkony a zboží
IV. Ostatní výnosy
Výnosové úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

1 287 329
545 585
545 585
119 692
119 692
542 670
79 382
4
79 378
0
1 287 329
-16 211
-16 211
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PŘEHLED DOTACÍ ZÍSKANÝCH V ROCE 2021 V KČ
Poskytovatel dotace

Název projektu

Výnosy

Náklady celkem

Město Val.Meziříčí

Valašské ekocentrum-podpora činnosti

200 000

200 000

Město Val.Meziříčí

EVVO Valašského ekocentra

30 000

50 000

Zlínský kraj

EVVO Valašského ekocentra

70 000

100 000

Město Rožnov p.R

Vzhůru do přírody

54 000

68 000

Město Rožnov p.R

Krajina pro lidi a přírodu Hradisko

40 000

58 000

Město Rožnov p.R

Příroda pro každého

22 000

34 000

ČSOP

Programy Ochrana biodiverzity ČSOP

94 000

94 000

Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí děkuje za
poskytnuté dotace, sponzorské příspěvky, finanční i morální podporu a
spolupráci těmto institucím, organizacím a osobám:
Firmy a firemní fondy:
Kompakt – Lubomír Šumbera, s. r. o., V. M.
ROBE LIGHTING, s.r.o, Rožnov p.R
CS CABOT spol. s r.o. Valašské Meziříčí
Nadační fond Veolia
Vakuum Servis s.r.o Rožnov p.R
Sensit s.r.o. Rožnov p.R.

Schott Flat Glass
TS Valašské Meziříčí
Stromservis Miroslav Plesník
Veronika Kašparová
Jan Janíček
Radka Konvičná

a všem drobným dárcům přes platformu Darujme.cz
Podporovatelé a spolupracující instituce:
Město Valašské Meziříčí
Město Rožnov p.Radhoštěm
ÚVR ČSOP Praha
ZO ČSOP sdružené v SmRS ČSOP
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ÚV svazu Prievidza
ZO SZOPK Považská Bystrica
Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice
Správa CHKO Beskydy
Zlínský kraj
Autobusová doprava Svoboda, Valašské Meziříčí
Střední průmyslová škola stavební, Valašské Meziříčí
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín
Střední škola zemědělská a přírodovědná, Rožnov pod Radhoštěm
Městská policie a Policie ČR, Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko, Vsetín a Valašské Meziříčí
Lesy České republiky, s. p.
Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní, Teplice nad Bečvou
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž
Naším mediálním partnerem je Regionální televize CZ s. r.o.
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