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O organizaci a poslání organizace
Jsme základním článkem Českého svazu ochránců přírody, sídlíme ve Zlíně a působíme ve Zlínském
kraji.
Posláním organizace je vytvářet podmínky pro realizaci a realizovat EVVO na Zlínsku a přímá ochrana
přírody a krajiny.
V roce 2013 měla organizace 12 členů.

Činnost v roce 2013
Akce EVVO
Leden – duben

Duben

Září

přírodovědná soutěž Poznej a Chraň!, 15. ročník, soutěž pro tříčlenné týmy 4. –
7. tříd ZŠ ze Zlínského kraje, proběhly 4 oblastní kola s postupem týmů do
krajského, soutěže se zúčastnilo 357 dětí ze 48 škol
Den Země – tradiční akce na náměstí Míru ve Zlíně, připravili jsme program do
stánku a soutěž v přilehlém parčíku,
VP Bezedník – proběhl výukový program v PP Bezedník pro žáky 1. ZŠ z
Holešova
Les ve škole – projektový den pro všechny ročníky CZŠ Zlín, zúčastnilo se cca
160dětí, které měly připravený program na 7 stanovištích – zasazení sazenice
stromečku, fenologické pozorování, kreslení, poznávání dřevin, stromové pexeso,
hmatové vjemy, landart, meření stromů
Jablečná neděle – 9. Ročník moštování na Obecinách, společný sběr jablek na
sídlišti, moštování s programem pro děti, pečení štrůdlu a ochutnávání jablečných
dobrot.
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Říjen

Prosinec

Ptačí festival v Záhlinicích – vzali jsme Zlíňáky na pěknou ornitologickou akci
ČSO a Via Hulín na Záhlinických rybnících
moštování na ZŠ Želechovice – na školní zahradě jsme umožnili žákům vytočit si
mošt z vlastní „školní“ úrody a bylo ho dost, aby si odnesly výsledky své práce i
domů 
Stromové slavnosti – akce MMZ, přispěli jsme programem pro děti – poznávání
dřeva našich stromů, stromové pexeso a poznávání a ochutnávání čajů z našich
dřevin
Adventní neděle – účastnili jsme se tradičně akce na ZŠ Želechovice s propagací
fair trade výrobků, jejich prodejem a kavárničkou,
Tyjá – projektový den na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně, účastnili jsme se
s besedou na téma Fair Trade a rozvojová pomoc.

V letních měsících jsme provedli údržbu Pasekářské stezky – opravu značení, opravu cedule léčivé
rostliny a ochranný nátěr tabulí. Vytvořili jsme nové informační tabule na Kudlově, Pinduli a
v Jaroslavicích, údržbu financovalo Statutární město Zlín.

Ochrana přírody a krajiny
Údržba chráněných území
Údržba ptačích budek
Péče o městské sady

Účast ve správních řízení

v rámci výběrového řízení Zlínského kraje jsme realizovali management
ZCHÚ v PP Terasy na Uherskobrodsku ( 5,6 ha), PP Včelín a PP Drážov
(3,5 ha) na Kroměřížsku
zkontrolovali jsme 470 sýkorníků, 7 rorýsovníků a 52 sovníků, vyrobili a
vyvěsili 30 nových sýkorníků
Ovocné sady na Mladcové a Pod Babou – provedli jsme zdravotní ořez
dospělých stromů a odstranění uschlých stromů, zkontrolovali jsme 20
vyvěšených budek
účastnili jsme se 17 správních řízení o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les v kompetenci MÚ Napajedla a Magistrátu města Zlína, účastnili
jsme se procesu EIA k prodloužení lyžařského svahu ve Zlíně

Monitoring biodiverzity
v PPr Želechovické paseky Provedli jsme monitoring ptactva a obojživelníků
Výsadba starých odrůd
ovocných dřevin
v Otrokovicích

vysadili jsme pro Město Otrokovice včetně dodání výsadbového materiálu
75 kusů ovocných dřevin starých odrůd včetně 20 oskeruší
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Technický dozor výsadeb
v obci Březnice
Péče o dřeviny
rostoucí mimo les

Staré odrůdy

kontrolovali jsme výsadby v obci Březnice v rámci projektů revitalizace
zeleně financovaného z OP životní prostředí SFŽP
-ošetření lip na Mladcové – provedli jsme zdravotní ořez 3 lip malolistých
-Lípa - památný strom na Podkopné Lhotě – stále usilujeme o vyhlášení
památného stromu,
-vazba lípy na Březnici – provedli jsme bezpečnostní vazbu krajině
významné lípy nad obcí Březnice
propagace a prodej stromků – prostřednictvím webu a osobního kontaktu
propagujeme výsadby starých a netradičních odrůd ovocných dřevin včetně
prodeje výsadbového materiálu. Zajišťujeme determinaci (určení) starých
odrůd a ošetření (prořezání) ovocných stromů.

Vývoj organizace 2012 – 2014

V roce 2012 jsme ukončili realizaci našeho zatím největšího projektu Zelená krajina se Čtyřlístkem o
celkovém objemu 1,4 mil. Kč. Do srpna 2013 jsme řešili administrativní ukončení projektu, což
významně zatížilo kapacitu sdružení i financování činnosti. Ze zaměstnaneckých pracovních poměrů
jsme přešli zpět na dobrovolnickou činnost, dohody o provedení práce a fakturaci prací, prožili jsme rok
bez stálého zaměstnance. Členská základna je přibližně stabilní, někteří se již účastní života Ekocentra
méně, objevily se ale i nové tváře. Z finančních důvodů jsme ukončili nájem kanceláře v Městském
divadle. Sídlo stále formálně zůstává na Zlínském zámku. Pro rok 2014 chceme co největší měrou
financovat činnost z vlastních zakázek a podle úspěšnosti v získávání zakázek udržet a rozšiřovat
stávající činnost.

Kontakty
Adresa sídla: Soudní 1, Zlín 760 01 (pouze poštovní kontakt)
Statutární zástupce: Martin Davidov, mobil 737 542 498
Hospodářka: Marie Maňásková
Web: www.eko4listek.cz, www.priroda-a-krajina.cz
Mail: info@eko4listek.cz
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