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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 2014 měla organizace 12 členů.  

 

Činnost v roce 2014 
Akce EVVO 

Leden – duben přírodovědná soutěž Poznej a Chraň!, 16. ročník, soutěž pro tříčlenné týmy 4. – 

7. tříd ZŠ ze Zlínského kraje, proběhly 4 oblastní kola s postupem týmů do 

krajského, soutěže se zúčastnilo 345 dětí z 39 škol  

Únor Velké šelmy, exkurze vedená Petrem Bóďou z Duhy kolem Lidečka 

Duben  VP Bezedník – proběhl výukový program v PP Bezedník pro žáky 1. ZŠ 

z Holešova 

Červen  Andrýskova naučná stezka – procházka s výkladem pro veřejnost 

Říjen Jablečná neděle – 10. ročník moštování na Obecinách, společný sběr jablek na 

sídlišti, moštování s programem pro děti, pečení štrůdlu a ochutnávání jablečných 

dobrot. 

  

Stromové slavnosti – akce MMZ, přispěli jsme programem pro děti – poznávání 

dřeva našich stromů, stromové pexeso a poznávání a ochutnávání čajů z našich 

dřevin  

Prosinec  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  a Andrýskovy stezky – opravu značení, opravu  a 
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ochranný nátěr tabulí.  

 

Ochrana přírody a krajiny 

 

Údržba chráněných území  v rámci výběrového řízení Zlínského kraje jsme realizovali management 

ZCHÚ v PP Louky pod Štípou a PP U Vaňků ( 1,5 ha), PP Louka pod 

rančem (0,8ha) na Vsetínsku a PP Průkopa (0,5 ha) na Kroměřížsku 

Údržba ptačích budek  zkontrolovali jsme 470 sýkorníků, 7 rorýsovníků a 52 sovníků, vyrobili a 

vyvěsili 60 nových sýkorníků  

Péče o městské sady Ovocné sady na Mladcové a Pod Babou – zkontrolovali jsme 20 

vyvěšených budek 

 

Účast ve správních řízení  účastnili jsme se 25 správních řízení o povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les v kompetenci MÚ Napajedla, MÚ Otrokovice a Magistrátu 

města Zlína 

Monitoring biodiverzity  

v PPr Želechovické paseky  Provedli jsme monitoring ptactva a herpetofauny 

 

 

Staré odrůdy  propagace a prodej ovocných 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 (ošetřili 

jsme například 32 jabloní na školní zahradě ZŠ Želechovice). 

 

Vývoj organizace  
 

V roce 2014 jsme nerealizovali žádný větší projekt. Bohužel jsme neuspěli ve výběrových řízení u 

statutárního města Zlína a také jsme moc neuspěli při výběrovém řízení na údržbu ZCHÚ ve Zlínské 

kraji. Příjmy v roce 2014 byly tedy výrazně nižší, než v jiných letech. Členská základna je přibližně 

stabilní. Stálého zaměstnance nemáme, činnost zajišťujeme dobrovolnicky, brigádně nebo dodávkou 

služeb.  Sídlo stále formálně zůstává na Zlínském zámku. 

 

 

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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