Výroční zpráva ZO ČSOP
Armillaria za rok 2004
ZO ČSOP ARMILLARIA existuje od srpna roku 1996 a je otevřena
novým zájemcům o členství a práci v ČSOP či o dobrovolnou pomoc v
ochraně přírody a životního prostředí. Naším posláním je přispívat
k ochraně a ozdravění přírody - tedy krajiny a životního prostředí jako
celku.
Péči o přírodu pojímáme komplexně. Na počátku této činnosti stojí
ekologická výchova a osvěta. Chceme, aby si lidé uvědomili energetickou
i surovinovou zátěž i stav naší společnosti v souvislostech, aby se na základě
tohoto poznání sami a dobrovolně rozhodli postupně snižovat svou spotřebu,
aby dávali přednost zboží a zejména potravinám ve vratných nebo alespoň
recyklovatelných obalech, separovali znovu využitelné složky domácího
odpadu, pečovali o čistotu svého okolí a všímali si problémů okolo sebe.
Mapujeme krajinu i přírodně hodnotná území a sekáme louky.
Mapujeme invazní druhy a zajišťujeme jejich likvidaci. Pořádáme semináře,
konference, přednášky, výstavy, besedy pro školy i veřejnost. Publikujeme
významnější poznatky a informace, pracujeme s médii, účastníme se
správních řízení. Poskytujeme konzultační služby občanům, městu, obcím i
dalším neziskovým organizacím.
Tuto činnost v celé šíři můžeme realizovat díky finanční, mediální
i materiální podpoře ze strany našich partnerů, díky morální podpoře široké
veřejnosti i významných představitelů veřejného života a v neposlední řadě i
díky rostoucímu podílu členů i zaměstnanců na řešených úkolech.
Především se však snažíme přispět ke vzájemnému pochopení mezi
různými organizacemi, institucemi a veřejností.
Mgr. Květa Morávková
předsedkyně ZO
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„OCHRANA PŘÍRODY“
V rámci projektu „Místo pro přírodu“,
podporovaného MŽP ČR, jsme v polovině roku
1999 založili pozemkový spolek, abychom tak
přispěli k záchraně přírodního bohatství našeho
regionu.

Pozemkový spolek „Mokřady a louky Liberecka“
Tento pozemkový spolek, fungující pod ZO ČSOP Armillaria,
sdružuje vlastníky, hospodáře a nájemce ekologicky cenných pozemků.
Navazuje na tradici prvorepublikových okrašlovacích a ochranářských
spolků, zajišťuje péči o pozemky nebo objekty způsobem šetrným k přírodě,
zejména o území s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů.
Naším cílem je postupné získávání právních vazeb k cenným územím
(dlouhodobé pronájmy, vkládání věcného břemene ve prospěch ochrany
přírody, dohody s vlastníky či odkoupení pozemků) a pravidelná péče o ně.
Dále usilujeme o zajištění ochrany některých dosud nechráněných území.
V současné době máme v dlouhodobém pronájmu 2,5 ha pozemků, o dalších
25 ha jednáme s jejich vlastníky a správci. Celkem pečujeme o 45 ha luk a
mokřadů v regionu. Do oblasti našeho zájmu spadají zejména lokality
Veseckého údolí, kde usilujeme o vyhlášení přírodního rezervace, Prosečský
hřeben, kde usilujeme o vyhlášení přírodního parku, přírodní rezervace
Meandry Smědé a přírodní památka Lukášov s proslulou krokusovou
loučkou.
I v roce 2004 jsme rozšiřovali aktivity pozemkového spolku, jednali
s vlastníky a oživovali stávající vztahy. Do naší působnosti jsme zahrnuli
několik nových lokalit a vydali informační letáčky a pohlednice se
zájmovými oblastmi ve snaze popularizovat a propagovat činnost spolku.

netýkavky i třapatky. Mezi nová zájmová území byl zahrnut lesík u
Libereckého letiště zvaný „Opičák“, s unikátním pseudoluhovým porostem
s řadou tůněk a jezírek sycených jen dešťovou vodou a Niva Lučního potoka
ve Veseckém údolí s cennými mokřadními porosty.
Mezi publikované materiály patřily pohlednice Naučná stezka
Lidové sady a Lesík u letiště – Opičák a série samolepek s ohroženými či
regionálně zajímavými druhy. Naše webové stránky pak doplňovaly a
rozšiřovaly informace o pozemkovém spolku.
Obsahem projektu byla odborná i praktická práce (výzkumy,
praktická opatření i podklady pro vyhlašování nových přírodních parků či
ZCHÚ) a jednání s vlastníky na několika územích – v prostoru města Liberce
(zejména Vesecké údolí, Doubice, Opičák u letiště, Cvičák v Ruprechticích
aj), v přírodním parku Ještěd (Vápenice, Rašovka, nad Světlou, Zdislava,
Obří strž aj.), na Frýdlantsku (PR Meandry Smědé, a přírodní park Peklo),
Černostudniční hřeben (okolí Krásné, Horní Černá Studnice, Bratříkov aj.),
Císařský kámen (okolí Rádla a Rychnova u Jablonce n.N.) a Prosečský
hřeben (Horní Proseč).
Jednání s vlastníky, se samosprávami obcí a vytváření nových
právních vazeb k zájmovým pozemkům je významnou součástí projektu,
pokračují jednání o pronájmech či věcných břemenech ve prospěch ochrany
přírody, na celkem 36 pozemků má organizace dlouhodobé souhlasy
vlastníků s péčí, 2 pozemky jsou pronajaty PS ZO, další smlouvy jsou v
jednání a na celkem 368 pozemcích jsou prováděna opatření proti invazním
druhům rostlin.
Celkové náklady: 798.000,- Kč
Příspěvek ÚVR ČSOP na rozvoj PS: 58 000,- Kč

Bylo odvedeno mnoho praktické práce na všech lokalitách, zejména
na všech loukách a na území povodí Smědé a Lomnice, kde došlo k
výraznému potlačení výskytu všech tří hlavních invazních druhů - křídlatky,

(Do celkové částky jsou započítány aktivity v rámci Programu péče o
krajinu, fakturované služby pro správní organizace na objednávku a další
realizované náklady PS – viz další popisované aktivity s uvedenými
náklady.)
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Dílčí projekty v rámci ochrany přírody
(realizované za podpory Ministerstva životního prostředí ČR, SCHKO
Jizerské hory, SCHKO Český ráj, ÚVR ČSOP a Libereckého kraje)

Zachování a obnova druhové bohatých luk ve vybraných územích
Liberecka a Jablonecka
ZO ČSOP Armillaria se již tradičně zavázala obhospodařovat tyto
lokality tak, aby nedocházelo k další degradaci jejich druhového složení a
zároveň přispívat k posílení populací chráněných nebo ohrožených druhů.
Lokality se nacházejí především na území přírodního parku Ještěd, na území
přírodního parku Peklo na Frýdlantsku, na území města Liberce i na
vybraných lokalitách okresu Jablonec n. N. a Česká Lípa. V průběhu
vegetačního období byla prováděna seč stanovených ploch a prořezávka
náletu. Vzniklá biomasa byla dle možností využita (krmivo, krmelce),
kompostována nebo v krajních případech na domluvených lokalitách
spálena.
Loňský rok byly práce provedeny v lokalitách Zdislava, Horní
Křižany, Vesecké údolí, Raspenava, Vápenice, Luhov, Louky nad Světlou a
Pod Rašovkou, Černá Studnice (3 VKP), Pod Kynastem, Prosečský rybníček,
PP Lukášov, PR Slunečný Dvůr a louka pod Frýdštejnem díky objednávkám
či dotacím níže uvedených subjektů:

Na Smědé, v území mezi Černousy a Kunraticemi u Frýdlantu pak
byla postřikem ošetřena plocha 72 000 m2. Použit byl osvědčený herbicid
Roundup-Biaktiv, vzniklá biomasa byla na části lokalit odstraněna a
zkompostována nebo spálena. Nově bylo ošetřeno 38 lokalit v povodí Fojtky
o celkové ploše ca 1270 m2 (dvojí postřik)

Péče o cenná zvláště chráněná území
PR Meandry Smědé

V roce 2004 jsme v přírodní rezervaci Meandry Smědé odstraňovali
celkem ve 4 termínech netýkavku, aby nedošlo k jejímu vysemenění do
půdy.

PR Slunečný Dvůr
Posekána byla část plochy s popelivkou – jednotlivé rostliny obsekávány,
likvidovány byly expanzivní a další nežádoucí druhy – hlavně ostružiník,
kopřivy a celík kanadský.

PP Vápenice

V roce 2004 proběhla letní seč a úklid sena na lokalitě, při okrajích
lokality byly prořezány hlohy a šípkové keře, v sousedním lesním porostu
pak uschlé smrky.

Likvidace invazních druhů v povodí Fojtky, Lomnice a Smědé
Invazní rostliny jako křídlatka, netýkavka žláznatá a třapatka jsou v
povodí Lomnice a Smědé mapovány
a likvidovány již řadu let. Projekt je
etapou dlouhodobých aktivit na
dalších cca 5-8 let pro potlačení
těchto druhů a omezení jejich lokalit.

PP Lukášov
Instalovány byly zábrany proti okusu krokusů ještě před vykvetením
rostlin, celá lokalita byla sečena a uklizena v rámci projektu záchrany a
obnovy luk

Připravovaná PR Vesecké údolí

V nivě Mlýnského a Lučního potoka provozujeme od r. 2002 naučnou
stezku se 7 naučnými tabulemi. NS měří 2,7 km a vede po pěšinách a
místních komunikacích.
Opravili jsme a rozšířili úseky s povalovými chodníky a mostky, posekali
jsme 2,5 ha květnatých luk a na jaře i na podzim uklidili území od
odpadků.

V roce 2004 jsme v povodí
Lomnice, mezi Novým Městem pod
Smrkem a Raspenavou ošetřili
břehové porosty a další přilehlé území
o celkové rozloze cca 46 000 m2.
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Záchrana ropuch obecných z komunikací při jarních tazích na
Liberecku
Hlavním úkolem projektu byla záchrana migrujících žab (zejména
ropuch a skokanů) a dalších obojživelníků (např. čolků) v lokalitách Vesec
(hráz rybníka a Dlouhomostecká ulice), Liberec-Doubí (nákupní centrum
Hypernova) a Šolcův rybník. Všechny stanoviště byly kontrolovány s denní
frekvencí přibližně po dobu 12 dnů. K záchraně byla použita tradiční metoda
natažených plastových pásů, pod kterými byly v pěti až osmimetrových
rozestupech zakopány kbelíky pro odchyt obojživelníků.
Díky podpoře dobrovolníků, dobré koordinaci a materiální pomoci
byla v loňském roce záchrana poměrně úspěšná. Celkem se podařilo přenést
135 ropuch obecných a 204 skokanů hnědých.

lokalitách. Do vyvěšování a čištění budek v některých lokalitách byly
zapojeny i děti – zejména ve Vesci, v Harcově a na Fojtce. Naučily se tak
rozeznávat nejběžnější druhy ptáků a sami si postavit vlastní budku.
Celková průměrná obsazenost všech budek činila v roce 2004 65 %,
což je výrazným zvýšením oproti 47% v roce 2002 a o 1% oproti roku 2003.

Mapování a monitoring výskytu vybraných skupin organizmů
vázaných na mokřadní lokality v prostoru budoucího
přírodního parku Černostudniční hřeben

Již od roku 1998 mapujeme a sledujeme na vybraných lokalitách
jednotlivé druhy orchidejí. Druhy byly vyhledávány a počítány pokud možno
v období květu, hodnoceny byly rizikové vlivy, četnost výskytu a stav
populace vzhledem ke stavu celé lokality. Během loňského mapování bylo
nalezeno 5 druhů orchidejí na 9ti lokalitách z celkem 18ti navštívených
lokalit z historicky dokladovaných výskytů.

Od roku 2002 se snažíme prosadit některé prameniště a mokřady
Černostudničního hřebene jako zákonem chráněná území.
Součástí této snahy je i mapování, monitoring a příprava
dalších podkladů, které mají sloužit jako odborná
argumentace pro jednání s obcemi a pro zavedení
vyhlášky. Během celé sezóny byla prováděna první část
průzkumů (hmyz a pavoukovci, obojživelníci, drobní
savci, mechorosty, vyšší rostliny) a vyhodnocovány starší
údaje z jednotlivých vybraných lokalit v rámci zájmového
území. Dokumentovány byly biotopy pramenišť a
vodotečí v lesních porostech nebo v jejich bezprostřední
blízkosti, ale i další maloplošné vegetační typy v okolí
(lůmky, lesní okraje a terénní rýhy). Byla pořízena fotodokumentace a
předána závěrečná zpráva Lesům ČR – Lesní správě Jablonec.

OCHRANA BIODIVERZITY V LESÍCH

Mapování floristického složení lesní vegetace v CHKO Lužické
hory s důrazem na chráněné a ohrožené druhy

Doplnění informací o výskytu vybraných druhů orchidejí na
Jablonecku a Semilsku

Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích
Cílem projektu, který trvá již od roku 1999 bylo zvýšit početnost a
druhovou pestrost ptáků ve vybraných porostech revíru Rádlo - v okolí
Císařského kamene, na Prosečském hřebeni, na Černostudničním hřebeni, v
revírech Harcov a Hraničná a v prostoru Fojtka - Oldřichov v Hájích.
Během podzimu 2004 bylo vyčištěno cca 485 budek - sýkorníků, 4
rehkovníky, 6 šoupálkovníků a 20 budek pro sýce ve všech zájmových
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V rámci projektu bylo v roce 2004 v jarním a letním období
zmapováno území o celkové ploše 20 km2. Jedním z cílů bylo poskytnout
Lesům ČR informace o cenných nálezech, aby byla zohledněna jejich
ochrana do budoucna. Mezi mapované lokality patřily Sanatorium Martinovo
údolí, Cvikov, Zelený vrch, Mařeničky, Jílový vrch, Jezevčí vrch, Heřmanice
a Dubina.
Mapované území bylo přírodovědně značně pestré, s množstvím
cenných lokalit na lesní i nelesní půdě. V lesích byly nejcennější porosty
ležící v NPR Jezevčí vrch a dále řada podmáčených lokalit.
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Při síťovém mapování bylo zaznamenáno 168 vzácnějších
rostlinných druhů, což je na území CHKO Lužické hory, které je převážně
botanicky chudé, vysoký počet. Vytipovali jsme také 38 biologicky
cennějších lokalit a navrhli způsoby jejich ochrany.

Monitoring hnízdění sýce rousného
Od května do července 2004 bylo v Jizerských a Lužických horách
zkontrolováno dohromady 330 budek, zaznamenány veškeré hnízdní
charakteristiky a okroužkována mláďata a samice na hnízdě. Získaná data
byla použita jako podklad pro dlouhodobější monitoring populace tohoto
ohroženého druhu.

Potravní ekologie sýce rousného
Tento projekt si kladl za cíl popsat faunu drobných zemních savců ve
dvou základních typech biotopů Jizerských hor a v Lužickohorském lese a
analyzovat pomocí rozboru vývržků složení potravy sýce rousného v obou
oblastech a zhodnotit jej ve vztahu k potravní nabídce.

EKOVÝCHOVA
Ekovýchova je jednou ze základních priorit ZO ČSOP Armillaria.
Pořádáme přednášky a semináře pro NNO i veřejnost. Těžištěm projektů
stejně jako v minulých letech byla přednášková činnost a pořádání seminářů
pro různé zájmové skupiny veřejnosti.

Den Země 2004
Se Společností přátel přírody jsme v roce 2004 již počtvrté
uskutečnili akci Den Země, která měla vzbudit zájem lidí o životní prostředí
a nenásilnou formou je seznámit se
současnými ekologickými problémy.
Akce probíhala v Lidových sadech v
Liberci, kde si mohli návštěvníci
kromě
obvyklých
ekologických
aktivit, jako jsou kvízy, hry s
ekologickou tématikou, informační
stánky
a
informační
panely,
připomenout dnes již zapomenutá
řemesla a jejich výrobky. V průběhu
akcí vystoupily dětské soubory,
součástí byly také přednášky a prezentace. Pro děti byl jako každý rok
připraven pestrý program s ekologickým motivem. K této akci jsme také
vyhlásili výtvarnou soutěž pro školní a neškolní kolektivy, nazvanou Planeta
zvířat.

Přednášky pro školy
Recyklovatelné odpady nemusí končit v odpadu
Příroda města Liberec
Invazní rostliny - nepřítel nebo součást přírody?
Křídlatka - plevel nebo pěstovaný druh?
Mokřady Liberecké kotliny
Příroda Lužických hor
Breberky (hmyz a jiné) okolo nás
Příroda Libereckého kraje
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Nabídky těchto přednášek využilo celkem sedm základních škol a
celkem proběhlo od ledna do prosince 2004 12 přednášek na základních
školách

Semináře pro školy
Ve spolupráci s DDM Větrník jsme pořádali dvoudenní ekologické
semináře v Jizerských horách s názvem „Děti lesu a les dětem“. 21 seminářů
se zúčastnilo cca 450 žáků a cca 46 učitelů základních škol z Liberecka. V
praktické části pomáhali účastníci semináře s prací v lesních školkách, při
sběru bukvic a úklidu klestí a při výletech rozšiřovali své poznatky o přírodě.
Večery byly spojeny s promítáním diapozitivů z různých částí světa.
Akce byla směrována tak, aby si děti odnesly co nejvíce zážitků a dále se
zajímaly o problematiku ochrany přírody.

Přednášky a semináře pro odbornou veřejnost
Příprava informačního a vzdělávacího centra Libereckého kraje –
KVK – prezentace projektu a diskuse s veřejností
Zákon a veřejný zájem – KVK – diskuse s poslanci a senátory

Účast ve správních řízeních na Liberecku
ZO ČSOP Armillaria se účastnila v roce 2004 cca 21 správních
řízení, většinou povolení kácení dřevin či zásahů do VKP, výjimek z ochrany
zvláště chráněných druhů nebo ohledně vlivu staveb či záměrů na krajinný
ráz.

SEPARACE RECYKLOVATELNÝCH ODPADŮ

Další akce pro veřejnost
Únor:
Týden občanských iniciativ - výstava a akce pro veřejnost
Duben:
Velikonoce v Galerii - akci spojenou s celostátní sbírkou „Místo pro
přírodu“ navštívilo přibližně 3000 osob
Květen:
Pouť sv. Josefa na Krásné - návštěvnost okolo 1000 osob z celého
regionu. Tradiční řemesla, kulturní program, tvůrčí dílnička, domácí
občerstvení atd.
Bambiriáda - společná akce s RADAMLK v Lidových sadech účast okolo 5000 osob za oba dny, hry a kvizy pro děti, tvůrčí dílny
Listopad:
„Místo pro přírodu - Příroda není na jedno použití" setkání
s učiteli a nejlepšími koordinátory projektu v DDM Větrník
v Liberci
Prosinec:
Vánoce v Galerii - tradiční akci navštívilo opět okolo 3000 osob,
hlavně rodičů s dětmi, tvůrčí dílna na ozdoby z korálků, z plastových
hoblin a ze slámy, prodej informačních materiálů, publikací aj.
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I v roce 2004 jsme navázali na dlouholeté aktivity naší organizace v
oblasti odpadů a dále je rozšiřovali. Pilířem činností byly i letos informační
kampaně a přednášky a sběr surovin ze škol a dalších míst, dále pak osvěta
široké veřejnosti prostřednictvím informačních letáčků, poradna pro
veřejnost, příprava nových sběrných míst a v neposlední řadě aktualizace
webových stránek na toto téma.
Během roku byly uspořádány
celkem čtyři přednášky o důležitosti
nakládání s odpady, již se zúčastnilo
celkem 112 dětí. Koordinovali jsme
sběr na celkem 102 místech v
Libereckém kraji. Odpady sebrané v
rámci těchto činností ze škol a dalších
míst jsme dále zpracovávali ve skladu
ZO v Liberci-Růžodole. Zde se
lisovaly všechny druhy PET lahví,
třídily a následně drtily plastové
kelímky PP a PS. Takto upravené materiály si odváželi jednotliví
zpracovatelé surovin, jejichž seznam se v průběhu roku rozšiřoval.
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V listopadu se uskutečnilo setkání koordinátorů sběru z řad učitelů i
dětí z jednotlivých škol v rámci akce "Místo pro přírodu" v Domě dětí a
mládeže Větrník v Liberci. Zde byly předány knihy a drobné ceny
zúčastněným školám a školkám za celoroční sběr materiálů. Pro děti i
dospělé byl připraven celodenní herní a tvůrčí program.
Součástí snahy o obecnou informovanost veřejnosti v problematice
odpadů byly i webové stránky www.armillaria.cz, které jsme synchronizovali
s našimi činnostmi a přidávali další aktuální a praktické informace.
Osvědčila se i poradna pro veřejnost a podnikatele, kterou využilo minimálně
50 občanů a 8 společností.

„CLEAN UP THE WORLD“
Jít příkladem aneb ekologická výchova v praxi
„Clean up the World“ je celosvětová kampaň
za čistší svět. Od roku 1999 jsme organizátory a
garanty této akce na Liberecku, v rámci které
uklízíme vytipované lokality v Libereckém kraji a
vyzýváme veřejnost včetně škol k vlastní iniciativě.
V minulém roce bylo
uspořádáno celkem 50 těchto akcí, z
toho 34 na jaře a 16 na podzim.
Cílem bylo vzbudit obecný zájem o
pořádek ve městě, zainteresovat do
těchto činností politické, veřejné a
mediální představitele a zároveň
vytvářet ekologické podvědomí
separací uklizených odpadů.
Úklid probíhal ve spolupráci se společností .A.S.A. , městem Liberec
a Lesy ČR. Do kampaně se přihlásila i řada organizací. Celková účast
dosáhla přibližně 1954 osob a nasbíralo se celkem cca 12 tun odpadů. Mezi
významnější uklízené lokality patřil lesík u letiště „Opičák“, lesík u teplárny
a naučná stezka Vesecké údolí. Další desítky menších úseků čistily od
odpadků školy i jednotlivě zorganizované skupiny občanů.

12

TÝDEN OBČANSKÝCH INICIATIV LIBERECKA
V rámci spolupráce v regionu a s dalšími NNO jsme pořádali již čtvrtým
rokem akci "Týden občanských iniciativ". Hlavním cílem projektu bylo připravit
a realizovat celoměsíční výstavu a několik pořadů o
činnosti a výsledcích práce neziskových organizací
města Liberce a celého kraje v rámci celostátní
kampaně "30 dnů pro občanský sektor". Hlavní akce
byly realizovány v objektu knihovny v Liberci. "Týden
občanských iniciativ Liberecka" byl pořádán skupinou
aktivních NNO a organizátorů pracujících do roku
2003 v komisi občanských iniciativ při Radě města
Liberec, hlavní organizaci převzala ZO ČSOP
Armillaria a Asociace nestátních neziskových
organizací Libereckého kraje (a v ní zastoupené další organizace). O záštitu celé
kampaně na Liberecku byli požádáni RNDr. František Pelc (poslanec
parlamentu) a Ing. Eva Bartoňová (náměstkyně hejtmana KÚ LK) a pro Týden
občanských iniciativ Dagmar Helšusová (náměstkyně primátora SML).
Výsledkem akce bylo několik forem představení celospolečensky
potřebných aktivit a zajímavých činností celého spektra NNO Libereckého
kraje, s důrazem na nabídku připravovaných veřejně prospěšných aktivit a
projektů na rok 2004, zejména jako prevence kriminálních jevů mezi mládeží a
problematickými skupinami obyvatel, ale i jako příklady partnerství a spolupráce
s Městem Liberec, s Libereckým krajem, s dalšími městy a obcemi kraje, ale i s
dalšími –např. vzdělávacími institucemi. Proběhly dvě zajímavé výstavy, dva
vzdělávací semináře, dvě informačně diskusní akce a jeden rozsáhlý odborný
seminář.
Cílem projektu bylo přiblížit široké veřejnosti veřejně prospěšnou
činnost neziskových organizací kraje a regionu, vyzdvihnout spolupráci NNO s
Městem Liberec a s dalšími subjekty ze všech oblastí činnosti, získat širší
podporu veřejnosti pro potřebné činnosti a aktivity a informovat média i
veřejnost o vybraných tématech a problémech, na jejichž řešení se
podílejí významně NNO.
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PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST
Připravili jsme stanoviska k 21 správním řízením, která projednával
odbor životního prostředí magistrátu, odbor životního prostředí Krajského úřadu
v Liberci, odd. ŽP ÚMO Vratislavice a Ministerstvo ŽP. S krajským úřadem
jsme zahájili spolupráci na projektu "Partnerství", financovaného ze SF v SROP
3.3.
Poskytujeme konzultace občanům i organizacím v oblasti ochrany
životního prostředí - zejména v nakládání s odpady, likvidaci invazních rostlin a
péči o pozemky. Vyjadřujeme se k problematice liberecké spalovny a k dalším
kontroverzním projektům. Celkem jsme během roku poskytli 128 konzultací.
Účastníme se aktivit Ekocentra ČSOP Ještěd i Regionálního centra a
podílíme se na jejich programu. Podobnou činnost provozujeme i v rámci aktivit
Centra občanských iniciativ, kde využíváme druhou kancelář k zajištění většiny
odborných projektů a k přípravě webových stránek nebo drobných propagačních
materiálů.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Pokračujeme ve spolupráci s odborem životního prostředí zemského
úřadu v Zittau na problematice odpadů a invazních rostlin, který se stal i
partnerem projektu podpořeného z programu Phare CBC. Z odborných institucí
probíhá aktivní výměna informací i příprava společných aktivit s pracovištěm
ekologie a ochrany přírody "TÜV Akademie" Löbau - konkrétně se skupinou
okolo dr. A. Fischer a to v rámci Euroregionu Nisa i v rámci řešené
problematiky invazních druhů. Spolupráci jsme zahájili s polskými partnery
(Muzeum przyrodnicze a Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze z
Jelení Hory) na připravovaných projektech na osvětovou činnost k problematice
invazních druhů i na mapování a likvidaci problematických druhů v krajině.
Zúčastnili jsme se mezinárodního semináře k problematice Natury 2000,
pořádaného společností Přátelé přírody (Naturfreunde) v Srbsku počátkem
prosince a získali tak nové kontakty na dobrovolné ochranáře z deseti zemí
Evropy.
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Úspěšně zahájen byl projekt "Parky pro lidi v Euroregionu Nisa", jehož
výstupem bude výstava a informační brožura o dosud přehlížených enklávách
zeleně vhodné pro relaxaci, součástí projektu jsou schůzky a konzultace v
obcích, setkání s veřejností i spolupráce s Hochschule Zittau při kompletaci
podkladů z německé části ERN. Projekt je realizován za podpory Nadace
Roberta Bosche prostřednictvím grantu ICN, o.p.s.

O naší organizaci a rozvoji členské základny ZO
V roce 2004 zůstal stav členské základny stejný jako v roce 2003.
ZO ČSOP Armillaria čítala 21 řádných členů, 1-2 vojáky na civilní službě.
Během roku fungovalo 3 - 5 zaměstnanců v kategorii „veřejně prospěšné
práce“ a 2-3 zaměstnanci zejména na odborné projekty a administrativní
práce. Během roku se u nás vystřídalo celkem 16 zaměstnanců a 24
brigádníků (studentů i odborných spolupracovníků).
Většina aktivit je realizována zaměstnanci ZO (praktické práce,
dlouhodobé projekty a aktivity), členové se podílejí na činnosti dle svých
profesních a časových možností, pravidelně se mohou účastnit porad i
podílet se na přípravě akcí pro veřejnost i pro další cílové skupiny.
Jsme otevřenou organizací i pro nové členy, kteří chtějí naplňovat
cíle a aktivity Českého svazu ochránců přírody metodami osvědčenými
během 25 let existence této organizace, případně se podílet na rozvoji těchto
metod v duchu technických možností 21. století, ale při respektování
etických principů využívání zdrojů financí, demokratických zásad jednání s
partnery i oponenty a při prosazování veřejně prospěšných rozhodnutí či
opatření.
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Hospodaření ZO ČSOP v roce 2004
(v celých tisících Kč)
Rozvaha
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Samostatné movité věci s soubory mov. věcí
Oprávky k dlouhodobému hmotnému
majetku celkem
Oprávky k samost. movitým věcem a
souborům movitých věcí
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se
státním rozpočtem
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
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1.1. 2004
0
203
203
- 203

31.12. 2004
41
226
226
- 185

- 203
355
168
58
2

- 185
458
149
36
75
36
2

72
36
181
84
97
6
3
6

267
110
157
42
6
36

355

499

1.1. 2004 31.12. 2004
PASIVA
249
349
Vlastní zdroje celkem
249
349
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
xxx
100
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
97
xxx
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
152
249
106
150
Cizí zdroje celkem
106
93
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
38
6
Zaměstnanci
44
48
Závazky k instit. soc. zabezp. a veř. zdr. poj.
25
28
Ostatní přímé daně
11
Jiné závazky
-1
57
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
57
355

PASIVA CELKEM
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499

ZO ČSOP Armillaria v roce 2004 vedla podvojné účetnictví a
dosáhla výnosů 2,5 mil. Kč.

Výkaz zisku a ztrát
Náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
náklady na prezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
ostatní daně a poplatky
ostatní pokuty a penále
kursové ztráty
jiné ostatní náklady
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
Náklady celkem
Výnosy
tržby z prodeje služeb
tržby z prodeje zboží
jiné ostatní výnosy
tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
přijaté příspěvky (dary)
přijaté členské příspěvky
provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek po zdanění
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307
4
13
77
78
130
3
668
860
223
2
24
12
26
5
3
2 435

K nejvýznamnějším zdrojům patřily dotace Ministerstva
životního prostředí na realizaci opatření v rámci PPK (celkem 456,5
tis. Kč), dotace Úřadu práce Liberec (311 tis. Kč), příspěvek Nadace
Roberta Bosche prostřednictvím ICN, o.p.s. (269 tis. Kč), dále zakázky
ÚVR ČSOP na realizaci drobných projektů v rámci programů
biodiverzity a pozemkových spolků (celkem 150 tis. Kč), příspěvek
Ekofondu města Liberec na projekty v rámci ekologické výchovy a
ochrany ŽP (celkem 234 tis Kč) a Libereckého kraje (celkem 155,5 tis
Kč) na různá praktická opatření v ZCHÚ i mimo ně.
Projekt pro ICN (záloha 269 tis. Kč v roce 2004) bude
doúčtován (část příslušných nákladů) v roce 2005, což se projevuje
v hospodářském výsledku.
Významné byly i vlastní výnosy v rámci hlavní činnosti
organizace ( celkem 967 tis Kč). Přijaté dary činily 29 tis Kč.
Hospodářský výsledek byl v zisku (100 tis. Kč) a jedná se o
část příspěvku na realizaci projektu podpořeného ICN.

712
257
1
8
150
999
1
407
2 535

Veškerá činnost vykázaná ve výkazu zisků a ztrát náleží do
hlavní činnosti, protože přímo souvisí s předmětem činnosti,
uvedeným ve stanovách. Veškeré realizované služby či prodej
zboží (publikace, recyklovatelné materiály) jsou realizovány vždy
pouze pro zajištění souvisejících neziskových aktivit na ochranu
přírody, životního prostředí a ekologické výchovy či osvěty, proto
nejsou předmětem daní (nejedná se o hospodářskou činnost).

100

19

V roce 2004 naše projekty a aktivity podpořili, na
činnostech spolupracovali:
Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody
Ministerstvo životního prostředí ČR
Evropská unie - program PHARE CBC
Ekofond Statutárního města Liberec
Krajský úřad Libereckého kraje
.A.S.A. Liberec, a.s.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Nadace škola hrou
Úřad práce Liberec
Okresní úřad Jablonec nad Nisou
Městský úřad Český Dub
FILINGER - výroba betonářské armatury, a.s.
Kalendář Liberecka
Radio Contact FM 101,4
OSPAP - velkoobchod papírem, a.s.
firma MATÉ
Törkret, s.r.o.
manželé Maříkovi
Dája Spalková

Děkujeme jim i všem dalším příznivcům a
dobrovolníkům
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