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Základní údaje o organizaci
Naše občanské sdružení vzniklo v roce 1980. Posláním
organizace je ochrana přírody a krajiny s hlavním zaměřením na druhovou ochranu živočichů a ekologickou výchovu a osvětu. Jsme samostatný právní subjekt, který
je součástí největší nevládní ekologické organizace v České
republice.
Od roku 1992 provozujeme záchrannou stanici v Bartošovicích na Moravě, od roku 2000 centrum ekologické
výchovy, o šest let později jsme zprovoznili ve spolupráci
se Správou CHKO Poodří informační centrum této chráněné krajinné oblasti.
g Sídlo organizace: Nový Jičín, Palackého 1986/74, 741 01
g Adresa zařízení: ZO ČSOP Nový Jičín —

Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy,
Bartošovice, čp. 146, 742 54
g Identifikační číslo: 47657901 g DIČ: CZ 47657901
g Bankovní spojení: Komerční banka, Nový Jičín,
číslo účtu 43-4305880297 / 0100
g Telefon, záznamník a fax do zařízení: 556 758 675
g Mobilní telefony: služba pro provoz záchranné stanice
a CEV (po pracovní době): 723 648 759 Jan Kašinský
Služba mimo pracovní dny: 602 271 836
Vedoucí zařízení Petr Orel: 602 540 037
g E-mailové adresy: cevbartosovice@csopnj.cz
zachr.stanice.bartosovice@csopnj.cz
Petr Orel: orel@csopnj.cz
Jan Kašinský: kasinsky@csopnj.cz
Marcela Orlová: orlova@csopnj.cz
g Internet: www.csopnj.cz; www.orelskalni.cz
g Počet řádných členů k 31. prosinci 2010: 26
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Úvodní slovo
V uplynulém roce jsme si připomněli 30. výročí založení
naší základní organizace, která za ta léta prošla bezesporu poměrně složitým ochranářským vývojem. Nicméně
toto výročí svědčí mimo jiné také o stabilitě a její dobré
životaschopnosti. Naše organizace vydává v tištěné podobě výroční zprávy již od roku 1998. I tato v pořadí již
třináctá výroční zpráva Vás přehledně seznámí s činností
naší organizace, se všemi programy a odbornými projekty
realizovanými v uplynulém roce.
Rok 2010 byl především rokem, kdy byla realizována
nezbytná a na naše poměry nesmírně rozsáhlá a náročná
rekonstrukce a dostavba celého areálu záchranné stanice.
Součástí tohoto projektu, financovaného převážně z prostředků Operačního programu životního prostředí, byl
také nákup potřebného technického a provozního vybavení. Přes tuto neobyčejně složitou investici, která také
zákonitě velmi negativně zasahovala do vlastního provozu
našeho zařízení, se v zásadě podařilo realizovat všechny
plánované odborné projekty i jednotlivé ochranářské
aktivity.
Děkuji upřímně všem, kteří se na naší činnosti podíleli a všem, kteří nás finančně či jinak podpořili.
Petr Orel, leden 2011
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Záchranná stanice
v roce 2010
Jde o jeden ze základních projektů naší organizace. Tento
program nechápeme jen jako ochranářskou práci, která
zásadním způsobem ovlivňuje zachování a udržení biodiverzity v naší přírodě. Přispíváme k udržení druhové
rozmanitosti přírody, k zachování populací volně žijících
zvířat. Z našeho pohledu jde však hlavně a především
o etický a humánní přístup, o naši snahu alespoň částečně odčinit ty negativní lidské faktory, které výrazně
ovlivňují život zvířat. V mnoha případech pro ně znamenají nesmírné utrpení a strádání, způsobují jejich přímé
ohrožení, úrazy a onemocnění.
Územní působnost našeho zařízení je dána smlouvou
v rámci tzv. Národní sítě záchranných stanic, fungující pod
gescí Českého svazu ochránců přírody. Dle této dohody
zajišujeme komplexní péči o zraněné volně žijící živočichy
na převážné většině Moravskoslezského kraje (mimo Rýmařova a Bruntálu). Dále je to Zlínský kraj, a to správní
území pověřených úřadů Bystřice pod Hostýnem, Valašské
Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Z Olomouckého
kraje jsou to Hranice na Moravě a Lipník nad Bečvou.
Za rok 2010 bylo přijato celkem 1 046 živočichů
91 druhů. Vypuštěno bylo 475 exemplářů, tedy 45,5 %.
Nižší podíl vypuštěných zvířat ve srovnání s předchozími
lety je způsoben vysokým počtem ježků západních (59)
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a zcela mimořádně vysokým počtem netopýrů pestrých
(46) a rezavých (17), přijatých v průběhu listopadu a prosince. Ježci jsou umístěni jednak v teplém zimovišti, kde
jsou krmeni a jednak ve studném venkovním zimovišti,
kde hibernují. Netopýři jsou umístění do náhradního zimoviště a je reálný předpoklad jejich bezproblémového
vypuštění v jarním období.
Poprvé přijatými druhy byly polák chocholačka, tetřev
hlušec, prase divoké a daněk evropský.
Celkem bylo za období 1983—2010 přijato 12 978
živočichů 214 druhů. Z toho savci 2 822 ex. 38 druhů,
ptáci 9 963 ex. 161 druhů, plazi 184 ex. 12 druhů, obojživelníci 9 jedinců 3 druhů.
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Druh:

Přehled
příjmů
za rok 2010
dle druhů:
Ohrožené druhy jsou
označeny kurzivou,
silně ohrožené tučně,
kriticky ohrožené
zeleně.

Předání: Úhyn: V držení: Vypuštění: Přijato:

Bažant obecný
Bukáček malý

3
1
2
1

Čáp bílý
Čáp černý
Čejka chocholatá
Červenka obecná
Daněk evropský
Dlask tlustozobý
Drozd brávník
Drozd zpěvný
Fretka tchořovitá
Havran polní
Holub domácí
Holub hřivnáč
Hrdlička zahradní
Husa polní
Hýl obecný

Jestřáb lesní

3

8

1

1
1
1
1
12

1
1
5
1
4
7
4
4
1

3
2
1

2

Jezevec lesní
Ježek východní
Ježek západní
Jiřička obecná
Kachna divoká
Kalous pustovka
Kalous ušatý
Káně lesní
Kavka obecná
Konipas bílý
Kos černý
Krahujec obecný

Krkavec velký
Kuna lesní
Kuna skalní
Labu velká
Lasice kolčava

23

2

4
1
5
62
1
3
13
30
7
1
11
12
1
2
6
7

2
3
47
3
1
2
2
1
1

5

Lejsek šedý
Lelek lesní
Liška obecná
Lyska černá
Moták lužní

Moták pochop
Netopýr hvízdavý
Netopýr pestrý
Netopýr rezavý
Netopýr sp.
Netopýr ušatý

1
6
3
3
2
3
1

1
3
38
17

4
97
6
4
9
24
2
5
18
8

5
1
1
1
1
1
1
14
1
5
1

26
1
13
1
1
1
2
2
1
17
1
4
7
7
6
1
1
8
1
12
206
7
10
1
22
56
11
6
30
21
1
2
8
17
1
1
1
2
1
1
7
6
55
20
8
2
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Netopýr večerní
Ostříž lesní
Pěnice pokřovní
Pěnkava obecná
Plch lesní

1
1
1
1
1
1
1
56

Plch velký
Polák chocholačka
Poštolka obecná
Prase divoké
Psík mývalovitý
Puštík bělavý
Puštík obecný
Racek bělohlavý
Racek bouřní
Racek chechtavý
Raroh kříženec
Rehek domácí
Ropucha zelená

1
1
6

83

13
1

1
4

1

1
3

1
1

39

Rozela Pennantova
Rozela pestrá
Slípka zelenonohá

43

1

Sluka lesní
Sojka obecná
Sova pálená
Srnec obecný
Straka obecná
Strakapoud velký
Sýc rousný
Sýkora koňadra
Špaček obecný
Tetřev hlušec

2

Užovka obojková
Veverka obecná
Vlaštovka obecná

1
2
3
1
1
16
4
9
1
3
1
3
5
3
4
2
1

Volavka popelavá
Vrabec domácí
Vydra říční

Výr velký

7

2

2

Rorýs obecný

Zajíc polní
Zmije obecná
Zvonek zelený
Zvonohlík zahradní
Želva nádherná
Žluna zelená
Celkový součet

1

2
1
5
3
4
2
1
1
12
6
1
9
1
1

10
7
1

4
11
2
1

5
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3
415

144

1
475

1
1
1
2
1
1
1
141
2
1
1
19
1
1
5
1
4
1
82
1
1
2
3
3
2
23
7
13
1
5
1
1
4
17
9
5
11
2
5
21
2
8
1
5
4
1 046

Bartošovice

Mapka územní působnosti
záchranné stanice v Bartošovicích
Příjmy z jednotlivých krajů:
Moravskoslezský 924; Zlínský 84, Olomoucký 37; Jihomoravký 1; celkem 1 046.
Příjmy dle obcí s rozšířenou působností:
Bílovec 55, Bohumín 15, Bruntál 3, Bystřice pod Hostýnem 7, Český Těšín 16,
Frenštát pod Radhoštěm 18, Frýdek-Místek 97, Frýdlant nad Ostravicí 10,
Havířov 37, Hlučín 18, Hranice 24, Jeseník 2, Karviná 56, Kopřivnice 71,
Kravaře 4, Krnov 9, Lipník 1, Nový Jičín 121, Odry 25, Opava 60, Orlová 20,
Ostrava 254, Přerov 7, Rožnov pod Radhoštěm 24, Šumperk 2, Třinec 19,
Valašské Meziříčí 42, Vítkov 16, Vsetín 7, Zlín 3, ostatní 3.
Celkem 1 046.
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Naplňování těchto projektů je především motivováno
snahou o obnovu a posílení populací vybraných druhů
z kategorií kriticky a silně ohrožených druhů živočichů.
Snažíme se klást důraz na komplexnost programů a vzájemnou provázanost jejich jednotlivých částí, jako jsou monitoring, ochrana hnízdních biotopů a hnízdiš samotných,
vytváření nových hnízdních možností (budky, hnízdní
podložky apod.), záchranné transfery, odchov v zajetí,
následné vypouštění mlá at a eliminace negativních jevů
přímo ohrožujících jedince nebo celé populace.

Regionální záchranný program
„Sova pálená“
Tento projekt je řešen ve spolupráci se Zoologickou zahradou Ostrava a Správou Chráněné krajinné oblasti
Poodří. V rámci projektu probíhal monitoring především
na území okresu Nový Jičín a podrobně pak na území
CHKO Poodří. V tomto chráněném území a v jeho okolí
hnízdilo v uplynulém roce minimálně pět párů sov pálených. To je poměrně stabilní hnízdní populace této nádherné sovy.
Na území CHKO Poodří bylo v uplynulém roce vypuštěno 24 mlá at sovy pálené, z toho čtyři mlá ata
narozena v roce 2009, 15 bylo převzato z odchovu ZOO
Ostrava, jedno z odchovu ZOO Olomouc. Tato mlá ata
byla po cca čtyřtýdenní přípravě v rozletové voliéře vypuštěna na vybraných lokalitách ve skupinkách čtyř až
šesti mlá at.

9

Výroční zpráva za rok 2010

Regionální
záchranné
programy
vybraných
ohrožených
druhů

Tyto alba

Athene noctua

Regionální záchranný program
„Sýček obecný“

Také tento projekt je řešen ve spolupráci se Zoologickou
zahradou Ostrava a Správou CHKO Poodří se sídlem ve
Studénce. Projekt je realizován již od r. 2000. Sýček obecný
je bezesporu naším nejvíce ohroženým druhem sov.
V jarních měsících probíhal namátkový monitoring
v terénu, a to na lokalitách, kde probíhá vypouštění mláat. Tento monitoring prokázal výskyt v k.ú. Kunín, Bartošovice, Studénka, Košatka-Petřvaldík. Pozorování sýčků
bylo také na dalších lokalitách, kde již od roku 2000
probíhá repatriace odchovaných mlá at. Šlo o k. ú. Suchdol nad Odrou, Nový Jičín-Libhoš, Studénka a Mošnov.
V květnu proběhla kontrola všech 48 budek vyvěšených na území CHKO Poodří. Sýček neobsadil žádnou
z těchto budek, nebyly nalezeny ani žádné pobytové
znaky, mimo budek umístěných přímo v areálu stanice.
Zde jsou pravidelně zaznamenávány pobytové znaky
jako peří, vývržky či zbytky potravy. Sýček je zde také
velmi často pozorován. Část budek je obsazena pěvci,
veverkami či hmyzem. Na sklonku r. 2010 jsme získali
ověřenou informaci o hnízdění námi vypouštěných sýčků
v r. 2009 na k.ú. Kunín, Suchdol nad Odrou a Albrechtičky, což považujeme za skvělý úspěch projektu. V roce
2009 bylo z těchto hnízd vyvedeno 13 mlá at. O rok později bylo vypuštěno na vybraných lokalitách 17 mlá at.
Výroční zpráva za rok 2010
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Návrat orla skalníhoAquila chrysaetos
do České republiky v roce 2010
V roce 2010 měl projekt velmi pozitivní průběh. Vypuštění ptáci nemají žádný problém a jsou schopni se ve
volné přírodě uživit a postupně, tak jak orli dospívají,
obsazují trvalá teritoria. Vzhledem k mimořádně nepříznivému počasí v hnízdním období a velmi nízkému počtu
úspěšně hnízdících párů orlů na Slovensku, podobně jako
v roce 2009, se pro projekt podařilo získat pouze dvě mláata orla skalního, obě samice. Samice Petra byla odchována v záchranné stanici v Bartošovicích pod adoptivní samici Dinou, druhá samice Orava strávila převážnou
část dospívání s adoptivní matkou Zojou v záchranné
stanici v Zázrivé na Slovensku. Samici Oravě byla před
vypuštěním nainstalována kombinovaná satelitní vysílačka (na solární energii) s radiovou a Petra má připevněnou klasickou radiovou vysílačku s životností na dobu 5
až 6 let. Do volné přírody byly vypuštěny 11. srpna 2010.
Celoročně probíhal monitoring všech vypuštěných
orlů, díky čemuž se podařilo nalézt minimálně ve třech
případech stálá teritoria. V jednom případě pak hnízdní
teritorium, a to u samce Davida (vypuštěného roku 2006)
a samice Filomény (2007), kteří vytvořili stabilní hnízdní
pár.
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Po více než 100 letech jsme pak mohli sledovat na
území České republiky průběh hnízdění orlů skalních.
Přestože toto hnízdění nebylo nakonec úspěšné, šlo bezesporu o obrovský úspěch. Teritorium má také obsazeno
samice Cecilka (2006) a v zásadě v celém průběhu roku
držela také teritorium samice Isabela (2008). U ostatních orlů se nám teritoria ještě nepodařilo dohledat, je
pravděpodobné, že se tak stane až v roce následujícím.
Především pak u orlů vypuštěných v letech 2006 a 2007,
kteří by se již měli „usadit“.
V rámci projektu probíhá celá řada dalších rozsáhlých aktivit v oblasti ekologické výchovy a osvěty, speciální program k projektu doposud absolvovalo 3 021 žáků
základních škol v Moravskoslezském kraji. Průběžně jsou
pak aktualizovány speciální webové stránky k tomuto
projektu: www.orelskalni.cz

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Generálním partnerem projektu je MATTONI

Výroční zpráva za rok 2010
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Další ochranářské
projekty a aktivity
Monitoring a ochrana motáka lužního (Cyrcus pygargus )
v roce 2010. Stejně jako v předchozích letech jsme sledovali hnízdní populaci motáků lužních v okrese Opava
a na Novojičínsku. Hlavním úkolem bylo zabránit případným ztrátám při sklizni obilovin či pícnin v období,
kdy na hnízdech jsou ještě nevzletná mlá ata.
Monitoring a praktická ochrana výra velkého (Bubo
bubo) v roce 2010 v Moravskoslezském kraji. Celkem byla
věnována pozornost pěti hnízdištím.
Kontrola a údržba hnízd a budek pro kalouse ušaté
a poštolky obecné v Moravskoslezském kraji. Tak jako
každoročně byla provedena fyzická kontrola 47 hnízdiš
poštolek obecných (budky na stožárech VN a VVN, popř.
budek na budovách) a 15 umělých hnízd pro kalousy
ušaté. Nově jsme pak instalovali hnízdní plošinu pro orly
mořské, čápy černé a upravili náletem zarůstající hnízdní
plošinu v bývalém kamenolomu.
Byla provedena kontrola a vyčištění 100 budek pro
pěvce v Novém Jičíně v lokalitě „Na Skalkách“. Pro obojživelníky byla vykopána další prostorná tůňka ve Veřov-
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ských vrších. Ve spolupráci s odborem životního prostředí
města Nového Jičína jsme vybudovali na lokalitě Bocheta
zábrany znemožňující migraci žab přes frekventovanou
komunikaci a zajistili výrobu a instalaci tří krmítek pro
drobné pěvce v novojičínských parcích.
Zajišovali jsme průběžně záchranný transfer skokanů
a ropuch uvízlých v bočním odtoku nádrže na Čeráku.
Provedli jsme záchranné transfery cca 350 ks skokanů
hnědých a 230 ks ropuch obecných, dále pak 8 snůšek
(cca 200 vajíček) z ohrožených lokalit, resp. z člověkem
uměle vytvořené „pasti“. Dále jsme zajistili několik dalších lokalit významných pro reprodukci obojživelníků.
Den stromů. U příležitosti tohoto dne jsme tak jako
v letech předcházejících vysadili stromy, tentokrát tři jabloně — jaderničky na Svinci.
Mezi další ochranářské aktivity patří oprava a údržba
Naučné a vlastivědné stezky Františka Palackého. Kosení
přírodní rezervace Rákosina na území CHKO Poodří. Ornitologická pozorování, monitoring živočichů na vybraných
lokalitách s pomocí tzv. fotopastí. A samozřejmě brigádnické aktivity v areálu záchranné stanice v Bartošovicích.
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Ekologická
výchova a osvěta
Akcí pořádaných Centrem Ekologické výchovy a akcí, na
nichž jsme se podíleli, prošlo cca 7 800 osob, z toho návštěvy organizovaných skupin představují 4 800 osob, zejména žáků a studentů MŠ, ZŠ a SŠ a 572 studentů VŠ.
Přestože nabízíme většinu programů v průběhu celého
roku, soustře uje se zájem zejména na období duben až
červen a září až říjen. V květnu a červnu již zájem škol
překračuje naše možnosti. Individuální a rodinné skupiny
návštěvníků představují 1 200 osob a přicházejí zejména
ve volných dnech v období od 1. května. (Z toho v rámci
akce „Otevírání Poodří“ u příležitosti Evropského dne
parků, navštívilo informační centrum přibližně 180 osob
a v rámci „Pooderských rybářských slavností“ 260 osob.)
Na základě smlouvy umožňujeme individuální praxi
studentům Střední přírodovědné a zemědělské školy v Novém Jičíně. Zároveň ve stanici probíhají praktické maturity této školy.
Zúčastnili jsme se akcí ke Dni Země v Ostravě- Porubě
a Třinci, kde jsme prezentovali osvědčený a úspěšný program „Stopy“. V městě Hranice proběhla v červnu s naší
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účastí výstava ke Dni životního prostředí. V říjnu ve Frenštátě pod Radhoštěm pak akce na téma „Emigrace a imigrace zvířat aneb — Co je to doma?“ Tyto akce oslovily
cca 1 000 osob.
V červnu proběhlo ve stanici natáčení soutěžního
pořadu pro děti „Hra na zelenou“.
V průběhu celého roku pak byla velká pozornost věnována zpracování projektové dokumentace na akci Dům
přírody Poodří. Tato velmi významná ekovýchovná investice byla připravena ve spolupráci se Správou CHKO
Poodří a je možné se s ní blíže seznámit na našem webu
www.csopnj.cz

Záchranné centrum
CITES v roce 2010
Funkci záchranného centra vykonáváme od roku 1997,
to znamená, že v našem zařízení jsou ve smyslu zákona
o obchodování s ohroženými druhy organismů umisována na přechodnou dobu zvířata zabavená — odebrána
z nezákonného držení. V průběhu let 1997 až 2009 prošlo
v této souvislosti naším zařízením přes 1 200 zvířat. V roce
2010 bylo nově přijato šest vzácných papoušků.

17
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Dostavba a rekonstrukce
areálu stanice
Dne 15. listopadu 2009 byla zahájena v historii organizace vůbec největší investiční akce, a to „Dostavba a rekonstrukce areálu záchranné stanice v Bartošovicích, včetně dovybavení“, která byla dokončena k 30. 11. 2010.
Tato investiční akce o finančním rozsahu 17 131 523,- Kč
zajistila dobudování potřebných chovatelských kapacit,
rozsáhlé opravy účelových a provozních objektů včetně
vybudování nového oplocení areálu a nákup chovatelských, odchytových a dalších provozních potřeb záchranné stanice. Projekt realizovaný v letech 2009—2011
byl spolufinancován Evropskou unií — Evropským fondem
pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí. Na financování se pak výrazně podílela Nadace
ČEZ, Moravskoslezský kraj, Lesy ČR a Nadace OKD.

Výroční zpráva za rok 2010

18

19

Výroční zpráva za rok 2010

Ovce Valašky
Do programu záchrany, selekce a rozšíření chovu ovce
Valašky jsme zapojeni od roku 2000. Naše chovné stádečko v současnosti čítá šest bahnic a dva berany. V roce
2010 se nám narodilo pět jehňat.
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Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
Spotřebované nákupy celkem..................1 835
Spotřeba materiálu.................................1 650
Spotřeba energie.......................................174
Spotřeba ostatních nesklad. dodávek ...........11
Služby celkem........................................6 607
Opravy a udržování................................5 048
Cestovné.....................................................36
Ostatní služby.........................................1 522
Osobní náklady celkem...........................1 737
Mzdové náklady......................................1 317
Zákonné sociální pojištění..........................420
Ostatní náklady celkem..............................152
Kursové ztráty.............................................55
Jiné ostatní náklady....................................97
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv
a opr. položek celkem................................542
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného IM..........................................542
Poskytnuté příspěvky celkem.........................7
Poskytnuté příspěvky....................................7
Náklady celkem..............................10 881

g
g
g
g
g
g
g
g

Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem....................................1 002
Tržby z prodeje služeb............................1 002
Ostatní výnosy celkem...............................266
Kursové zisky................................................4
Jiné ostatní výnosy....................................262
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opr. položek celkem................................221
Tržby z prodeje materiálu............................30
Zúčtování zákonných rezerv.......................190
Přijaté příspěvky celkem.........................1 912
Přijaté příspěvky.....................................1 907
Přijaté členské příspěvky...............................5
Provozní dotace celkem...........................7 676
Provozní dotace......................................7 676
Výnosy celkem.................................11 077

g
g

Hospodářský výsledek před zdaněním........196
Hospodářský výsledek po zdanění..............196

g
g
g
g
g
g
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Finanční
zpráva
2010
Během roku 2010
proběhla převážná část
rozsáhlé a finančně
i organizačně náročné
akce „Rekonstrukce
a dostavba chovatelských a účelových
zařízení (včetně
vybavení — Záchranná
stanice Bartošovice“
v celkovém objemu
17 131 523 Kč.
Účetní operace související s touto velkou akcí
ovlivnily (a budou
ovlivňovat i v následujících létech) jak
náklady, tak příjmy,
ale taky výši vlastního
jmění ZO.

Dášenka

Personální zajištění
aktivit ZO ČSOP Nový Jičín
Výbor organizace pracoval roku 2010 ve složení:
Petr Orel (předseda), ing. Ivo Mílek (místopředseda),
Marcela Orlová (hospodářka), Naa Michálková (jednatelka), ing. Václav Dorazil, MUDr. Ludmila Máslová (revizorka organizace).
g

g Zaměstnanci: Petr Orel (vedoucí zařízení), Jan Kašinský (zástupce vedoucího), Radim Wrzyszcz (ošetřovatel), Martin Bělehrádek (ošetřovatel), Marcela Orlová (asistentka projektu, částečný úvazek).
g Stálí spolupracovníci: Radim Maloušek (zajištění
provozu a další služby), Miroslav Tarča (údržba areálu,
zajištění provozu), ing. Otakar Závalský (zabezpečení
odborných projektů), Bc. Miroslav Bitter (správce webových stránek), Imrich Bitter (spolupráce při záchraně
živočichů).
g Ostraha areálu v Bartošovicích zůstala na Dášence,
Sára odešla v březnu 2010 do psího nebe.

Sára
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Poděkování
Za finanční, materiální a odbornou podporu
a spolupráci děkujeme
těmto subjektům a jednotlivcům:
g

NEW REMYS s.r.o. g Tomášek Vítězslav g Martin Kříž

g ŠTURM TRANSPORT spol. s r.o. g Ing. arch. Tupý Zdeněk

Květa Přívětivá g Vlasta Tupá g JUDr. Jozef Bohdan
Hanzal Pavel g Holubcová Jana g Hrišková Eva g
Strakošová Dagmar g Děti ZŠ a MŠ Tyršova (Frenštát p. R.)
g Lenka Husáková g Soňa Měrková g Vidurek Josef g
Marcela Orlová g paní Hladká g Kočí Richard g Rostislav Opíchal g Lonová Vladimíra g Miloš Růžička g Přibyláková Antonína g Wenglorz Robert g Miloš Toman g
Hana Suchánková g Koutná Naděžda g Pavla Štěpánová g Sušovský Karel g kolektiv UMOb Petřkovice g
Šmíd Leoš g Svaříček Filip g pan Schonwalder g Velčovská Šárka
g
g

Moravskoslezský kraj g Statutární město Ostrava g
Zlínský kraj g Nový Jičín g Havířov g Karviná g Bílovec
g Valašské Meziříčí g Hranice g Životice u NJ g Frýdek-Místek g Kopřivnice g Frýdlant n. O. g Odry g Frenštát
pod Radhoštěm g Třinec g Jistebník g Vítkov g Bohumín
g Stonava g Příbor g Studénka g Hlučín g Suchdol nad
Odrou g Sedlnice g Velké Albrechtice g Závišice g Jindřichov g Olšovec g Albrechtičky g Ženklava g Teplice nad
Bečvou g Rybí g Raškovice g Skotnice g Ha g Trojanovice g Pražmo g Závada g Šenov u Nového Jičína g Litultovice g Mošnov g Bordovice g Chvalíkovice g Vysoká
g Nižní Lhoty g Hutisko-Solanec g Dětmarovice g Raduň g Paskov g Ropice g Velopolí g Horní Bludovice g
Kateřinice g Soběšovice g Brušperk g Kozlovice g Kelč
g Bolatice g Petřvald g Staříč g Doubrava g Dolní Životice g Horní Suchá g Krásná g Jeseník nad Odrou g
Hladké Životice g Dolní Lhota g Kunín g Mankovice g
Klimkovice g Vyšní Lhoty g Lešná g Trnávka g Lichnov
g Dobroslavice g Polom g Starý Jičín g Bernartice nad
Odrou g Markvartovice g Nýdek g Darkovice g Kobeřice
g

g Dále děkujeme vedení obce Bartošovice, Regionu Poodří, MVDr. Milanu Šturmovi, kolektivu pracovníků Meteorologické stanice Lysá Hora, Veterinárnímu asanačnímu ústavu v Mankovicích a ZŠ v Bartošovicích.
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g TEXT VÝROČNÍ ZPRÁVY P. OREL, M. ORLOVÁ, J. KAŠINSKÝ
ÚPRAVA J. ŠAMAJ, GRAFICKÝ ATELIÉR EVERWIN g FOTOGRAFIE ARCHIV ZO ČSOP
NOVÝ JIČÍN g TISK GRAFICO s.r.o., OPAVA g VYDALA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 70/02 NOVÝ JIČÍN
V BŘEZNU ROKU 2011

