
              Děkujeme           
 

ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky děkuje i touto cestou občanům a příznivcům, stejně tak Městu 
Valašské Klobouky a dalším organizacím za mimořádnou pomoc, kterou jste nám věnovali po požáru základny 
KOSENKA od prosince 2011.  Díky i Vaší finanční, materiální a organizační pomoci, podařilo se nám během roku 
2012 odstranit většinu všech škod a obnovit i naši činnost pro přírodu, krajinu a společnost. Podařilo se řádně 
opravit zděnou organizační budovu poškozenou nejen ohněm, ale neodvratně i hasebním zásahem / třetina nová 
střecha, obnovená ubytovna, obnoveny kanceláře a komunikační vybavení, vrácena zachráněná knihovna i 
archiv, obnovena dílna. Podařilo se nahradit téměř všechny škody u sousedů. Během podzimu, se pak podařilo 
po náročných jednáních postavit hrubou stavbu stodoly s původní hospodářskou vestavbou. S pomocí ústředí 
ČSOP jsme se dobrali i k pojištění obnovené základny ČSOP. Obnovné práce a likvidaci materiálních škod 
chceme dokončit v letošním roce.   

Je povzbuzující všimnout si, že největší pomoci se nám dostalo od neorganizovaných občanů a 
neziskových organizací, z více oblastí a různého zaměření. Poděkování patří Všem. Kéž se tak dál děje i 
v situacích běžného života, i v zájmu prospěchu celé společnosti i přírody.  

V podmínkách dříve nepojištěné základny je vaše solidarita s námi mimořádným činem a ještě jednou 
všem velmi děkujeme. Těšíme se, že v radostnějších událostech, při práci pro přírodu, krajinu a obyvatele 
Valašskoklobucka budeme se na Kosence dál setkávat. 

 

Miroslav Janík 

předseda ZO ČSOP KOSENKA 

Valašské Klobouky 

 

Valašské Klobouky 10. května 2012 

 



 

Finanční přehled ZO ČSOP KOSENKA k obnov ě základny po        
požáru do konce roku 2012 /samostatné ú četní st ředisko/ 

Dárci vedení na účtu 

obnovy základny po požáru    podle druhu vkladů:  
Děkujeme 705 214,00 Kč  finanční dary /účetně/ 
Děkujeme 185 637,00 Kč  materiální dary a služby /účetně/ 
Děkujeme 128 800,00 Kč dobrovol. dobrovolná práce - brigády /mimo účet/ 

Celkem vklady financí, 
materiálu, služeb a 
dobrovolné práce 1 019 651,00 Kč  z toho rozbor: 
   podle sektorů: 

Děkujeme 487 314,00 Kč  občanský sektor  
Děkujeme 182 900,00 Kč  podnikatelský sektor /materiál, služby a finance/ 
Děkujeme 220 637,00 Kč  veřejný sektor  
Děkujeme 128 800,00 Kč dobrovol. dobrovolná práce - brigády příznivci a členové 
Děkujeme 1 019 651,00 Kč  Celkem za všechny 

   z toho největší dárci: 
Děkujeme 266 576,00 Kč  neorganizovaní občané, řemeslníci, příznivci 
Děkujeme 220 738,00 Kč  neziskové občanské organizace ČR a místní 
Děkujeme 140 000,00 Kč  Klobucká lesní s.r.o. – materiál - dřevo 
Děkujeme 100 000,00 Kč  Zlínský kraj  
Děkujeme 68 200,00 Kč  Město Valašské Klobouky – služby a finance 
Děkujeme 65 600,00 Kč  další města a obce 

   v tom největší příklady: 
Děkujeme 77 000,00 Kč  Lipka Brno – Dům ekologické výchovy Brno 
Děkujeme 60 127,00 Kč  občané a řemeslníci při 20.VMJ 
Děkujeme 55 700,00 Kč  Nadace Veronica Brno 
Děkujeme 43 655,00 Kč  organizace ČSOP  
Děkujeme   a další …  a další…  kteří nás v neštěstí přijali . . . 

 
    

Náklady na 
obnovu 
KOSENKA 
2012 268 462,00 Kč  

zděná budova /střecha, ubytovna, 
dvě pracovny a zařízení, dílna, 
okna, čelo budovy/ 

 468 745,00 Kč  

stodola a stáj ve stodole /likvidace 
požářiště, hrubá stavba včetně 
stáje/ 

 143 833,00 Kč  opravy u sousedů a partneři 
 16 202,00 Kč  organizační náklady 
 128 800,00 Kč  dobrovolnická pomoc 
Náklady na obnovu 
KOSENKA 2012 celkem 1 026 042,00 Kč          včetně dobrovolnické pomoci 

 


