úvodem

	Vážení strážci, na našem loňském setkání na Šumavě jsme hovořili o potřebě vydávání interního zpravodaje  pro informovanost o dění , které se nás bezprostředně týká jak doma tak i v zahraničí. Doufám, že od myšlenky neutekla dlouhá doba a skutek je v podobě tohoto nultého čísla našeho Zpravodaje na světě. 
Tento zpravodaj by měl vycházet nepravidelně podle potřeby a nasbíraných informací. Přál bych si, aby byl užitečným a dobrým poslem zpráv.
Na jaře letošního roku jsme se na naši žádost stali řádnými členy Mezinárodní federace strážců (International Ranger Federation - IRF). Naším členským příspěvkem bude právě tento Zpravodaj, jelikož místo platit do centrály IRF máme asi 1% z našeho rozpočtu poskytnout na řádnou informovanost našich členů As.
Přispět svým námětem, názorem či užitečnou informací může každý z nás. Nebojme se na těchto stránkách rozvinout diskusi na témata, která nás trápí. Napišme o zajímavém zážitku ze strážní služby. . .
Přeji mnoho sil.
                                                          Petr Grendziok
                                                              předseda
                                                 Asociace strážců přírody
                                        chráněných území České republiky 





Poznámka tiskového garanta

Skutečně bych nikdy nevěřil, že bude příprava Zpravodaje AS tak náročná a zdlouhavá. Už jenom konečná verze loga se rodila půl roku, přičemž korespondence mezi Jeseníky, Beskydami, Prahou a Krkonošemi byla přímo vysokofrekvenční.
Na setkání Výboru AS v Beskydech na Mionší jsme se shodli na tom, že nápis na logu by měl být doplněn (úplný nápis tedy zní – ASOCIACE strážců přírody čr), což znamená, že se musí přepracovat počítačové zpracování, titulní strana zpravodaje (bude ji mít č. 1/99) a taky internetová stránka.
Docela problém je i v tom, že se mi sešly příspěvky v různých softwarových úpravách (dokonce T602) a převádět je do Wordu byla docela zábava. Bylo jednodušší je kompletně přepsat. O úpravách titulní stránky nemůžu ani psát, klepou se mi z toho ruce a blednu. Pro to všechno jsem rád, že se zpravodaj podařilo vydat zatím v této podobě.
Nicméně teď je už vše nastartováno, příspěvky do Zpravodaje 1/99 jsou téměř všechny nashromážděné a v krátké době bude připraven k distribuci. Doufám, že se  Vám do rukou dostane ještě letos.

                                                                                 Michal Ulrych


P  R  O  G  R  A  M  O  V  É
P  R  O  H  L  Á  Š  E  N  Í
A  S  O  C  I  A  C  E      S  T  R  Á  Ž  C  ů      p  ř  í  r  o  d y     Č R



asociace strážců vznikla v roce 1998 jako profesní organizace, která sdružuje strážce ochrany přírody v ČR.
 
Jejím cílem je zvyšovat odborný růst svých členů. AS je stavovskou organizací, která nenahrazuje odbory. 

Je reprezentována sedmičlenným výborem, který zajišťuje její činnost a o zásadních návrzích rozhoduje valná hromada.


 Členem AS se může stát strážce přírody nebo zájemce souhlasící se stanovami. Finanční zdroje tvoří členské příspěvky a sponzorské dary. Tyto prostředky slouží k zajištění činnosti organizace. 


Stanovy AS byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 2.6.1998 dle zákona 83/1990 Sb.








stanovy

asociace strážců přírody
chráněných území české republiky 


čl. 1. - Název

	Název občanského sdružení je  “Asociace strážců přírody chráněných území České republiky”  ( zkratka ASPCHÚČR ), zkrácený název je
“Asociace strážců” ( zkratka AS ).

čl. 2. - Charakter

	AS je nevládní a neziskové občanské sdružení dle české legislativy s působností na celém území České republiky. 

čl. 3. - Sídlo

	Středisko terénní služby Správy Krkonošského národního parku,
Pec pod Sněžkou č.p. 172, PSČ 542 21.

čl. 4. - Účel a cíle

	Účelem AS je zvyšování profesního standartu a zajištění odborného růstu členů AS.	
	AS navenek zastupují členové Výboru AS či výborem AS pověření členové.

čl. 5. - Členství

	Členství v AS je dobrovolné. Členem AS se může stát pouze osoba, která souhlasí se stanovami AS a dodržuje usnesení orgánů AS.

	Členem AS se může stát člen stáže přírody nebo i osoba souhlasící se stanovami AS. K přijetí za člena AS je nutné doporučení dvou stávajících členů AS a jeho přijetí odsouhlasí Výbor AS či do jeho vzniku přípravný výbor. Členem se stává zájemce dnem registrace přihlášky Výborem AS. Členství zaniká vystoupením, vyloučením člena Valnou hromadou AS, zánikem AS či úmrtím člena.

čl. 6. - Práva a povinnosti členů

	Právem člena AS je dostávat informace o AS, dle možností účastnit se akcí pořádaných a spolupořádaných AS, hlasovat na zasedání, být volen do orgánů AS, podávat návrhy a připomínky.	

	Povinností člena AS je dodržovat stanovy AS, plnit úkoly dané Výborem AS nebo Valnou hromadou AS, poskytovat informace odpovídajícím způsobem, platit včas členské příspěvky, nepodnikat žádné kroky v rozporu se zájmy AS.

čl. 7. - Struktura AS

	Orgány AS jsou Výbor AS a Valná hromada AS. 

Sedm členů Výboru AS je zvoleno nadpoloviční většinou Valné hromady AS. Výbor AS volen na dobu dvou let je složen z předsedy AS, místopředsedy, pokladníka a členů výboru AS. Funkce ve Výboru AS stanoví jeho členové po zvolení Výboru AS Valnou hromadou AS. Při předčasném ukončení výkonu funkce či odvolání členů Výboru AS, Výbor AS doplní počet svých členů z členské základny AS. 

Výbor AS organizuje akce, sestavuje rozpočet AS, zodpovídá za jeho plnění, přijímá a eviduje členy AS, navrhuje změny stanov a výši členských příspěvků a navrhuje plán činnosti AS. Schází se podle potřeby minimálně dvakrát ročně a navenek zastupuje AS. 	

	Valnou hromadu AS tvoří členové AS přítomni na zasedání AS.       

 O zasedání AS informuje Výbor AS členy AS minimálně jeden měsíc předem a to i při písemné žádosti alespoň 1/3 členů AS do jednoho měsíce po podání žádostí. 

	Valná hromada AS schvaluje návrh rozpočtu, plán činnosti, volí a odvolává členy výboru, vylučuje členy, schvaluje změny stanov, určuje výši členských příspěvků a rozhoduje o zániku AS.

	Valná hromada se schází dle potřeb, minimálně 1x ročně. Valná hromada AS i Výbor AS rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

čl. 8. - Hospodaření

	AS hospodaří dle ročního rozpočtu, který sestavuje Výbor AS a schvaluje Valná hromada AS.
	Příjmy AS tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a jiné legální zdroje.

	Výdaje AS jsou finanční prostředky k zajištění činnosti AS.

	Výsledky hospodaření a plnění rozpočtu jsou Výborem AS zveřejňovány a jsou přístupné členům AS a dalším subjektům, které se podílí na hospodaření AS.


čl. 9. - Zánik

	AS zanikne rozhodnutím Valné hromady.


čl. 10. - Závěrečné ustanovení

	Tyto stanovy jsou platné ode dne registrace Ministerstvem vnitra České republiky. 

                                                                                                                       Ministerstvo vnitra ČR
    Registrace stanov provedena 2.6. 1998


Zápis 
z první Valné hromady Asociace strážců přírody ČR
v Bokově Ladě dne 23. října 1998


Před zahájením valné hromady bylo shromážděno 21 vyplněných přihlášek, 16 přítomných členů zvolilo řádným hlasováním Výbor AS.


Zápis ze zasedání Výboru AS
1.	Členové výboru zvolili do funkce předsedy AS Petra Grendzioka (SCHKO Beskydy), místopředsedu AS Ing. Karla Kovaříka ( SNP a CHKO Šumava), pokladníka Ing. Michala Skalku (KRNAP) a do funkcí odborných garantů  - Ing. Michala Skalku pro zahraniční styk, Ing. Jaromíra Gebase (KRNAP) pro finanční zdroje a Michala Ulrycha (SCHKO Jeseníky) pro tiskovou a informační agendu.
2.	Výbor AS navrhl valné hromadě plán činnosti, návrh rozpočtu a výši členských příspěvků.


Valná hromada řádným hlasováním schválila:
1.	Zvolený výbor – jednohlasně pro.
2.	Plán činnosti na rok 1998-99 v tomto znění:
-	informovat o AS řádným způsobem (programové prohlášení) MŽP, 
       SCHKO ČR , všechny SCHKO, zástupce IUCN v ČR Ing. Urbana, 
       zástupce EUROPARC v ČR Dr. Štursu, časopisy zabývající se 
       problematikou OP, ČTK a Mezinárodní federaci strážců (IRF) – 
       odpovídá předseda, tisk. gar., gar. pro zahraničí,
-	vytvořit databázi o členech AS – odpovídá pokladník,
-	vytvořit www stránku o AS a tuto instalovat – odpovídá gar. pro zahr.,
-	navázat oficiální kontakt se slovenskou AS a pozvat je na příští valnou hromadu – odpovídá místopř. a gar. pro zahr.,
-	naplánovat valnou hromadu v CHKO Jeseníky v rámci setkání terénních pracovníků plánované třetí týden v říjnu 1999 a pozvat na ni právníka k výkladu problematiky strážní služby ze zákona OP – odpovídá předseda a tisk. gar.,
-	zajistit sponzorskou pomoc na provoz AS – odpovídá fin, gar.,
-	navrhnout logo AS, návrhy poslat do 31. 1. 1999 tisk. gar.,
-	připravit podklady pro občasník AS s tematikou vybavení v terénu a tento vydat – odp. tisk. gar. a ostatní členové výboru,
-	akceptovat požadavek dánské AS  ve věci návštěvy v počtu do 10 dánských strážců v ČR na 5 – 7 dní a představit práci strážců v ČR, 
-	zajistit plán pobytu a ubytování – odp. předseda, míst. a zahr. gar.,
-	využít nabídky dánské AS k reciproční akci ve stejném rozsahu jako v předchozím bodě,
-	výbor i ostatní členská základna bude různými způsoby získávat informace a metody zvyšování profesního růstu, finanční prostředky a v max. míře je využívat ve prospěch členů AS.
Plán činnosti na rok 1998 – 99, byl schválen bez připomínek a doplňujících návrhů valné hromady.
Schváleno 15-ti hlasy pro a 1 proti .


3.	Členské příspěvky AS ve výši 100Kč,- pro rok 1998 (nutno odeslat nejpozději k 10. 11. 1998 pokladníkovi složenkou na TES KRNAP, č.p. 172, 542 21 Pec pod Sněžkou). Příspěvky ve výši 200Kč,- za další kalendářní rok k 31.3. 1999.
Schváleno 12-ti hlasy pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování. 


4.	Rozpočet AS na rok 1998:
-	příjmy – členské příspěvky – 2100Kč,-
-	výdaje – založení účtu –   cca 1000Kč,-
-	razítko –                              cca 200Kč,-
-	další nutné výdaje –                  900Kč,-  
výdaje celkem -                       2100Kč,-

Schváleno 14-ti hlasy , 2 se zdrželi hlasování.


Rozpočet AS na rok 1999:
-	příjmy – členské příspěvky – 4200Kč,-
-	výdaje – administrativní a další nutné výdaje – 4200Kč,-




v Bokově Ladě dne 23.10. 1998           


                                                                                Petr Grendziok                                                                           
                                                              předseda Asociace strážců přírody ČR


Pozn.: po ukončení valné hromady byli přijati další dva členové.

Ke dni 23.10. 1998 má AS 23 členů. 


Krátké zprávy


-	Z konečnou platností jsme vytvořili logo naší Asociace viz. titulní strana tohoto Zpravodaje  (pouze obrys ČR, uvnitř skály, hory, stromy, voda a nápis Asociace Strážců přírody ČR). Je vytvořeno i v barevném  provedení. Autorem je člen AS Ladislav Szathmári. 
     pozn.: Definitivní verze loga se objeví na titulní straně Zpravodaje 1/99


-   Členské příspěvky byly na první Valné hromadě na Šumavě odsouhlaseny pro 
     rok 1998 ve  výši 100,- Kč a pro 1999  200,- Kč.
    Nezapomeňme včas zaplatit pokladníkovi Michalu Skalkovi.


-	Dne 8. ledna t. r. se sešel výbor AS ve Špindlerově Mlýně. Diskutovalo se o logu AS,   programovém prohlášení, internetové stránce, obsahu Zpravodaje, žádosti o přijetí do IRF a  dalším.

-	Zástupcem IRF pro Evropu je náš kamarád Vlado Vančura, šéf A – projektu a  
     předseda   Asociácie strážcov Slovenska.    

- Setkání strážců Slovenska v NP Malá Fatra v listopadu 1998 se za naši AS  
  zúčastnili Petr Grendziok a Karel Kovařík. Podali jsme informaci o  
  založení naší AS, činnosti, plánech a koncepci strážní služby v NP a 
  CHKO Šumava.
  Ve zkratce z jejich jednání :
-	 Rangerský den – ukončení dvouletého projektu na zdokonalení práce strážce přírody   
      – know how projekt s Peak National park,
-	 petice proti přístupu MŽP SR ke strážcům – chce se po nich profesionální přístup,   
      ale podmínky materiálové a finanční jsou amatérské,
-	Asociace strážců Slovenska má 32 členů, projednávali plán činnosti
     na rok 1999, příští setkání bude koncem září nebo začátkem října ve                             
     Východních  Karpatech, na které jsme zváni,
-	dlouze diskutovali s (dnes již bývalým) ředitelem sekce ochrany přírody MŽP SR o postavení strážců, vybavení apod.,
-	setkání navštívili i maďarští kolegové z NP Bukové Hory.


-	Dne 7. října t. r. se znovu sešel výbor AS v Beskydech na Mionší, aby připravil celostátní setkání stráže přírody a valné hromady AS na Rejvíze v Jeseníkách..

