
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo předsedkyně 

  Vážení přátelé 

jménem našeho sdružení si Vám dovoluji předložit naší výroční zprávu. 

 Jsme organizace pomáhající zvířatům mnoha způsoby. Máme celou 

řadu projektů. Kastrační program, pomoc nemocným nebo týraným zvířatům 

kde jsme pro ty neumístitelné vybudovali domov, Naučnou stezku a spoustu 

dalších projektů. Naší zásadou je pomáhat všem zvířatům bez rozdílu, tedy 

pokud je to v našich možnostech. 

Nemáme žádné zaměstnance, veškerou práci zde odvádí dobrovolníci. 

V Macíku nikdo nepobírá žádné finanční, či jiné odměny za svoji práci včetně 

vedení a zakladatelů Macíku. 

Celá naše činnost je navázána na spolupráci s městem Ostrov a 

městskou policií Ostrov. Spolupráce s městskou policií v Ostrově je ta 

nejlepší jakou jsme doposud měli a daří se nám rychle a efektivně dostat 

zraněná zvířata do našeho azylu.  

Dále spolupracujeme s městem Hroznětín, Jáchymov, obcí Velichov a 

spoustou dalších. Naše působnost je omezena tudíž jen na tyto lokality 

Karlovarského kraje. 

V azylu v Horním Žďáru se daří za vydatné pomoci Věznice Ostrov 

pokračovat v budování naučné stezky o koních. 

Díky tomu, že nakupujete v našem obchodě v Ostrově Jídelně, se z 

vydělaných peněz daří hradit pojištění a provoz našich vozidel. Dále jsou z 

těchto peněz hrazena kancelářské vybavení, poštovné, pleny a drobné nářadí, 

zároveň i pro Macíkův obchod platí, že zde pracují dobrovolníci. 

Díky vám a vaší pomoci v „Adopci na dálku“ se nám podařilo překlenout 

ztrátu našeho významného sponzora Ostrovské teplárenské. Abychom udrželi 

kastrační program, vydali jsme sérii magnetek, kdy jejich zakoupením 

přispějete na kastrace koček. 

Největší díky patří MVDr. Václavě Molcarové za její obětavou pomoc 

při zajišťování veterinární péče. Přeji Vám všem, aby rok 2015 byl pro nás 

všechny stejně úspěšný jako rok 2015.  

 

Hana Šimková 

předsedkyně 

Občanské sdružení 

Výroční zpráva 

2015 



Městský útulek pro psi Bety Ostrov 

O.s. Ostrovský Macík měl ve správě útulek Bety po celý rok 2015. 

Za tento rok bylo přijato 134 psů. Nový domov našlo 142 psů. Během 

této doby se v útulku uskutečnil kastrační program, během něhož bylo 

vykastrováno 36 psů. Kastrační program bude probíhat i v roce 2016.  

Část financí na provoz byla získána ze služeb pro veřejnost. Jedná se 

především o trvalé umisťování psů do útulku, či hotel pro psy, kde je 

možné dočasné umístění psa. Během roku také začala fungovat nová 

služba, a to možnost umístění ostatků domácích mazlíčků, kteří zemřeli. 

Tato služba je také hrazená a peníze jsou určeny na provoz útulku.  

Po celý rok si mohli dobrovolníci v útulku Bety půjčovat psi na 

venčení.  

 

 

 

 

 

Veřejné akce 

V roce 2015 se Ostrovský Macík zúčastnil řady veřejných akcí. 

Mezi hlavní patří Michaelská pouť, Klášterní slavnosti. 

 Pořádali jsme vlastní akci Hubertova jízda 2015. Akce byla 

určena pro širokou veřejnost, připravili jsme celou řadu atrakcí, 

celkem navštívilo tuto akci 300návštěvníků. Dále naše sdružení 

pořádalo Den otevřených dveří a Vánoční nadílka v Macíku. 

Naučná stezka o koních 

Ve spolupráci s věznicí Ostrov jsme vybudovali naučnou 

stezku o koních v Horním Žďáru. Její délka je 7 km. Na této trase již 

můžete vidět 12 cedulí mapující vývoj, život a využití koní. Trasa je 

vedena podél pastvin ostrovského Macíku takže si zde můžete různá 

plemena koní přímo prohlédnout naživo. Také zde můžete vidět jiná 

hospodářská zvířata např. krávu ovce nebo kozy. 

Tuto stezku jsme věnovali panu Františku Maradovi 

spoluzakladateli našeho sdružení a prvnímu a nejdůležitějšímu mecenáši, 

který nám důvěřoval v době, kdy jsme ještě nic nedokázali. 

Na zatraktivňování a zlepšování stezky budeme pracovat 

i následující rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spolupráce s věznicí Ostrov 

Během roku 2015 jsme spolupracovali s věznicí Ostrov. Věznice 

Ostrov nám vyšla vstříc a poskytuje odsouzené na práce v našem 

azylu. Pro vězně je práce u nás odměnou během, které si mají osvojit 

pracovní návyky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční zpráva – Azyl v H. Žďáru  

PŘÍJMY 696 849,38Kč 

VÝDAJE 601196,1Kč 

KONEČNÝ ZŮSTATEK 94 868,1kč 

 

Věcné dary v hodnotě 254 800kč 

Výtěžek z činnosti vedlejší 155 639,6kč 

 

Odchytová služba 

Odchytová služba fungovala v roce 2015 dvacet čtyři hodin denně, 

7 dní v týdnu. O tom, zda bude zvíře odchyceno, rozhoduje pracovník 

odchytové služby po vyhodnocení situace. Podnět k odchytu může dát 

kdokoliv.  

 

V roce 2015 bylo odchyceno, nebo přijato:ježek 29ks, srnka 3ks, 

kuna 6ks, zajíc 3ks, poštolka 7ks, liška 2ks, labuť 9ks, holub 23ks, 

netopýr 6, ostatní drobní ptáci 38ks, kočky 119ks, psi 8ks, koně 4ks, 

korela 1ks, sojka 3ks, káně 1ks, divoké prase 3ks, volavka 1ks. 

 

 

 

Odchytovou službu finančně podpořily 

 

 

 

 

Město Ostrov 



Sponzoři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří přispěli na chod našeho sdružení. 

 

 
Vydalo Občanské Sdružení Ostrovský Macík 

Horní Žďár 50, 363 01 Ostrov  
tel.: 776 669 084                               

 e-mail: macik.simkova@seznam.cz               
www.macik.websnadno.cz                                           

číslo účtu: 199852007/0300                                           
IČO: 270 06 956 
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