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Rok 2007
2007 v kostce
Byl ve znamení velkého celoročního projektu – Zapojení veřejnosti do ochrany přírody
na Vysočině.
Vysočině V tomto projektu bylo naším přičiněním zorganizováno 33 akcí do nichž se
zapojilo 21 neziskových organizací..
Letošní již devátý ročník Dne Země jsme připravili na rozdíl od minulého roku
v Děkanské zahradě. I přes počáteční obavy z nedostatku místa se akce více než vydařila
a navštívilo nás přes 800 dětí i dospělých. Účastnili jsme se řady dalších projektů Kosení chráněných luk, Den bez aut, 30 dní pro NNO,
NNO pokračovali jsme v projektech
osvědčených - Klub přátel Mravence,
Mravence, Vyvěšování a čištění ptačích budek, Medování,
Medování,
Krmítkování a samozřejmě jsme se věnovali činnosti, kvůli které jsme Středisko ekologické
výchovy založili, tvorbě nových a vlastní realizaci ekologických výukových programů.
programů
Mateřské školy si mohou vybírat z 19 výukových programů a školy základní ze 21, nově
jsme zařadili i ekologické výukové programy pro vyšší třídy – Alternativní zdroje energie.
Z dalších nových programů uvádím: Ze života hmyzu (pro MŠ i ZŠ), Dravci kolem nás a
Stromy v Děkanské zahradě.
Rádi bychom Vás touto cestou informovali i o tom, že již deset
deset let užíváme titul
„Akreditované
Akreditované ekocentrum Českého svazu ochránců přírody“. Tato akreditace je
vystavena vždy na období jednoho roku, po splnění všech podmínek vypsaných Ústřední
výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody.
Devátým rokem se podílíme na celonárodním programu Sdružení středisek ekologické
výchovy PAVUČINA a Českého svazu ochránců přírody „Národní síť středisek a center
environmentálního vzdělávání a osvěty“ financovaného MŽP ČR.
Podáváme informace v oblasti ochrany životního prostředí – můžete se na nás
obracet s vašimi dotazy jak osobně, telefonicky tak i emailem. Vydáváme osvětové tiskové
tiskové
materiály – PAMÁTNÉ STROMY PELHŘIMOVSKA (64 stran). Vydáváme zpravodaj Co
nového v mraveništi? o činnosti Střediska ekologické výchovy MRAVENEC i aktuálních
tématech ochrany životního prostředí. O našich aktivitách informujeme veřejnost i
prostřednictvím tisku a televize a také se o našich aktivitách můžete informovat na
našich webových stránkách: www.sevmravenec.cz
Od roku 2002 úzce spolupracujeme s Lesy ČR, s.p., lesní správou Pelhřimov. O její
konkrétní podobě a dalších společných akcích se dočtete dále.
Duben byl pro nás především ve znamení příprav na oslavy DNE ZEMĚ a současně
osmou veřejnou prezentací naší činnosti. Tato akce byla připravena již tradičně ve
spolupráci s redakcí Listů Pelhřimovska a pod záštitou starosty Města Pelhřimov.
V Městských sadech bylo pro účastníky připraveno 20 ekovýchovných stanovišť a našich
oslav se zúčastnilo na 800 zájemců.
Naše další aktivity jsou věnovány i široké
široké veřejnosti – Den Země, Medování,
Krmítkování, osvětové
osvětové výstavy, semináře, praktické dílny, workshopy … Těšíme se na
další setkávání s Vámi.
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Poskytování informací
Tiskové materiály

Podávání informací
Vydávání tiskových materiálů
Nedílnou součástí našeho střediska je
také informační a poradenská kancelář pro
veřejnost, kde je zájemcům k dispozici
odborná knihovna a videotéka s tématikou životního
prostředí, nejrůznější informační materiály, časopisy apod.
K častým dotazům, se kterými se občané na ekoporadnu obracejí,
patří ptačí budky a krmítka – jejich vhodná velikost a konstrukce
pro různé druhy ptáků, správné vyvěšování apod. Abychom veřejnosti tuto problematiku přiblížili, vytvořili
jsme nové informační materiály, které se zabývají touto tematikou – Krmítkování a Budkování. Ucelenější
a konkrétní informace v praktické podobě přehledně zpracované jsou v letáku kdykoliv po ruce. Další
vydané informační letáky se týkali nové naučné stezky, kterou jsme v roce 2005 dokončili – Naučná
stezka – Městské sady a zpracovali jsme letáčky i k Naučné stezce Křemešník.
K výše zmiňovaným stezkám jsme zpracovali i přehledné webové stránky. Nově
jsme zpracovali tematiku třídění odpadů v Pelhřimově a jeho místních částech
v informačních materiálech – letácích a plakátech. I k nim jsme zpracovali i
webové stránky – mocný to nástroj dnešní doby.
Abychom veřejnost co nejvíce informovali o aktivitách SEV Mravenec,
zahrnuli jsme do tohoto projektu také vydávání zpravodaje „Co nového
v Mraveništi“, který je zájemcům
k dispozici v kanceláři střediska, při
osvětových akcích pro veřejnost,
výukových programech pro děti apod.
Se svými dotazy se na nás veřejnost
může obracet buď osobně v našem
středisku, telefonicky, emailem a od
roku 2005 i prostřednictvím našich
interaktivních webových stránek na adrese:

www.sevmravenec.cz
Na Dni Země a ku příležitosti oslav 10. mravenčích
narozenin představilo Středisko ekologické výchovy Mravenec
novou

publikaci

Pelhřimovska,

–

Památné

stromy

jejím kmotrem se stal pan Miloslav
Daněk z Městského úřadu Pacov a pokřtil ji starosta
Městského úřadu Pelhřimov pan Leopold Bambula –
křemešnickou
vodou.
Publikace je k zakoupení v informačních centrech v
Pelhřimově a Pacově, v knihkupectví v Pelhřimově a Středisku
ekologické výchovy Mravenec.

Ekologická výchova
dětí
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zvířátka na dvorku
Naši domácí mazlíčci
Vánoční stromeček pro zvířátka
Vánoce
Velikonoce
Roční období
Mravenci a jejich přátelé
Odpady, separovaný sběr, recyklace
Jak nám bylinky pomáhají
Košík plný lesních plodů
Pole, les, louka, rybník, hory

Stromy v Děkanské zahradě

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
NOVÉ

Chráněná území, chráněné rostliny a živočichové
Ptačí říše
Vydra v říši divů
Lesní zvířátka
Stromy kolem nás
NOVÉ

Výtvarná výchova s přírodou
Ze života hmyzu …………………………NOVÉ
…………………………NOVÉ
Dravci a sovy kolem nás………………….NOVÉ
nás………………….NOVÉ
NAUČNÁ STEZKA – Městské sady 1. část
NAUČNÁ STEZKA – Městské sady 2. část
Program na přání - 6. – 9. ročník
Alternativní zdroje energie
6. – 9. ročník

MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZVÍŘÁTKA
NA DVORKU
NAŠI
DOMÁCÍ
MAZLÍČCI

NOVÉNOVÉ
JARO
VODA
LÉTO
SLUNEČNICE ANIČKA A STONOŽKA RŮŽENKA
VÁNOCE
VELIKONOCE
NOVÉ
VYDRA V ŘÍŠI DIVŮ*
LESNÍ ZVÍŘÁTKA
KDE BYDLÍM?
MRAVENCI A JEJICH PŘÁTELÉ
PŘÁTELÉ
CO JE MOJE?
ZE ŽIVOTA HMYZU
NOVÉ

PODZIM
ODPADKY A TŘÍDĚNÍ*
KOŠÍK PLNÝ LESNÍCH PLODŮ
PLODŮ NOVÉ
ROČNÍ OBDOBÍ V PŘÍRODĚ
ZIMA.
ROSTLINKY A ZVÍŘÁTKA

V roce 2007 Středisko ekologické
výchovy MRAVENEC uskutečnilo 139
ekologických výukových programů pro
2518 dětí. Celkem 4 908 účastníkohodin.

Den Země
19.
19. dubna 2007
2007
Na čtvrtek dne 19. dubna 2007 jsme připravili po deváté již tradiční velkou oslavu Dne Země. Umístili

jsme ji již potřetí do Městských sadů (vstup z Pražské ulice), kde byla 21.3.2005 otevřena nová naučná
stezka, se kterou jsme během oslav také seznamovali zúčastněné.
Současně jsme na letošním Dni Země
oslavili také 10. MRAVENČÍ NAROZENINY a při
této příležitosti představili a slavnostně pokřtili
novou publikaci „Památné stromy Pelhřimovska“,
kterou Středisko ekologické výchovy MRAVENEC
zpracovalo a vydalo za podpory Fondu Vysočina.
Jejím kmotrem se stal pan Miloslav Daněk z
Městského úřadu Pacov, odboru životního
prostředí a knihu pokřtil pan starosta
Městského úřadu Pelhřimov – Leopold Bambula.
Oslavy proběhly pod záštitou starosty Města
Pelhřimov a ve spolupráci s Městským úřadem
Pelhřimov, Krajským úřadem kraje Vysočina,
Fokusem Vysočina, Pelhřimovským deníkem.
Devátý ročník oslav Dne Země zahájil pan starosta Leopold Bambula, dále mluvil za odbor životního
prostředí v Pelhřimově Ing. Josef Slavětínský, za odbor životního prostředí v Pacově Miloslav Daněk a za

Den Země
19.
19. dubna 2007
2007
Středisko ekologické výchovy MRAVENEC Marta Rodová. Organizačně náročnou akci zajišťovalo více než 30
zkušených pořadatelů. ¨
Po registraci účastníků, dostala každá skupina pokyny – v jakém prostoru se nalézají jednotlivá stanoviště,
kolik jich je, jakým způsobem je vybírat a účastnit se jednotlivých soutěží,
úkolů, vlastních výrob i kam mají přijít před ukončením své návštěvy.
Kromě oblíbených a osvědčených stanovišť jsme letos připravili i několik
nových:
POZNÁVÁNÍ PTAČÍCH PÍREK – zde si účastníci nejprve prohlédly různá pírka
s jejich správným označením, kterému opeřenci
patří a poté bylo jejich úkolem, správně k
pírkům zařadit názvy jejich majitelů.
ZE ŽIVOTA
ŽIVOTA HMYZU – PUZZLE – na tomto stanovišti jsme účastníky pozvali do
dalšího světa – do světa hmyzu, který bývá mnohým neznámý a my ho alespoň
trochu poodhalili. Seznamovali jsme zde se
šesti
zástupci
tohoto
světa.
PTAČÍ ŘÍŠE + BUDKY – vzhledem k tomu, že
se v současné době o ptačí říši hovoří hlavně v negativním slova smyslu,
zařadili jsme nově do našeho programu i stanoviště PTAČÍ ŘÍŠE. Zde se
účastníci seznámili s nejběžnějšími druhy žijících ptáků – viděli je barevně
vyobrazené a pak si mohli sami zkusit jednotlivé druhy ptáků určovat –
přiřazovat k nim jména. Součástí úkolů bylo i povídání a poznávání ptačích
budek. Pro všechny známý sýkorník, ale byl tu k vidění i rehkovník a
šoupálkovník.
FROTÁŽ – záměrem tohoto stanoviště bylo ukázat různé druhy kůry na stromech, ale i dalších přírodních
povrchů. K doplnění byly k dispozici i umělé povrchy předem připravené –
linoryty. Každý dostal připravená papírová přáníčka a pomocí voskovky
získali
strukturu
kůry.
TŘÍDĚNÍ ODPADKŮ – od začátku působení Střediska ekologické
výchovy MRAVENEC jsme se zabývali různými projekty zaměřenými na
odpady. V loňském roce jsme realizovali projekt „Informační kampaň k
realizaci programu odpadového hospodářství v Pelhřimově“. I na Dni
Země jsme seznamovali účastníky se způsobem třídění a s možnostmi,
které v Pelhřimově a okolí mají. Ve spolupráci s Technickými službami
města Pelhřimov na tomto stanovišti byly vystaveny i všechny typy kontejnerů či popelnic na tříděný odpad
včetně nově zaváděných kompostérů.
Naše osvědčená stanoviště:
VÝROBA
VÝROBA SVÍČEK ZE VČELÍHO VOSKU – tradiční stanoviště, které by na Dni Země nemohlo chybět. Včelí vosk
je jeden z dávných přírodních materiálů a každý si z něj může zkusit vyrobit svíčku.

Den Země
19.
19. dubna 2007
2007
VÝROBA
VÝROBA RECYKLOVANÉHO
RECYKLOVANÉHO PAPÍRU – na tomto místě ukazujeme jakou cestou vzniká se starého papíru
papír nový. Z kousků rozmočeného papíru, který se s vodou rozmixuje v papírovinu – tu dále rozmícháme s
určitým množstvím vody tak, aby měla kašovitou konzistenci. Hmotu nabíráme na rámečky se síťovinou a
postupně sušíme, nakonec vzniklý recyklovaný papír přežehlíme, aby dříve uschnul.
POZNÁVÁME ROSTLINNOU ŘÍŠI – i brzy na jaře se dá najít množství
rostlin – i kvetoucích. A právě ty, které v nejbližším okolí najdeme
účastníci dále určují.
PŘÁNÍ ZEMI – na velkém nástěnném přání účastníci píší barevnými fixy
svoje
přání
Zemi
k
svátku.
ODLÉVÁNÍ STOP – tady si mohou ze sádry odlít stopu lesních zvířat a
pak si ji vzít do školy či domů na
památku.
POZNÁVÁNÍ STOP – u odlévání stop si stopu odlijí a odnesou a zde se je
naučí
poznávat
a
rozeznávat
od
sebe
navzájem.
PALETKY – na tomto stanovišti je úkolem vyrobit co nejbarevnější paletku
z přírodních materiálů kolem sebe. Na připravené paletky nalepuji jen
kousky květů, listů, kůry apod.
ZNÁTE TATO ZVÍŘATA? – Připravili jsme na 40 zvířat, která žijí v naší
republice. Děti byly rozděleny do dvou družstev a soutěžili v rychlosti i znalostech zvířat. Ta byla vyobrazena
na velkých obrazcích. Stanoviště bylo umístěno u třetí
informační tabule – Zvířata.
HISTORIE MĚSTSKÝCH SADŮ –
Naučné stezky – Městské sady –
historii a vzniku Městských sadů.
jsme připravili soutěž, ve které si
data.

první informační cedule
u ní se dočtete právě o
K základním informacím
hráči zopakují historická

VÝROBA
VÝROBA KRMÍTEK – z
jednotlivých
předem
připravených dřevěných
dílů
si
zájemci
zkusili
vyrobit
krmítko
pro
ptactvo.
PEČENÍ PLACEK – jedna z nejoblíbenějších aktivit, zde si zájemci upečou
moučnou placku na rozpáleném kameni. Chutná báječně.
KERAMIKA – v tee-pee se vyráběli malé ozdobné předměty – kytičky,
zvířátka z dalšího přírodního materiálu – hlíny. Výrobky si pak účastníci
připevnili na špejli, aby si je mohli lépe odnést i umístit doma – např. do květináče, tužkovníku apod.
PRODEJNÍ VÝSTAVA
VÝSTAVA PŘÍRODOVĚDNÝCH KNIH – na tomto místě si zájemci mohli prohlédnout nabídku
nových
přírodovědných
knih
a
případně
si
je
i
zakoupit.

Den Země
19.
19. dubna 2007
2007
POZNÁVÁME STROMY – podobně jako u poznávání rostlinné říše se
postupovalo u poznávání stromů. I zde si účastníci vyzkoušeli svoje znalosti –
tentokrát šlo o stromy a keře. Stanoviště bylo umístěno u druhé informační
tabule – stromy, abychom i na ni upoutali pozornost.
PRÁCE S ATLASEM – tato aktivita učila příchozí práci s atlasem, jak poznat
rostlinu,
kterou
jsme
někde
viděli
a
potkali.
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ – se poznávala u dvanácté informační tabule – i zde jsme
se soustředili hlavně na ta v nejbližším okolí, dále jsme představovali chráněná
zvířata a rostliny našeho okresu.

Odpady, třídění,
recyklace
Informační kampaň o třídění odpadů pokračuje.
Naše informační kampaň navázala a vychází z POH Kraje Vysočina a na nově spuštěnou kampaň FI Konsult s.r.o.
Praha a plošnou komunikační kampaň „třídění odpadů“ společnosti EKO-KOM, a.s. a samozřejmě je
v součinnosti s POH Pelhřimov.
Vzhledem k tomu, že jsme chtěli naší
kampaní zasáhnout co největší počet obyvatel a
působit
v co
nejširším
rozsahu,
byla

„Informační kampaň k realizaci POH“

zaměřena na široké spektrum
cílových skupin: široká veřejnost, rodiny, podnikatelé, pedagogičtí pracovníci, děti
a mládež, studenti, senioři.

Projekt byl rozvrstven do mnoha aktivit:
1. Slavnostní zahájení kampaně - oficiální zahájení rozsáhlé informační kampaně ke zvýšení
informovanosti občanů o způsobu a možnostech třídění odpadů v Pelhřimově a jeho místních částech.
2. Informační leták – „Kam s tím?“ – přehledně zpracovaný materiál s vysvětlením kam který odpad patří
a jaká je jeho další cesta.
3. Internetové stránky Technických služeb Pelhřimov se zaměřením na způsob a správnost třídění, kam
s nebezpečným a velkoobjemovým odpadem a popisem dalšího zpracování vyseparovaných komodit
4. Informativní plakáty – „Třídíme“ přehledně a jasně podané hlavní informace o třídění a dalším využití
vytříděného materiálu
5. Putovní výstava
výstava – „Jak správně třídit odpad“

Odpady, třídění,
recyklace
která obsahuje jak potřebné informace o třídění a zpracování vytříděných surovin.
6. Ekologické výukové programy na školách – „Odpady, třídění, recyklace“ - kde se prakticky naučili
správně třídit a rozšířili si informace o odpadech, třídění i recyklaci
7. Seminář pro pedagogické pracovníky – „Odpady a my“
my – odborný seminář určený právě pedagogům,
kteří získané informace budou šířit dál o stavu životního prostředí s přihlédnutím k odpadovému
hospodářství u nás, třídění a recyklaci
8. Soutěž – „Jak třídíme my?“ - z řad studentů jsme vytvořili kontrolní skupiny, které každý týden
vyhodnotí, jak s odpadem nakládají občané a výsledky jsme publikovali v tisku i na webových stránkách.
9. Seriál Třídění odpadů –
Kam s tím? – na závěr roku
jsme
připravili
do
Pelhřimovských novin seriál –
Třídění odpadů – Kam s tím?
V každém díle jsme se
soustředili
na
jednu
komoditu.

V roce
2007
jsme
pokračovali
v informování veřejnosti o tom, jak správně
třídit odpad. Komplexně zpracovaná putovní
výstava „Jak správně třídit odpad“ byla
vystavena
3
měsíce
v kině
Vesmír
v Pelhřimově,
Pelhřimově, kde ji shlédlo skutečně velké
množství návštěvníků. Dále výstava putovala
na Městský úřad v Pelhřimově.
Pro občany Pelhřimova a okolních obcí
jsme zpracovali
zpracovali nový informativní materiál
opatřený magnetickou
magnetickou páskou tak, aby byl
vhodný k umístění na lednici. Je v něm
přehledně zpracováno, jak u nás třídit odpad
– co patří do kterého kontejneru a co tam
nepatří. Magnetická karta byla distribuována
prostřednictvím místních Pelhřimovských
novin,
novin, aby se dostala ke všem občanům i
firmám.

Den bez aut

22. září
září 2007 - Den bez aut
Středisko spolupracovalo již na třetím ročníku
Dni bez aut. Připravili jsme si stanoviště, na kterém si
účastníci měli možnost spočítat svoji ekologickou
stopu – jak se každý z nás chová k životnímu
prostředí.

Základním vstupním
vstupním údajem pro výpočet ekologické
stopy jedince (populace, státu…) je vždy průměrná roční
konzumace vztažená na osobu.
5 základních kategorií konzumace –
JÍDLO,
JÍDLO, BYDLENÍ,
BYDLENÍ, DOPRAVA,
DOPRAVA, SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ
SLUŽBY.
Průměrná roční konzumace je stanovena z národních
nebo regionálních statistik.
Ekologická stopa je 'jednotka', která nám udává jak
velkou plochu produktivní půdy potřebujeme k zajištění našich
požadavků. Obsahuje v sobě vše od potravin, nejrůznějších
energií, dopravy až po konečný vyprodukovaný odpad a umožňuje
nám tak srovnávat jednotlivé lidské činnosti z hlediska jejich
dopadů na přírodu.
Ekologickou stopu lze spočítat k libovolné činnosti, od Vašeho
ranního šálku kávy až po roční fungování celého státu. Pokud

počítáme
počítáme ekologickou stopu pro jasně definované
územní typu města či státu, můžeme snadno zjistit
zda jeho ekologická stopa není ve výsledné hodnotě
větší, než jsou jeho možnosti.

I nejmladší účastníci se zapojili, u
těch jsme zjišťovali jakým
způsobem se tento den dostali
do školky – pěšky, autem,
hromadnou dopravou, na kole …

30 dnů pro neziskový
sektor
2. října 2007
2007– Vernisáž – 30 dní pro neziskový sektor
Středisko ekologické výchovy Mravenec již 5 let
spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi
působícími na Pelhřimovsku při veřejné prezentaci
činnosti jednotlivých organizací – 30 dní pro neziskový
sektor. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Pelhřimov
si mohla každá nezisková organizace připravit
informační panel o své činnosti. Všechny informační
panely pak byly veřejně přístupné celý říjen a staly se
nedílnou součástí 30 dní pro NNO. Celý měsíc
probíhají akce přibližující práci a zaměření účastníků,
všechny aktivity jsou veřejně přístupné a probíhají na
různých místech. Středisko ekologické výchovy
Mravenec pro veřejnost připravilo již tradiční akci
s názvem Krmítkování.
Krmítkování. .

Budkování

12. – 14..
14.. října.
října. 2007
2007

Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích

Šestým rokem se účastníme významného projektu–
– „Podpora hnízdních
možností zpěvného ptactva v lesích“ Středisko ekologické výchovy MRAVENEC se
vyvěšováním, čištěním a evidencí budek zabývá již od roku
roku 2002. Od té doby jsme
vyvěsili na 1240 nových ptačích budek a vyčistili 2300 budek.

Tentokrát jsme budky vyvěšovali v
lesích pod Čeřínkem. Jako zkušení a
ostřílení vyvěšovači jsme se
rozhodli netroškařit a vyvěsit dvojnásobné množství
budek než obvykle, tedy rovnou 300. V pátek
odpoledne po našem příjezdu na hájovnu u Čejkova,
kde jsme nocovali jsme opět očíslovali nové budky. Měli
jsme 100 sýkorníků, 100 rehkovníků a 100
šoupálkovníků. Druhý den jsme se rozdělili do čtyř
skupin, rozdělili jsme si území, kam bylo potřeba budky vyvěsit a rozprchli se s
mapami a zápisníky na všechny strany. Budky jsme distribuovali třemi
osobními automobily, za jedním jsme měli i kárku. Ježdění autem po lese všude
kde bylo potřeba byl test odolnosti vozidel a odvahy řidičů. Přesto jsme i po
skončení akce s uspokojením shledali všechna auta pojízdnými.. Během
vyvěšování a přesunů po lese jsme zároveň čistili stávající ptačí budky a zapisovali způsob jejich osídlení.
I když byla tato víkendovka pracovní,
byl to příjemně strávený čas a užili jsme si
to. Rok se sešel s rokem a my už pošesté
vyvěsili ptačí budky – sykorníky, rehkovníky a
šoupálkovníky. Jen připomenu, jak jsme
začínali:

2002
2003
2004
2005
2006
2007

Bělá u Červené Řečice
Bílá bouda u Čejkova
Benešov u Kamenice n.L.
Útěchovice p. Stražištěm
Chválkov u Černovic
Čeřínek

Budkování

12. – 14..
14.. října.
října. 2007
2007

Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích

Krmítkování
29. října 2007
Ve středu 29. října 2007 od 15.00 do 17:00 hod. se uskutečnilo v
hudebním oddělení Městské knihovny v Pelhřimově tradiční Krmítkování.
I letošní rok proběhlo Krmítkování v říjnu, což je nejvhodnější datum pro
zahájení přikrmování volně žijícího ptactva. Chtěli jsme na ní zúčastněné
upozornit na množství ptactva, které přes zimu zůstává u nás, na možnost
pomoci jim umísťováním krmítek a to i ve městech, i v panelových domech.

Každý z nás může pomoci a pořídit si svoje krmítko.
Protože jsme chtěli „Krmítkování“
pojmout co nejkomplexněji připravili
jsme osvědčené aktivity a přidali i
několik
nových.
Koho můžeme na našem krmítku
vidět?
A protože jsme chtěli, aby se
účastníci také dozvěděli koho mohou
na svém krmítku vidět, mohli si

prohlédnout fotografie a obrázky právě těchto ptáků.
Co do krmítek? Zde jsme měli ukázku různých druhů
krmení pro ptactvo – velké množství semen, ořechů,
plodů, se kterými jsme účastníky na tomto stanovišti
seznámili a pak se je pokusili i poznat.
Nejvhodnějším krmivem pro volně žijící ptactvo jsou
olejnatá semena, nejraději mají slunečnici, dále mák,
len, řepku, dále jsou vhodné drcené bukvice, rozsekaná
jádra vlašských a lískových ořechů, jádra tykvová,
okurková, jádra z jablek
jablek a hrušek, semena ze
smrkových a borových šišek.
Do krmítek nedávejte – čerstvé pečivo, zbytky pokrmů,
zbytky kořeněných a uzených jídel. Ptáci sice pozřou i
tyto zbytky, ale v ústraní zahynou na zažívací potíže.

Krmítkování
29. října 2007
Všichni dostali letáček Krmítkování, kde jsou všechny informace o přikrmování volně žijícího
ptactva shrnuty a doplněny obrázky těch ptáků, které můžete na svých krmítkách vidět.
Stavba krmítek. – zde si mohli zájemci sami z připravených dílů nebo za naší asistence
zhotovit dřevěné krmítko.
Zdobení krmítek a malování ptačích
kamarádů – na tomto místě si mohli
účastníci svoje krmítko také přizdobit,
namalovat, udělat ho veselejší –
protože naše akce byla určena všem i
dětem, toto stanoviště bylo zajímavé
právě pro ně. Dále děti malovali právě
ptáky, které měly možnost vidět a
poznat na jednom ze stanovišť.
Poznávání základních druhů ptačích
budek – účastníci Krmítkování si mohli
také prohlédnout základní typy ptačích
budek s vysvětlením – proč má sýkorník
oplechovaný vletový otvor (aby datlovití
ptáci nevybrali hnízdo), proč na
šoupálkovníku nevidí žádný vletový otvor
(protože je ze zadu budky a jsou tam
dokonce dva – přesně podle zvyklostí
šoupálků) a kdo bydlí v budce s tak
velkým otvorem – (rehek a mnoho
dalších nejen ptačích obyvatel). Každý
si odnesl domů letáček Budkování s
popisem budek i jejich obyvatel a
návodem k postavení takové budky.
Poznávání pírek – na tomto místě jste
si mohli zkusit zda poznáte, který pták ztratil jaké pírko – mohli jste si vybrat – pštros,
puštík, káně, holub, bažant, sojka
Luštění ptačích hádanek – procvičit jste si znalost ptáčků mohli i nezvyklým způsobem – v
křížovkách a luštěnkách.

Medování

19.
19. prosince 2007
2007
Medování se už stalo tradičním zastavením v předvánočním shonu. Připravili jsme pro účastníky
osvědčená i nová stanoviště:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalším novým stanovištěm bylo skládání včelího puzzle.
Již tradičním stanovištěm byla výroba svíček ze včelího vosku.
Přidali jsme i tvorbu ozdob ze včelího vosku.
Dále si mohou účastníci také vyrobit voňavý svícen z pomerančů a hřebíčku k navození vánoční
atmosféry.
Oblíbeným stanovištěm je ochutnávka bylinkových sirupů (medů), tradičně nejoblíbenějším je
třezalkový, ale své vyznavače našel i dobromyslový, šalvějový či sedmikráskový.
Každý se rád zastavil u ochutnávky cukroví – k dispozici byly i recepty.
Na Medování nesmělo chybět zdobení medových perníčků.
A výčet stanovišť zakončuji vystřihovánkami, kde si zájemci mohli vyrobit vánoční přání.
Nově jsme navázali spolupráci se včelaři, kteří návštěvníky zavedli do světa včel. Ukázali jim včelí úly i
produkty a seznámili je s chováním včel u nás.

Na letošním již šestém ročníku Medování byla rekordní účast. Chtěla bych ještě poděkovat všem Mravenečkům a jejich přátelům:
Janě Humpové za výborné cukroví, Evě Kosové za moc dobré perníčky, pánům včelařům – Janu Zadražilovi a ……… za přibližování
světa včel nám ostatním Městské knihovně za spolupráci a Mravenečkům, kteří na svých prováděli účastníky na našich
stanovištích – Markétce Pechové, Kubovi Novotnému, Lukášovi a Šárce Královým, Mírovi Baštovi, Adamovi Šušmákovi, Tomíkovi
Ženíškovi, Karolínce Šťastné, Simonce Němcové, Verunce Tomcové.

Zapojování veřejnosti do
ochrany přírody v kraji Vysočina

SEV Mravenec se v roli partnera zapojil do projektu
„Zapojení veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina“ ve
kterém mělo úlohu koordinátora kampaně

„Otvírání

přírody na Vysočině“.
Tato kampaň probíhala od 1. dubna do 25. května
2008, jejím účelem bylo podpořit a zviditelnit co nejvíce
neziskových organizací na Vysočině, zabývajících se
ochranou přírody. Jednotlivé akce měly přilákat do přírody a
upozornit na ochranu přírody, širokou veřejnost.
Volba tématu a formy akcí byla na jednotlivých neziskových organizacích, čímž vznikla různorodá
mozaika akcí, ze kterých si mohl každý vybrat dle svého zájmu. Celé Otvírání přírody na Vysočině bylo propojeno
společnou informační kampaní, což mělo za následek vyšší informovanost u veřejnosti a tím i, dle organizátorů
jednotlivých akcí, vyšší účast na
akcích probíhajících každoročně.
Formy kterými jednotlivé
akce probíhaly byly skutečně
pestré, jednalo se o terénní
vycházky pěšky i na kolech, vítání
ptačích zpěvů, dny Země, otvírání
studánek, terénní pozorování,
soutěže, úklid přírody a prohlídky
zvláště chráněných územích.
Stejně tak témata, kterými se
akce
zabývaly
byla
velice
různorodá: ptactvo, historie a
příroda,
studánky,
zvláště
chráněná
území,
netopýři,
odpady, ekologická výchova a
ochrana přírody.
Celý projekt vznikl za pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Celkový počet akcí
Počet zapojených organizací

33
21

Kosení zvláště
chráněných luk
Praktická ochrana Zvláště chráněných území
Kosení mokřadních luk
O chráněné louky se staráme již od
roku 2003, kdy jsme začínali na malém
kousíčku o rozloze asi 0,75 ha u NPP
Jankovský potok. Byla to doba, kdy jsme
sbírali zkušenosti a tehdy jsme zjistili, že
to není práce lehká, ale přímo naopak velmi
těžká. Naší první louku jsme kosili ročně
kosami a spolu s několika dobrovolníky
jsme strávili na louce 5 vyčerpávajících dní.
Zásadním poznatkem bylo zjištění, že
pokosením travní hmoty, práce na louce
teprve začíná, protože její odklizení, které
je nutné, je mnohem horší a na práci
náročnější než jen zmíněné kosení.

Kosení zvláště
chráněných luk
Po takto nabytých zkušenostech jsme si začali postupně přibírat i jiné zvláště chráněné louky, jejichž
plocha v současné době činí 7,47 ha. Staráme se takto o PR Hrachoviště (1,37 ha), PR Rybník Nový (1 ha), PR
Kladinský potok (4,5 ha) o který
pečujeme ve spolupráci se Sdružením
krajina a o VKP U Puldů 0,6 ha. Louky
kosíme pomocí křovinořezů a malé ručně
vedené sekačky.
Do péče o tato chráněná území
se snažíme zapojit
co nejvíce
dobrovolníků a zatím se nám to daří na
Kladinském potoce, kde se každoročně
koná dvoudenní akce hrabání Kladinského
potoka.
V budoucnu počítáme s dalším
nárůstem ploch luk o které budeme
pečovat a se zapojením více dobrovolníků,
kterým není lhostejné co se děje s naší
přírodou.

Zpráva o hospodaření
v roce 2007
2007

Výdaje
potraviny, strava
nájemné, ubytování,
režie

45 025,50 Kč

cestovné
knihy, noviny, časopisy,
CD

11 307,50 Kč

32 765,00 Kč

18 584,00 Kč

kopírování, tisk letáků
fotopráce, materiál
poštovné, bankovní
poplatky

Příjmy
Granty, dotace
vl. činnost - tábor, SSEV,
ČSOP …

Mzdové náklady

5 532,50 Kč
83 324,00 Kč

Pojištění majetku
Spotřeba materiálu,
pomůcky

21 952,50 Kč

509 850,00 Kč

vybavení střediska

45 316,00 Kč

128 350,00 Kč

telekomunikační náklady

27 237,50 Kč

OON

235 400,00 Kč

úroky
137,00 Kč

ostatní
Celkem výdaje

Příjmy 2007

38 823,50 Kč
Kč

638 327,00 Kč

Finanční zůstatek jsou
zálohové platby na realizaci
projektů a grantů v roce 2007.

1 184,00 Kč

5 100,00
594 714,00 Kč

Děkujeme za podporu
naší činnosti...

Město Pacov

Město Pelhřimov

Těšíme se na setkávání s Vámi
v roce 2008 !
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