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Úvodem

Rok 2008 byl dalším úspěšným rokem naší činnosti. Úspěšným především proto, že
se i přes mnoho obtíží podařilo i nadále pokračovat v naší práci v nezměněném nebo spíše
větším rozsahu, než tomu bylo doposud. Je až s podivem kolik úsilí musí lidé vynaložit, aby
se podařilo zrealizovat, dle jejich názoru, dobrou věc.
Je více než zajímavé, že málokdo dokáže pohlédnout do budoucnosti vzdálenější než
jen několik málo měsíců či let a zatím jen málo lidí si zcela uvědomuje, nutnost správně
fungující přírody. Vždyť i člověk který „nevytáhl paty z města“ se neobejde bez čisté vody
a čistého vzduchu. Jsem toho názoru, že není třeba abychom přesvědčovali ostatní, aby
začali chránit přírodu, ale je nutné přesvědčit ostatní, aby přírodě neškodili.
Rok 2008 v kostce
kostce
V tomto roce se nám podařilo zrealizovat mnoho tradičních ale i nových akcí.
Mezi akce tradiční patří například Den Země,
Země který jsme zorganizovali již po desáté,
tentokráte s návštěvností přes 800 lidí. Opět jsme ve spolupráci s Městskou Knihovnou
zrealizovali dvě akce pro širokou veřejnost s názvy Krmítkování,
Krmítkování které probíhá v listopadu
a Medování,
Medování které probíhá v prosinci, kdy zejména na Medování přišlo rekordní množství
návštěvníků. Opět jsme se zúčastnili Evropského Dne bez aut,
aut kde jsme účastníkům
počítali jejich ekologickou stopu. I nadále pečujeme o zvláště chráněná území jejichž
plocha již činí 9,67 ha. Také jsme uskutečnili tradiční vyvěšování a čištění ptačích budek,
kterému říkáme Budkování, v letošním roce jsme se postarali o 600 ptačích budek. Naší
hlavní náplní je ekologická výchova dětí pomocí ekologických výukových programů,
v letošním roce jsme uskutečnili celkem 119 programů pro 2 322 dětí z Pelhřimovska. I
nadále jezdíme s dětmi díky LČR s.p. na „naší“ Bílou boudu. Stále se daří vést dva kroužky
pro děti a mládež zaměřené nejen na ochranu přírody jako součást projektu Klub přátel
Mravence.
Mravence I nadále provozujeme malou knihovnu pro veřejnost.
Z nových akcí stojí za zmínku především výstava Památné stromy Pelhřimovska, jež
obsahuje mnoho barevných fotografií, tabulek a textů o vyhlášených památných
stromech. Také byl ukončen projekt Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji
Vysočina,
Vysočina jehož jsme byli partnerem. Opět se nám podařilo vydat několik nových tiskovin.
Mezi nejvýznamnější patří Zvláště chráněná území na Pelhřimovsku (48str.) dále leták
Medování o životě včel, magnetický leták Kam s tím? o třídění odpadů a pohlednice Plšík
lískoví,
lískoví PR Křemešník a čtyři památné stromy Pelhřimovska.
Rádi bychom Vás touto cestou informovali i o tom, že již jedenáct 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.
Desátý
Desátým
sátým rokem jsme součástí Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty,
osvěty která je v současnosti společným programem Ministerstva životního prostředí a
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy administrovaný Sdružením středisek
ekologické výchovy Pavučina v úzké spolupráci s Českým svazem ochránců přírody.

www.sevmravenec.cz

Ing. Václav Kos
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Ekologická výchova
dětí
Hlavní náplní práce v našem
středisku je především ekologická
výchova. V letošním roce jsme měli
v nabídce celkem 42 ekologických
výukových
programů
s nejrůznějšími
tématy pro základní a mateřské školy,
z čehož bylo devět programů nových.
Jsme součástí Programu Národní
síť environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty.

Základní škola 1.1.-5. ročník
- Zvířátka na dvorku
- Naši domácí mazlíčci
- Vánoce
- Velikonoce
- Víly luk a hor - NOVÝ
- Skřítci Lesů a vod - NOVÝ
- Mravenci a jejich přátelé
- Odpady, separovaný sběr, recyklace
- Ze života hmyzu
- Košík plný lesních plodů
- Pole, les, louka, rybník, hory
- Do hlubin rybníka - NOVÝ
- ZCHÚ na našem okrese, rostliny a
živočichové
- Ptačí říše
- Jak šel Vydrýsek a Vendulka do „světa“
NOVÝ
- Jak se žije v lese - NOVÝ
- Stromy v děkanské zahradě
- Naučná stezka – Městské sady – 1.
část
- Naučná stezka – Městské sady – 2.
část

Základní škola 5.5.-9. ročník
- Alternativní zdroje energie
- Zvláště chráněná území
- Domácí ekologie

Mateřské školy
- Naši domácí mazlíčci
- Podzim
- Víly luk a hor.- NOVÝ
- Skřítci Lesů a vod.- NOVÝ
- Odpadky a třídění
- Košík plný lesních plodů
- Roční období v přírodě
- Zima
- Rostlinky a zvířátka
- Zvířátka na dvorku
- Jaro
- Léto
- Vánoce
- Velikonoce
- Jak šel Vydrýsek a Vendulka do
„světa“ – NOVÝ
- Jak se žije v lese – NOVÝ
- Kde bydlím
- Mravenci a jejich přátelé
- Ze života hmyzu
V letošním roce jsme uskutečnili
celkem 119 ekologických výukových
programů,
programů z toho pro mateřské školky 56
programů a pro základní školy 63
programů. Celkem se zúčastnilo 2.322
dětí.,
dětí což je po přepočítání celkem 4039
účastníkohodin.
účastníkohodin

Den Země
22.
22. dubna 2008
2008
Na úterý dne 22. dubna 2008 jsme připravili po desáté již tradiční velkou oslavu Dne
Země. Umístili jsme ji poprvé do Děkanské zahrady v Pelhřimově na rozdíl od minulých let, kdy
se oslavy konaly v Městských sadech, kde
to v tomto roce nebylo možné z důvody
nové výstavby.
Záštitu na touto akcí převzal již
tradičně starosta města Pelhřimov
Leopold Bambula. Hned na úvod jsme
pokřtili naší novou publikaci „Zvláště
chráněná území Pelhřimovska“. Každoročně
na této akci spolupracujeme s Městským
úřadem Pelhřimov, Krajským úřadem kraje
Vysočina,
Fokusem
Vysočina,
Pelhřimovským deníkem a Technickými
službami města Pelhřimov, sdružení Zelené
srdce, kteří nám zapůjčili velice zajímavou výstavu o našich sovách.

Organizátoři Dne Země 2008.

Desátý ročník oslav Dne Země zahájil pan starosta Leopold Bambula, dále mluvil za odbor životního
prostředí v Pelhřimově Ing. Josef Slavětínský a za Středisko ekologické výchovy MRAVENEC Marta Rodová.
Organizačně náročnou akci zajišťovalo více než 30 zkušených pořadatelů z řad členů naší ZO ale i žáků
Pelhřimovského gymnázia.
Poznávání dřevin.

Hmyzí puzzle.

Poznávání ptačích per.

Den Země
22.
22. dubna 2008
2008

Pro účastníky vše začíná registrací, kde dostali 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.
Letošní
návštěvnost
byla vskutku
rekordní, přišlo
se na nás
podívat přes
800 lidí.
Registrace.

Kromě oblíbených a osvědčených stanovišť jsme letos připravili i
několik nových:
OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI
PLAZI – skupina nepříliš oblíbených živočichů
vzbudila velký zájem, zejména díky živé užovce, kterou si všichni
mohli prohlédnou, nechyběli zde ani obrázky ještěrek žab a hadů.
VÝUKOVÉ POMŮCKY – ukázka různých výukových pomůcek.
Návštěvníci si samozřejmě mohli vše osahat a vyzkoušet.
PRÁCE S ATLASEM ZVÍŘAT – děti se zde učili vyhledávat zvířata
podle rejstříku, ale také podle obrázků zjišťovaly jak se jmenují
různí chránění živočichové, kteří u nás žijí.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27

Přivítání - rozloučení
Výroba svíček ze včelího vosku
Ptačí říše + budky
Obojživelníci a plazi
Pírka
Poznáváme rostlinnou říši
Přání Zemi
Odlévání stop
Poznávání stop
Paletky
Znáte tato zvířata?
Výukové pomůcky
Výroba krmítek
Puzzle
Pečení placek
Keramika
Výstava přírodovědných knih
Poznáváme stromy
Práce s atlasem
Frotáž
Chráněná území
Třídění odpadů
Práce s atlasem zvířat
Strom skutků
Houby
Historie Děkanské zahrady
Výstava Naše sovy

HOUBY – poznávání hub jedlých i nejedlých, ale také jedovatých. Návštěvníci zejména děti si odnášely
poznání: „Co neznám nesbírám“.
HISTORIE DĚKANSKÉ ZAHRADY – vzhledem k umístění
letošního Dne Země do prostoru Děkanské zahrady
jsme se rozhodli seznámit návštěvníky s jejich historií a
to formou zábavné skládačky.
VÝSTAVA NAŠE SOVY – výstava o sovách, které u nás
žijí. Na jednotlivých obrazech byly fotografie a povídání
o jednotlivých sovách, jejich životním prostředím a
problémy se kterými se potýkají.

Třídění odpadů.

Budkování

26. – 28.
28. 9. a 1. 11. 2008
2008

Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích

Již sedmým rokem se účastníme významného projektu, který je realizován ve
spolupráci s Lesy ČR s.p.–
– „Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích“
Středisko ekologické výchovy MRAVENEC se vyvěšováním,
vyvěšováním, čištěním a evidencí budek
zabývá již od roku 2002. Od té doby jsme vyvěsili na 1340 nových ptačích budek a
vyčistili celkem 2800 budek.
V letošním roce jsme uspořádali akci „Víkend se zpěvným ptactvem“ již v září. Jako základna nám
posloužila naše Bílá bouda pronajatá od LČR s.p. Po dohodě se zástupci LČR s.p. jsme se rozhodli vyvěsit 100
nových budek v okolí známé hájovny Barborka. Větší úsilí jsme věnovali čištění, údržbě, evidenci a popisu i určení
nálezů v budkách - vyčistili jsme jich 500.
Vyvěšování budek: oproti loňskému roku se nám letošní množství vyvěšovaných budek zdálo legrační. Měli
jsme 33 sýkorníků, 34 rehkovníků a 33 šoupálkovníků. V pátek jsme všechny budky očíslovali kvůli jejich budoucí
evidenci. Jejich vyvěšení jsem ve třech skupinkách a za pomoci dvou automobilů zvládli bez potíží během
sobotního dopoledne. Vše jsme pečlivě zaznamenali do lesnických map a vydali jsme se na oběd.
Čištění budek: Část účastníků začala s čištěním již v pátek
na Čeřínku. Splnit náš závazek, vyčistit 500 budek, nebylo
jednoduché a začít již v pátek se ukázalo jako velice prozíravé.
Samotné čištění nezabere nejvíce času, zejména tehdy jsou li ve
skupince alespoň tří (zapisovatel, nosič žebříku a čistič) a je-li
skupinka dobře sehraná. Mnohem více času je zapotřebí na
přesuny, ať už
Náš nejmladší čistič budek.
pěší
či
automobilové,
protože všechny budky se nenacházejí na jedné lokalitě.
V sobotu odpoledne jsme
pokračovali v čištění budek
Otík čistí
v nekonečném revíru Čeřínek.
rehkovník
na Bělé.
Z čištění jsme se vrátili až za
tmy
s mnoha
kilometry
v nohou a na tachometrech
našich odolných automobilů.
Během neděle jsme se pustili do čištění budek v okolí Bílé boudy, které bylo oproti
předešlému dni velice pohodové.
Porada nad mapou.

Další čistění budek jsme uspořádali 1.11. ve spolupráci s dětmi
z Pelhřimovského gymnázia. Budky jsme čistili v lokalitě Bělá u Červené Řečice.
Byla to velice příjemná a pohodová práce, kde nebyla nouze o překvapení.
V několika budkách jsme našli vysušené mumie skokanů a ve dvou dokonce krtky.

Budkování

26. – 28.
28. 9. a 1. 11. 2008
2008
Do budoucna máme v úmyslu více času a úsilí věnovat čištění a údržbě budek. Přesto chceme každý rok
alespoň několik nových vyvěsit.

Proč používáme automobily a navíc v lese? Je to prosté i s jejich pomocí nachodíme s žebříkem na rameni
během budkového víkendu přes 30 km. A to nemluvě o dopravě sta budek, které do lesa potvůrky sami
nedoběhnou. Bez pomoci motorizovaných jednotek bychom nemohli čistit či vyvěšovat budky na různých
lokalitách, které jsou od sebe vzdáleny několik kilometrů.
V letošním roce byla účast nižší zejména kvůli nemocem. Ale i přesto máme vždy radost když se děti
této ryze pracovní víkendovky zúčastňují dobrovolně a navíc rádi.
Zde jsme již budky vyvěšovali:
-

2002 – Bělá u Červené Řečice
2003 – Bílá bouda u Čejkova
2004 – Benešov u Kamenice nad Lipou
2005 – Útěchovice pod Stražištěm
2006 - Chválkov u Černovic
2007 - Čeřínek
2008 – Barborka u Kamenice nad Lipou

Tříčlenná skupinka v akci.

Medování
17.
17. prosince 2008
2008
Medování se už stalo tradičním zastavením v předvánočním shonu. Účast na
letošním Medování byla zatím největší za celou historii pořádání této akce. Připravili jsme
pro účastníky osvědčená i nová stanoviště:
Výroba svíček ze včelího vosku – mezistěny z pravého včelího vosku se pod rukama malých i
velkých účastníků měnil v krásné svíčky.
Ochutnávka a poznávání včelích medů a bylinných sirupů – každý mohl ochutnat jak chutnají jednodruhové
medy i doma vyráběné bylinné sirupy.
Včelaři – svět včel – dlouholetí včelaři vyprávěli o životě včel a
odpovídali na zvídavé dotazy návštěvníků.
Zdobení voňavých perníčků – tradičně zdobené perníčky si mohli
vyrobit a odnést dospělí ale i ti úplně nejmenší.
Ochutnávka
Ochutnávka medového a zdravého cukroví – stanoviště, které
přesvědčovalo o tom že i zdravé bio cukrový může být dobré.
včelaři.

Výroba pomerančových svícnů – každý kdo si vyrobil svíčku si
odnesl i vlastnoručně vyrobený voňavý svícen z pomeranče.
Vánoční vystřihovánky – klasické vystřihovávání papírových obrázků,
kterými se pak dá vyzdobit třeba okno dětského pokojíčku.
Včelí puzzle – sice ne nové stanoviště, ale s novými včelími skládankami.
Včelí anatomie – stanoviště spíše pro starší, kde se dozvědí formou
skládanky z čeho se skládá včelí tělo a k čemu jednotlivé orgány slouží
např. při vzniku medu.

Zdobení perníčků.

Vývoj včely – jednoduché stanovišťátko s vývojovými stádii včely medonosné. Každý si zkusil poskládat
jednotlivé obrázky vývojových stádií včely tak jak jdou po sobě.
Včelařské
Včelařské pojmy – vysvětlení toho co je to včelí dílo, mezistěna, plástev, souš, včelstvo, roj...

Ochutnávka zdravého cukroví.
Anatomie včely.

Výroba svíček.

Mravenci v tisku

Budkový objev
Plšík lískový

Péče o zvláště
chráněná
chráněná území
Praktická ochrana Zvláště chráněných území
Kosení mokřadních luk
O chráněné louky se staráme již od roku 2003.
Začínali jsme na malém kousíčku o rozloze asi 0,75 ha. Od
té doby jsme nasbírali velké množství zkušeností a nyní
pečujeme o 9,67 ha ZCHÚ.
ZCHÚ

Kosení PR Nový Rybník.

V současné době pečujeme o tato zvláště
chráněná území:
- Přírodní rezervace Rybník Nový – 0,9 ha.
- Přírodní rezervace Hrachoviště – 1,3 ha.
- Přírodní památka Rašelinná louka u Proseče
Obořiště – 2,4 ha.
- Přírodní rezervace Kladinský potok – 4,5 ha.
- Významný krajinný prvek U Puldů – 0,57 ha.
Naše péče spočívá především v pravidelném kosení a
odstraňování pokosené trávy. Protože se bez výjimky jedná o
mokřadní louky tak je nutné ruční kosení. Nejen naše zkušenosti
ukazují na to, že největším problémem při údržbě těchto
chráněných není samotné kosení, ale až odklízení hmoty a její
likvidace.
Do péče o tato chráněná území se snažíme zapojit co
nejvíce dobrovolníků a zatím se nám to daří na Kladinském
Hrabání Kladinského potoka.
potoce, kde se každoročně koná dvoudenní akce hrabání
Kladinského potoka (5. a 6.7.).
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.

Údržba značení a úklid ZCHÚ

V letošním roce jsme se také podíleli na údržbě značení
PR Hrachoviště a PR Rybník Nový. V PR Nový Rybník jsme navíc
likvidovali staré ohniště a hromady odpadků, které by se
s trochou nadsázky dali nazvat malou skládkou.

Tvorba protierozní meze

Na hranici ochranného pásma PR Klladinský potok jsme
vytvořili protierozní mez dlouhou cca 100m, která má za úkol
chránit potok před nebezpečnými splachy z přilehlého pole.

Protierozní mez PR Kladinský potok.

Den bez aut

22. září
září 2008
2008 - Den bez aut
Středisko spolupracovalo již na čtvrtém 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.
Celý výpočet ekologické stopy spočívá ve vyplnění
dotazníku a poté přenesení odpovědí do počítače ve kterém
máme díky našemu počítačovému expertovi Mírovi program
k výpočtu ekologické stopy.
Po zkušenostech z minulých let víme, že jen samotné
vyplnění dotazníku bývá pro zúčastněné velmi často problém.
Proto jsme v letošním roce zavedli novinku, která spočívala ve
výrazném zjednodušení dotazníku pro menší účastníky. Vyplnit
dotazník pak nebyl problém pro nikoho kdo umí číst. Jednodušší
verzi jsme používali pro děti do 4 – 5 třídy, ti ostatní pak měli
dotazník kompletní.
I přes nepřízeň počasí se této akce zúčastnilo přes 80
zájemců o výpočet své ekologické stopy. Výsledky pak byly velice
různorodé.

Stanoviště pro výpočet ekologické stopy.

Nové publikace a
tiskoviny
Zvláště chráněná území na Pelhřimovsku

Nejvýznamnější publikace roku 2008. Jedná se o kompletní a
ucelené vydání všech ZCHÚ na Pelhřimovsku. Každé území je zde
stručně popsáno je zdůrazněn předmět ochrany a v tabulce jsou
přehledně uvedena základní data. Dále je u každého území jedna či
více fotografií a stručný výčet nejvýznamnějších chráněných
organismů. Jedná se o plnobarevnou publikaci, která má 48 stran.
Sehnat ji je možné přímo ve Středisku ekologické výchovy Mravenec.

Magnetka na lednici o třídění
třídění odpadů

Byla určena pro všechny domácnosti na
Pelhřimovsku k upevnění na lednici aby byla
stále na očích.

Leták medování

Vzhledem ke každoročnímu pořádání
akce pro veřejnost s názvem medování jsme se
rozhodli vydat leták o životě včel a českém
medu.

Pohlednice
Pohlednice

Vydali jsem celkem šest pohlednic. Čtyři s motivy památných stromů
Pelhřimovska (Javory u kapličky, Dub v Červené Řečici, Lípa u Stráže, Lípa v Libkově Vodě).
Dále pohlednici s Plšíkem lískovým a pohlednici s Přírodní rezervací Křemešník.

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

Výstava Památné
stromy Pelhřimovska
26. – 28.
28. 9. a 1. 11. 2008
2008

Památné stromy Pelhřimovska – výstava fotografií
Uspořádání této výstavy bylo mnohem
komplikovanější než jsme si představovali, ale nakonec
se vše vydařilo a výstava spatřila světlo světa 1.
prosince 2008. Naším cílem bylo ukázat všechny
památné stromy Pelhřimovska, kterých je celkem 21.
Vzhledem k tomu vzniklo celkem 18 posterů o rozměrech
70 x 50 cm vždy s několika fotografiemi a základním
popisem konkrétního památného stromu. Každý poster
byl zalaminátován a opatřen dřevěnými latěmi. Na
cedulích nejsou pouze fotografie, ale i základní popis
stromu jeho český i vědecký název, věk, rozměry, místo
kde roste apod.

Výstava Památné stromy Pelhřimovska.

„naše“ Bílá bouda

Díky skvělé
spolupráci
s Lesy
ČR
s.p.
máme
možnost již
od roku 2003
tedy již šest let, navštěvovat „naší“
pronajatou Bílou boudu, která se
nachází uprostřed lesů mezi obcemi
Lešov a Čejkov. Toto místo se již
stalo naším nejoblíbenějším místem,
kde trávíme naše víkendovky a často
je také základnou při čištění či
vyvěšování ptačích budek. Bohužel
je již velice stará a potřebovala by
zásadní rekonstrukci a právě k té by
Bílá bouda.
mělo dojít v roce 2009. Za možnost
trávit čas v krásných a rozlehlých
lesích na naší malé základně patří LČR s.p. lesní správě Pelhřimov naše díky.

Zpráva o hospodaření
v roce 2008
2008

Náklady

potraviny, stravování
režie, nájemné, ubytování
cestovné, jízdné
knihy, časopisy, cd, dvd
kopírování, foto, laminace, tisk letáků
poplatky bance, poště
telekomunikační služby
mzdové náklady
služby (účetnictví, odvoz trávy)
vybavení střediska, nářadí
spotřeba materiálu, kancelářské a čistící potřeby
OON
ostatní
vrácení osobního vkladu
Náklady celkem

55 748,60 Kč
49 583,00 Kč
17 309,50 Kč
27 758,50 Kč
100 998,50 Kč
7 823,50 Kč
26 112,94 Kč
136 401,00 Kč
31 261,00 Kč
49 820,50 Kč
45 955,50 Kč
203 900,00 Kč
9 030,00 Kč
12 000,00 Kč
773 702,54 Kč

Výnosy

úroky banka
osobní vklad
Výnosy - vl. činnost (EVP, Den Země, tábor)
Výnosy - prodej brožur
Granty, dotace

61,78 Kč
12 000,00 Kč
90 385,00 Kč
7 838,00 Kč
695 464,82 Kč

Výnosy celkem

805 749,60 Kč

Hospodářský zisk
Vrácení přeplatku režie
Vlastní jmění

32 047,06 Kč
2 872,00 Kč
86 010,50 Kč

Finanční zůstatek jsou zálohové platby na realizaci projektů a grantů
v roce 2009.

Děkujeme za podporu
naší činnosti...

vy
Kraj Vysočina

Město Pelhřimov

Město Pacov

Těšíme se na setkávání s Vámi
v roce 2009 !
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