Výroční zpráva
2009
aneb třináctý rok MRAVENCE

Český svaz ochránců přírody Pelhřimov ZO 17/01

Středisko ekologické výchovy

MRAVENEC

Akreditované ekocentrum ČSOP
1

Úvodem
Rok 2009 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 2009
2009 v 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 jedenácté,
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. Znovu jsme se zúčastnili Evropského Dne bez aut,
aut kde jsme účastníkům počítali
jejich ekologickou stopu. I nadále pečujeme o zvláště chráněná území jejichž plocha činila 9,61 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 151
programů pro 2 827 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 Odpady na Pacovsku,
Pacovsku která byla spojena
s ekologickými výukovými programy pro místní základní školy – první stupně a školy mateřské.
Opět se nám podařilo vydat několik nových tiskovin. Mezi nejvýznamnější patří vylepšená verze
letáku Krmítkování a pohlednice s rosničkou, skokanem, včelami,
včelami, několik pohlednic
pohlednic s památnými
památnými
stromy Pelhřimovska.
Pelhřimovska.
Rádi bychom Vás touto cestou informovali i o tom, že již dvanáct 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.
Jedenáctým 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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Představujeme se …

Název:

17/01 ZO ČSOP Středisko ekologické výchovy Mravenec

Kontakt:
Kontaktní osoba:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
IČ:
Web:

723 288 123, mravenec@sevmravenec.cz
Marta Kosová – předseda sdružení
Česká spořitelna a.s. pobočka Pelhřimov
621145309/0800
65983611
www.sevmravenec.cz

Mravenci:
Marta Kosová, Václav Kos, Miroslav Pavlíček, Jana Humpová, Richard Rod, Otto Krob,
Lucie Ždichyncová, Jaroslav Slabý, Michal Emmer, Monika Šikýřová,
Vít Karafiát,
Radek ženíšek, Josef Slavětínský, Eva Březinová, Jiří Kočí, Jiří Bartoška, Věra Bartošková,
Petr Humpa,

Foto z akce „Den Země 2009“.
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Ekologická výchova dětí
Hlavním posláním a náplní práce našeho střediska 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 jsme měli čtyři programy nové.
Jsme součástí Programu Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Základní škola 1.1.-5. ročník

Mateřské školy

- Denní i noční motýli - NOVÝ
- Naši domácí mazlíčci
- Vánoce
- Velikonoce
- Víly luk a hor
- Skřítci Lesů a vod
- Mravenci a jejich přátelé
- Odpady, separovaný sběr, recyklace
- Ze života hmyzu
- Košík plný lesních plodů
- Pole, les, louka, rybník, hory
- Včelí královna a ti ostatní - NOVÝ
- ZCHÚ na našem okrese, rostliny a
živočichové
- Ptačí říše
- Jak šel Vydrýsek a Vendulka do „světa“
- Jak se žije v lese - Stromy v děkanské zahradě
- Naučná stezka – Městské sady – 1.
část
- Naučná stezka – Městské sady – 2.
část

- Naši domácí mazlíčci
- Podzim
- Víly luk a hor.
- Skřítci Lesů a vod.
- 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“
- Jak se žije v lese
- Kde bydlím
- Mravenci a jejich přátelé
- Denní i noční motýli - NOVÝ
- Včelí královna a ti ostatní - NOVÝ

V letošním roce jsme uskutečnili
celkem 151 ekologických výukových
programů,
programů z toho pro mateřské školky 67
programů a pro základní školy 84
programů. Celkem se zúčastnilo 2.827
dětí.,
dětí což je po přepočítání celkem 4485
účastníkohodin
účastníkohodin.
din

Základní škola 5.5.-9. ročník

- Alternativní zdroje energie
- Zvláště chráněná území
- Domácí ekologie
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Den Země
22.
22. dubna 2009
2009
Na čtvrtek dne 23. dubna
2009 jsme připravili již po
jedenácté tradiční velkou oslavu
Dne Země. Umístili jsme ji
podruhé 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. Každoročně na této
akci spolupracujeme s Městským úřadem
Pelhřimov, kterému také patří největší
poděkování, Krajským úřadem kraje Vysočina,
Fokusem Vysočina, Pelhřimovským deníkem a
Technickými službami města Pelhřimov
Desátý ročník oslav Dne Země zahájil pan
starosta Leopold Bambula, dále mluvil za odbor
Strom skutků.
životního prostředí v Pelhřimově Ing. Josef
Slavětínský a za Středisko ekologické výchovy MRAVENEC Marta Rodová. Organizačně
náročnou akci zajišťovalo více než 35 zkušených pořadatelů z řad členů naší ZO ale i žáků
Pelhřimovského gymnázia, všem těmto dobrovolníkům musíme na tomto místě poděkovat,
protože bez nich by se tato akce konat nemohla.
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 hojná,
přišlo se na nás podívat zhruba 800 lidí.
Zejména dětí z Pelhřimovských základních
škol.

Hmyzí puzzle.

Děkanská zahrada chvílemi praskala ve švech, ale díky mnoha stanovištím, která byla
rozmístěna na celé její rozloze se podařilo i ty největší nápory zvládnout. Nejúspěšnější
účastníci si ze stanovišť odnášeli drobné odměny v podobě samolepek či pohlednic našich
zvířat a rostlin.

5

Stanoviště Dne Země:
Název
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.

Třídění odpadů.

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
Šperky z přírodních materiálů

Poznávání ptačích per.

Nejžádanějším stanovištěm bylo
letos tradičně pečení vlastnoručně
vyrobených placek na rozpáleném
kameni, výroba svíček ze včelího
vosku a také odlévání sádrových
stop srnky a lišky.
Rostlinná říše.
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Budkování

16.
16. – 18. 10.
10. a 17.
17. 11. 2009
2009

Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích
Již osmým rokem se účastníme významného projektu, který
je realizován ve spolupráci s Lesy ČR s.p.–
– „Podpora hnízdních
možností zpěvného ptactva v lesích“
lesích“ Středisko ekologické výchovy
MRAVENEC se vyvěšováním, čištěním a evidencí budek zabývá již od roku 2002.
Od té doby jsme vyvěsili již 14
1440 nových ptačích budek a vyčistili celkem 3310
budek.
V letošním roce jsme uspořádali akci
„Víkend se zpěvným ptactvem“ v říjnu. Jako
základna nám posloužila naše Bílá bouda.
Po dohodě se zástupci LČR s.p. jsme se
rozhodli vyvěsit 100 nových budek v okolí
známé hájovny Johanka. Větší úsilí jsme
věnovali čištění, údržbě, evidenci a popisu i
určení nálezů v budkách - vyčistili jsme jich
510.
V letošním roce se nám velice nevydařilo
počasí. Akci jsme měli naplánovanou na
víkend, kdy zrovna nachumelilo a tak čištění
a zejména vyhledávání budek byl pěkný
oříšek. Nakonec jsme to však zvládli a nikdo
tuto akci kupodivu neodstonal.

Vyvěšování budek na Johance.

Budky skutečně nebyly moc vidět.

Další čistění budek jsme uspořádali 17.11. 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.
Do budoucna máme v úmyslu více času a úsilí
věnovat čištění a údržbě budek. Přesto chceme každý
rok alespoň několik nových vyvěsit.
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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
2009 – Johanka u Kamenice nad Lipou

Nesmíme zapomenout poděkovat
lesní správě Pelhřimov, zejména panu Ing.
Rudolfu Švecovi, za výbornou spolupráci.
Čeřínek.

Čištění budek na Bělé u Červené Řečice.

8

Medování

16. prosince 2009
2009
Medování se už stalo tradičním zastavením v
předvánočním shonu. Účast na letošním Medování byla
srovnatelná s loňskou rekordní účastí. Připravili jsme pro
účastníky osvědčená i nová stanoviště na kterých si každý mohl
zkusit něco vyrobit či ochutnat.
Z mnoha stanovišť jmenujme alespoň některé:
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 poutavě
vyprávěli o životě včel a odpovídali na zvídavé
Zdobení perníčků.
dotazy návštěvníků.
Zdobení voňavých perníčků – tradičně zdobené
perníčky si mohli vyrobit a odnést dospělí ale i ti úplně nejmenší.
Ochutnávka
medového a zdravého
cukroví – stanoviště,
které přesvědčovalo o
tom že i zdravé bio
cukrový může být
dobré.
Včelařské pojmy –
vysvětlení toho co je
to
včelí
dílo,
mezistěna, plástev,
souš, včelstvo, roj...
Včelí anatomie –
stanoviště spíše pro
starší, kde se dozvědí
formou
skládanky
z čeho se skládá včelí
Ochutnávka zdravého cukroví.
tělo
a
k čemu
jednotlivé
orgány
slouží např. při vzniku medu či vosku.
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Krmítkování

4. listopadu 2009
2009
Ve středu 4. listopadu 2009 od 15.00 do 17:00 hod. se
uskutečnilo v hudebním oddělení Městské knihovny v Pelhřimově tradiční
Krmítkování.
Letošní rok proběhlo Krmítkování v listopadu, což je měsíc kdy je
nejvyšší čas upozornit veřejnost na nebezpečí, kterých je třeba se
vyvarovat při přikrmování ptáků. Akce nemá za účel propagovat zimní
přikrmování, ale pouze upozornit na to, jak správně přikrmovat abychom
ptákům neuškodili. Je totiž lépe nekrmit než krmit špatně.
Celá akce je připravena formou
jednotlivých stanovišť, za všechna alespoň:
Koho můžeme na našem krmítku vidět? Zde
si mohl každý zkusit jaké ptáky pozná a
přiřadit k nim jejich názvy.
Co do krmítek? Zde se všichni dozvědí co
patří do krmítek a hlavně co do nich nepatří
a co se může stát když dáme ptákům
nevhodnou potravu. Všichni dostali letáček
Krmítkování, kde jsou všechny informace o
přikrmování volně žijícího ptactva.
Poznávání pírek – i letos jsme naši sbírku
rozšířili o několik nových pírek.
Luštění ptačích hádanek – procvičit jste si
znalost ptáčků mohli i nezvyklým způsobem
– v křížovkách.
A ještě několik dalších stanovišť – malování
ptáčků, vývoj uvnitř vejce, les jako domov.

Ptačí pera.

Ptačí hádanky?
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Mravenci
Mravencivvtisku
tisku
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Naše webové stránky
www.sevmravenec.cz
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Péče o zvláště
chráněná území
Tato činnost nám postupem času zabírá stále
větší část naší činnosti. Když jsme v roce 2003 začínali
v NPP Jankovský potok s 0,75 ha tak jsme si ani
nepomysleli jakých rozměrů nakonec naše aktivity
dosáhnou. Za sedm let práce jsme výměru o kterou se
staráme postupně navýšily na necelých deset hektarů.
Výměra se mění dle situace v plánech péče, protože ne
vše se kosí každoročně. V roce 2009 jsme svou péči
věnovali 9,61
9,61 ha ZCHÚ.

Hrabání Kladinského potoka.

Nyní 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.
Bez odpočinku se dělat nedá.

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
luk 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 potoce, kde se
každoročně koná dvoudenní akce hrabání
Kladinského potoka (4. a 7.7.).
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.
Zejména
dobrovolnická činnost je v současné době
věc kterou se nám příliš nedaří
Dobrovolníci na Kladinském potoce.
realizovat, ale nutno podotknout, že již
máme první vlaštovky. Povedlo se nám zapojit do hrabání luk úředníky z MěÚ Pelhřimov odboru
ŽP a pana starostu, kteří odvedli velký kus práce na Kladinském potoce.
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Den bez aut
I v letošním roce jsme se zúčastnili
Dne bez aut, jakožto součást Evropského
týdne mobility. Akce proběhla 18.9. 2009.
Pro zájemce jsme měli nachystaný dotazník,
z něhož jsme vyplněné údaje zadali do
počítače, který nám vyhodnotil ekologickou
stopu, každého návštěvníka. Měli jsme
dotazníky pro větší relativně složité na
vyplnění, ale i zjednodušené pro děti druhých
až pátých tříd. V letošním roce jsme provedli
téměř sto výpočtů ekologické stopy.

Knihovna
V naší knihovně, která je zdarma a veřejně přístupná máme již přes 660 knih a
publikací na téma životní prostředí a ekologická výchova.
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Vydavatelská činnost
Leták krmítkování
Podařilo se nám zrealizovat dotisk aktualizovaného a
vylepšeného letáčku o přikrmování ptactva v zimním období..
Pohlednice
Vydali
jsem
celkem
deset
pohlednic. Čtyři s motivy památných
stromů Pelhřimovska (Javorová alej –
javor mléč, Lípy u křížku v Pelhřimově –
lípa malolistá, Klen u nemocnice – javor
klen, Lípa Pod Floriánem – lípa malolistá).
Dále pohlednici s kosicí a strakapoudem
velkým, rosničkou zelenou a skokanem
hnědým. Nesmíme zapomenout na dvě
pohlednice se včelou medonosnou.
Tyto materiály vznikly díky
finanční podpoře města Pelhřimov, se
kterým má naše středisko velmi dobrou spolupráci na poli
ekologické výchovy a osvěty. Sluší se tedy abychom Městu na tomto místě poděkovali.
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Klub přátel Mravence
Tento projekt je podpořen Fondem Vysočiny. Jeho základními pilíři jsou:
- pravidelné každotýdenní schůzky s dětmi a mládeží
- několik víkendových akcí
- letní tábor
- pořádání akcí proveřejnost
Snažíme se děti a mládež aktivně zapojit do ochrany přírody. Umožníme jim také smysluplně
zaplnit svůj volný čas.
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Projekty ČSOP a LČR a.s.

V roce 2009 se nám podařilo zrealizovat níže uvedené projekty:

Podpora hnízních možností zpěvného
ptactva v lesích:
Více o tomto projektu je pojednáno v akci
Budkování 2009. Na tomto místě bych rád vyzvedl
výbornou spolupráci s lesní správou Pelhřimov, která
nám velmi pomáhá a to i daleko nad rámec
povinností daných smlouvou.

Dřevo 2009 – Vybavení ekocentra
dřevěným nábytkem
Podařilo se nám vybavit ekocentrum
nábytkem, který je ekologický a pěkný. Naše
prostory se tak staly mnohem vhodnější pro návštěvy
veřejnosti.

Infocentrum ČSOP
Měli jsem pravidelné otvírací hodiny
dvakrát týdně pro veřejnost. Zajistili jsme přístup
k propagačním materiálům ČSOP a LČR a.s.
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Zpráva o hospodaření v roce 2009

Náklady

Výnosy

potraviny, stravování
režie, nájemné, ubytování
cestovné, jízdné
knihy, časopisy, cd, dvd
kopírování, foto, laminace,
tisk letáků
poplatky bance, poště
telekomunikační služby
služby - OON, účetnictví,
odvoz trávy
vybavení střediska, nářadí
spotřeba materiálu, kancelářské a čistící
potřeby
jiné ostatní náklady přeplatky
ostatní
ostatní daně a poplatky

58 937,80 Kč
43 681,00 Kč
1 298,00 Kč
24 298,02 Kč
10 230,00 Kč
6 059,50 Kč
22 446,83 Kč
314 079,00 Kč
36 191,00 Kč
70 869,00 Kč
11 993,40 Kč
3 000,00 Kč
100,00 Kč

Náklady celkem

603 183,55 Kč

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

50,49 Kč
238 790,00 Kč
9 340,00 Kč
343 650,00 Kč

Výnosy celkem

591 830,49 Kč

Výsledek hospodaření

-

Vlastní jmění

11 353,06 Kč
56 102,46 Kč
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Děkujeme za podporu naší činnosti
činnosti

Město Pacov

Kraj Vysočina

Město Pelhřimov
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Těšíme se na setkávání s Vámi
v roce 2010 !
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Dub letní v Novém Rychnově starý přes 250 let.

