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Rok 2015 v kostce
V tomto roce se nám podařilo zrealizovat mnoho tradičních ale i
nových akcí.
Mezi akce tradiční patří například Den Země, který jsme zorganizovali
již po posedmnácté, tentokráte s návštěvností přes 1600 lidí. Opět jsme ve
spolupráci s Městskou Knihovnou zrealizovali akci pro širokou veřejnost
s názvem Medování, které probíhá v prosinci, kdy na tuto tradiční akci
přišlo více než 100 lidí. Znovu jsme se zúčastnili Evropského Dne bez aut,
kde jsme účastníkům počítali jejich ekologickou stopu. I nadále pečujeme o
zvláště chráněná území, jejichž plocha činila úctyhodných 18,99 ha.
Nesmíme zapomenout na významný krok dopředu v péči o významné
lokality a tím je založení pozemkového spolku Mravenec v loňském roce a
jeho úspěšný rozvoj v roce letošním. Také jsme uskutečnili tradiční
vyvěšování a čištění ptačích budek, kterému říkáme Budkování, v letošním
roce jsme se postarali o 314 starých ptačích budek a vyvěsili jsme 100
nových. Naší hlavní náplní je ekologická výchova dětí pomocí ekologických
výukových programů, v letošním roce jsme uskutečnili celkem 101
programů pro 2 230 dětí z Pelhřimovska. Stále se daří vést kroužek pro děti
a mládež zaměřené nejen na ochranu přírody jako součást projektu Klub
přátel Mravence a dokonce se podařili založit nový kroužek Včelařství. I
nadále provozujeme malou knihovnu pro veřejnost.
Z nových akcí stojí za zmínku především vznik nového EVP o včelách
s názvem Včela učí nás i naše děti. Opět se nám podařilo vydat několik
nových tiskovin. Mezi nejvýznamnější patří vylepšená a rozšířená verze
publikace Památné stromy Pelhřimovska. Nesmíme zapomenout na nové
pohlednice s dřípatkou či otakárkem.
Za zmínku jistě stojí, že již sedmnáct let užíváme titul „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.

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
Fio banka a.s.
240048301/2010
65983611
www.sevmravenec.cz

Hrabání Kladinského potoka 2015
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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 32
ekologických výukových programů s nejrůznějšími tématy pro základní a
mateřské školy, z čehož pět programů bylo zcela nových.

Základní škola 1.-5. ročník
Bylinky v přírodní zahradě – NOVÝ
- Křemešnický les
- Jak se žije v noci v lese
- Doprava a ovzduší kolem nás
- Denní i noční motýli
- Vánoce a vánoční zvyky
- Mravenci a jejich přátelé
- Bioodpady
- Košík plný lesních plodů
- Včela učí nás i naše děti
- ZCHÚ na našem okrese, rostliny a
živočichové
- Naše Stromy památné i ostatní
- Stromy a keře v děkanské zahradě
- Naučná stezka – Městské sady – 1.
část
- Naučná stezka – Městské sady – 2.
část

Mateřské školy
-

Křemešnický les
Naučná stezka – Městské sady – 1.
- Naučná stezka – Městské sady – 2.
- Stromy a keře v Děkanské zahradě
- Podzim
- Víly luk a hor a skřítci lesů a vod
- Bioodpady
- Slunečnice Anička a stonožka
Růženka
- Košík plný lesních plodů
- Vánoce a vánoční zvyk
- Jak se žije v noci lese
- Mravenci a jejich přátelé
- Doprava a ovzduší kolem nás
- Denní a noční motýli
V letošním roce jsme uskutečnili
celkem 101 ekologických výukových
programů, z toho pro mateřské školky
60 programů a pro základní školy 41
programů. Celkem se zúčastnilo 2.230
dětí., což je po přepočítání celkem 3886
účastníkohodin.

Základní škola 5.-9. ročník
- Alternativní zdroje energie
- Zvláště chráněná území
- Život včel
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Den Země
23. dubna 2015
Na čtvrtek dne 23. dubna 2015
jsme připravili již po sedmnácté velkou
oslavu Dne Země. Umístili jsme ji již
tradičně
do
Děkanské
zahrady
v Pelhřimově.
Záštitu na touto akcí převzal již
tradičně starosta města Pelhřimov. Na této akci
spolupracujeme s Městským úřadem Pelhřimov,
kterému také patří největší poděkování, Krajským
úřadem kraje Vysočina, Pelhřimovským deníkem,
Lesy České republiky s.p. a Technickými službami města Pelhřimov.
17. ročník oslav Dne Země zahájil pan místostarosta Ing. Josef Koch, dále mluvil za odbor
životního prostředí v Pelhřimově Ing. Josef Slavětínský a za Středisko ekologické výchovy
MRAVENEC Marta Kosová. Organizačně náročnou akci zajišťovalo více než 40 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 začalo registrací, kde
Včela učí nás i naše děti.
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 více
než
1600
lidí.
Zejména
dětí
z Pelhřimovských
základních
škol.
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. Mezi
nejatraktivnější
stanoviště patří již
tradičně
pečení
placek na kameni,
výroba svíček či včely
v proskleném
úlu.
Ale
ani
zbývající
stanoviště
si
rozhodně
nemohlo
stěžovat.
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Budkování a doupné stromy
Podpora hnízdních možností zpěvného
ptactva v lesích
Již několik let se systematicky věnujeme podpoře
hnízdních možností zpěvného ptactva. Do této aktivity
se snažíme zapojit děti a tím praktický efekt obohatiti i
o ekovýchovné působení. Středisko ekologické výchovy
MRAVENEC se vyvěšováním, čištěním a evidencí budek zabývá již
od roku 2002. Od té doby jsme vyvěsili již 1950 nových ptačích
budek a vyčistili celkem 5505 budek.
V letošním roce jsme uspořádali akci „Víkend
se zpěvným ptactvem“ v listopadu od 6. – 8.11.2015.
Jako základna nám posloužila hájovna Chválkov u
Černovic. Po dohodě se zástupci LČR s.p. jsme se
rozhodli vyvěsit 100 nových budek v lokalitě Najdek.
Větší úsilí jsme věnovali čištění, údržbě, evidenci a
popisu i určení nálezů v budkách - vyčistili jsme jich
314.
Poděkování za podporu a spolupráci patří
zejména LČR s.p. kde spolupracujeme s lesní
správou Pelhřimov a ČSOP který administruje a
odborně zajišťuje program Biodiverzita.
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Medování 16. prosince 2015
Účast na letošním Medování byla srovnatelná
s loňskou rekordní účastí více než 100 lidí. 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.
Včelaři – svět včel – dlouholetí včelaři poutavě 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 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, roj...
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 či vosku.
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Povídání o včelích tajemstvích a zajímavostech.

Naše webové stránky
www.sevmravenec.cz
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Péče o zvláště
chráněná území

Tato
aktivita
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 11 let
práce jsme výměru, o kterou se
staráme
postupně
navýšily
na
přibližně 15 ha. Výměra se mění dle
situace v plánech péče, protože ne
vše se kosí každoročně. V roce 2015
jsme svou péči věnovali 18,99 ha
zvláště chráněných území.
Název ZHCÚ

Hrabání Kladinského potoka.

Kategorie Výměra (ha)

Naše
péče
spočívá
především v pravidelném kosení a
Rašelinná louka u Proseče
odstraňování pokosené trávy.
Obořiště
PP
2,37
Protože se bez výjimky jedná o
Kladinský potok
PR
5
mokřadní louky tak je nutné
Hrachoviště
PR
1,31
ruční
kosení.
Nejen
naše
Čermákovy louky
PR
6,36
zkušenosti ukazují na to, že
Nový Rybník
PR
1,32
Ve Sklenářích
VKP
0,73
největším problémem při údržbě
U Štědrů
VKP
0,9
těchto chráněných luk není
V Losích
VKP
1
samotné kosení, ale až odklízení
18,99
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.
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.
Pozemkový spolek Mravenec již
funguje na plné obrátky a aktivity
spojené s kosením mokřadních luk
se přesunuly pod jeho křídla a
spolek se tak může začít dále
rozvíjet.
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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. 2015. 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
50 výpočtů ekologické stopy.

Knihovna
V naší knihovně, která je zdarma a veřejně přístupná máme již přes 728
knih a publikací na téma životní prostředí a ekologická výchova.
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Vydavatelská činnost

Pohlednice
Vydali jsme další pohlednice a nálepky.

Památné stromy
Pelhřimovska (2015)
Nové, doplněné a aktualizované
vydání. Stromy. Jsou všude
kolem nás a tak by to i mělo
být! Všímáme si jich? Někdy
možná až když tam už nejsou.
Ale určitě jsou pro nás všechny
životně důležité. My chceme
obyvatelům
Pelhřimova
i
ostatních obcí přiblížit stromy památné, nějakým způsobem
významné, často svým stářím, ale mnohdy i událostí, která je s
nimi spjata, je možné, že se k
nim váží nebo budou vázat i

vaše příběhy. Na 84 stranách se seznámíte s
památnými
stromy
Pelhřimovska,
Pacovska,
Humpolecka, Kamenicka a Počátecka
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Klub přátel Mravence
-

Tento
projekt běží již dlouhou řadu let. Jeho základními pilíři jsou:
pravidelné každotýdenní schůzky s dětmi a mládeží
několik víkendových akcí
letní tábor
pořádání akcí pro veřejnost
včelařský kroužek

Snažíme se děti a mládež aktivně zapojit do ochrany přírody. Umožníme jim
také smysluplně naplnit svůj volný čas.
Vyvrcholením celého roku je 14 ti denní letní tábor, který proběhl v termínu
19.7. – 2.8.2015 na základně Chválkov u Černovic tentokráte s Pirátskou
tématikou.
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Zprávaoohospodaření
hospodaření
v roce
2015
Zpráva
v roce
2015

Výsledovka
Náklady

Výnosy

Spotřeba materiálu

256 128,00

Spotřeba materiálu kancelář

77 552,00

Spotřeba materiálu programy

70 497,00

Spotřeba materiálu tiskoviny

89 829,00

Spotřeba materiálu ostatní

18 250,00

Ostatní služby

370 449,60

Ostatní služby telefon

2 290,00

Ostatní služby poštovné

1 932,00

Ostatní služby ostatní

273 349,60

Ostatní služby smlouvy

47 000,00

Ostatní služby ostatní

47 400,00

Ostatní služby nedaňové

-1 522,00

Mzdové náklady

190 116,00

Zákonné sociální pojištění

36 522,00

Jiné ostatní náklady

456,00

Jiné ostatní náklady zákonné pojištění

456,00

Celkem

853 671,60

Jiné ostatní výnosy

1 070 388,12

Jiné ostatní výnosy projekty

832 135,12

Jiné ostatní výnosy EVP

206 188,00

Jiné ostatní výnosy ostatní

32 000,00

Jiné ostatní výnosy tiskoviny

65,00

Prijaté príspevky (dary)

5 000,00

Provozní dotace

46 565,00

Celkem

1 121 953,12

Výsledek hospodaření

268 281,52
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Zpráva o hospodaření v roce 2015

Rozvaha
Aktiva

počáteční stav

konečný stav

Pokladna

56 400,00

79 456,00

Ceniny

24 556,

36 556,60

Účty v bankách

189 100,12

392 988,64

Peníze na cestě

27 700,00

27 700,00

Odběratelé

0,00

0,00

Poskytnuté provozní zálohy

2 304,00

2 304,00

Pohledávky za zaměstnanci

5 145,00

5 145,00

Ostatní přímé daně

10 160,00

29 262,00

Náklady příštích období

452,40

452,40

počáteční stav

konečný stav

Dodavatelé

3,00

0,00

Zaměstnanci

25 147,00

22 499,00

Zúčt.s instit. soc.zabezp. a veřejného zdrav.

12 270,00

4 686,00

Vlastní jmění

353 605,27

278 398,12

Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení

-75 207,15 -

0,00

Aktiva

315 818,12

573 864,64

Pasiva

315 818,12

305 583,12

Rozdíl

0,00

268 281,52

Pasiva
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Děkujeme za podporu
naší činnosti

Město Pacov

Kraj Vysočina

Město Pelhřimov
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