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čtvrtletník                                                                              26.11. 2010

Vážení přátelé,

předkládáme vám první číslo našeho 
elektronického čtvrtletníku, kterým 
bychom chtěli přispět k větší infor-
movanosti o činnostech organizací 
působících v oldřichovském eko-
centru, které jsou celkem dvě. Pro 
pořádek uvedu jejich názvy Suchopýr 
o.p.s. a Středisko ekologické výchovy 
Libereckého kraje, příspěvková orga-
nizace. 
Ve čtvrtletníku bychom chtěli našim 
čtenářům postupně představovat 
jednotlivé aktivity, činnosti a pro-
jekty, které připravujeme 
nebo jsme už zrealizovali. 

Suchopýr o.p.s.

Suchopýr o.p.s. je nevládní nezisko-
vá organizace založená v roce 1997 
původně jako občanské sdružení. 
V roce 2000 se organizace stala 
obecně prospěšnou společností pod-
le zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech. Sucho-
pýr se snaží svými aktivitami přispět 
k návratu původních a ohrožených 
druhů dřevin zpět do jizerskohor-
ských lesů a k obnově 
ekologické stability volné 
krajiny.

Sředisko ekologické výchovy 
Libereckého kraje p.o.

STŘedisko Ekologické Výchovy LIbe-
reckého Kraje (zkráceně STŘEVLIK) 
je příspěvkovou organizací, jejímž 
zřizovatelem je Liberecký kraj. Mezi 
hlavní činnosti patří praktická ekolo-
gická výchova. Pro školy máme při-
pravenou širokou nabídku 
ekologicko-výchovných 
programů.  

STŘEVLIK představuje nový 
výukový program

GLOBAL HLOUBAL
Od září tohoto roku je novinkou  
v naší nabídce. 

Pro koho je?
Je určen pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ. 
Jeho délka je 3 hodiny včetně pře-
stávky a celý se odehrává v učebně 
s dataprojektorem. Jeho výhodou 
je tedy celoroční realizace v našem 
Ekocentru, kterou můžete využít  
i v „sychravých“ podzimních, zimních 
či jarních dnech.

Zajímají vás i naše další 
programy? Nabídka ke 
stažení 

Nabídka prostor pro semináře, 
konference a ubytování

Od pozdního jara do babího léta jsou 
naše ubytovací kapacity a učebny 
téměř zcela vytíženy programy eko-
logické výchovy pro školy či ostatní-
mi aktivitami ekocentra. V nadcháze-
jících zimních a jarních měsících však 
vyvstává skvělá možnost využít areál 
našeho ekocentra i pro jiné subjekty. 
Třeba právě vaši společnost. 
Prostory ekocentra jsou vhodné 
pro pořádání konferencí, seminářů, 
školení, kurzů, pracovních setkání, 
prezentací, firemních zasedání a nej-
různějších společenských 
akcí.

Kalendář akcí

VÁNOCE NA STATKU  
akce pro veřejnost
4. a 5.12. 2010 
(sobota a neděle od 9.30 do 15.00)  

JAK VéST děTI  
K OdPOVědNémU CHOVÁNí  
K žIVOTNímU PrOSTŘEdí? 
seminář pro učitele mŠ
25. - 26.1. 2011
(úterý - středa)  

rOZVíJENí KLíčOVýCH  
KOmPETENCí děTí -  
NABídKA čINNOSTí  
A INSPIrACí V EVVO 
seminář pro učitele mŠ
(březen 2011 - termín bude upřesněn 
na www.strevlik.cz) 

žABí FESTIVAL 
akce pro veřejnost
(v průběhu března 2011 - sobota  
od 9.30 do 14.00 - termín bude 
upřesněn na www.strevlik.cz) 

dEN ZEmě 
akce pro veřejnost
23.4. 2011 
(sobota od 9.30 do 16.00) 

LIBErECKÁ mrKVIčKA 2011  
konference pro učitele mŠ
10. - 11.5. 2011 (úterý - středa) 

e-list

Partneři v roce 2010

ÚŘAD PRÁCE
V LIBERCI

Tůně v dolní Řasnici  
a v Oldřichově v Hájích 
dokončeny

V roce 2010 naše organizace pokra-
čovala v realizaci drobných opatření 
na podporu vodního režimu krajiny,  
a to hned ve dvou případech podpo-
řených z Programu péče  
o krajinu (PPK). 

Výsadby původních dřevin 
do lesa v Jizerských horách

V rámci projektu „Podpora druhové 
diverzity lesních porostů v revírech 
Fojtka a Rudolfov“ podpořeného 
z prostředků programu Podpora 
obnovy přirozených funkcí krajiny 
bylo vysazeno 750 kusů původních 
dřevin včetně ochrany novými oplo-
cenkami. Celkem bylo na 2 lokalitách 
vysazeno 600 dubů letních, 50 třešní 
ptačích a 100 jedlí bělokorých. Jedle 
byly vysazeny do 2 malých oplocenek 
umístěných nad obcí Oldřichov v Há-
jích (část Betlém). 

Vánoce na statku

4. a 5.12. 2010 
(sobota a neděle od 9.30 do 15.00) 
Tradičně vás zveme v předvánoč-
ním čase do míst, kde panuje klidná 
a přátelská atmosféra. Společně se 
zamyslíme nad tím, co Vánoce pro 
nás znamenají a co znamenají pro 
životní prostředí, v němž žijeme.

Budou pro vás připraveny tvořivé díl-
ničky, ve kterých si můžete vytvořit 
vánoční ozdoby nebo přání z tako-
vých materiálů a takovými technika-
mi, které co nejméně zatíží 
naše životní prostředí.
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