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čtvrtletník   2/2011                                                         1.března 2011

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolujeme si Vám předložit další 
číslo našeho čtvrtelníku, který přináší 
čerstvé informace o činnostech orga-
nizací sídlících v Ekocentru Oldřichov 
v Hájích.
Blížící se jarní sezóna s sebou přiná-
ší jak vzdělávací akce, tak i realizace 
praktických projektů v oblasti ochra-
ny přírody. Mezi již tradiční jarní akce 
pro veřejnost patří Žabí festival pro-
pagující ochranu obojživelníků a oblí-
bený Den Země, který je každoročně 
zaměřen na jiné téma. V roce 2011 to 
bude stále aktuální téma 
odpadů, jejich zpracování 
a likvidace.

Ochutnávka ekocentra 2011

V prvních jarních dnech tohoto roku 
si vás dovolujeme srdečně pozvat na 
tradiční Ochutnávku ekocentra, kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 24. března 
2011 od 9:00 do 15:00 areálu Eko-
centra v Oldřichově v Hájích a jeho 
malebném okolí. 

Nově narozené valašky

Farma se může pochlubit novými 
přírůstky. Naše Valašské ovečky mají 
letos již všechny jehňátka, někte-
ré dokonce dvojčata. Dohromady 
máme šest jehňátek, dvě ovečky a 
čtyři beránky.

Letní příměstský tábor 
v ekocentru 2011

Než zasednou opět do školních lavic, 
dopřejte svým dětem poznání, zábavu 
a dobrodružství v přírodě Jizerských 
hor. V areálu Ekocentra v Oldřichově 
v Hájích a jeho malebném okolí je 
pro ně připravena spousta zábavných 
ekovýchovných programů, her a akti-
vit, které jsou během školního roku 

dostupné pouze třídním 
kolektivům základních či 
středních škol. 

Kalendář akcí

OCHUTNÁVKA EKOCENTRA 
akce pro učitele ZŠ a SŠ
24.3. 2011 (čtvrtek od 9.00 do 15.00) 

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

TVOřIVÁ dOpOLEdNE pRO děTI  
A jEjICH ROdIčE 
akce pro veřejnost
1.4. 2011 (pátek od 9.30 do 11.30)

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

VÍKENdOVKA pRO dOBROVOLNÍKY 
dobrovolnická brigáda
6. - 8.5. 2011 (pátek - neděle)  

TVOřIVÁ dOpOLEdNE pRO děTI  
A jEjICH ROdIčE 
akce pro veřejnost
6.5. 2011 (pátek od 9.30 do 11.30)

LIBERECKÁ MRKVIčKA 2011  
konference pro učitele MŠ
10. - 11.5. 2011 (úterý - středa) 

7. KRAjSKÝ dEN VčELY 
A MLAdÝCH VčELAřŮ 
akce pro veřejnost
28.5. 2011 (sobota od 9.30 do 16.00)  

e-list

partneři v roce 2011

ÚŘAD PRÁCE
V LIBERCI

Obnova krajinných struktur 
ve vybraných částech  
Frýdlantska

V těchto dnech vrcholí přípravy 
Suchopýr o. p. s. na zahájení reali-
zace dvouletého projektu „Obnova 
krajinných struktur ve vybraných čás-
tech Frýdlantska“. 

den Země 
23. dubna od 9.30 do 16.00

V rámci oslav Dne Země bude ten-
tokrát připraven v areálu ekocentra 
pestrý program zaměřený na proble-
matiku spojenou s odpady.

 

den včely 
28. května od 9.30 do 16.00

Včelařství je významným odvětvím, 
které bezprostředně ovlivňuje země-
dělskou produkci.  Nemalou měrou 
se podílí na zachování kulturní kraji-
ny. Bez opylování by planě 
rostoucí i kulturní rostliny 
z výrazné části vymizely. 

Výstavba migračních zábran 
u Šolcova rybníka

Každé jaro se již od roku 2008 sta-
ví podél silnice u Šolcova rybníka 
dočasné migrační bariéry jako ochra-
na obojživelníků (žab a čolků) před 
silniční dopravou.
Stovky až tisíce obojživelníků hro-
madně migrují každoročně i něko-
lik kilometrů k vodním 
plochám, aby zde založili 
novou generaci.  

UBYTOVÁNÍ 
        V EKOCENTRU

Žabí festival
předpoklad 19. nebo 26. března 
od 9.30 do 14 hodin 

Přesné datum konání akce bude zve-
řejněno přibližně v týdenním předsti-
hu na webových stránkách STŘEVLKu, 
protože zahájení migrace 
obojživelníku je závislé na 
aktuálním vývoji počasí. 
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