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Kalendář akcí

Tvořivá dopoledne pro děTi  
a jejich rodiče 
akce pro veřejnost
3.6. 2011 (pátek od 9.30 do 11.30)

TáBor oldovoU STopoU vi 
mezinárodní akce
11. - 18.7. 2011 (pondělí - pondělí), 
oldřichov v hájích, Kleinholscha 

leTnÍ hráTKY Se ZvÍřáTKY 
pobyt pro rodiče s dětmi
18. - 22.7. 2011 (pondělí - pátek) 

leTnÍ přÍMěSTSKÝ TáBor 
pro děti od 9 do 13 let
15. - 19.8. 2011 (pondělí - pátek)  

leTnÍ přÍMěSTSKÝ TáBor 
pro děti od 9 do 13 let
22. - 26.8. 2011 (pondělí - pátek)  

leTnÍ hráTKY Se ZvÍřáTKY
pobyt pro rodiče s dětmi
22. - 26.8. 2011 (pondělí - pátek)  

STřÍhánÍ ovcÍ 
aneB od ovečKY Ke KlUBKU vlnY 
akce pro veřejnost
24.9. 2011 
(sobota od 10.00 do 12.00)  

vÍKendovKa pro doBrovolnÍKY 
dobrovolnická brigáda
30.9. - 2.10. 2011 (pátek - neděle)  

e-list

partneři v roce 2011

ÚŘAD PRÁCE
V LIBERCI

Milí čtenáři a milé čtenářky,

tři měsíce utekly jako voda, dovolu-
jeme si vám tedy předložit další číslo 
našeho e-listu. Aktivity oldřichovské-
ho ekocentra jsou v plném proudu,  
a tak přemýšlím, čím začít.
Začnu tím, z čeho se organizace síd-
lící v areálu ekocentra nejvíce radují. 
Po roční přípravě nám byl schválen 
nový společný přeshraniční projekt, 
v jehož rámci chceme po tři roky 
podporovat a šířit osvětu v oblasti 
včelařství mezi širokou 
veřejností.

Fascinující svět včel a hmyzu

„Fascinující svět včel a hmyzu“ je roz-
sáhlý projekt, na který se nám poda-
řilo získat dotaci z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, z operačního 
programu Cíl III – Podpora přeshra-
niční spolupráce mezi Českou repub-
likou a Svobodným státem Sasko.

jarní přírůstky na farmě

Naše kozy Anděla a Malá Mařenka 
nás teď na jaře potěšily kůzlátky. 
Obě mají čiperná dvojčátka, všechno 
holky. Můžete se na ně přijít podívat  
k nám do ekocentra. Kontaktní ohra-
da je otevřená od 7.30 do 17.00 
hodin. Jak to u koz větši-
nou bývá, jsou zvědavé  
a rády se nechají pohladit. 

Mezinárodní letní tábor 
v ekocentru

Mezinárodní letní tábor se bude 
konat 11. – 18. 7. 2011 v Oldřichově 
v Hájích a v německé Kleinholsche. Je 
určen mladým lidem ve věku 15-20 
let, kteří mají chuť si o prázdninách 
vyhradit pár dní k poznání příro-
dy, zvířat i sebe samých  
a zároveň si procvičit cizí 
jazyky.

letní příměstský tábor 
v ekocentru 2011

Než zasednou opět do školních 
lavic, dopřejte svým dětem na konci 
prázdnin poznání, zábavu  
a dobrodružství v přírodě 
Jizerských hor. 

nové tůně 
v oldřichově v hájích ožívají

Tůně vybudované na podzim 2010 
v nivě Jeřice v Oldřichově v Hájích 
osídlili již na jaře 2011 první živo-
čichové.
Již půl roku po dokončení tůní začínají 
zarůstat břehy původními 
druhy rostlin a tůně obyd-
lují první živočichové.

Konference Mrkvička

Ve dnech 10. – 11. 5. 2011 se  
v našem ekocentru uskutečnila již 
tradiční dvoudenní konference urče-
ná učitelkám / učitelům z mateřských 
škol. Téma letošního setkání bylo 
„umění a tvořivost v environmentál-
ní výchově“.  
Jde o velmi zajímavé propojení dvou 
oblastí výchovy, při kterém děti 
formou tvořivých aktivit a zábavy 
poznávají přírodu a sbližují se s ní. 
První den proběhl v ekocentru, kde 
byl pro účastníky připraven bohatý 
program sestavený jak z teoretických 
bloků, tak z praktických dílen.

Krajský den včely

V sobotu 28. 5. 2011 to v Oldřichově 
pěkně bzučelo. V ekocentru se totiž 
už podruhé konala akce zaměřená na 
včely a včelařství pod názvem Den 
včely. Šlo o sedmý ročník akce, jejíž 
hlavním cílem je prezentace a pod-
pora lidí, kteří se tomuto krásnému 
oboru věnují. Akci navštívilo přibližně 
400 účastníků.
Pro návštěvníky byl připraven zajíma-
vý program. Pomocí binokulárních 
lup se mohl každý podívat na včelí 
svět jiným měřítkem pohledu. Děti 
(ale i dospělí) si vyzkoušeli hry zamě-
řené na vývoj včely a funkce včel  
v úle. 

UBYTovánÍ 
        v eKocenTrU

výsledky transferu obojživel-
níků na Šolcově rybníce

Transfer obojživelníků na Šolcově 
rybníce zahájený 17. 3. byl ukončen 
11. 4. 2011. Celkem bylo během 26 
dnů přeneseno 2223 živočichů, což 
představuje téměř dvoj-
násobek loňského počtu. 

jarní přírůstky na farmě
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