Plán činnosti na rok 2011
Členové Ekologického centra Žatec předpokládají, že budou v roce 2011 stejně jako v roce
předešlém zajišťovat služby ekologického poradenství pro nejširší veřejnost v kanceláři s pevně
stanovenými úředními hodinami v rámci kterého budou zajišťovat prostřednictvím informačních
stojanů distribuci letáků a informací. Významná část těchto služeb se bude postupně přesouvat na
vlastní webové stránky. Ekocentrum se bude v rámci programu pro podporu obnovy krajiny a
biodiverzity v Ústeckém kraji ucházet o získání prostředků na další etapu revitalizace
levostranného meandru řeky Ohře v lokalitě Loučky v Žatci spojenou s výsadbou původních druhů
dřevin a keřů a průvodní osvětovou, výukovou a vzdělávací kampaň. V rámci program péče o
krajinu bude sdružení pečovat o zvláště chráněný významný krajinný prvek č. 4/97 Svah nad silnicí
Měcholupy – Želeč spojená s likvidací náletu, realizací opatření pro zachování lokality s výskytem
zlatovlásku obecného a dalších xerothermních rostlin. Rovněž bude dokončen sanační zásah na
významném krajinném prvku č. 2/97 Pískový pahorek spojený s likvidací hybridu topolu černého.
Pro veřejnost jsou v letošním roce připravovány následující akce:
a) Den otevřených dveří Úpravny pitné vody v Holedeči – 2. ročník akce
− akce ve spolupráci se SČVK ku příležitosti Světového dne vody
− akce pro nejširší veřejnosti
− termín konání dne 26.3.2011 od 9:00 hod
− podrobnosti budou uvedeny na www.ECZatrec.cz
b) Fotografická soutěž „Příroda Žatecka“ ku příležitosti Mezinárodního roku lesa
- 2 ročník fotografické soutěže Ekologického centra Žatec
- termín konání 1.3.2011 až 31.10.2011
− dvě kategorie soutěže
− zveřejnění fotografií na internetu
− vernisáž výstavy v Křížově vile 10.11.2011
− výstava vybraných fotografií v Křížově vile - listopad 2011
− vyhodnocení soutěže a zveřejnění výsledků
− podrobnosti budou uvedeny na www.ECZatec.cz
c) Cykloturistická poznávací akce „Poznej významné krajinné prvky a významné památné stromy“
- 2. ročník cykloturistické akce
- termín konání: 23.4.2011
− akce ku příležitosti Dne Země (Den Země 22.4.)
− akce zaměřená na seznámení s registrovanými významnými krajinnými prvky a chráněnými
památnými stromy
− akce se koná pouze za příznivého počasí, případný náhradní termín bude oznámen
− podrobnosti budou na www. ECZatec.cz a v tisku
d) Výstava „ Ochrana přírody a krajiny v ČR“
Výstava se skládá z 15 panelů, které graficky zpracoval a ilustracemi obohatil malíř a biolog
Jan Dungel. Stručné česko – anglické texty propojil s vlastními vědeckými ilustracemi živočichů a
fotografiemi z chráněných území, rostlin a živočichů. Autorem fotografií je mimo jiné i Bohumír
Prokůpek, jeden z nejvýznamnějších fotografů české přírody.
Výstavu bude doplňovat prezentace DVD -ROM Ochrana přírody a krajiny nabízející jak
poznání, tak i zábavu. Podrobné textové a mapové informace o našich národních parcích a
chráněných krajinných územích bude doprovázet 2400 fotografií, film Natura Bohemica a zábavný
výukový model pro žáky základních škol.
− termín konání výstavy: 10.11.2011 do 17.12.2011

−
−

vernisáž výstavy 10.11.2011
místo konání výstavy: Křížova vila nebo Polánkovo muzeum

K návštěvě naučné stezky v Hledeči nabo na Střele v Rabštejně bude školám nově nabídnuto
propojení s ekologicky orientovanými exkurzemi, například na úpravnu pitné vody v Holedeči,
skládku odpadů ve Vrbičce, třídirnu odpadů v Postloprtech apod. , které budou vždy spojené s
odborným výkladem.
Členové Ekologického centra Žatec, o.s. budou nadále zajišťovati celoroční běžnou údržbu
naučné stezky v Holeči. Chybějící mobiliář by měl být doplněn o deset nových odpadkových košů,
chybějící rozcestník s panelem a výukovou tabulí. U tří přístřešků bude vyměněno zastřešení.
Členové sdružení vyrobí několik desítek ptačích budek a ve spolupráci s odborem životního
prostředí a zemědělství zajistí jejich rozmístění v městských parcích a na naučné stezce. Nadále
budou zachovány a rozvíjeny úspěšné akce ke zlepšení životního prostředí a praktické péče o
přírodní památky a na ochranu živočichů.
V Žatci 22.2.2011
Ing. Přemysl Hautke, předseda sdružení

