Výroční zpráva
Ekologické centrum Žatec, o. s. v roce 2010 realizovalo následující programy, projekty a akce:
Projekt Environmentální poradenství a zapojení veřejnosti do rozhodování.
Výstupy Zjištění provozu environmentální poradny v roce 2010 v rozsahu 16 hodin týdně
Zpracování stanoviska ke dvěma zjišťovacím řízením
Zřízení 7 informačních míst vybavených informačními stojany a informačními materiály
Vytvoření informačního letáku v počtu 1000 ks a zajištění jeho tisku a distribuce
Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity v Ústeckém kraji
Revitalizace levostranného meandru řeky Ohře v lokalitě Loučky v Žatci
Výsadba původních druhů dřevin a keřů, průvodní osvětová, výuková a vzdělávací kampaň
Program péče o krajinu
Péče o zvláště chráněný významný krajinný prvek č. 4/97 Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč.
Likvidace náletu, realizace opatření pro zachování lokality s výskytem zlatovlásku obecného a dalších xerothermních
rostlin
Sanační zásah na významném krajinném prvku č. 2/97 Pískový pahorek spojený s likvidací hybridu topolu
černého.
Akce pro veřejnost zaměřené na připomenutí významných dní ekologického kalendáře:
1. Den otevřených dveří úpravny vody v Holedeči ku příležitosti Mezinárodního dne vody
2. Cykloturistická akce “ Poznej přírodní památky Žatecka” ku příležitosti Dne Země
3. Fotografická soutěž “Objev přírodu Žatecka” ku příležitosti roku 2010 jako Mezinárodního roku biodiverzity,
vernisáž výstavy, výstava fotografií v Křížově vile,
4. Přednáška v Křížově vile “Příroda v každém z nás” ku příležitosti Dne Země
Akce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty pro školy:
1. Exkurze na Naučnou stezku v lesích města Žatce pro 1. a 2.st. ZŠ
2. Výukový program v přírodě na revitalizované ploše v lokalitě Loučky v Žatci
3. Přednáška pro žáky ZŠ P. Bezruče
Členové Ekologického centra Žatec, o. s. celoročně zajišťovali údržbu Naučné stezky v Holedeči, průběžně
prováděli její úklid, odváželi odpady, sekali trávu, prováděli drobné opravy mobiliáře a zajišťovali výměnu
informačních desek. Podíleli se na zřízení mobiliáře na zimovišti vodního ptactva a dalších zájmových lokalitách. V
zimním období přikrmovali zvěř v lesích města Žatce a zajišťovali přikrmování vodního ptactva na zimovišti na Ohři.

