Něco o nás
Centrum ochrany přírody Hornolužické pahorkatiny v Neukirchu, které bylo založeno roku
1993, je obecně prospěšné sdružení, jehož hlavním úkolem je management, péče a tvorba
cenného přírodního bohatství Hornolužické pahorkatiny a přilehlých oblastí.
Úkoly a pracovní oblasti, vyplývající ze stanov sdružení:
praktická a vědecká ochrana přírody
ekologické vzdělávání a ekologická výchova
práce s veřejností
turismus
mezinárodní spolupráce
služby
dobrovolnictví, FÖJ/Dobrovolný ekologický rok – pomoc při ochraně přírody a
životního prostředí
Centrum ochrany přírody Hornolužické pahorkatiny je členem Svazu ochrany přírody
Německa, Zemského sdružení Saska.
Za finanční či věcnou podporu našich obecně prospěšných aktivit děkujeme.
Bankovní spojení pro dary: Kreissparkasse Bautzen: účet: 1000 501 031 číslo banky: 855 500
00 heslo: Spende
Prosíme o uvedení Vaší adresy při bankovním převodu, abychom Vám mohli zaslat platné
potvrzení o daru.

Praktická a přírodovědná ochrana přírody
péče o biotopy a tvorba biotopů v chráněných oblastech v souladu s ochranou
přírody
výsadba stromů a mezí
revitalizace krajiny po těžbě, přírodních toků a vodních ploch
výsadby na deponiích a managementová opatření na starých deponiích
projekty na ochranu ohrožených druhů ptáků, plšíka lískového a plcha velkého
ochraná opatření pro obojživelníky
Světlušky – Projekt s DVL/Německý pozemkový spolek – Sasko 2007 a 2008
Centrum ochrany přírody Hornolužické pahorkatiny zpracovává odborné posudky a
projektové plány pro úřady, inženýrské a plánovací kanceláře (odborné mapování,
hodnocení a plánování pro biototopy, flóru, faunu a vegetaci).
Botanika; vážky; ptáci; plazi; velcí savci včetně vydry říční; střevlíkovití; denní
motýli; netopýři.

Rašeliniště „Hübelschenkmoor“
Poloha:
•
•
•

okres Bautzen
na severním okraji Hochwaldu
jihovýchodně od obce Schmölln-Putzkau

Historie:
•
•
•
•
•
•

od 19. století prokázatelné používání rašeliniště
pro optimální využití bylo rašeliniště několikrát odvodněno příkopy
od roku 1960 se zde extenzivně hospodaří - pastva (ovce)
roku 1976 bylo toto území díky výskytu ostřice bažinné (Carex limosa) - dnes už se
zde nevyskytuje - vyhlášeno přírodní památkou "Hübelschenkmoor"
od roku 1991 je zemědělsky využíváno
roku 1994 převzetí péče Centrem ochrany přírody Hornolužická pahorkatina

rašeliniště „Hübelschenkmoor“

Péče:
•
•
•
•

cíl: zachování bažinatých ekosystémů s jejich typickými druhy živočichů a rostlin
uzavření odvodňovacích kanálů pro obnovení vodního režimu rašeliniště
na podzim - každoroční pokosení s úklidem biomasy z lokality
potlačení náletových dřevin a pozvolné zalesnění, minimalizace obsahu dusíku v půdě

péče o přírodní památku "Hübelschenkmoor"
Úspěchy:
•
•

•
•

od roku 1996 se provádějí přírodovědné kontroly
rozšíření typických bažinatých rostlin - vachta trojlistá (Menynthes trifoliata) nebo
suchopýr sucholistý (Eriophorum angustifolium), jakožto i typických druhů živočichů
- vážka žlutavá (Sympetrum flaveolum), saranče (Mecostethus grossus), ještěrka lesní
nebo ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) a myška drobná (Micromys minutus)
byl prokázán výskyt 106 druhů živočichů
opětovný výskyt rašeliníkových a suchopýrových společenství

suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a rašeliník jako typické rostliny rašelinišť

Rekultivační opatření v pískovně Medewitz
Poloha:
•
•
•
•
•

východně od obce Demitz-Thumitz
rekultivační opatření v letech 1996 a 1997
vznik suchého stanoviště s vlhkými oblastmi
výsadba listnatého smíšeného lesa se strukturovaným okrajem
celkem bylo zrekultivováno 1,3 ha

pohled z nově vytvořené suché lokality na vlhkou oblast
1. suchá oblast:
•
•

vývoj travin s vřesovištěm na písčitém podkladu
má jedinečný význam pro plazy (mimo jiné pro ještěrku obecnou) a specializovaný
hmyz

2. vlhká oblast:
•
•
•

vodní plocha pro rozmnožování obojživelníků
částečně plochá úprava břehů
zachování stavu chráněných obojživelníků, plazů a bezobratlých

3. listnatý, smíšený les:
•
•
•
•

strukturovaný okraj lesa s jeřabinami, kalinami obecnými, třešněmi ptačími a růží
šípkovou
propojení mezi suchou oblastí a listnatým, smíšeným lesem
listnatý, smíšený les se skládá z dubů zimních, buků a jilmů horských
každoroční rozšíření odpovídající nově vzniklým rekultivačním plochám

zvláštní druhy rostlin a živočichů v pískovně Medewitz:
•
•

čolek horský (Triturus alpestris LAURENTI)
slepýš křehký (Anguis fragilis L.)

•
•
•
•
•
•

ještěrka obecná (Lacerta agilis L.)
břehule říční (Riperia riperia L.)
saranče znamenaná (Stenobotrus stigmaticus)
plavuň vidlačka (Lycopodium clavantum L.)
sítina kostrbatá (Juncus squarrosus L.)
bezosetka štětinovitá (Isolepis setacae)

Městský les / vodstvo v Bischofswerdě
Nové, malé vodní zdroje v městském lese v Bischofswerdě
dne 10.11. 2003 začaly v městském lese v Bischofswerdě práce na stavbě nové
vodní plochy pro rozmnožování obojživelníků
jezero představuje vyrovnávácí/náhradní opatření pro vysílací sloup firmy Vodafone
v Obergurigu
tato oblast byla vybrána ve spolupráci s lesním úřadem protože:
•
•

les je strukturně chudý
v této oblasti vymizeli tůně/rybníčky pro obojživelníky

speciální požadavky:
žádné vysazení ryb
orientováno na čolka hroského (Triturus alpestris) a skokana hnědého (Rana
temporaria), jejichž počet v Sasku znatelně klesl
vznik vodních ploch a míst, které jsou přes 1m hluboké a v zimě nezamrzají
kolem vodních ploch byly vytvořeny strukturní prvky, jako např. kupy kamenů,
oblasti s trouchnivějícím dřevem jako úkryt pro malé živočichy

Ochranná opatření pro plšíka lískového v oblasti „Rüdenberggebiet" – životní
prostředí a návrh ochrany
Krátké představení druhu:
•
•
•
•

patří do čeledi plchovitých
v Německu a EU je přísně chráněn, v Sasku je na červené listině kategorie 3
(ohrožený)
žije v lesích s hustým podrostem a dobře vyvinutým, na druhy bohatým bylinným a
křovinným patrem
svoje hnízda staví v dutinách stromů, v ostružiní nebo, v případě že v lokalitě jsou, ve
vyvěšených budkách

•
•
•

kulaté hnízdo se skládá z listí, trávy a z lýčí
potrava: bobule, ovoce, v létě květy, poupata a hmyz
zimní spánek má mezi říjnem a dubnem, spí ve hnízdě z mechu a listí pod zemským
povrchem

Úkol projektu:
•

vypracování koncepce s efektivními opatřeními na ochranu plšíka lískového

Zájmová oblast:
•
•
•
•

Rüden- a Fuchsberg na každé s 8 a 3 monitorovanými plochami o celkové rozloze 4
km²
budky byly připevněny na stromy do výše očí s rozestupem 20 – 30 m, v celé oblasti
bylo instalováno 299 budek
doba monitoringu: září 1999 – listopad 2001 ve čtyřtýdenních intervalech, po
ukončení projektu byla na podzim provedena kontrola
opírá se o studii v Horní Lužici z poloviny roku 1999 do roku 2001 s prioritou v
Rüdenberggebiet

Metody:
•
•

pravidelné kontroly hnízd (pomocné budky speciálně pro plšíka lískového), výsledky
budou uchovány v protokolech
mapovací metody podle chomáčů srsti

Výsledky:
•

mezi zářím 1999 a listopadem 2001 bylo nalezeno 129 plšíků lískových a 193 hnízd

Pokračování projektu:
•
•

s cílem zmapovat výskyt plšíka lískového v celém Sasku byl nastartován
projekt „Velký hon za ořechy v Sasku "

•

•
•
•
•
•

společný projekt na ochranu plšíka lískového Německého spolku pro péči o krajinu,
Fondu na ochranu přírody Saské zemské nadace přírody a životního prostředí, jakožto
i Centra ochrany přírody Hornolužická pahorkatina
start v roku 2003 v oblasti Horní Lužice, od roku 2004 v celém Sasku a v pohraničí
zúčastnit se může každý a svojí prací přispět k záchraně plšíka lískového
sbírat musíte pouze nakousnuté lískové oříšky
podle stop zubů kousnutí na oříšku poznáme, zda se jedná o plšíka lískového nebo o
jiného živočicha
další informace naleznete na www.nussjagd.de

Ekologická výchova a vzdělávání
Hlavním úkolem Centra ochrany ochrany přírody Hornolužická pahorkatina je ekologická
výchova a vzdělávání.
•

projekty pro předškoláky, žáky na základních, středních škol a gymnázií

•

projekty s Úřadem pro odpadové hospodářství v Budyšíně

•

projekty v ZOO-Parku Bischofswerda

•

třídní výlety – projektové týdny " Učení v Horní Lužici"

•

volnočasové aktivity pro děti a mládež

•

prázdninové tábory / denní programy

•

přeshraniční spolupráce pro děti a mládež

Kromě řady ekovýchovných a vzdělávacích programů organizuje Centrum ochrany přírody už
mnoho let ve spolupráci s Lesním úřadem Neukirch Lesní hry pro mládež.
Přihlásit se můžete přes Regionální školský úřad.

Projektový rozvrh
Pro děti ve věku od 5 do17 let nabízíme program nebo projektový den, který je v souladu s
učebním plánem především pro následující témata: les, vodstvo, živočichové, rostliny a
ekologie. Tyto programy probíhají převážně na lesní naučné stezce v Neukirchu. Díky
místním podmínkám můžeme nabídnout naši „zelenou školu“ do mateřské školky, popřípadě
do základní školy.
Na výběr jsou následující nabídky, odpovídající věku účastníků a prioritním bodům
vzdělávacího plánu „Sasko“.
•

pro mateřské školy a předškolní skupiny

•
•

pro základní školy
pro střední školy a gymnázia

Pokud si přejete program k jinému tématu, je možné se s námi domluvit!
Dále nabízíme exkurze pro pedagogy na téma „Les“ na naší naučné stezce.

Prosíme Vás o včasné nahlášení účasti na každé naší akci!
Bližší informace a přihlášky: Centrum ochrany přírody Neukirch:
Katrin Poike a Isabel Dreßler, Tel.:0049 (0)35951/ 35850
E-mail: umweltbildung@naturschutzzentrum-neukirch.de

Nabídka témat pro mateřské školy a předškolní zařízení
Setkání s rostlinami a živočichy – botanika pro malé, hledání zvířecích stop
Prožitek v lese všemi smysly – prožití přírody hmatem, sluchem, čichem, chutí a
zrakem!
Vodstvo – prožít a poznat – voda jako základ života živočichů, rostlin a lidí
Výlet naučnou stezkou s vysvětlivkami a hravými prvky
•

poznávání světa rostlin a živočichů na úpatí hory Valtenberg

Žabí koncert – večerní příběh s muzikou a navazující dílničkou
•

vhodný i pro špatné počasí (videorekordér nutně s sebou)

Výroba z přírodních materiálů – pro každé roční období realizujeme typickou akci,
která je zaměřená na výrobu produktů z přírodních materiálů!

K domu u kachny Schnatti – děti se vydají na cestu plnou zážitků a společně s
kachnou Schnatti budou objevovat flóru a faunu na jezírku.
Předškolní programy – jednou měsíčně přicházíme s naší „zelenou školou“ do
mateřských škol. Při změně ročního období se předškoláci naučí poznávat přírodu!
Budoucí školáci mohou svoje poznatky zanést do svých osobních pracovních sešitů.
Prožitkový přírodní program pro rodiny – na různých stanicích mohou malí a velcí
otestovat svoje znalosti o lesu. Zvláště vhodný program pro rodinnou akci.

Tématické nabídky pro základní školy
Lesní patra – Co roste v jednotlivých lesních patrech?
Prožít les všemi smysly (vhodný jako projektový den!) – sluch, cit, hmat, zrak, chuť
– cesta zážitků skrz les!
Setkání s rostlinami a živočichy – poznávání rostlin, živočichů, hledání zvířecích
stop...
exkurze po naučné stezce s průvodcem s vysvětlením a hracími prvky - poznávání
rostlin, živočichů na úpatí kopce Valtenberg
Ježek – stavba těla, způsob života, opatření pro jeho ochranu
Kořeny stromů – dílna s pohádkami/příběhy a pracovním sešitem "Kniha lesního
tajemství"!
Prožitková dílna "Les" (vhodná pro první stupeň ZŠ) – veškeré informace o lesu a
jeho využívání!
Lesní prožitková rallye (vhodná pro turistické dny) – kromě znalostí se dostaneme i k
obratnosti a kreativitě!
Kreativní zpracování přírodních materiálů – pro každou roční dobu nabízíme typické
dílničky (tyto akce mohou být objednány samostatně nebo s nějakým dalším
programem)!

Pozor, zde cestují ropuchy! – Proč ropuchy migrují? Jak jim můžeme pomoci?
Rostliny tisíciletí – k tomuto tématu školních výukových plánů nabízíme
projekty/programy "Má bylinková zahrada" a "V jednom malém jablku".
Jak se čistí voda? – Jednoduché experimenty prezentují nutnost čisté vody!
Vodní živočichové – ukazatelé kvality vody – jací živočichové žijí ve vodě? Co
vypovídají o kvalitě vody?
Hry ve vodě a u vody – postavíme si loďky, vodní kola a vodní varhany...
TV nebo PC – nedělají dobře tvému zdraví! – povídáme si s dětmi o konzumním
stylu života u televize či počítače a nabízíme možnosti pro aktivnější prožití volného
času. (vhodné pro třídu 4)
To bývávalo – cesta do říše pohádek (poznávání různých pohádkových bytostí)
Dále nabízíme různá témata a projekty v rámci celodenních programů. V případě
zájmu se domluvte s Centrem ochrany přírody. Ve spolupráci s Vámi zpracujeme
obsahové priority speciálně pro Vaše zařízení.

Tématické nabídky pro střední školy a gymnázia
Na stopě pachatele – vzájemný vztah rostlin a živočichů
Typické rostliny a živočichové v lesním ekosystému – poznávací úkoly, vazby v
ekosystému.
Ekologie lesa – poznávání lesa jako komplexního mechanismu
Strom jako místo života – les v ekologické rovnováze?!
Exkurze po naučné stezce s průvodcem s vysvětlením a hracími prvky - poznávání
rostlin, živočichů na úpatí kopce Valtenberg
Dílna v lese – prozkoumání lesa podle různých hledisek, např.: botanika, zoologie,
matematika…
Lesní prožitková rallye (vhodná pro turistické dny) – kromě znalostí se dostaneme i k
obratnosti a kreativitě!

Zpracovávání přírodních materiálů – nabízíme akce, typické pro dané roční období,
pro kutily (na tuto akci se můžete přihlásit jak samostatně tak i ve spojení s jiným
projektem)!
Jak se čistí voda? – Jednoduché experimenty prezentují nutnost čisté vody!
Vodní živočichové – ukazatelé kvality vody – jací živočichové žijí ve vodě? Co
vypovídají o kvalitě vody?
Chemické určení kvality vody – pomocí různých experimentů jsou určovány
chemické parametry vody.
Záhon v bylinkové zahradě – poznávání a zpracování domácích bylin ze zahrady
nebo z přírody.
TV nebo PC – nedělají dobře tvému zdraví! – povídáme si s dětmi o konzumním
stylu života u televize či počítače a nabízíme možnosti pro aktivnější prožití volného
času.
Dále nabízíme různá témata a projekty v rámci celodenních programů. V případě
zájmu se domluvte s Centrem ochrany přírody. Ve spolupráci s Vámi zpracujeme
obsahové priority speciálně pro Vaše zařízení.

Projekty s úřadem pro odpadové hospodářství Bautzen
Mateřská škola:
Co je to odpad? Odkud se bere? Sbíráme odpad v lese!
- různé druhy odpadu
- vysvětlení duálního systému jednotlivých kontejnerů
- třídění odpadu do různých kategorií
- sběr odpadu v lese, u vody nebo na hřišti

Záklaní škola:
Co je to odpad? Odkud se bere? Sbíráme odpad v lese!
- vysvětlení duálního systému jednotlivých kontejnerů
- třídění odpadu do různých kategorií
- sběr odpadu v lesu, u vody nebo na hřišti
Test školních tašek – jak ekologicky vhodný je obsah mé školní tašky?
Kontrola školních tašek: Co je ekologicky vhodné a co ne?
Jaká jsou dnes náhradní řešení (sešity, obaly, psací potřeby...)?
Babička vypráví – vznik odpadu dříve a dnes…
Byl dříve odpad?
Jaký druh odpadu před 50 lety neexistoval?
Jak byly prodávány potraviny?
Jak můžeme zamezit vzniku odpadu?
Kompost – nepoužitelná hromada?
Co je to organický odpad?
Jak funguje kompost?
Jací živočichové se tam vyskytují a k čemu je potřebujeme?
Stavba kompostu
Recyklace – Co bude z našeho odpadu?
Co je to recyklace?
Jaké metody recyklace existují?
Proč recyklujeme?
Ze starého udělej nový (recyklovatelný papír)!
- rozpoznání různých druhů papíru
Kolik dřeva se spotřebuje na výrobu papíru?
- porovnání cen
- výroba recyklovatelného papíru

Střední škola / Gymnázium:
Návštěva zařízení na třídění / spalování odpadu (celodenní exkurze)
Jak fungují tato zařízení?
Co je to odpad? Vznik a různé možnosti jeho zpracování!
- vysvětlení duálního systému jednotlivých kontejnerů
- třídění odpadu do různých kategorií
- sběr odpadu v lesu, u vody nebo na hřišti
Ze starého udělej nový (recyklovatelný papír)!
- rozpoznání různých druhů papíru
Kolik dřeva se spotřebuje na výrobu papíru?
- porovnání cen
- výroba recyklovatelného papíru
Ekologické hodnocení naší školy:
Jak velký je nárůst produkce odpadu?
Kam odchází tento odpad?
Třídíme správně?
Jaký používáme kopírovací papír?
Máte kompost?
Hledání alternativních způsobů balení produktů:
Jaké druhy balení existují?
Jaké jsou ekologicky vhodné?
Jaký účel má balení?
Početní hry: Co je ekologicky vhodnější, levnější?

Projekty v ZOO-Parku Bischofswerda
Ve spolupráci se ZOO-Parkem Bischofswerda nabízíme různé akce v ZOO-Parku
Bischofswerda.
•

Prožít ZOO-Park všemi smysly – prohlídkou, hmatem, sluchem, čichem a chutí!
(předškoláci, žáci ZŠ do 3. třídy)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rallye v ZOO-Parku – s různými otázkami a úkoly k živočichům ZOO-Parku (žáci ZŠ
od 3. třídy)
Bouřka s blesky – děti poznají ZOO-Park díky různým momentkám z jiného úhlu
pohledu
Dravci– nebezpeční současníci (poznávání typických znaků dravců, způsob života a
stavba těla, význam ve volné přírodě,…)
Rys – největší divoká kočka Evropy – vše důležité o způsobu života, stavba těla rysa
(žáci ZŠ od 4. třídy)
Hledáme medvědy – hledej malé i velké medvědy, způsob života, stavba těla,
rozšíření, ohrožení (pro ZŠ a střední školy / gymnázia do 7. třídy)
Domácí a divocí živočichové – pozorování živočichů, objevování rozdílů a společných
znaků

Projektový den pro jednotlivé třídy nebo celé školy
Na cestě ZOO-Parkem Bischofswerda – pozorování v jednotlivých ročních obdobích
(1. – 4. třída)
Oslava narozenin s dikobrazem s spol.
Oslava pro prvňáčky!

Bližší informace k jednotlivým projektům a cenám – Centrum ochrany přírody Neukirch.
Katrin Poike a Isabel Dreßler, Tel.: 0049 (0)35951/ 35850
nebo
Tierpark Bischofswerda
Sinzstraße
01877 Bischofswerda
Tel.: 0049 (0) 3594/ 703467

Třídní výlety – projektové týdny
"Výuka v Horní Lužici"
Pro zpříjemnění pobytu nabízíme během 3. nebo 5. dnu pobytu v Neukirchu tyto aktivity::
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Šaty dělají člověka
Písek, hlína, jíl – co se s nimi může dělat?
Kdyby kameny mohly mluvit...
Prožitková dílna les
Dřevo
Zažít vodu na vlastní kůži!
Na stopě bylinek
Zdravý způsob života
Kemp historiků
Čím budu?

Za 3-denní program je vybírán účastnický poplatek

15,00€ za osobu
za 5 dní 30,00€ za osobu.

Bližší informace k projektům najdete v Centru na ochranu přirody Neukirch:
Katrin Poike a Isabel Dreßler, Tel.: 0049 (0) 35951/ 35850
Neukirch je výchozí místo vašich výletů. Ubytování je možné v několikalůžkových pokojích
ve Wichtelpensionu domova pro mládež v Neukirchu. K dispozici je 1 kuchyně, takže se o
sebe můžete starat sami. Kdo má rád pohodlnější pobyt, může si objednat plnou penzi.
Ceny s vlastní dopravou:
•
•
•
•

3 dny, ubytování: 17,50€/den/osobu
5 dní, ubytování: 35,00€/den/osobu
(minimální počet účastníků: 15 osob)
3 dny, plná penze: 34,00€/den/osobu
5 dní, plná penze: 68,00€/den/osobu

Bližší informace k ubytování a k přihlášení ve Spolku mládeže „Valtenbergwichtel“
Jugendverein Valtenbergwichtel e.V.
Jugendhaus Neukirch
Forstweg 5
01904 Neukirch
Ines Helbig, Tel.: 0049 (0) 35951/ 32055
Fax: 0049 (0) 35951/ 32057
E-mail: i.helbig@jh-neukirch.de
www.jh-neukirch.de

Šaty dělají člověka
Účastníci projektu budou seznámeni se vznikem, zpracováním a používáním různých druhů
látek/tkanin. Setkají se s tradičními i moderními řemesli a sami si je vyzkouší.
Obsah projektu:
•

Expedice Neukirchem

•

Rallye "Po stopách tkalců"

•

Předvedení různých řemeslnných technik

•

Návštěva tkalcovny lnu s výkladem historických aspektů

•

Prohlídka podniku na zpracování textilu

Písek, hlína, jíl – co se s nimi může dělat?
Školáci se dozvědí vše o typických druzích půdy v Horní Lužici a o jejich zpracování v
minulosti a dnes.
Obsah projektu:
•
•
•
•
•

Expedice Neukirchem
Historie jílu a různé možnosti jeho využití
Hlína jako tradiční a moderní stavební materiál
Kreativní zpracování této suroviny
Exkurze do Hornolužické pahorkatiny s historickým výkladem a průzkumem
jednotlivých druhů půdy

Kdyby kameny mohly mluvit...!
Účastníci tohoto projektu podniknou cestu do vzniku a historie kamenů/minerálů.
Obsah projektu:
•

Expedice Neukirchem

•

Putování po stopách granodioritu

•

Sběr a zpracování polodrahokamů

•

Prohlídka výstavy minerálů

•

Návštěva podniku na zpracování kamene

Prožitková dílna „Les“
V tomto projektu bude představen les se všemi jeho funkcemi. Vzájemné vztahy živočichů a
rostlin hrají také důležitou roli, stejně jako vlastní aktivita žáků.

Obsah projektu:
•

Exkurze: les a jeho funkce

•

Určování rostlin a živočichů

•

Lesní prožitková rallye

•

Dílna s pohádkami a povídáním "Kořínky" (pro mladší účastníky)

•

Výroba z přírodních materiálů

Dřevo
Žáci se naučí vnímat dřevo jako surovinu a jeho rozmanistost. Kromě praktické práce se žáci
dozvědí mnoho informací o tomto materiálu.

Obsah projektu:
•

Lesní exkurze

•

Poznání domácích druhů stromů a keřů

•

Návštěva podniku na zpracování dřeva

•

Výroba budek

•

Akce: "zdravý les"

Zažít vodu na vlastní kůži
Je to voda skutečně nezbytná k životu? Proč je vodstvo pro člověka i živočichy velmi
důležité? Na tyto i jiné otázky Vám odpovíme.
Obsah projektu:
•

Les jako zásobárna vody (exkurze)

•

Biologické (a chemické) stanovení kvality vody

•

Experimenty k samočištění vody

•

Revitalizační opatření na nějakém vodstvu

•

Hry na a ve vodě

•

Prohlídky čistírny odpadních vod

Po stopách bylinek
Účastníci projektu budou seznámeni s bylinkami na zahradě i ve volné přírodě a také s jejich
využitím v kuchyni a farmacii. Účastníci budou motivováni k pestrému a zdravému
stravování i s bylinkami.
Obsah projektu:
•

Lesní exkurze "Léčivé síly stromů a keřů"

•

Poznávání a zpracování zahradních a divokých bylinek

•

Návštěva lékárny

Zdravý způsob života
Jste fit pro život? Dáme vám tipy pro zdravé stravování a pro dobrý stav vašeho těla.

Obsah projektu:
•

Poznávání, sběr a zpracování bylinek

•

Využití bylinek ve farmacii

•

Poradna zdravého stravování

•

Návštěva zemědělského podniku

•

Výuka relaxace a pohybové hry

•

Volnočasový sport

Kemp historiků
Nabízí mnoho zábavných a zajímavých legend a příběhů, se kterými budou účastníci
seznámeni.
Obsah projektu:
•

Expedice Neukirchem

•

Historická rallye a výklad legend o městě a krajině

•

Cesta do pravěku

•

Večer rytířů

Co budu?
Tento projekt je připraven pro 8. a 9.třídu, které se zabývají hledáním budoucího povolání.
Kromě jiného mají být zodpovězeny tyto otázky: Jak se mám správně ucházet o místo? Co se
ode mě bude očekávat? Jaké povolání je pro mě vhodné? Jsou moje výkony dostačující pro
moje vysněné povolání?
Obsah projektu:
•

Trénink žádosti o místo

•

Prohlídky podniků

•

Návštěva Centra pro informace o povoláních

•

Prezentace různých povolání

Mimoškolní práce s dětmi a mládeží
Cílem setkávání je bližší poznání přírody, typických živočichů a rostlin, praktických
ochranných opatření pro různé druhy a ochrana životního prostředí. Setkání se konají v
odpoledních hodinách, o svátcích nebo o prázdninách.
Všechny děti a mládež jsou srdečně zváni.
V minulosti bylo uskutečněno mnoho různých projektů a akcí.:

•
•

•
•
•
•

Akce k vybraným živočišným a rostliným druhům (Hon za ořechy v Sasku, Netopýr
přichází do domu, Poštolka obecná, Světlušky, Příroda roku 2008, …)
Praktická ochranná opatření (stavba pomocných hnízd pro ptáky a hmyz, instalace
mobilních ochranných plotů pro obojživelníky, stavba hradů pro ježky, patronát nad
potokem Roter Flössel, …)
Praktické práce (opravy na Lesní naučné stezce, stavba venkovní pece, přírodní tvorba
zahrady, výsadby jedle bělokoré popř. smrků..)
Exkurze (exkurze do okolí Neukirchu, výlety na kolech, návštěvy muzeí, vzdělávací
výlety,…)
Společná setkání s českými dětmi z Vilémova a Krásné Lípy
Účast na 48-hodinové akci

Prázdninové kempy
Nabízíme týdenní prázdninové kempy o letních prázdninách pro děti. Tyto kempy se budou
zabývat různými tématy a mají dětem ukázat jejich domov a život v souladu s přírodou.
Témata realizovaných kempů:

•
•
•
•
•
•
•
•

2002 „Bylinkový kemp“ a „Ochrana přírody a životního prostředí“
2003 „Neukirch v průběhu století“ a „Chov zvířat dříve a dnes “
2004 „Les a jeho dřevo“ a „Wellness“
2005 „Cesta do minulosti“ a „Na dobré sousedství“
2006 „Živočichové a jejich životní prostředí“ a „Na dobré sousedství“
2007 „Něco se stalo v živočišné říši“ a „Poznej svoje sousední země na kole “
2008 „Kemp o léčivých bylinách“ a „Poznej svoje sousední země na kole“
2009 "Biologická rozmanitost – možnosti k zachování stavu ohrožených druhů " a
"Přijď malovat přírodu" a "Host v přírodě"

Přeshraniční práce s dětmi a mládeží
V rámci německo-české práce s dětmi a mládeží se 4-5krát do roka setkají „děti z
ekologického klubu“ a děti z Krásné Lípy a z Vilémova. Při těchto setkáních je prioritou
poznávání přírody, životního prostředí, cizích řeči a tradicí.
S dětmi z ekologického klubu byly a jsou ve spolupráci s českými dětmi realizovány různé
akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exkurze a výlety v okolí
Stavba pomocných hnízd po ptáky a hmyzího hotelu
Přehlídka sokolníků a policejních psů
Sportovní odpoledne
Účast na projektu "Den Země" v Krásné Lípě
Návštěva bylinkového centra, jízdárny a selského dvoru
Několikadenní speciální kemp na téma „Obojživelníci“
Společná péče o tradice – poznávání vánočních a velikonočních tradic, odzkoušení
starých řemesel, …
Jízda kočárem

Práce s veřejností
Rozsáhlý kalendář akcí pro rok 2008 přichystal hodně nabídek pro děti, mládež, rodiny a
seniory – viz kalendář akcí!
V roce 2000 organizovalo Centrum ochrany přírody pro Saské ministerstvo životního
prostředí v Neukirchu 2. Saskou slavnost ochrany přírody a krajiny. Vysoká návštěvnost - cca
10 000 hostů, byla podnětem pro pokračování. Od roku 2001 se tedy v Neukirchu organizují
další ekologické slavnosti, příroní trhy a oslavy adventu. Na těchto akcích se prezentují přímí
prodejci, zemědělci, tradiční řemeslníci, spolky, sdružení a ekologické organizace ze Saska a
České republiky.

Centrum ochrany přírody se pravidelně účastní se svým informačním a tvořivým stánkem,
stejně jako s regionálními hornolužickými výrobky na různých akcích, veletrzích, městských
a vesnických slavnostech v Sasku i v České republice:
•
•
•
•
•
•
•
•

Budyšínské dny pro podnikatele
Veletrh cestovního ruchu Drážďanech
Slavnost v ZOO-Parku Bischofswerda
Den Země v Krásné Lípě
Slavnost v Národním parku České Švýcarsko v Krásné Lípě
Každoroční trhy ve Šluknově, Vilémově, Lipové, Starých Křečanech
Velikonoční a adventní trh v Rumburku
Vánoční trh v České Lípé a jiné

V říjnu 2006 byl oceněn projekt Centra ochrany přírody „Německo-česká spolupráce v
ochraně přírody pro děti a mládež“ cenou „MUNA“ druhé německé televize a Německé
spolkové nadace pro životní prostředí.

Centrum ochrany přírody představilo dosavadní německo - českou
spolupráci spolu s českými partnery při zahájení nového roku 2007
saským premiérem v Drážďanech.

Na pozvání prezidenta Dr. Horsta Köhlera se Centrum ochrany
přírody roku 2007 zúčastnilo jako vystavovatel na akci „Týden
životního prostředí“ v zámku Bellevue v Berlíně.

V rámci kongresu pro globální vyučování „Weltweitwissen“ v litopadu 2007 v Drážďanech
byl vyznamenán projekt Centra ochrany přírody „Přeshraniční ekologická výchova a práce s
veřejností pro udržitelný rozvoj a toleranci“ saským ministrem kultury jako „best-practice“ –
projekt.

Mezinárodní spolupráce
Naši partneři:
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
Mírové náměstí 342
407 78 Šluknov
www.sluknovsko.unas.cz

•
•

2003: smlouva o partnerství Centra ochrany přírody a ZŠ Vilémov
2003: smlouva o partnerství Centra ochrany přírody a České Švýcarsko o. p. s. v
Krásné Lípě

České Švýcarsko o. p. s.
Pražská 52
407 46 Krásná Lípa
Tel.: 00420 412354 038
info@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz

•

2007: smlouva o partnerství Centra ochrany přírody a ZŠ v Krásné Lípě

Zahraniční německo-české projekty:
•

Dobrovolný ekologický rok: čeští maturanti lesní školy Šluknov absolvují dobrovolný
ekologický rok v letech 2002 a 2003 v Centru ochrany přírody

Od roku 2001 se konají pravidelná setkání mimoškolní pracovní skupiny "ekoklub“ Centra
ochrany přírody s žáky základních a středních škol z Vilémova, Krásné Lípy a Mikulášovic.

•

•

Realizace turistického projektu "Na kole v pohraničí " v roce 2001

přeshraniční podpora projektu "Sasko-česká krajina podstávkových domů" ve
Šluknovském výběžku (ČR): 2003-2005
Partner: Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska - TUR
Obsah: německo-české pracovní kroužky: řemesla, zemědělství, podstávkové domy,
sociální témata, muzea, spolupráce dětí, hvězdicová cyklojízda, jarmarky, kurzy cizích
jazyků.

•

"Městské děti – životní prostředí a příroda": 2003 – 2005
Partner: Ekologické centrum "Toulcův Dvůr" Praha
Podpora: Německá spolková nadace pro životní prostředí a město Praha
Obsah: stavba ekologické mateřské školy v Ekologickém centru Toulcův Dvůr; rozvoj
nových výchovných a vzdělávacích programů pro děti mezi 1 – 6 lety; doprovodný
vědecký výzkum s porovnáním Německa a ČR; vzdělávání a předávání zkušeností pro
německé a české pedagogy.

Ekologické Centrum Toulcův Dvůr
•

„Čarovné bylinky“ – příroda pro děti: 2006 – 2008
Partner: Vlastivědné muzeum a Galerie Česká Lípa
Podpora: Německá spolková nadace pro životní prostředí a Liberecký kraj
Obsah: vydání publikací o chráněných léčivých rostlinách v České Republice,
německo-české vzdělávací programy s využitím lexikonu/publikace, prezentace a
výstava k tématu „Čarovné bylinky“ v rámci práce s veřejností v České republice a v
Sasku.

Naši čeští partneři
České Švýcarsko o.p.s.

info@ceskesvycarsko.cz

www.ceskesvycarsko.cz

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska

www.sluknovsko.unas.cz
velkysenov@interdata.cz
ha@seznam.cz

vyletalova@cnw.cz

Ručení za prolinky:
Tímto se Centrum ochrany přírody „Hornolužická pahorkatina“ distancuje od obsahu
stránek, na které vede link. Tyto stránky nespravujeme a nemáme tudíž na jejich obsah
žádný vliv.

Chcete zkusit češtinu...?
Zde je ve formátu Pdf k dispozici malý slovník.
K použití slovníku potřebujete program Adobe Acrobat Reader, který patří k základním
programům v každém počítači.
Pokud nevlastníte program Acrobat Reader, můžete si ho bezplatně stáhnout.

Turismus
K 1.3.1995 přenesl okres na Centrum ochranu přírody funkci správy značených turistických a
cyklistických cest v okresu Budyšín:
•
•
•

Údržba a značení cyklistických cest (200 km) a značené sítě turistických cest (742 km)
Výroba a instalace turistických informačních tabulí na síti turistických i cyklistických
cest
Německo-české projekty (zasíťování a navázání turistických cest)

Služby a servisní nabídky
•
•
•
•
•

Péče o louky (pokosení, uklizení a čištění)
Údržba mezí
Výsadba stromů a keřů
Péče o biotopy
Zřízení malých jezírek/tůněk

•
•

Venkovské dubové lavičky a stoly
Stojany na informační tabule / informační tabule

•
•
•

Odpadkové koše
Pomocná hnízda
Zapůjčení stánků

Zvláštní tip:
•

Dětské narozeniny v ZOO-Parku Bischofswerda, na okraji lesa nebo v bylinkové
zahrádce (optimálně s občerstením)

•
•

Rodinné exkurze s piknikem
Exkurze Neukirchem: Návštěva Hornolužických řemeslníků (tkalcovna, ochutnávka
originálních výrobků z Neukirchu)
Vesnická rallye: Neukirch – vesnice s tradicemi (Poznání tohoto místa a typické flóry
a fauny na začátku „Hornolužické horské cesty ")

•

Dobrovolnictví, dobrovolný ekologický rok – pomoc při ochraně přírody a
životního prostředí
Když budeš chtít udělat něco pro přírodu a životní prostředí, můžeš spolupracovat s Centrem
ochrany přírody na těchto projektech:
Dobrovolný ekologický rok:
Centrum ochrany přírody je organizací, kde je možné realizovat Dobrovolný ekologický rok.
K dispozici jsou 2 místa.
Přihlášky je nutné poslat do 1.4. příslušného roku na:
PARITÄTISCHE Freiwilligendienste Sachsen gGmbH, Frau Ketterer
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

nebo na Centrum ochrany přírody

Praktikum:
Vhodné především pro žáky a studenty – přihlásit se můžete kdykoli.
Dobrovolnictví:
Dobrovolná práce občanů – vhodná pro dobrovolné pomocníky různého věku
program Tauris – dvě místa pro starší pomocníky

Důležité termíny a akce

Doporučujeme tyto odkazy
Centrum ochrany přírody „Hornolužická pahorkatina“ je členem v:
•
•
•
•

Svaz ochrany přírody Saska
Centrum volného času „Duha“ Bischofswerda
Mnohogenerační dvůr Neukirch
Turistická společnost "Hornolužická pahorkatina“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadace na ochranu životního prostředí Saska
Síť ekologické výchovy Saska
okres Bautzen
Německá spolková nadace pro životní prostředí
Obec Neukirch
Vlastivědné muzeum a Galerie Česká Lípa
Úřad pro odpadové hospodářství
Marketingová organizace Horní Lužice/Dolní Slezko
ZOO-Park Bischofswerda
Dům mládeže Neukirch
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska - TUR
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko o.p.s.
Toulcův Dvůr- Ekologické centrum města Praha

Žijeme v Trojzemí Německa/Česka/Polska, v regionu podtávkových domů.
Doporučené odkazy:
•
•
•
•
•
•

http://www.neukirch-lausitz.de
http://www.umgebindeland.de
http://www.oberlausitzer-bergland.com
http://www.oberlausitzer-bergweg.de
http://www.oberlausitzer-wanderstiefel.de
http://www.oberlausitz.com

Ručení za prolinky:
Tímto se Centrum ochrany přírody „Hornolužická pahorkatina“ distancuje od obsahu stránek,
na které vede link. Tyto stránky nespravujeme a nemáme tudíž na jejich obsah žádný vliv.
Toto prohlášení platí pro všechny odkazy, které se nachází na těchto stránkách.

Příjezd / Kontakt
Najdete nás:
01904 Neukirch/Lausitz
Hauptstraße 62 (přímo na silnici B98 v bývalém rytířském dvoře)
Kontaktní osoby:
Wolfgang Reiche (jednatel) a Gabriele Forker
Tel.: 0049 (0) 35951 / 35850
Fax.: 0049 (0) 35951 / 35851
E-mail: info@naturschutzzentrum-neukirch.de

Katrin Poike a Isabel Dreßler (ekologická výchova)
Tel.: 0049 (0) 35951 / 35850
E-mail: umweltbildung@naturschutzzentrum-neukirch.de

Kontaktní formulář

Jméno
Ulice:
PSČ / Město:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Téma:

Impresum
Centrum ochrany přírody "Hornolužická pahorkatina"
Hauptstr. 62
01904 Neukirch/Lausitz
Tel. 0049(0) 3 59 51 / 3 58 50 nebo 3 58 52
Fax 0049(0) 3 59 51 / 3 58 51
E-mail: info@naturschutzzentrum-neukirch.de
Registrační záznam od obvodního soudu Budyšín; registr společností-číslo 526
Za obsah je zodpovědný: Wolfgang Reiche (jednatel)
Ručení za obsah:
Přes časté kontroly obsahu nepřebíráme zodpovědnost za obsahy externích odkazů. Za obsah
na těchto odkazech jsou odpovědné společnosti, které provozují tyto stránky.

