Zpráva o činnosti
Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
v oblasti EVVO za rok 2021

Výukové programy pro školy
celkem 551 účastníkohodin

Všemi smysly v přírodě
9. 6. 2021 – Odborná škola Nové Město nad Metují, 14 účastníků
Přijměte pozvání do Zážitkové zahrady, kterou můžete prozkoumat různými smysly.
Začneme pozorováním rostlin a živočichů, i s pomocí dalekohledu. Zaposloucháme se do
zvuků, zkusíme uhodnout, kdo je vydává a napodobit je. V bylinkové zahrádce zase
očicháme i ochutnáme voňavé rostlinky. Nakonec poslepu a naboso projdeme hmatovou
stezku.

Hmyzí hotel
15. 6. 2021 - ZŠ Josefov, 18 účastníků
16. 6. 2021 - Odborná škola Nové Město nad Metují, 15 účastníků
Během výroby hmyzího domečku se dozvíme, jaký materiál je možné použít pro jeho výrobu
a k čemu takový hotel slouží. Řekneme si, čím je hmyz prospěšný a proč je důležité, aby se
měl kde schovat a zabydlet se. Hotové hotýlky si žáci odnesou domů.

Mokré putování
14. 10. 2021 - ZŠ Česká Skalice, 3. třídy - 37 účastníků
Kapička nám bude vyprávět příběh o svém životě a podělí se s námi o dobrodružství, která
prožívá na svých cestách. Přiblížíme si koloběh vody a podoby vody v přírodě. Zamyslíme se
nad tím, k čemu vodu používáme a jak jí můžeme šetřit, a nakonec ve skupinkách nějakou
podobu vody výtvarně ztvárníme.

Jak na odpady
19. 8. 2021 - Letní tábor Rezek, 17 účastníků
Prozkoumáme různé druhy odpadů a zamyslíme se nad jejich dalším osudem. Řekneme si,
co můžeme udělat pro předcházení vzniku odpadu. Pomocí příběhů na téma 5 Z (zamítnout,
zkompostovat, zredukovat, zužitkovat, zrecyklovat) zkusíme přijít na to, co se dá s různými
věcmi podniknout, aby se odpadem nestaly. V tvořivé dílně si nakonec z odpadového
materiálu zhotovíme malý výrobek.

Co vypěstoval skřítek Tykvínek
8. 10. 2021 - MŠ Dolní Radechová - 13 účastníků
11. 10. 2021 - ZŠ Pod Montací Náchod, 1. třída - 17 účastníků
12.10.2021 - MŠ Rychnovek – 10 účastníků
12. 10. 2021 - MŠ Úpice - 40 účastníků
13. 10. 2021 - MŠ Úpice - 40 účastníků
14. 10. 2021 - ZŠ Česká Skalice, 1. třídy - 40 účastníků
Skřítek Tykvínek si u nás na zahradě zapomněl svou úrodu. My se mu o ni pěkně staráme a
odkrýváme tajemství, která ukrývá. Obeznámíme se s druhy tykví, využijeme všech našich
smyslů, zahrajeme si podzimní dýňovou hru, vyrobíme si obrázek z přírodnin. A možná
najdeme i skřítka, který se vrátil pro svou sklizeň!

Naše Město
3. 11. 2021 - ZŠ Česká Skalice, 4. třídy - 26 účastníků
8. 11. 2021 - ZŠ Česká Skalice, 4. třídy - 25 účastníků
Představení historie a současnosti města Česká Skalice. Seznámení s nejslavnější českou
spisovatelkou Boženou Němcovou a místy, která jsou s ní spojená. Virtuální procházka po
zajímavých místech v České Skalice, přes Babiččino údolí až na Rýzmburský altán.

Osvětové akce pro veřejnost
celkem přes 300 návštěvníků a účastníků

Férová snídaně
8. 5. 2021, účastníků 20
Devátý českoskalický ročník Férové snídaně se odehrával na výletě. Naše skupinka se sešla v
zahradě Vily Čerych, abychom dali najevo, že podporujeme jednak lokální pěstitele, ale i ty z
dalekých zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Akci koordinuje nezisková organizace
Fairtrade Česko a Slovensko.

Víkend otevřených zahrad
13. 6. 2021, návštěvníků 110
Po osmé jsme se připojili k evropské akci Víkend otevřených zahrad. Kromě komentovaných
prohlídek zahrady byly pro všechny zájemce k dispozici nejrůznější hry. Posečené trávníky se
tak staly příležitostným hřištěm pro kroket, pétanque, badminton či méně známý kubb a
hosté se také občerstvili v zahradní kavárně za zvuku živé hudby. Koordinuje občanské
sdružení Průvodce parkem.

Soutěž s Babičkou a skřítkem Odpadníčkem
1. 7. – 10. 10. 2021, soutěžících 26
Soutěž byla zaměřena na vysvětlení problematiky odpadků v krajině. Každý, kdo se zapojil do
soutěže, si v Informační centru v České Skalici nebo v Informačním bodě v Ratibořicích
vyzvedl letáček, odpadkový pytel, rukavici. Během svého výletu po České Skalici a Babiččině
údolí sbíral odpadky. Nasbírané odpadky a leták odevzdal v Informačním bodě v Ratibořicích
nebo v Informačním Centru v České Skalici. Na letáku si vyplnil své jméno a kontakty. Na
místě odevzdání dostal do soutěžního letáku potvrzení razítkem, že splnil podmínky pro
výhru. Slosování proběhlo o 1.-3. místo a výherci obdrželi zajímavé ekologicky motivační
ceny. Věříme, že se projekt uchytí a bude pokračovat i v dalších letech.

Výstava na stromech
2. – 9. 10. 2021, návštěvníků při zahájení 15
Novější akcí, kterou koordinuje organizace Fairtrade Česko a Slovensko, je plakátová
výstava, jenž je v Týdnu důstojné práce ke zhlédnutí v parcích a zahradách po celé republice.
Sedmý ročník s názvem „Život v bavlně“ představuje současný způsob pěstování bavlny,
založený na drancování přírody a zneužívání pěstitelů i zaměstnanců textilek. Nastiňuje ale i
možnosti, jak tento stav zlepšit.

Výstava Aby zvířátka nebolelo bříško
3. 9. – 16. 10. 2021, návštěvníků 128
Interaktivní výstavu pro děti i rodiče jsme uspořádali v Regionálním informačním centru
v České Skalici. Výstava pojednávala o správném přikrmování volně žijících zvířat v zimním
období a přibližovala úlohu myslivce v péči o zvěř. V neposlední řadě se snaží navodit kladný
vztah člověka k volně žijícím zvířatům.

Slavnost stromů
20. 10. 2021, účastníků 5
Opět ve velmi omezeném režimu se i v roce 2021 podařilo pokračovat v tradici Slavnosti
stromů, která v Centru rozvoje dosáhla 19 let. I při této skromné oslavě ale byly opět v
zahradě Vily Čerych vysazeny stromy, a to sloupovité duby.

Poradenství pro širokou veřejnost
V Regionálním informačním centru v České Skalici bylo v průběhu roku 2021 zodpovězeno
celkem 38 dotazů. Klienti ekoporadny se zajímali o aktuální stav Babiččina údolí Dále
zjišťovali například termíny otevření sběrného dvora a sortiment odpadu, který je tam
možno uložit.
Regionální informační centrum v České Skalici koná také osvětu ohledně značky Fair trade,
na kterou se lidé ptají zejména v souvislosti s vystavenými výrobky. Dále zde jsou k dispozici
tištěné materiály např. o šetrném spotřebitelském chování, přírodních zajímavostech
Babiččina údolí, přírodní rezervaci Dubno, nabídce výukových programů pro žáky a studenty
škol atd. Také je tu knihovnička s tématikou ochrany životního prostředí a několik let
fungující semínkovna.

Členství v organizacích apod.
Jsme členy Sdružení SEV Pavučina a Poradního sboru pro EVVO Královéhradeckého kraje,
dále oborové platformy nevládních ekologických organizací Zelený kruh a Spolku pro obnovu
venkova Královéhradeckého kraje.

Podpora
Naše činnost byla v roce 2021 podpořena Státním fondem životního prostředí České
republiky, Královéhradeckým krajem a Městem Česká Skalice.
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