
Ekocentrum „Skřítek“ 

Spojení: 

Tel.: e-mail: č.účtu 

731 563 819 ekocentrumskritek@seznam.cz 196293270/0300 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Přehled činnosti za rok 2005 
K založení Ekocentra Skřítek došlo 8. 2. 2005. V první fázi bylo nutné zajistit propagační 

materiál a dát vědět místním MŠ, ZŠ i SŠ o jeho existenci a jeho programech. To se podařilo 

vyrobením skládanky, která seznamuje s činností ekocentra. Skládanka byla vytvořena 

sponzorskou výpomocí Tiskárny Polička a v rámci dotačního příspěvku od Nadace Veronica 

(15 000 Kč). Nadace Veronica významnou měrou přispěla na zahájení  činnosti ekocentra, 

kdy se pokryl nákup výukového materiálu a pomůcek pro výuku, režijní náklady apod. Na 

nákupu pomůcek pro výuku částečně přispělo i Město Polička (1 000 Kč). 

Popularizace ekocentra proběhla formou několika článků v místních médiích a osobní 

návštěvou škol a školek s předáním letáku o ekocentru, což se uskutečnilo v květnu a červnu 

2005. 

Také již začala vlastní činnost formou přednášek „O globálním oteplování“ na ZŠ 

Masarykova v Poličce.  

Během prázdnin si členové ekocentra všímali i okolí 

Poličky a v jednom článku v místním tisku 

upozornili i na jeho znečištění (viz příloha). Po 

ohlášení stavu na MěÚ a ve spolupráci s městskou 

policií bylo dosaženo nápravy v krátké době. 

V novém školním roce 2005/2006 začala 

příprava realizace programů. Vlastní výuka 

programů se pozdržela z důvodu účasti 

pracovníka ekocentra na déle než měsíčním 

denním kurzu ovládání PC s mezinárodními 

zkouškami ECDL.  

Následně na to v listopadu byla zahájena činnost 

ekocentra vlastními programy v mateřských školách, 

konkrétně programem Zvuky přírody (viz foto). Celý 

program doprovázel lesní skřítek (viz foto) a děti se 

hned spontánně účastnily. 

Navázali jsme spolupráci s Ekocentrem Zelené 

Vendolí a Liko Svitavy a.s. (separace likvidace 

odpadů). S občanským sdružením A21 Polička 

spolupracujeme na vytvoření naučné stezky v Poličce 

a blízkém okolí. Jedná se o možnosti zřízení průvodcovské služby na naučné stezce Údolím 

Svitavy v Březové nad Svitavou.  

V rámci přípravy a realizace programů bylo odpracováno členy sdružení 235 hodin zdarma. 

 

             Za Ekocentrum Skřítek 

V Poličce 20.12. 2005                                                   ing. Eva Janečková 
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Přílohy 

Články publikované ekocentrem: 

 

Šetření za každou cenu, ať to stojí, co to stojí 

Je léto, člověk si chce užívat letní počasí v přírodě. Mnoho lidí 

vyráží na houby. I já ráda chodím do lesa na houby nebo i jen tak 

na procházku či kvůli přípravě programů v ekocentru. Nejblíže je 

to v Poličce do Liboháje. Kus čisté přírody, nádhera – avšak do 

nedávna.  

Vyšla jsem od stadionu v Liboháji na vrchol kopce na kraj lesa a 

šla jsem po cestě směrem k Jelínku. Kochám se přírodou, jak je 

vše krásně zelené či občas barevné květy. Ale ouha najednou je 

v pravém příkopu až moc barevno! Leží tam pytel a z něj koukají 

prázdné plechovky od barev. Zanadávám na neznámého chuligána 

a říkám si, že až se vybavím rukavicemi a dopravním 

prostředkem, pokusím se to odvézt. To bylo asi v první půlce 

července. 

Jenže za čtrnáct dní na to už nějaký chytrák celý 

obsah pytle vysypal do trávy. Opravdu úžasný 

nápad! Pokračuji dál po cestě a asi po 500 m 

tentokrát vlevo narazím na pás čerstvě podupané 

trávy a v příkopě další odpad – starý sušák na 

prádlo, motocyklová přilba, koberec, elektrická 

trouba, kus velkého plechu apod. Takže někdo se 

rozhodl systematicky po několika dnech vyvážet 

svůj odpad do přírody!! Skvělé. Tak co s tím? 

Sama to asi nevyřeším. 

Nahlásila jsem své postupné objevy na městskou 

policii, kde mě ochotně přislíbili řešení problému. Pátrala jsem po dalším postupu. Policie vše 

postoupí městskému úřadu, odboru životního prostředí a ten bude muset objednat odvoz u 

TESu, ale to už se bude muset platit. 

Když se nad tím všichni zamyslíme prostým rozumem, dojdeme k pozoruhodným výsledkům. 

Občan může svůj odpad odvézt na recyklační čili sběrný dvůr zadarmo – tato služba je již 

zahrnuta v poplatku, který každý občan platí městu za likvidaci odpadu. V Poličce je otevřeno 

v recyklačním dvoře ve středu od 13 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11.30. V nejhorším 

případě se v mimopracovní době dá odpad složit před vrata. Pokud by se jednalo o velmi 

naléhavou věc, dá se telefonicky spojit s vedoucím poličského dvora. Podnikatelé svůj odpad 

platí podle daného ceníku, takže i TES bude muset platit za uložení. 

Takže závěrem: dotyčný vandal stejně musí vzít auto a odvézt odpad. Do lesa je to možná dál 

než do dvora, tedy neušetří, spíš projede víc benzínu, zasmradí les a znečistí přírodu. Bude se 

tím zabývat policie, úředníci na městském úřadu – lidé, kteří jsou placeni z peněz daňových 

poplatníků tedy našich. Město objedná odvoz u TESu a tomu bude muset taky zaplatit 

odhadem 2000,- Kč, zase z kapsy nás všech.  

Týkají se otázky odpadů a znečišťování přírody jen někoho nebo nás všech? Máme myslet 

ekologicky nebo ekonomicky či naše jednání má být ekologické a zároveň ekonomické? 

Ekocentrum Skřítek se zabývá hlavně ekologickou výchovou mládeže. A toto není zrovna 

dobrý příklad chování, které by přispívalo k trvale udržitelnému rozvoji lidstva. 

Proto vás vyzývám, šetřete svoji kapsu i přírodu a všímejte si svého okolí i těch, kdo ho ničí a 

utrácí vaše peníze!     Ing. Eva Janečková, Ekocentrum Skřítek 

(Uveřejněno v místním tisku, měsíčníku Jitřenka č. 8/2005.) 
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Ekocentrum Skřítek pracuje 

Činnost Ekocentra Skřítek byla úspěšně zahájena v mateřských školách. Chuť do práce je, 

děti byly z programu nadšené a snad i paní učitelky. Jen se potýkáme s nedostatkem 

finančních prostředků. Proto bych chtěla poděkovat Tiskárně Polička za pomoc při tisku 

propagačních materiálů, Truhlárně Zerzánek za materiální pomoc, nadaci Veronica z Brna a 

MěÚ Polička za finanční příspěvek. 

Těšíme se na spolupráci nejen v celém novém roce. 

Na závěr roku všem – lidem i přírodě - přejeme „Mějte se dobře a něco pro to dělejte!“ 

Za Ekocentrum Skřítek 

ing. Eva Janečková 

(Uveřejněno v místním tisku, měsíčníku Jitřenka č. 11/2005.) 
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Hospodaření Ekocentra Skřítek za rok 2005 
 

Příjmy 

 Nadace Veronica 15 000,-  Kč 

 MěÚ Polička   1 000,- Kč 

 Za výuk. program v MŠ      620,-  Kč 

 Půjčka od členů OS 3 591,- Kč 

 Celkem 20 211,-  Kč 

Náklady 

 Založení účtu      500,-  Kč 

 Telefon   5 181,-  Kč 

 Poštovné      204,-  Kč 

 Kancelářské potřeby   2 005,50Kč 

 Výukový materiál  4 929,50Kč 

 Razítko 470,50Kč 

 Tisk, kopírování 4 026,50Kč 

 Cestovné 2 894,-  Kč 

 Celkem 20 211,-  Kč 
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