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1 Knihovna
1.1

Zprovoznění cerhenické knihovny:

Prvořadým úkolem Environmentálního centra se stalo zprovoznění Obecní knihovny a
zřízení Environmentální knihovny. Krásné, nové prostory nedovolovaly využití původních regálů, z
nichž se některé během dlouhého uskladnění a převozů rozpadly. Nakoupili jsme proto regály nové
a uskupily je tak, aby vytvořily klidové zákoutí pro čtenáře a odpovídaly tak moderním standartům
knihovny. Vzhledem k ušetření výdajů jsme následně zřídili „depozitář“ pro knížky ne tak často
půjčované. Proto když knihu nenajdete v regále, obraťte se s klidem na paní knihovnici, která
knihu najde v systému. Pokud jí opravdu v Cerhenicích nemáme, můžeme jí objednat v ostatních
knihovnách. V rámci knihovny je zároveň otevřena i volná herna pro děti.
Vzhledem k nové koncepci knihovny i fyzicky náročné práci s knihami (víte kolik váží
taková přepravka plná knih) se nám zkušební provoz knihovny podařilo zahájit 15. prosince 2016.
Slavnostní otevření pak proběhlo za účasti místostarosty Aleše Koblihy dne 5. ledna 2017.
Zřízením environmentální knihovny jsme ovšem narazili na technické problémy. Jak knížky
registrovat do stejného systému a mít je přitom evidované jako oddělené. Zakoupení odpovídajícího
softwaru je pro naše poměry neúměrně drahé, a tak jsme se spoluprací s knihovnou v Kutné Hoře
přijali opatření, které je sice pro paní Šedinovou náročnější, ale zato levné. Knihovna v Kutné Hoře
nám poskytla nově vydanou řadu elektronických štítků, která umožňuje ruční nahrávání knih do
systému. Máme tak jeden počítač a jeden systém, obě knihovny však jsou evidovány odděleně.
Částka za přidělené kódy zatím nepřesáhla hodnotu 300 Kč.
Stejným způsobem jsme postupovali i při vydávání knihovnických průkazek. Zakoupení
odpovídajícího softwaru včetně potřebných aktualizací by přesáhlo částku 10 tisíc korun. Od Kutné
Hory jsme však obdržely odpovídající řadu kodů, které ručně registrujeme a každý čtenář tak má
svou vlastní průkazku. Nevýhodou vydaných kódů je však skutečnost, že při ztrátě či odcizení
průkazky nemůže být vydána nová.
Od května 2017 je v zahradě environmentálního centra v provozu knihobudka sloužící k
bezplatnému půjčování knih.
Cerhenická knihovna také zvítězila v anketě časopisu Moje země: Jaké překvapení nebo
zajímavou akci chystá Vaše knihovna pro čtenáře na rok 2017.

1.2

Programy spojené s činností knihovny:

Obecní knihovna Cerhenice se zapojila do kampaně SKIP (Svazu knihovníků a
informačních pracovníků České republiky) – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 2016/17. Cílem projektu
je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje
žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti
knihovny. Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých
knihovnických činností. V období od prosince 2016 do května 2017 připraví pro prvňáky nejméně
jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení,
besedy s tvůrci knih, výstav apod.)
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká
novinka, která byla napsána a ilustrována a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři
roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora
Ticho 762 – Lapálie v Lampálii

Děti každý měsíc navštívily knihovnu, kde se účastnily zhruba hodinového výukového
programu.
Leden 2017
Seznámení se s knihou Jak krtek ke kalhotkám přišel. Četba knihy, práce s přečteným
textem, doplněná pracovním listem. Prohlídka knih v knihovně.

Únor 2017:
Masopust. Tradice na venkově a význam masopustní tradice. Původ a povaha jednotlivých
masek. jednotlivých masek. Program byl doplněn pohybovými aktivitami.
Březen 2017:
Návštěva byla zaměřena na funkci knihovny, jak zacházet s knihou, co se smí a co ne
v knihovně. Zároveň i na fukci a výrobu papíru a fungování knihtisku
Duben 2017:
Noc s Andersenem v knihovně. Děti zde tentokrát nepřespaly, jak bývá při noci s
Andersenem zvykem, navštívily ji však se vzdělávacím programem o Andersenovy a čtyřlístku,
který byl tentokrát maskotem celého programu.
Květen 2017:
zápory.

Večerníčkové postavy – propojení ilustrací knížek a televizní tvorby. Rozdíly, klady a

Červen 2017:
Ilustrátoři dětské literatury – nejznámější ilustrátoři dětských knih. Důležitost grafického
ztvárnění, rozdíl mezi literaturou pro dospělé a pro děti. Můžeme poznat autora podle díla?

2 Spolupráce

s Městysem Cerhenice:

Environmentální centrum se zapojilo do několika akcí organizovaných městysem. Většinou
se jednalo o spolupráci v oblasti organizace a zajištění grafické propagace. Většiny akcí se osobně
zúčastnila koordinátorka centra.

2.1

Lampionový průvod – 17.11.2016
- změna trasy
- grafické zpracování plakátu
- pomoc s organizací

2.2

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu – 27.11.2016
- organizační zajištění na místě

2.3

Půlnoční mše – 24.12.2016
- grafické zpracování plakátu

2.4

Tříkrálové otevření Obecní knihovny Cerhenice – 5.1.2017
-

Grafické zpracování plakátu
zajištění programu akce
moderování a osobní účast na akci

2.5

Den země – 22.4.2017
- grafické zpracování plakátu
- osobní účast na akci

2.6

Fit cup Cerhenice – 20.5.2017
- změna trasy
- grafické zpracování plakátů, diplomů, medailí a pohárů

2.7

Křest knihy Jana Bohumíra Dlabače – 21.5.2017
- grafické zpracování plakátu
- organizace akce
- doprovodný program – výstava
- spolupráce se Základní školou Cerhenice

3 Akce
3.1

a vzdělávací programy v Environmentálním centru:
Environmentální vzdělávací programy:

Environmentální výchova je nauka o životním prostředí, využívá poznatků vědního oboru
ekologie, zkoumá mechanismy působení člověka na ekosystémy, zabývá se prevencí znečišťování
životního prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí nežádoucích zásahů. Zahrnuje např.
ochranu přírody, monitoring složek životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, nakládání s
energiemi, péči o zdraví lidské populace apod.
V praktické pedagogické činnosti jde o dosažení vyváženého souladu nezbytných odborných
ekologických poznatků s citovými a smyslovými prožitky, které pomáhají nalézt lásku k přírodě,
úctu ke všem formám života a podporují zvyšování úrovně mezilidských vztahů.
Cílem environmentálního působení je nejen člověk ekologicky gramotný, ale i aktivně se
projevující a obhajující své nesobecké občanské postoje ve prospěch přírody a lidského pobývání na
Zemi.
Environmentální programy jsou zaměřeny na ohleduplný a šetrný přístup k přírodě a
okolnímu prostředí. Využívá různé oblasti vědeckých disciplín, čímž se snaží rozvinout kreativní a
kombinační myšlení dětí, žáků a studentů.

3.1.1 Jak krtek ke kalhotkám přišel
- program pro první a druhou třídu základních škol.
- zpracování plátna

3.1.2 Čím krmíme ptáčky
- program pro mateřkou školu a první ročník základních škol
- rozpoznání základních druhů drobného ptactva, které u nás přezimuje
- rozpoznání základních druhů semínek

3.1.3 Masopust
- program pro první ročníky základních škol
- význam staré tradice
- návaznost na roční cyklus
- význam jednotlivých postav

3.1.4 Kde se vzal papír?
- program pro první ročníky základních škol
- výroba a zpracování papíru
- ekologický přístup – šetřme naše lesy

3.1.5 Pěstujeme bylinky
- program pro 8. a 9. třídu základních škol
- osazení truhlíků – výpočet potřebných materiálů
- kompatibilita vybraných druhů, jejich nároky
- jejich následné využití
- péče a sklizeň jednotlivých druhů

3.1.6 Sovy, sovy, sovičky
- program pro mateřské školy a první ročníky základních škol
- pochopení života nočních dravců
- názorné ukázky spojené s výtvarkou a pohádkovým příběhem

3.1.7 Média a my
- program pro 8. a 9. třídu základních škol
- ve spolupráci s Českým rozhlasem
- jak v dnešní době pracovat s informacemi, které nám předkládají média
- různé zpracování informací
- jak udělat senzaci a poznat ji

3.2

Pro širokou veřejnost

3.2.1 Přednášky:
Několik prvních přednášek se uskutečnilo z dotačního titulu středočeského kraje, které
získalo ekocentrum Huslík. Jednalo se o přednášky: Posvátné krajiny na Kolínsku a Zvyky našich
předků. Přednášku RNDr. Václava Cílka dojednal osobně starosta městyse PhDr. et Bc. Marek
Semerád, MBa. Následující přednášky dojednala koordinátorka centra Mgr. Markéta Ulvrová po
konzultaci a schválení starosty městyse Marka Semeráda.
Česká krajina a klimatická změna - 28.9.2016
- RNDr. Václav Cílek
Posvátné krajiny na Kolínsku - 24.10.2016
-

přednáška Mgr. Jan Kroča

Zvyky našich předků - 31.10.2016
-

Ing. Zdena ŽIVA Matoušová Skálová

Jak (ne)pracují média - 22.11.2016
-

PhDr. Dušan Radovanovič

„Česká Antarktida“ - 1.12. 2016
- Ing. Bc. Pavel Kapler, PhD.
- cestování, globální oteplování
Pluto nemá chybu - 24.1.2017
- RNDr. Jiří Grygar
- astronomie

Globální změna, mýtus nebo realita?- 14.3.2017
- prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. C
- globální oteplování, budoucnost naší planety, celkové změny naší společnosti.
Zrcadlo Serafína - 11.4.2017
- Tereza Brdečková a Jiří Dědeček
- autorské čtení s hudebním vystoupením

Kněžna savojská a doba J. B. Dlabače - 2.5.2017
- prof. Jaroslav Čechura
- historie mikroregionu
Problematika chovu drobné zvěře ve volnosti - 5.5.2017
- Ing. František Havránek, Csc.
- přednáška pro odbornou veřejnost
Lovy skvostů temné oblohy - 30.5.2017
- Petr Horálek
- světelné znečištění, astronomie, cestování

3.2.2 Tvořivé dílny:
Tvořivé dílny nejprve probíhaly z dotace, kterou získalo ekocentrum Huslík u Poděbrad.
První dílny tak organizovala Ing. Zdena ŽIVA Matoušová Skálová ve spolupráci s Ing. Martou
Bryndovou, Ph.D. Jednalo se o dílny: mandaly z písku, linorytový obrázek a vánoční přání.
Následující dílny již vymýšlí a vede Mgr. Markéta Ulvrová. Celkové náklady za tvořivé dílny v
environmentálním centru jsou tak pouze za použitý materiál.
Mandaly z písku - 19.9.2016
Linorytový obrázek - 17.10 2016
Netradiční vánoční přání - 21.11.2016
Výroba adventních věnců – 26.11.2016

(Ne)tradiční vánoční ozdoby - 13.12.2016
Pleteme z papíru - 17.1.2017
Květy ze saténových stuh - 28.2.2017
Jarní dekorace - 19.3.2017
Quilling - 23.5. 2017
Lampionky origami - 27.6.2017

3.2.3 Ostatní projekty:
Výstava Drobného domácího zvířectva
- říjen 2016
- organizační zajištění
- spolupráce s Chovateli Cerhenice
Koncert u příležitosti MDŽ v Cerhýnkách
-

k poslechu hraje a zpívá Fotr parta

-

moderování události

Komentované krmení
- červenec 2017
Luční stezka
-

vytvoření informativních cedulí

3.2.4 Semináře a kurzy:
Počítačový kurz pro seniory
-

spolupráer s Critrrm soecáliíee služrb

-

kurz probíeal běerm říjia a lcstopadu 2016

Kurzy vaření
-

Teajsko, Iidcr, Vrlckoioer, Vařrií s dětmc, Čarodějiceký sprecál

-

kurz probíeal v úioru a břrziu 2017

-

4 Dětský klub Cerheníček:
Od května 2017 zahájil činnost dětský klubík Cerheníček. Každý čtvrtek dopoledne je
otevřena „Volná herna“ pro komunitní setkávání rodičů na mateřské dovolené. Od června pak
s doprovodnými programy s environmentální tématikou. Další akce a programy, včetně
víkendových aktivit následují.
Hrajeme si s modelínou - 8.6.2017
Razítkování - 13.7.2017

Sovy, sovy, sovičky - 19.7.2017
-

pro MŠ

Sovy, sovy, sovičky - 27.7.2017
-

pro veřejnost

5 Kroužek přátel přírody a myslivosti:
Od února 2017 začal v Environmentálním centru působit kroužek přátel přírody a myslivosti
pod vedením Vlastimila Cintla a za podpory Miloslava Chlumského. V zimních měsících využívali
převážně prostor Environmentálního centra, v teplejších dnech pak samozřejmě venku.
Dne 13. května 2017 se členové kroužku zůčastnili okresního kola soutěže Zlatá srnčí trofej.
Od 9.-11. června pak absolvovali víkendový vzdělávací pobyt na Šumavě, mimo jiné i za
přítomnosti koordinátorky Environmentálního centra. Sobotní výlet, který zahrnoval výstup na
Špičák, absolvovali členové kroužku se správcem Šumavského národního parku.
Další spolupráce bude v následujícím roce pokračovat za přímé účasti koordinátorky.

6 Školení a semináře:
Školeních a seminářů se zúčastnila koordinátorka centra. Všechny se uskutečnily v rámci
různých dotačních titulů. Celkové náklady za školení tak představovaly pouze dopravu na místo.

Osobní konzultace ČSOP Vlašim – srpen až říjen 2016
Účast na konferenci environmetální výchovy ve Vlašimi - 30.8.20116
-

navázání bližší spolupráce s ekocentrem Vlašim

XVI. Středočeská MRKVOVÁ konference - 9. 11. 2017
-

Vodní dům v Hulicích

Seminář Živá knihovna - 15. 11. 2017
-

Národní knihovna Praha

Seminář Finanční řízení a fundrazing – 21.4.2017
Seminář Procesy strategického řízení a plánování – 19.5.2017
Seminář Personální management – 2.6.2017
Seminář Marketing, PR a média - 7.6.2017

7 Finanční

zpráva:

Finanční zpráva zpracovává pouze přímé příjmy Environmentálního centra. Mzdové a
ostatní náklady nejsou ve zprávě zohledněny.

7.1

Příjmy

PŘÍJMY

2016

2017 (k 31.7.2017)

Celkem

Městys Cerhenice

7307

30155

37462

Cerheníček

0

734

734

Ostatní

0

1260

1260

7307,-

32149,-

CELKEM:

39.456,-

Příjmy

Městys Crrericer
Crreriíčrk
Ostatií

7.2

Výdaje

VÝDAJE

2016

2017 (k 31.7.2017)

Celkem

vybavení

3587

4923

8510

drogerie

786

1530

2316

1950

1950

4206

5119

833

833

1687

2643

přístroje

4449

4449

školení

2590

2590

Výstavní sál

253

253

Envi programy
hračky

913

Kancelářské potřeby
občerstvení

956

výtvarka

762

4610

5372

ostatní

303

1108

1411

CELKEM:

7307,-

28139,-

35.446,-

Výdajr

vybavrií
drogrrcr
rivc programy
eračky
kaierlářské potřrby
občrrstvrií
přístrojr
výstavy
ostatií

8 Organizační

struktura Environmentálního centra

MĚSTYS
CERHENICE

Mgr. Markéta Ulvrová Jana Šedinová Jiřina Hoblová

Václava Brosová

Jiří Folberger

Koordinátor

Krmení zvířat

Péče o jezírko

8.1

Knihovna

Úklid budovy

Dobrovolníci a spolupracovníci:

Zvláštní dík pak patří dobrovolníkům a spolupracovníkům Environmentálního centra, bez
jejichž ochoty a přispění by činnost centra byla velice obtížná a určitě by se projevila na kvalitě
služeb poskytovaných Environmentálním centrem.
Kroužek přátel přírody a myslivosti: Vlastimil Cintl, Miloslav Chlumský
Dětský klub Cerheníček: Eva Siberová, Michaela Náhlovská, Helena Soukupová
Odborný dohled nad zookoutkem: Miloslav Chlumský
Výmalba centra: Helena Poláková
Péče o zahradu: Václav Hanuš, Irena Dušková, Jinřiška Junková, Josef Krupička, Karel Chlumský
IT podpora: Jiří Kyncl, Vlastimil Prachař
Kurzy vaření: Miluše Kamitzová
Počítačový seminář: Jiří Kyncl
Hudební vystoupení: Luděk Jaroslav Kinkal, Mgr. Michaela Brčáková
Další spolupráce: Mgr. Markéta Krčmářová,
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