
V Jablonném rozjíždějí přeshraniční ekologickou výchovu 
 
Tříletý projekt Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v 
Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách startuje v Jablonném v Podještědí. Až do jara 
2012 budou jeho náklady hrazeny z programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi 
Svobodným státem Sasko a Českou republikou. 
 
Díky občanskému sdružení Společnost pro Lužické hory bude rozsáhlý projekt probíhat také v Libereckém kraji. 
"Připravíme pestrou škálu praktických ekovýchovných programů pro děti z mateřských a základních škol, rodiny s 
dětmi, ale i širokou veřejnost. Chceme tak navázat na projekt ORSEJ, jehož nositelem byl Liberecký kraj a my 
jedním z 8 regionálních středisek," vysvětluje Romana Cermanová, předsedkyně občanského sdružení z Jablonného 
v Podještědí. 
 
Pro mateřské školy budou připravovány ekovýchovné programy, které doplní nabídku projektu Mrkvička - sítě 
ekologických mateřských škol. Rodiny s dětmi se budou moci účastnit exkurzí do přírody s publikací Pohádková 
putování V Lužických horách a  ekodnů se spoustou zajímavostí. Ekologickou výchovu pro základní školy pak 
ekologové zaměří na systematické vzdělávání na vybraných školách. Vždy bude kladen důraz na to, aby projekt 
nastartoval dlouhodobou činnost. 
 
"Prvními aktivitami projektu jsou exkurze do zajímavých míst se znalci místní přírody. Všichni, kdo mají chuť se s 
námi vydat za poznáním, jsou srdečně zváni," uvedla Romana Cermanová. 
 
Přírodu a krajinu Lužických a Žitavských hor v okolí Hvozdu bude možné poznávat v pátek 24. července. Na 18 km 
trasu seznamující s geologií, lesními ekosystémy a zemědělskou a kulturní krajinou této části Lužických hor, se bude 
možné vydat v  9.00 hod. ze zastávky autobusu v Petrovicích.  
 
Geologická vycházka po významném geologickém jevu - Lužickém přesmyku bude připravena na sobotu 22. srpna. 
Sraz je u čerpací stanice v Jítravě v 9.00 hod. 
 
Noc pro netopýry, akce seznamující s tajemným životem netopýrů, proběhne u přehrady Naděje nedaleko Horní 
Světlé pod Luží, v pátek 4. září. Její součástí bude ukázka odchytu a kroužkování netopýrů. Sraz je v 19.30 hod. u 
hráze přehrady Naděje. 
 
Bližší informace k projektu i jednotlivým akcím můžete nalézt na www.spolecnostlh.cz  
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