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Úvodem
V roce 2007 vyvíjela sekce studánkářů vedle mapování studánek také další činnost.
Šlo např. o hygienické rozbory vody, akce Otvírání studánky Emanuely, Hledání jara
s otevřením Kamenné studánky u Hosova, Studánkový pochod pro turisty a další.
Podrobné informace jsou uvedeny v další části zprávy.
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1. Otevírání studánky Emanuely
----------------------------------------V pátek 20. dubna se konal již 8. ročník této naší tradiční akce. Studánka se nachází v lese nad
ATC Pávov pod Přírodní památkou Vysoký kámen. Účast 30 osob, převážně turistů, zahrála skupina
Epy De Mye. Křest II. dílu publikace Studánky a prameny v okrese Jihlava – RNDr Milan Macháček
a Karel Holub. Vedli Karel Holub a Emanuel Tomek

2. Hledání jara – otevírání Kamenné studánky u Hosova
-------------------------------------------------------------------Dne 14. dubna zorganizovánö v rámci celostátní akce ČSOP Hledání jara na západ od Jihlavy.
Otevření Kamenné studánky u Hosova, účast 15 zájemců, hlavně turistů. Vedl Petr Touš.

3. Mapujeme a obnovujeme studánky
--------------------------------------------V roce 2007 zmapovány v okrese následující studánky a prameny:
1. studánka Nad Źabárnou v Brtnici, k.ú. Brtnice
2. studánka v Roštejnské ulici v Brtnici, k.ú. Brtnice
3. pramen u Petrovického mlýna, k.ú. Jeclov
4. studánka Nad Brtničkou, k. ú. Střížov
OBNOVENA studánka Nad Zaječím / Lajtnou/ - vyhloubena, vsazena skruž, originálně
zastřešená – hlavní zásluha truhlář Karel Hobza, pomoc P.Hobzy a K.Holuba

4. Účast v soutěži Studánka Vysočiny roku 2007
----------------------------------------------------------Občanské sdružení Zelené srdce Mladé Bříště u Humpolce vyhlásilo 1. ročník této soutěže.
Ze zúčastněných 5 studánek obsadila 2. místo naše Kamenná studánka, 3. byla studánka Eliška
v pásmu Vysokého kamene a 4. studánka Nad Zaječím.

5. Studánkový pochod kolem Brtnice - III. ročník
----------------------------------------Pro členy KČT jsme uspořádali již 3. ročník Studánkového pochodu. I.ročník se šel předloni
kolem studánek na Rytířsku a II. ročník si uspořádali sami turisté v okolí Vysokého kamene a Smrčné.
Studánkového pochodu 2007 se zúčastnilo na 30 zájemců, vedle turistů také členové Pionýra Jihlava.
Současně účast na akci Den sportu a zdraví v Brtnici – pořádala Střední zdravotnická škola se ZÚ a
Městským úřadem v Brtnici. Vedl Karel Holub.

6. Pochod KČT Podle vody
----------------------------------Spolupracovali jsme s KČT Sokol Bedřichov na pochodu, který vedl údolím řeky Brtnice.
Pochodu se zúčastnil K. Holub, který doplňoval svými informacemi vedoucí pochodu p.Ivu
Dolákovou. Cestou 2 studánky v prostoru Výrovy skály nad řekou Brtnicí.
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7. Výsledky hygienických rozborů r. 2006
--------------------------------------------------Viz II. část zprávy

8. Výsledky hygienických rozborů na dusičňany v r. 2007
----------------------------------------------------------------------Na základě sdělení Zdravotního ústavu Jihlava, že provádějí hyg. rozbory vody na stanovení
dusičňanů bez úhrady jsme předložili k rozboru vzorky z 5 studánek:
Noskova studánka u Černého rybníka, k.ú. Větrný Jeníkov
Studánka Pod Černým rybníkem, k.ú. Větrný Jeníkov
Studánka Eliška - PP Vysoký kámen , k.ú. Jihlava- Pávov
Studánka U Havlíčků, Pekelský mlýn, k.ú. RAntířov
Studánka V Břízkách / V Helmíru, Pod školou / pod ZŠ Březinova, k.ú. Jihlava
Výsledky rozboru: všechny studánky dosáhly méně než 15 mg dusičňanů, tj. splnily normu pro
kojeneckou pitnou vodu.

9. Studánky a mladí ochránci přírody MOP
-------------------------------------------------------Na činnosti kolem studánek spolupracovali: Karel Holub, Karel Hobza – obnova studánek, Pavel
Hobza, Petr Touš, Daniel Stejskal. Při mapování pomohl ing. Milan Slavinger z OŽP.
Z mladých ochránců pomohl při mapování Tomáš Kněžíček. Honzík Pleva objevil dvě studánky
v Brtnici. Mladí ochránci se zúčastnili akce Hledání jara s otvíráním Kamenné studánky u Hosova.
Do Čs. rozhlasu Region hovořili v relaci o studánkách Karel Holub a Daniel Stejskal.
K propagaci využívány nástěnky ZO na ZVerexu a na hlavní poště.
V prodejně Fotokino Barborka prodáno kolem 100 ks CD za cenu 30 Kč, což pokrylo vynaložené
náklady.

10. Záměry v roce 2008
---------------------------------a. Pokračovat v mapování studánek – jde o nezmapované oblasti Polensko, Batelovsko, Třešťsko
a další. Buď využít některý grant, nebo na náklady ZO ČSOP.
b. Uspořádat v r.2008 Otevírání studánky Emanuely, Studánkový pochod pro KČT a případně
i otevírání některé studánky v rámci celostátní akce ČSOP Hledání jara
c. Vyúžít nabídky Rady dětí a mládeže Kraje / Martin Paclík/ k zakreslení studánek do digitální
mapy , měř. 1:50000 nebo 1:25000
d. Ve II.pol. roku zpracovat CD s kompletními údaji o zmapovaných studánkách
e. Nafotit digitálně vybrané studánky pro uspořádání besed / zájem Klubu důchodců Jihlava a
škol/ s promítáním snímků.

