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ZO PODORLICKO ČESKÁ TŘEBOVÁ
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KDO JSME

Český svaz ochránců přírody je celostátní organizace, jejíž členy spojuje aktivní
zájem o přírodu a životní prostředí. Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody Podorlicko v České Třebové pracuje od roku 1981. Naším cílem je ochrana
a obnova přírody, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Zá-
zemí máme v prostorách budovy ekocentra Podorlicko, ale řadu svých aktivit pro-
vádíme v terénu. Staráme se o dvě naučné stezky, udržujeme dvě lokality s výsky-
tem vzácných rostlin, zajišt’ujeme záchranu obojživelníků ohrožených dopravou. V
ekocentru se věnujeme osvětové činnosti formou přednášek, výstav a ručních pro
školy i pro veřejnost.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

V roce 2018 měla ZO ČSOP Podorlicko 27 členů.
Výbor organizace pracoval ve složení: Hana Grundová, Alena Šplíchalová, Jiří

Grund, Marie Zajíčková, Jolana Zelená, Jana Poláková, Martin Mička a Vít Bednář.

SPOLKOVÁ ČINNOST

Členové ZO ČSOP Podorlicko se v roce 2018 pravidelně potkávali na akcích jako
organizátoři nebo účastníci. Svou aktivitou členové zajistili 22 akcí pro veřejnost a
jako spolupořadatelé se podíleli na akcích Den Země, a Uklid’me česko- Uklid’me
svět . Sešli se na klubové akci Ochutnávka hub ve sladkokyselém nálevu a na úkli-
dové party u ekocentra. V červnu část členů uspořádala výlet do přírodní rezervace
Stvořidla na Sázavě.

Proběhly tři členské schůze. Na jarní výroční schůzi byl připraven plán činnosti
a bylo projednáno organizační zajištění transferu obojživelníků. a zajištění výsadby
Stromu svobody. Na podzimní schůzi byly navrženy dvě kandidátky na krajské
shromáždění a na účast na celostátním Sněmu ČSOP. Zúčastnila se jej Alena Šplí-
chalová. Předvánoční členská schůze schválila přípravu projektů pro dotace v roce
2019.

Výbor ZO ČSOP Podorlicko se v roce 2018 sešel na schůzi sedmkrát a členové
projednávali záležitosti, které se týkaly připravovaných akcí. Celkem připravil vý-
bor jedenáct projektů do grantových řízení. Jednal se zástupci obcí v souvislosti se
záchranným transferem obojživelníků, zajištěním údržby naučných stezek a úprav
a údržby budovy ekocentra.
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Výprava na Sázavu

Protože čas nás, členů, je plně naložen prací, at’ již pro zaměstnavatele, naší
organizaci nebo rodinu, najít si chvilku na to vyrazit na společný výlet není vůbec
jednoduché. Po dlouhém a složitém plánování a mnoha výborných návrzích kam
vyrazit, jsme nakonec zvolili krásné a poklidné údolí Sázavy.

V sobotu 19. 5. jsme se tedy sešli na náměstí v Ledči nad Sázavou, odkud jsme
vyrazili proti proudu řeky.

Zvládli jsme zabloudit i najít cestu, rozdělit se i se zase shledat. Dokonce jsme
sešli i mimo dosah WiFi! Zavítali jsme na Sluneční zátoku a k pamětní desce na
tábory J. Foglara, dali si ke svačině řízky a skákali po kamenech a kořenech podél
koryta Sázavy. Vody nebylo mnoho, ale přeci jsme zahlédli pár odvážných vodáků.
Snad by stálo za to, příště zvolit cestu po vodě . . .

Prostě dokonalý výlet.

Vít Bednář

Strom svobody

„Osmičkový“ rok 2018 je vzhledem ke stoletému výročí založení republiky bo-
hatý na nejrůznější akce a oslavy. ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová a Junák –
Český skaut, Středisko Javor Česká Třebová pro tuto příležitost spojily své síly a
výrazné jubileum uctily 23. října výsadbou Stromu svobody 2018.
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Ač úplně nepřálo počasí, proběhla celá akce dle plánu. V 16 hodin přítomné
uvítali u slavnostně nazdobené památné lípy z roku 1968 na Novém náměstí před-
sedkyně ZO ČSOP Podorlicko Hana Grundová a vedoucí Junáka - střediska Javor
Česká Třebová pan Pavel Vomáčka. Vzpomínkové setkání doplnil svým projevem
i skaut Karel Huška, pamětník výsadby v roce 1968. Po společném zpěvu skautské
hymny obdržel každý z přítomných trikoloru a všichni se společným průvodem,
vedeným českou a skautskou vlajkou, vydali po Habrmanově ulici do parku Čs.
Legií u městské polikliniky. V parku již se členy ochránců přírody čekala na svém
místě předpěstovaná sedmiletá lípa malolistá. Punc svátečního okamžiku dodalo
celému aktu vystoupení pěveckého kroužku gymnázia. Přítomní si se žáky mohli
zazpívat nejen českou a slovenskou státní hymnu, ale i několik dalších písní. Po ně-
kolika vlídných slovech nezbývalo než vzít do ruky lopatu a přihodit svou trošku.
Zapojit se mohl každý, ale vzhledem k účasti cca 300 osob se na všechny nedostalo.
Každý účastník však mohl ochutnat domácí koláč z kuchyně členek ČSOP a od-
nést si pamětní kartičku od skautů. Na závěr lípě požehnal děkan Římskokatolické
farnosti – děkanství Česká Třebová pan Miloš Kolovratník.

Za výslednou podobou akce se skrývá půl roku příprav a mnoho zapojených
jednotlivců i skupin. Bezpečnost průvodu zajišt’ovala Městská policie Česká Tře-
bová, reprezentativní místo pro „naši“ lípu vybral Odbor životního prostředí Měst-
ského úřadu Česká Třebová, materiál pro výsadbu darovali manželé Smyčkovi
ze Semanína, o dopravu a přípravu místa výsadby se postarali jednotliví členové
ČSOP, jimž patří dík zejména. Věříme, že se lípě bude v parku Čs. Legií dařit a že
se u ní s mnohými za 50 let opět setkáme.

Alice Suchá
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TERÉNNÍ PRÁCE

Transfer obojživelníků v lokalitě Přívrat

Transfer obojživelníků v roce 2018 probíhal rychle. Zábrany byly postaveny od
21. 3. do 25. 4. 2018 s tím, že většina obojživelníků přešla v prvních dvou týdnech.
Bohužel jsme se termínově sešli s plánovaným výlovem Dolního přívratského ryb-
níka a došlo tam k nepříjemnému nedorozumění.

Celkem se podařilo přenést 7321 obojživelníků, čímž došlo ke zvratu tendence
úbytku od roku 2015.

Každodenní sběr obojživelníků zajišt’ovali dobrovolníci z ZO ČSOP Podorlicko,
ZO ČSOP Zlatá Studánka, ZO ČSOP Arion, studenti Gymnázia Česká Třebová a
dobrovolníci z řad široké veřejnosti.

Součástí projektu byla přednáška o transferu obojživelníků, která proběhla v
ekocentru 21. 3. 2018.

Zaznamenali jsme tyto druhy obojživelníků: ropucha obecná (Bufo bufo), čolek
obecný (Triturus vulgaris), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Rana
esculenta), blatnice skvrnitá (Ptelobates funus), čolek horský (Triturus alpestris), čolek
velký (Triturus cristatus) a rosničkou zelenou (Hyla arborea).

Největším úspěchem projektu ale je fakt, že 9.5.2018 započala výstavba trvalých
zábran v sektoru V.

Pardubický kraj ošetřil trvalými zábranami cca 500m úsek, při té příležitosti
byly upraveny příkopy a vybudovány 3 zcela nové propustky pod vozovkou a
sjezdy na pole a do lesů. Tento úsek jsme dříve ošetřovali dočasnými zábranami,
nyní budeme pouze kontrolovat stav trvalých zábran a sledovat jejich funkčnost
(jednoduše sledováním, zda v ošetřeném místě jsou, nebo nejsou přejetí jedinci).
Pro nás tak odpadá potřeba procházet tento úsek pěšky.

Trvalé zábrany jsou vybudované z obou stran vozovky, bude tak ošetřen i tah
zpět od rybníků do lesa. Navíc trvalé zábrany svedou do propustků i další drobné
živočichy, například hlodavce nebo hmyz. Nespornou výhodou je, že se nemusíme
dotýkat chráněných živočichů ani s nimi jakkoli manipulovat. Drobnou nevýhodou
je, že ztratíme přehled o tom, kolik obojživelníků a jaké druhy v lokalitě vlastně žijí.

Vít Bednář

Mapování orchidejí a sekání orchidejové louky

V roce 2018 naše organizace sledovala 28 lokalit s potvrzenými 9 druhy orchi-
dejí z okolí České Třebové, Kozlova, Semanína, Rybníka, Přívratu a Třebovic. Pra-
videlným sledováním se zabýváme již od r. 1998. Výsledkem práce bylo zpracování
zprávy o orchidejích pro MěÚ v České Třebové.

Počty orchidejí se oproti loňskému roku moc nezměnily. Letošní rok byl velmi
suchý a teplý, což se projevilo zkrácením doby kvetení orchidejí a nižším počtem
kvetoucích jedinců.
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Nejbohatší lokalitou prstnatce májového zůstává velká louka na Střelnici v Sema-
níně s počtem 2200 ks (r. 2018). Populaci se tu výborně daří. 2. nejbohatší lokalita
prstnatce májového se nalézá na louce u chatové oblasti Na drahách v Přívratě s po-
čtem 1900 ks (r. 2018).

Pokles byl zaznamenán u nejohroženějšího druhu - rudohlávka kukačky na za-
hradě v chatové oblasti Srnov v Rybníku s počtem jen 2 ks (r. 2018). Jedná se tu o
kolísavou populaci.

Další druhy jako vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, vstavač mužský, bradáček vej-
čitý, okrotice bílá, kruštík bahenní a kruštík širolistý si na svých lokalitách udržují sta-
bilní populace.

Další část naší práce je věnována údržbě několika luk:

a) loučka v Dolech v chatové oblasti Srnov s výskytem bradáčku vejčitého

b) louka nad jaseninou na začátku obce Skuhrov s výskytem vstavače mužského

c) louka pod silnicí před začátkem obce Skuhrov s výskytem vstavače mužského a
vemeníku dvoulistého

Jana Poláková

Vstavač mužský na kosené louce ve Skuhrově (13.5.2018)
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Skuhrov, sekání a hrabání louky pod silnicí u obce Skuhrov (4.9.2018)
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Den Země

V krásném českotřebovském parku Javorka, který patřil 10. května 2018 osla-
vám Dne Země, jsme nechyběli ani my. Členové ZO Podorlicko pomáhali dětem i
dospělým návštěvníkům rozpoznat rozdíly mezi nejčastějšími obojživelníky v na-
šem okolí. Ropuchu, skokana nebo například krásnou rosničku měli členové Po-
dorlicka s sebou samozřejmě jen na obrázcích, ale děti mohly formou zajímavých
her zjistit něco o životě těchto chráněných živočichů.

Alena Šplíchalová

Uklid’me Svět

Uklid’me Česko, uklid’me svět 2018 – ČSOP Podorlicko
V rámci zachování tradice jsme opět akci „Uklid’me Česko, uklid’me svět“ za-

hájili ve spolupráci s klubem Pathfinder, vedeným Martinem Bouškou. Sešli jsme se
ve čtvrtek 5. 4. 2018 v 17. hodin před pěším podchodem u Korada. Uklízeli jsme v
prostoru ve vlastnictví Českých drah podél cesty mezi pěším podchodem u Korada
a hlavní silnicí. Na tomto 150 metrů dlouhém úseku, kudy denně projde několik set
lidí a který jsme uklízeli již v minulém roce, bylo přesto nasbíráno 12 pytlů odpadu,
televizor, 2 gumy od auta, několik set metrů gumového obalu od kabelů a 3 pou-
žité injekční stříkačky, které jsme předali hlídce MP Česká Třebová. To vše jsem
zvládli během dvou a půl hodin s 12 dětskými a 5 dospělými dobrovolníky. Navíc
se nám podařilo objevit nelegální skládku gumových obalů od kabelů, kterou se
nám podařilo společnými silami minimalizovat.

Druhou akcí v pořadí byl hlavní sobotní úklid „Uklid’me Podhorku“. Na spo-
lečné akci jsme se domluvili s ZO ČSOP Zlatá studánka a Rybáři z České Třebové.
Sešli jsme se v sobotu 7. 4. 2018 v 9.00 u kynologického cvičiště Podhorka. Rozdělili
jsme si úseky a vyrazili sbírat odpad. ČSOP Podorlicko za dvě a půl hodiny s 15
dětskými a 10 dospělými dobrovolníky sesbíralo 50 pytlů odpadu, deky, matrace,
televize, mrazák, boty, batohy a další neuvěřitelné věci. ZO ČSOP Zlatá studánka
společně s rybáři v počtu 20 lidí vysbírala kolem řeky a v řece 20 pytlů odpadu,
nechyběla dětská vanička, umyvadlo, kyblíky, petky a další odpad. Pavel Suchý

Pavel Suchý

EKOCENTRUM PODORLICKO

Základní organizace ČSOP Podorlicko provozuje osvětové ekocentrum Podor-
licko v přízemí budovy v Podbranské ulici č. 959 v České Třebové. ZO ČSOP Po-
dorlicko zajišt’uje údržbu vnitřních prostor budovy ekocentra a údržbu zahrady.
Zázemí ekocentra organizace vybavila v roce 2018 notebookem pro přednášky a

8



výstavními stoly, které lze využívat i pro venkovní akce. Vznikly dva výukové pa-
nely (motýli, obojživelníci).

Přestože ekocentrum nemá žádného zaměstnance a všechny aktivity jsou pro-
váděny dobrovolnicky - členy ZO ČSOP, probíhal v ekocentru Podorlicko provoz
pro veřejnost a školy po celý rok. Pro návštěvníky je zde nabídka informačních ma-
teriálů o ochraně přírody a pro zájemce funguje ekologická knihovna. Je zde také
mineralogická a paleontologická výstava a putovní výstava Dary lesa. Prostřed-
nictvím webové stránky funguje také poradenská linka. Sklady jsou využívány pro
materiály pro venkovní programy (např. Škola na stezce, Den Země) a na materiál a
nářadí pro terénní práce ochránců přírody (údržba naučných stezek, transfer oboj-
živelníků) a na pomůcky na akce pro veřejnost. Provoz ekocentra a realizace soutěží
a výstav byly podpořeny z grantu „Program pro vzdělávání, výchovu a osvětu v
oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2018“ z příspěvku Města
Česká Třebová a z reklamy generálního partnera ČSOP společnosti NET4GAS.

Klubovnu a vybavení ekocentra v roce 2018 využíval pro zápasy také oddíl ša-
chistů TJ Lokomotiva. Výstavní prostory a vybavení využil spolek Lingvia group
pro výtvarnou výstavu.

Přednášky a dílny

V roce 2018 zajistila ZO ČSOP v ekocentru přednášky pro širší veřejnost s tě-
mito tématy: „Kamčatka“, „Přírodní zahrady“, „Na tahu“, „Island s rodinou“,
„Hvězdovky“, „Gree and Blue be volunteer“

V klubovnách jsme připravili 2 tvořivé dílny: „Barevná středa“, „Perníkový
advent“.

Barevná středa

Tradice by se měly udržovat, takže přichystat velikonoční barevná vajíčka je
každoroční snahou mnoha hospodyněk. 28. března 2018 mohli návštěvníci našeho
Ekocentra vyzkoušet obarvit vejce bez umělých látek a chemie, tedy např. uvařit
je ve vodě spolu s cibulovými slupkami. Výsledek jsme podpořili ještě takzvaným
„batikováním“ vajíček, kdy se před obarvením přitisknou na skořápku jarní rost-
linky a dodají tak ve výsledku krásné přírodní motivy.

Tato jarní ruční dílna se uskutečnila na předvelikonoční „Škaredou středu“, ale
protože se pomocí přírodních barviv dá vykouzlit hnědá, žlutá nebo třeba fialová,
vznikl název Barevná středa.

Alena Šplíchalová

Výstavy

V průběhu roku 2018 proběhly v prostorách ekocentra čtyři výstavy: „Léčivky“,
„Ohrožené houby“, „Ohrožení obojživelníků“, „Čajové obaly – bylinné čaje“
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Výuková činnost

Pro školy připravila ZO ČSOP Podorlicko v ekocentru výukové programy
4 typů s náměty „Léčivky“, „Ohrožené houby“, „Ohrožení obojživelníků“ a
„Motýli“.

V ekocentru byly poskytovány také materiály o dalších terénních programech a
soutěžích „Chráněná území Pardubického kraje“ a „Škola na stezce“. V roce 2018
jsme pro děti a mládež uspořádali v ekocentru pět soutěží tak, aby vedly k aktivní
účasti na řešení problematiky a také k praktické činnosti. Byly to soutěže „Sucho a
rostliny“, „Ptáci na krmítku“, „Městské byliny“, „Ohrožené houby“, „Chráněná
území Pardubického kraje“.

NĚKTERÉ AKCE V EKOCENTRU

Mykologické dny

Mykologická vycházka pro veřejnost 30.9.2018
Stalo se dobrým zvykem a to i díky zájmu širší veřejnosti, že se před výstavou

hub pořádá vycházka za houbami s odborným výkladem a určováním nalezených
druhů. Start byl v 9:00 hodin v Javorce. Do cíle k restauraci na Horách jsme dorazili
kolem 11 hodiny, kde proběhla ukázka nalezených hub. I přes dlouhotrvající sucho
se nasbíralo kolem 30 druhů hub. Zájem o tuto akci z řad veřejnosti je celkem velký
a proto bychom rádi v této činnosti pokračovali i v dalších letech.

Výstava hub 5.-7.10.2018
V pořadí již 16. výstava hub proběhla v ekocentru Podorlicko ve dnech 5.-7.

října. Téměř do poslední chvíle to vypadalo, že se výstava hub neuskuteční z dů-
vodu sucha a tedy i minimálního růstu hub. Poslední tři roky, kdy se období sucha
opakuje, je situace stejná, řekl bych vypjatá, kdy se do poslední chvíle neví, zda vý-
stavu uspořádat či nikoliv. Nakonec se tedy rozhodlo, že výstava bude. Podařilo se
připravit velmi krásnou výstavu, na které bylo vystaveno téměř 200!!! druhů hub.
Stalo se tak, jako každý rok, díky plnému nasazení organizátorů a také za přispění
členů Mykologického klubu z Chocně. Nemalou měrou se na výstavě podíleli i
nadšenci z řad veřejnosti. Velké poděkování patří slečně Aleně Šillerové, která při-
vezla houby až z Jeseníků a obohatila výstavu o 30 druhů. Z vystavených druhů
byla největší zajímavostí plodnice teplomilného letního druhu - hřiba přívěskatého
Butyriboletus appendiculatus (Schaeff. ex Fr.) Secr a zimního druhu - penízovky same-
tonohé Flammulina velutipes (Curtis) Singer. Takto vedle sebe jsem je viděl poprvé.

Výstavu čerstvých hub provázel jako vždy doprovodný program. V pátek pro-
běhla, za hojné účasti, přednáška Marka Brtníka „hvězdovky“, kdy nám představil
tento ne moc známý a přitom krásný rod břichatkovitých hub. Promítané krásné
fotografie vhodně doplňovaly mluvené slovo. Po přednášce pokračoval program
neformálním společenským posezením u gulášku.

Páteční dopoledne bylo věnováno návštěvám žáků škol, kteří se zúčastnili vý-
ukového programu. Získané vědomosti si žáci mohli ověřit v testu a při skupinové
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soutěži o vlastnostech hub a jejich možné ochraně. Pro nejmenší byl připraven pro-
gram o tom jak se chovat v lese a co dělat s houbami, které neznáme.

V sobotu a v neděli dále probíhala hojně navštívená výstava s mykologickou
poradnou.

Martin Mička

Výstava čajových přebalů a sběratelská burza

Výstava čajových přebalů a dalších čajových nezbytností se konala v termínu
17. – 23. listopadu 2018. Opět se jednalo o spojení dvou sbírek, a to mé a čajové
kolegyně Jany Hůlkové. Letošní téma byly bylinné čaje. Tedy vlastně se nejednalo
o čaje, avšak vzhledem k tomu, že běžně sousloví „bylinkový čaj“ používáme, roz-
hodli jsme se pro toto téma.

Byla připravena celá výstavní síň plná různých značek jednotlivých druhů. Za-
měřili jsme se zejména na směsi nám nejznámější – jako například heřmánkové,
lipové, šípkové a mátové. Dále různé druhy čajů detoxikačních, na hubnutí ale i
přebaly vánoční. Přebaly, které jsme nepovažovali za vizuálně atraktivní poutaly
paradoxně větší pozornost než přebaly známých značek.

Současně jsme připravili malou ukázku sbírky krabiček a visaček. Nesmím opo-
menout ukázku některých druhů sypaných čajů.

Celkem se na burze, která byla součástí výstavy, vystřídalo 18 sběratelů z celé
republiky. Byl poskytnut rozhovor s ČRo Pardubice a výstava se těšila velkému
zájmu zejména o zahajovacím víkendu.

Martin Bednář
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Perníkový advent

Co dodat k naší oblíbené dlouholeté a oblíbené ruční dílně? V sobotu 1. 12. 2018
se jako již tradičně prostory Ekocentra Podorlicko rozvoněly upečenými perníčky
a již od dopoledních hodin zasedali ke stolům děti i dospělí. Každý z účastníků
obdržel perníkové díly na svou chaloupku a zdobící sáček s polevou, aby si ji
mohl podle svého poslepovat, nazdobit a odnést domů. Věříme, že tyto krásné
chaloupky opět provoněly předvánočně vyzdobené domovy, případně skvěle chut-
naly. Pečeme totiž dle tradičních starých receptů z poctivých surovin a těší nás, že
lidé najdou v adventní době čas tvořit.

Alena Šplíchalová

NAUČNÉ STEZKY

Jsme provozovateli smyslově naučné stezky „Údolím Skuhrovského potoka“ a
naučné „Stezky ČSOP“ u Semanína. Trasy obou naučných stezek jsme celoročně
kontrolovali a udržovali. Průchodnost tras byla zajištěna sečením. Probíhala dobře
spolupráce s obcemi Semanín a Rybník. Na semanínské „Stezce ČSOP“ byly opra-
veny informační směrovky a byly provedeny nátěry tabulí. Díky iniciativě obce
Semanín byla zajištěna celoroční údržba knajpoviště. Na osmi tabulích na smys-
lově naučné stezce byla provedena výměna střech. Dřevěné části byly opraveny na
třech tabulích.
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Uspořádali jsme dvě akce pro veřejnost. Byly to akce Hledání jara na stezce a
Rodina na stezce, při kterých návštěvníci procházejí stanovišti připravenými členy
ČSOP. Obě akce mají už tradici. Oblíbené je jarní stanoviště hraní kuliček a pod-
zimní stanoviště pečení brambor, Letos velmi zaujal výklad o ježcích a motýlech,
bylinky a novinkou byla možnost svezení na koni Petra Zeleného.

Opravy a údržba stezek byly podpořeny z grantu „Program pro vzdělávání,
výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2018“
a z příspěvku obcí Rybník a Semanín. Akce pro veřejnost byly realizovány i díky
podpoře Města Česká Třebová a Obce Rybník.

PROPAGACE

Propagaci naší činnosti zajišt’ujeme zasíláním tiskových zpráv me-
diím a zveřejňováním na portálu www.ekovychova.cz. a také na
https://www.facebook.com/podorlicko/

Na našich webových stránkách (www.csop-podorlicko.org) mohou návštěvníci
najít informace a plakáty na akce, kontakty, mapku s plánkem cesty k ekocentru,
výroční zprávy nebo odkazy na zajímavé články s ekologickou tématikou. Jsou zde
také informace o naučných stezkách u obcí Semanín a Rybník a odkazy na jejich
stránky http://stezky.csop-podorlicko.cz/

Samostatná část je věnována transferu obojživelníků. Na stránkách je možné na-
jít také fotografie z akcí. Je snaha o neustálou inovaci a propojování webu s dalšími
službami.

Od 15. března 2015 provádíme také měření návštěvnosti stránek. Průměrná ná-
vštěvnost webových stránek organizace je 6 přístupů za den s náhledem na 4 různé
stránky.

Facebook

Facebookový profil "ČSOP Podorlicko Česká Třebová"měl v roce 2018 přes 125
sledujících. Z toho bylo přes 15 úplně nových a žádný uživatel nás neopustil. Na
profilu bylo propagováno 13 vlastních událostí a několik „cizích“ aktivit a inici-
ativ, které jako ČSOP podporujeme. Propagovali jsme události od výstav a před-
nášek (např. 16. výstava hub, přednáška „Gruzie na kole“) až po terénní akce pro
veřejnost (Uklid’me svět, Hledání jara na stezce, Rodina na stezce, Barevná středa).
Zároveň byly na stránku umístěny fotografie a příspěvky z proběhlých akcí (např.
Transfer obojživelníků, Uklid’me svět).

Alice Suchá
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KONTAKTY PRO ROK 2019
Kontaktní adresa: ZO ČSOP Podorlicko

Podbranská 959
560 02 Česká Třebová

Sídlo ekocentra Podorlicko: Podbranská 959
560 02 Česká Třebová

Adresa předsedkyně: PaedDr. Hana Grundová
Jiráskova 896
560 02 Česká Třebová

Webové stránky: www.csop-podorlicko.org

Facebook: www.facebook.com/podorlicko

Obsazení funkcí v roce 2018:
předsedkyně H. Grundová
místopředseda, správce webu V. Bednář
členka výboru, hospodářka M. Zajíčková
člen výboru, správce ekocentra J. Grund
členka výboru J. Poláková
členka výboru J. Zelená
členka výboru A. Šplíchalová
člen výboru M. Mička
revizor P. Sedláček
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
Konečný zůstatek pokladny k 31.12.2018 2 988,00 Kč
Konečný zůstatek BÚ k 31.12.2018 u ČS Česká Třebová 203 194,12 Kč

Celkem příjmy 292 733,78 Kč
Celkem výdaje -266 799,84 Kč
Rozdíl 25 933,94 Kč

Rozpis příjmů:
Dotace na projekty od Pardubického kraje 85 000,00 Kč
Dotace Města Česká Třebová na projekty a ekocentrum 67 136,00 Kč
Příspěvek od obcí Přívrat a Řetová na transfer obojživelníků 10 000,00 Kč
Dotace ČSOP program Biodiverzita – transfer obojživelníků 11 500,00 Kč
Příspěvek od obcí Rybník a Semanín na stezky 9 000,00 Kč
Reklama NET4Gas 5 000,00 Kč
Členské příspěvky 4 650,00 Kč
Ostatní 100 447,78 Kč
Celkem 292 733,78 Kč

Rozpis výdajů:
Projekt Stezky 34 037,00 Kč
Projekt Výstavy a soutěže 29 589,00 Kč
Provoz ekocentra 101 878,00 Kč
Činnost ZO ČSOP 23 179,00 Kč
Transfer obojživelníků (Biodiverzita, Obce, Pk) 46 591,30 Kč
Perníkový advent 5 326,00 Kč
Členské příspěvky 4 650,00 Kč
Ostatní náklady na činnost 21 549,54 Kč
Celkem 266 779,84 Kč
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PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří zejména všem členům ZO ČSOP Podorlicko, kteří věnovali
svůj čas a energii nezištně pro pomoc přírodě a osvětu veřejnosti.

Další poděkování patří těm, kteří naši činnost podpořili radou, propagací i fi-
nančně a spolupracovali s námi:

• Agentura ochrany přírody a krajiny

• Českotřebovský zpravodaj

• Český rozhlas Pardubice

• Český rybářský svaz

• EKO Bi s.r.o. Česká Třebová

• Junák - český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.

• Klub českých turistů Česká Třebová

• Klub Pathfinder

• Knihkupectví Paseka

• Lesy České republiky, s.p.

• Obec Přívrat

• Obec Rybník

• Obec Řetová

• Obec Semanín

• OIK TV Česká Třebová

• Město Česká Třebová

• Mykologický klub Choceň

• NET4GAS, s.r.o.

• Nadace Partnerství

• Pro Semanín o.s.

• Pardubický kraj

• ZO ČSOP Jaro Jaroměř

• ZO ČSOP Rybák Svitavy

• ZO ČSOP Zlatá Studánka
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