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K DO

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. Zázemí
máme v prostorách budovy ekocentra Podorlicko, ale řadu svých aktivit provádíme v terénu. Staráme se o dvě naučné stezky, udržujeme dvě lokality s výskytem vzácných rostlin, zajišt’ujeme záchranu obojživelníků ohrožených dopravou.
V ekocentru se věnujeme osvětové činnosti formou přednášek a výstav pro školy
i veřejnost.

Č LENSKÁ

ZÁKLADNA

V roce 2019 měla ZO ČSOP Podorlicko 27 členů.
Výbor organizace pracoval ve složení: Hana Grundová, Alena Šplíchalová, Jiří
Grund, Martin Mička, Marie Zajíčková, Jolana Zelená, Jana Poláková a Vít Bednář.

S POLKOVÁ

ČINNOST

Členové ZO ČSOP Podorlicko se v roce 2019 pravidelně potkávali na akcích jako
organizátoři nebo účastníci. ZO ČSOP Podorlicko uspořádala pro své členy 5 akcí
(botanickou a ornitologickou exkurzi, italský večer a výjezd delegace k partnerské organizaci AMB v Itálii, mykologické posezení). Členové ZO ČSOP Podorlicko
svou činností připravili pro veřejnost 27 akcí. Proběhly tři členské schůze. Na jarní
výroční schůzi byl připraven plán činnosti a bylo projednáno organizační zajištění
transferu obojživelníků. Podzimní členská schůze byla doplněna italským občerstvením a promítáním fotografií z exkurze členů do italského partnerského města
Agrate Brianza. Předvánoční členská schůze schválila přípravu projektů pro dotace
v roce 2020.
Výbor ZO ČSOP Podorlicko se v roce 2019 sešel na schůzi sedmkrát a členové
výboru projednávali záležitosti, které se týkaly připravovaných akcí. Celkem připravil výbor deset projektů do grantových řízení. Jednal se zástupci obcí v souvislosti se záchranným transferem obojživelníků, zajištěním údržby naučných stezek
a úprav a údržby budovy ekocentra.
Hana Grundová
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O DPADY A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
V osvětě veřejnosti v oblasti minimalizace odpadů jsme po sérii akcí v předchozích letech pokračovali lednovým zveřejněním článku o konci jednorázových igelitek a vyhlášením soutěže v Českotřebovském zpravodaji. Vyhodnocení této jarní
soutěže o nejlepší vlastnoručně vyrobené tašky proběhlo 17.dubna 2019 v rámci
„Barevné středy“, kde si mohli návštěvníci našeho Ekocentra obarvit velikonoční
vajíčka bez umělých látek a chemie, tedy např. uvařit je ve vodě spolu s cibulovými
slupkami nebo ve vodě spolu s červeným zelím a ozdobit „batikou“ obtisknutím
jarních lístečků. Články v místním oblíbeném zpravodaji byly v r. 2019 zveřejněny

ještě 3, a to o Uvědomělé spotřebě (aby např. lidé v létě na svých zahradách při
grilovacích akcích nepoužívali zbytečné jednorázové plasty, ale obyčejné nádobí),
o tom, co to je Cirkulární ekonomika a pak také, jak se dají udělat Vánoce – bez
přehnaného konzumu a plýtvání jídlem a materiály.
Uspořádali jsme také tematické přednášky – na jaře Živá voda o tom, jak obyčejně se dá nahradit balená voda a o vlastnostech kohoutkové vody. Velice zajímavá a podnětná byla přednáška s názvem Jde to i jinak, kde Ing. Lenka Richterová z Institutu Cirkulární ekonomiky pohovořila velmi poutavě o problematice a
číslech kolem všech druhů odpadu. Podzimní povídání Jana Betlacha z České Třebové o ekologických kompostovacích toaletách zaujalo mnoho návštěvníků nejenom díky jednoduchosti principu těchto WC, ale také že si mohli některé z nich
prohlédnout vystavené.
Vyvrcholením celoročního působení na veřejnost v oblasti odpadů a zdravého
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životního stylu byl workshop a výstava s názvem Burza věcí a nápadů 2.listopadu
2019, kde si mohli ve všech prostorách ekocentra návštěvníci něco vyzkoušet –
krásné oblečení a obuv „z druhé ruky“, podívat se na krátký dokument „Příběh
věcí“ a také třeba ochutnat obyčejné a doma připravené dobroty. Mohli také např.
porovnat ceny, obaly a vlastnosti některých k přírodě šetrných výrobků. Na nástěnku mohli psát své postřehy a nápady, které jsou pro nás motivem pro další
osvětovou činnost.
Alena Šplíchalová

T ERÉNNÍ PRÁCE
Transfer obojživelníků v lokalitě Přívrat
Vzhledem k mírné zimě byly první jedinci táhnoucí do rybníka pozorování již
začátkem března. Dočasné zábrany stavěla 18. a 19. března firma Garden servis.
K bourání dočasných zábran došlo 30. dubna. Tah obojživelníků byl velmi pozvolný a nepříznivě ovlivněn velký suchem. Podařilo se nám přenést 2 407 jedinců,
druhů zde obvyklých (převážně ropucha obecná, dále skokan hnědý, skokan zelený, čolek obecný, čolek velký, čolek horský, blatnice skvrnitá a rosnička zelená).
Po několika letech jsme opět zaznamenali i ropuchu zelenou.
V sektoru V byly v roce 2018 postaveny zábrany trvalé. Tuto část jsme pouze
monitorovali. V době největšího tahu bylo zaznamenáno větší množství přejetých
žab na konci trvalých zábran směrem k Řetové. Na zbytku úseku zajištěného trvalými zábranami se na vozovku dostali jen jednotliví jedinci a to v místech nájezdů
do lesa.
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Na zajištění transferu v roce 2019 finančně přispěli Pardubický kraj a obce Přívrat a Řetová. Každodenní sběr obojživelníků zajišt’ovali dobrovolníci z ZO ČSOP
Podorlicko, ze ZO ČSOP Zlatá Studánka, studenti Gymnázia Česká Třebová, s nimi
i několik italských studentů, kteří zde v té době byli na výměnném pobytu a dobrovolníci z řad široké veřejnosti.
Nasbíraná data jsou k dispozici na webových stránkách ZO ČSOP Podorlicko
(http://www.csop-podorlicko.org/)
Mapování orchidejí a sekání orchidejové louky
V roce 2019 naše organizace sledovala 29 lokalit s 11 druhy orchidejí, z nichž
se podařilo potvrdit 9 druhů. Zaměřili jsme se na okolí České Třebové, Kozlova,
Semanína, Rybníka, Přívratu a Třebovic. Navázali jsme tak na pravidelná sledování
od r. 1998. Výsledkem práce bylo zpracování zprávy o orchidejích pro MěÚ v České
Třebové.
Počty orchidejí jsou už několik let stabilní. Letošní rok byl pro monitorování
orchidejí dobrý.
Nejběžnější orchidejí Českotřebovska je bradáček vejčitý, který má svůj nejbohatší
výskyt u kaple Panny Marie Pomocné Na Horách u České Třebové v počtu 200 ks
(r. 2019), což je oproti r. 1998 velký nárůst.
Nejbohatší lokalitou prstnatce májového je louka u chatové oblasti Na drahách v
Přívratě s počtem 2000 ks (r. 2019). 2. velká lokalita prstnatce májového se nalézá na
Střelnici v Semaníně s počtem 1700 ks (r. 2019).
Letos nás překvapil i velký nárůst vemeníku zelenavého ve starém ovocném sadě
v Semaníně s počtem 570 ks (r. 2019).
Nejvzácnější orchidejí je rudohlávek kukačka na zahradě v chatové oblasti Srnov
v Rybníku s počtem 5 ks (r. 2019). Jedná se tu o kolísavou populaci.
Další druhy jako vemeník dvoulistý, vstavač mužský, okrotice bílá, kruštík bahenní a
kruštík širolistý si na svých lokalitách udržují stabilní populace.
Další část naší práce je věnována údržbě několika luk. Sekání zde proběhlo v
období srpna- září 2019. Staráme se o:
a) loučku v Dolech v chatové oblasti Srnov s výskytem bradáčku vejčitého
b) louku nad jaseninou na začátku obce Skuhrov s výskytem vstavače mužského
(r. 2019 - 44 ks)
c) louku pod silnicí před začátkem obce Skuhrov s výskytem vstavače mužského
(r. 2019 - 145 ks, jde tu o velký nárůst hlavně semenáčků) a vemeníku dvoulistého
Za účelem sledování orchidejí byla 9. 5. 2019 uskutečněna pro členy naší organizace botanická vycházka do PR Střemošická stráň u Luže, kde jsme mohli vidět
kvetoucí vstavače nachové, střevíčník pantoflíček, okrotici bílou a mnoho dalších poslů
jara jako např. prvosenku jarní aj.
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Prstnatec májový na Střelnici v Semaníně (24. 5. 2019)

Skuhrov, sekání a hrabání louky pod silnicí (12. 9. a 13. 9. 2019)
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Orchidejím také byla věnována výstava „Orchideje naší přírody“ od Jana Friedeho v ekocentru Podorlicko, doplněná i o fotky orchidejí Českotřebovska. Výstava
proběhla 9. – 16. 6. 2020 a obsahovala snímky nejméně 70 druhů orchidejí.
Jana Poláková

PR Střemošická stráň u Luže (9.5.2019)

Den Země
V krásném českotřebovském parku Javorka,
který patřil 14.5.2019 oslavám Dne Země, jsme
nechyběli ani my. Počasí nám tentokrát moc nepřálo, byla zima, ale zahřáli jsme se pohybem.
Například jsme pomáhali dětem i dospělým
rozpoznat rozdíly mezi nejčastějšími obojživelníky v našem okolí. Ropuchu, skokana nebo například krásnou rosničku měli členové Podorlicka s sebou samozřejmě jen na obrázcích, ale
děti mohly formou zajímavých her zjistit něco
o životě těchto chráněných živočichů a třeba si
zaskákat v „žabáckých“ pytlích.
Alena Šplíchalová
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Uklid’me Svět
V návaznosti a snahu zachovat tradici jsme opět akci „Uklid’me Česko,
uklid’me svět“ zahájili ve spolupráci s klubem Pathfinder, vedeným Martinem
Bouškou. Sešli jsme se ve čtvrtek 4. 4. 2019 v 17 hodin za domovem seniorů
v České Třebové a uklízeli jsme horní cestu směr zahrádkářská osada Na Podhorce. Na tomto zhruba 400 metrů dlouhém úseku bylo nasbíráno 12 pytlů odpadu
a 1 použitá injekční stříkačka, kterou jsme předali hlídce MP Česká Třebová. To
vše jsme zvládli během dvou a půl hodiny s 15 dětskými a 3 dospělými dobrovolníky. Navíc se nám podařilo objevit nelegální skládku stavebního materiálu, kterou jsme společnými silami minimalizovali. Chtěli bychom apelovat na „pejskaře“,
kteří venčí mimo město v zalesněných územích, aby nevyhazovali igelitové pytlíky
s „obsahem“ do lesů. Nerozloží se a stávají se tak odpadem, který je potřeba poté
uklidit.
Druhou akcí v pořadí byl hlavní sobotní úklid „Uklid’me Alej Maxe Švabinského“. Na společné akci jsme se, po loňské výborné spolupráci, domluvili se ZO
ČSOP Zlatá studánka. Sešli jsme se v sobotu 6. 4. 2019 ve 13:00 na začátku Aleje
Maxe Švabinského směr Kozlov. Rozdělili jsme se zhruba na dvě skupiny a vyrazili
sbírat odpad. Může se to zdát až neuvěřitelné, ale za dvě a půl hodiny se s 9 dětskými a 18 dospělými dobrovolníky sesbíralo 48 pytlů odpadu, deky, pneumatiky,
boty, batohy a další.
Největším překvapením byl bezesporu nález automatické pračky uprostřed
lesa. Opravdové rozčarování nastalo při objevení znovu založené černé skládky,
kterou se před lety podařilo zrušit. Nahlásili jsme její polohu firmě Eko Bi, s. r. o.,
stejně jako objevené dvě „haldy“ odpadu poblíž Javorky.
Samotný sběr byl završen opékáním buřtů na ohništi poblíž Chaty Maxe Švabinského.
Rádi bychom touto cestou opět poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se sběrů
ve svém volném čase zúčastnili, klubu Pathfinder, organizátorům celorepublikové
akce „Uklid’me Česko, uklid’me svět“, místní základní organizaci ČSOP Podorlicko, místní základní organizaci ČSOP Zlatá studánka, provozovatelům Chaty
Maxe Švabinského a firmě Eko-Bi, s. r. o. za svoz odpadu ze sběrných lokalit.
Na závěr si tentokrát bohužel nemůžeme nechat pro sebe rozčarování plynoucí
z chování některých našich sousedů a spoluobčanů. Jak lze ospravedlnit, že v lokalitě na Podhorce, kterou jsme v loňském roce společnými silami vyčistili, jsou
opět vyvezené odpadky? Těžko se tam dostali odjinud než z přilehlé zahrádkářské
osady. Nepořádek v našem městě si totiž vytváříme jen my sami. Příští rok se tedy
při sběrné akci těšíme znovu na viděnou!
za ZO ČSOP Podorlicko Pavel Suchý
a za ZO ČSOP Zlatá studánka Mgr. Pavlína Vomáčková
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Mykologická vycházka s výstavou hub 29. 9. 2019
Rok 2019 byl co se týče růstu hub výjimečný. Díky dostatečným dešt’ovým srážkám v květnu a potom také v srpnu a září rostlo v následujícím období velké množství hub a to co do množsví tak i druhů.
Tradiční výstava hub v ekocentru Podorlicko se letos nekonala z důvodu účasti
na výstavě hub u našich přátel v Agrate Brianza, ale uspořádali jsme vycházku
s malou výstavou v terénu, která proběhla 29. 9. 2019.
Tradiční mykologické vycházky s odborným výkladem a určováním nalezených druhů se zúčastnilo více než 20 zájemců a nadšenců z řad veřejnosti se startem
v parku Javorka a cílem v restauraci na Horách. Zde pak byly nalezené druhy hub
vystaveny a doplňovány širokou veřejností. Z původně plánované malé výstavy
vznikla výstava čerstvých hub v počtu 120 druhů!. Byly k vidění nádherné plodnice křemenáče březového Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell a více než 10 druhů
muchomůrek z rodu Amanita. Zájem veřejnosti o tuto akci byl jako každý rok velký
a je pro nás zavazující, abychom v této činnosti pokračovali i v dalších letech.
Dne 11. 11. 2019 proběhla v ekocentru přednáška předního českého mykologa
Martina Kříže na téma zajímavé houby Českého středohoří.
Velká, v pořadí již 17. výstava hub, je plánována na 9. – 11. 10. 2020.
Martin Mička
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Z AHRANI ČNÍ SPOLUPRÁCE
Spolupráce ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová a italské organizace Associatione Micologica Bresadola (AMB) z partnerského města Agrate Brianza začala
v roce 2005. Od té doby si přátelé přírody vyměňují informace, materiály, navštěvují se. Pojí je hluboké přátelství navzdory jazykové bariéře. Italská delegace byla
na Mykologických dnech v České Třebové v roce 2017.
V říjnu 2019 přijalo sedm zástupců ZO ČSOP pozvání na spolupráci na mykologické výstavě v Agrate Brianza. Byli vřele přivítáni. Slavnostní úvodní večeře
se zúčastnili zástupci města a to, jak odcházející starosta Ezio Colombo, tak nový
starosta Simone Sironi, který převzal dárek zaslaný starostkou České Třebové Magdalenou Peterkovou. Úvodní řeč pronesla Luisarita Atzei, která je novou prezidentkou organizace AMB v Agrate Brianza. S předsedkyní ZO ČSOP Podorlicko Hanou
Grundovou si dobře rozuměly. Po celou dobu pobytu se české delegaci obětavě
věnoval také Fabio Papotti, který je nově ve funkci člena rady zodpovědného za
mezinárodní vztahy.
Hned první den delegace navštívila rezervaci Vasca Volano. Zde bylo vidět, kolik práce tam italští dobrovolníci v posledních letech odvedli. Vybudovali jednoduchou venkovní učebnu, vysázeli mnoho stromů a keřů. Přibyly tam pozorovatelny,
které umožňují dělat fotografie ptáků z blízkosti. Členové AMB zde provádějí každodenní monitoring živočichů a hub. Připravují výukové programy pro školy.
Druhý den pobytu byl celý věnován přípravě výstavy hub. Nejdříve probíhal
sběr, který má v Itálii jiný systém než v Čechách. Na sběr hub musí každý získat a
zaplatit povolenku. Můžete sbírat houby jenom v určité oblasti, do určité hmotnosti
a jen v určitou dobu. Připomíná to náš systém rybářských lístků. Českotřebováci se
podíleli na sběru hub v podhůří Alp v lokalitě Spiazzi di Gromo, která je 80km
vzdálená od Agrate Brianza. Sebrané druhy byly jednotlivě zabaleny a převezeny
do mykologické klubovny. Tady probíhalo určování, systematické popisování, třídění a kontrola nálezů z jednotlivých stanovišt’. Na determinaci jednotlivých druhů
se s italskými odborníky podíleli Martin Mička a Pavel Brůžek. Ostatní členové delegace pomáhali s instalací. Určené druhy přenášeli a připevňovali do travnatého
koberce pomocí špejlí. Práce na instalaci trvala do půlnoci a ještě další den dopoledne byla dokončována. V sobotu odpoledne byla výstava otevřena veřejnosti.
Zájem byl velký i v neděli, kdy zde fungovala mykologická poradna. Pondělí na
výstavě bylo věnováno návštěvám ze škol.
Kromě spoluúčasti na výstavě připravili Italové pro české partnery i další zajímavý program. Byla to návštěva městečka Crespi d’Adda, které je zahrnuto v síti
míst UNESCO s označením Světové dědictví. Dalším krásným zážitkem byla večerní návštěva kanálové čtvrti Naviglio v Miláně. V neděli se členové české delegace v Agrate Brianza zúčastnili se městské slavnosti Festa del Paese. Byli u slavnostního otevření nového skateparku i u udělování cen města. Byla to velmi milá,
inspirativní návštěva partnerského města. Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
Hana Grundová

11

12

E KOCENTRUM P ODORLICKO
Základní organizace ČSOP Podorlicko provozuje osvětové ekocentrum Podorlicko v přízemí budovy v Podbranské ulici č. 959 v České Třebové. ZO ČSOP Podorlicko zajišt’uje údržbu vnitřních prostor budovy ekocentra a údržbu zahrady.
Zázemí ekocentra organizace vybavila v roce 2019 přenosným ozvučením pro přednášky, které lze využívat i pro venkovní akce. Vznikl přenosný výukový panel Jak
předcházet odpadům.
Přestože ekocentrum nemá žádného zaměstnance a všechny aktivity jsou prováděny dobrovolnicky - členy ZO ČSOP, probíhal v ekocentru Podorlicko provoz
pro veřejnost a školy po celý rok. Pro návštěvníky je zde nabídka informačních materiálů o ochraně přírody a pro zájemce funguje ekologická knihovna. Je zde také
mineralogická a paleontologická výstava a putovní výstava Dary lesa. Prostřednictvím 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 obojživelníků) 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 2019“ z příspěvku Města
Česká Třebová a z reklamy generálního partnera ČSOP společnosti NET4GAS.
Klubovnu a vybavení ekocentra v roce 2019 využíval pro zápasy také oddíl šachistů TJ Lokomotiva.
Hana Grundová

V ÝUKOVÁ A VZD ĚLÁVACÍ ČINNOST V E KOCENTRU
Pro školy
Pro školy připravila ZO ČSOP Podorlicko v ekocentru výukové programy.
Pro dospívající mládež a středoškoláky byl připraven projekt „Proměny přírody“,
který byl podpořen z programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2019. Prakticky se jednalo o možnost
účasti v soutěžích, na výstavách, které na sebe v průběhu roku navazovaly a umožnily tak účastníkům širší vzdělání. Bylo realizováno pět soutěží (Houby, Obojživelníci, Orchideje, Chráněná území PK, Sucho a rostliny). V projektu byly realizovány odborné přednášky – Zajímavé houby Českého Středohoří, Záchrana orchidejových lokalit). Připravili jsme výstavy (Obojživelníci ve svém živlu, Kaktusy a
netřesky, Houby regionu, Orchideje naší krajiny). Výstavě Houby regionu, stejně
jako výstavě Orchideje naší krajiny předcházela exkurze do terénu. V ekocentru
byly poskytovány také materiály o terénních programech a soutěžích „Chráněná
území Pardubického kraje“ a „Škola na stezce“.
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Přednášky, dílny a besedy
V roce 2019 zajistila ZO ČSOP pro veřejnost v ekocentru pět přednášek pro širší
veřejnost s těmito tématy: „Skotsko“, „Kamenné skvosty USA“, „Zajímavé houby
Českého Středohoří“, „Maroko“, „Omán“. V klubovnách jsme připravili dvě tvořivé dílny: „Barevná středa“, „Perníkový advent“. Proběhly tři besedy s občany s
těmito náměty: „Cirkulární ekonomika“, „Živá voda“, „Kompostovací záchody“.
Byl promítnut film „Ekostory“ a proběhly „Burza věcí a nápadů“ a „Burza čajových přebalů“.
Výstavy
V průběhu roku 2019 jsme připravili v prostorách ekocentra tři výstavy. Výstava
„Obojživelníci ve svém živlu“ byla pořádána ve spolupráci s Agenturou ochrany
přírody a krajiny. Součástí výstavy byly i materiály o záchranném transferu obojživelníků, který naše ZO ČSOP stále zajišt’uje. Dobrovolníci, kteří nám s transferem
pomáhají, byli na vernisáži oceněni a také proškoleni pro další ročník. V červnu
jsme uspořádali výstavu „Kaktusy a netřesky“ s živými exponáty, která bylo doplněna soutěží pro školy na téma Sucho a rostliny. Fotografie Jana Friede tvořily
základ výstavy „Orchideje naší krajiny“. Doplnili jsme je materiály z našeho mapování orchidejí na Českotřebovsku. To pak tvořilo základ pro výukový program a
pro soutěž pro školy i přednášku „Záchrana orchidejových lokalit“.
Předzahrádku ekocentra jsme využili k malým výstavám na témata: Ptáci na
krmítku, Obojživelníci, Suchomilné rostliny.
Hana Grundová
Sběratelská výměnná burza čajových přebalů
Netypicky v neděli 17. listopadu jsme se sešli opět po roce se sběratelským šílenstvím. Vzhledem k časové náročnosti bylo rozhodnuto, že tentokrát výstava přebalů nebude. To však nezabránilo mnohým sběratelům vážit cestu opět z celé České
republiky. Přijeli sběratelé jak na západ od České Třebové, tak i z východu. Účast
letos byla nižší, bylo nás 15 sběratelů čajových přebalů.
Letos byla burza ozvláštněna přebaly k volnému rozebrání a tyto přebaly se
těšily velké oblibě. Každý si zde našel alespoň jeden nový přebal do své sbírky,
jako malou satisfakci za to, že letos nebyly připraveny přebaly burzovní. Již nyní
se těšíme na opětovné setkání nad přebaly zde v České Třebové, kterou si mnozí
pochvalují zejména z důvodu snadné dostupnosti.
Martin Bednář
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Perníkový advent
V sobotu 7. 12. 2019 se již tradičně prostory Ekocentra Podorlicko rozvoněly
upečenými perníčky a od dopoledních hodin zasedali ke stolům děti i dospělí.
Účastníci dostali předem napečené perníkové díly na svou chaloupku a zdobící
sáček s polevou, aby si ji mohl podle svého poslepovat, nazdobit a odnést domů.
Tyto krásné chaloupky se zase povedly a snad i provoněly předvánočně vyzdobené
domovy, případně skvěle chutnaly. Pečeme totiž dle tradičních starých receptů z
poctivých surovin a těší nás, že lidé najdou v adventní době čas vlastnoručně tvořit.
Alena Šplíchalová

N AU ČNÉ

STEZKY

ZO ČSOP Podorlicko je provozovatelem 2 naučných stezek v okolí České
Třebové. Je to „Stezka ČSOP“ u Semanína a smyslově naučná stezka „Údolím
Skuhrovského potoka“ u obce Rybník. Údržby obou stezek probíhají díky dobré
spolupráci s obcemi Rybník a Semanín.
Na „Stezce ČSOP“ jsme díky dotaci společnosti NET4GAS, která je generálním
partnerem ČSOP, mohli zajistit generální opravu knajpoviště. Došlo na výměnu
dlabaných klád, které tvoří otužovací koryta. Realizaci ve spolupráci s Obcí Semanín zajistila místní firma „Smyčkovi, zahradní architektura“. Ta také zajistila výrobu rozcestníku a informační tabule na posledním stanovišti naučné stezky. Rozcestník byl zničen a tabule zřejmě odcizena při stavbě parkoviště u firmy MIDAS.
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S pomocí dotace z „Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019“ jsme mohli zajistit další opravy
tabulí a přetisk rozbitých tabulí na smyslově naučné stezce v Rybníku. Dotaci jsme
využili i na nákup nového prvku dendrofonu a křovinořezu, se kterým zajišt’ujeme
průchodnost tras naučných stezek.
Podporu z dotací Města Česká Třebová a Obce Rybník jsme využili zejména na
realizaci dvou tradičních akcí pro veřejnost. Byly to akce „Hledání jara na stezce“
a „Rodina na stezce“, při kterých návštěvníci procházejí stanovišti připravenými
členy ČSOP. Oblíbené je jarní stanoviště hraní kuliček a podzimní stanoviště pečení
brambor, Letos jsme se zaměřili na informování veřejnosti jak předcházet odpadům. Velmi se také líbila stanoviště o záchraně obojživelníků a možnost svezení na
trpělivém koni Petra Zeleného.
Hana Grundová
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KONTAKTY

PRO ROK

2019

Kontaktní adresa:

ZO ČSOP Podorlicko
Podbranská 959
560 02 Česká Třebová

Sídlo ekocentra Podorlicko:

ZO ČSOP 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
místopředseda, správce webu
členka výboru, hospodářka
člen výboru, správce ekocentra
členka výboru
členka výboru
členka výboru
člen výboru
revizor

H. Grundová
V. Bednář
M. Zajíčková
J. Grund
J. Poláková
J. Zelená
A. Šplíchalová
M. Mička
P. Sedláček
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H OSPODA ŘENÍ

ZA ROK

2019

Konečný zůstatek pokladny k 31.12.2019
Konečný zůstatek BÚ k 31.12.2019 u ČS Česká Třebová

7 264,00 Kč
218 936,61 Kč

Celkem příjmy
Celkem výdaje
Rozdíl

355 170,31 Kč
-335 151,82 Kč
20 018,49 Kč

Rozpis příjmů:
Dotace na projekty od Pardubického kraje
Dotace Města Česká Třebová na projekty a ekocentrum
Příspěvek od obcí Přívrat a Řetová na transfer obojživelníků
Příspěvek od obcí Rybník a Semanín na stezky
Reklama NET4Gas (reklamní cedule + rekostrukce knajpoviště)
Členské příspěvky
Ostatní příjmy
Celkem

90 000,00 Kč
70 667,00 Kč
12 000,00 Kč
10 000,00 Kč
46 500,00 Kč
6 400,00 Kč
119 603,31 Kč
335 170,31 Kč

Rozpis výdajů:
Projekt Stezky
Projekt Výstavy a soutěže
Provoz ekocentra
Činnost ZO ČSOP
Transfer obojživelníků (Obce + Pk)
Perníkový advent
NET4Gas (rekonstrukce knajpoviště na stezce v Semaníně)
Odpady a zdravý životní styl
Členské příspěvky
Ostatní náklady na činnost
Celkem

38 425,00 Kč
28 740,00 Kč
101 165,00 Kč
33 839,00 Kč
37 070,00 Kč
5 340,00 Kč
41 500,00 Kč
7 619,00 Kč
6 400,00 Kč
35 053,82 Kč
335 151,82 Kč
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P OD ĚKOVÁNÍ
• 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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