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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

www.csop-podorlicko.org www.facebook.com/podorlicko



OBSAH

Kdo jsme 2
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KDO JSME

Český svaz ochránců přírody je organizace, jejíž členy spojuje aktivní zájem o
přírodu a životní prostředí. Naším cílem je ochrana a obnova přírody, ekologická
výchova a podpora trvale udržitelného života. Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody Podorlicko v České Třebové pracuje od roku 1981. Zázemí máme
v prostorách budovy ekocentra Podorlicko, ale řadu svých aktivit provádíme v te-
rénu.

K terénním ochranářským činnostem patří péče o vstavačovou louku, mapo-
vání ohrožených rostlin a hub, záchrana obojživelníků a provoz a úklid naučných
stezek. Kromě těchto aktivit se členové organizace věnují také osvětové činnosti pro
školy i veřejnost formou přednášek a výstav.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

V roce 2017 měla ZO ČSOP Podorlicko 28 členů.
Výbor organizace pracoval ve složení: Hana Grundová, Jolana Zelená, Jiří

Grund, Alena Šplíchalová, Marie Zajíčková, Jana Poláková a Vít Bednář.
Výbor ZO ČSOP Podorlicko se v roce 2017 sešel na schůzi celkem 7x a členové

projednávali záležitosti, které se týkaly připravovaných akcí. Celkem připravil vý-
bor také 12 projektů do grantových řízení. Jednal se zástupci obcí v souvislosti se
záchranným transferem obojživelníků, zajištěním údržby naučných stezek a také
úprav a údržby budovy ekocentra.

SPOLKOVÁ ČINNOST

V průběhu roku 2017 jsme se potkávali na akcích jako účastníci i jako organizá-
toři. Sešli jsme se na 2 členských schůzích, kde jsme chystali naše akce. V červnu
jsme byli na víkendu na terénní základně ČSOP v Bystřičce na Valašsku. V září jsme
měli úklidové zahradní posezení u ekocentra a v říjnu jsme si užívali návštěvu
přátel z Itálie na společné exkurzi. Před Vánocemi jsme se sešli na perníkovo-
punčovém posezení. Terénní činnost členů jsme zaměřili na záchranný transfer
obojživelníků u Přívratských rybníků, na mapování ohrožených druhů rostlin a
hub, na péči o významné lokality orchidejí a také na údržbu naučných stezek. Při-
pravili jsme 27 akcí pro veřejnost.
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TERÉNNÍ PRÁCE

Transfer obojživelníků v lokalitě Přívrat

V roce 2017 konal již dvanáctý záchranný transfer obojživelníků v lokalitě Pří-
vratských rybníků. Tento rok byl jiný především jednáním s úředníky z Pardubic-
kého kraje a vyznačuje se posunem v přípravě trvalého řešení aktuální situace.

Kromě roku 2014 provádíme transfery od roku 2004. Za celou tu dobu bylo
přeneseno přes 80 000 obojživelníků. V roce 2017 to bylo 5 430 jedinců 8 druhů. To
je meziroční pokles o 1 849 jedinců.

K zajištění dobrovolníků bylo využito kontaktů z minulých let a dalších dob-
rovolníků, kteří se v průběhu roku přihlásili. Celkem se účasnilo 38 dobrovolníků
z řad ZO ČSOP Podorlicko, ZO ČSOP Zlatá Studánka, studentů Gymnázia Česká
Třebová i široké veřejnosti.

Práce v terénu probíhala v březnu a květnu, dočasné zábrany byly postaveny
firmou Garden Servis 21. března a zbourány 22. dubna. Kromě samotné kontroly
záchytných nádob byla v termínu před postavením prováděna kontrola lokality
abychom správně určili termín pro stavbu zábran. Po zbourání zábran bylo kont-
rolováno, zda jsou v rybnících stabilní hladiny vody. V průběhu transferu byly také
zaznamenávány některé meteorologické údaje.

Finanční náklady byly pokryty dotací v rámci programu péče o životní pro-
středí v Pardubickém kraji pro rok 2017 a příspěvky města Česká Třebová a obcí
Přívrat a Řetová.
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Aktuálně je radou Pardubického kraje schválen projektový záměr a měl by být
připravován projekt na stavbu trvalých zábran v úseku V od Zacharovce na obec
Řetová.

V transferech se bude pokračovat ještě na jaře 2018, následně bude záležet na si-
tuaci ohledně stavby trvalých zábran. Přestože je transfer jedna z akcí u veřejnosti
výrazně vnímaná, úspěchem bude až nás tam nebude zapotřebí a budou vybudo-
vány trvalé zábrany pro obojživelníky.

Vít Bednář

Mapování orchidejí a sekání orchidejové louky

Letošní rok jsme opět zpracovávali pro MěÚ v České Třebové zprávu o mapo-
vání orchidejí Českotřebovska. Z okolí České Třebové, Kozlova, Semanína, Ryb-
níka, Přívratu, Třebovic, Skuhrova a Opatova jsme vybrali 28 lokalit pravidelně
sledovaných už od r. 1998, de bylo popsáno 11 druhů orchidejí. Lokality pravi-
delně sledovali v období května až července 2017 Polákovi a Grundovi. Výskyt byl
potvrzen jen u 9 druhů.

Z výsledků mnohaletého pozorování je zřejmé, že jedinou a nejohroženější lo-
kalitou vstavače kukačky na Českotřebovsku je zahrada v chatové oblasti Srnov v
Rybníku s počtem 5 ks (r. 2017). Je nejvzácnější orchidejí na Českotřebovsku. Jedi-
nou lokalitou okrotice bílé na Českotřebovsku je buková smrčina podél železniční
tratě u Mušlového rybníka v Opatově v počtu 200 ks (r. 2017).

Největší výskyt vstavače mužského je v jasenině nad silnicí před začátkem obce
Skuhrov a to v počtu 600 ks (r. 2017). Tato populace je již několik let stabilní. O
menší populace vstavače mužského se již několik let stará naše organizace a to
pravidelným kosením v období srpna až září. Jedná se o údržbu dvou luk – louka
pod silnicí před začátkem obce a louka nad jaseninou na začátku obce

Nejbohatší lokalitou prstnatce májového je velká louka na Střelnici v Semaníně
s počtem 2650 ks (r. 2017). Populace tu úspěšně rok od roku roste. Druhá nejbo-
hatší lokalita prstnatce májového se nalézá na louce u chatové oblasti Na drahách
v Přívratě s počtem 2250 ks (r. 2017).

Největší lokalita vemeníku zelenavého je ve starém ovocném sadě nad silnicí v
Semaníně a to v počtu 100 ks (r. 2017). Zatím nejbohatší výskyt vemeníku dvou-
listého je na lokalitě březového háje a přilehlých louček u chatové oblasti V za-
hrádkách v Rybníku v počtu 80 ks (r. 2017). Této lokalitě však hrozí zánik vlivem
rozšířeného zaplevelení. Vemeník dvoulistý je druhá nejohroženější orchidej Čes-
kotřebovska, zmizel již z mnoha lokalit.

Jana Poláková
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Den Země

Poměrně dlouhou zimu vystřídaly krásné jarní dny a my jsme jeden z nich
mohli spolu s ostatními pořadateli strávit v rozlehlém parku Javorka na tradičním
Dni Země. Uskutečnil se ve čtvrtek 11. května 2017 a jak pořadatelé, tak účastníci si
pochvalovali změnu místa, nebot’ v předchozích letech se akce konala zpravidla na
náměstí, kde nebylo tolik prostoru a kontaktu se skutečnou přírodou. Navíc skvěle
vyšlo počasí, takže program celého Dne Země i našeho stanoviště si mohli všichni
pořádně užít. Děti s pomocí Aleny Šplíchalové, Zuzky Kubištové, Vítka Bednáře
a Pavla Sedláčka plnily úkoly zaměřené na poznávání obojživelníků, podle svého
věku od jednoduchého puzzle až po kvíz ohledně jarního transferu žab.

Alena Šplíchalová

Uklid’me Svět

Letošní úklid v rámci celorepublikové akce „Uklid’me Česko, uklid’me svět“
jsme opět díky spolupráci s klubem Pathfinder, vedeným Martinem Bouškou, za-
čali již ve čtvrtek 6. 4. 2017. Sešli jsme se v 17 hodin v přednádraží u podchodu
do firmy CZ Loko a pytle plnily odpadky až k Semanínské ulici. Za dvě a půl ho-
diny jsme s 15 dětskými a 4 dospělými dobrovolníky sesbírali 17 pytlů odpadu,
jeden mrazák a několik desítek metrů gumového obalu od kabelů. A navíc se nám
podařilo objevit nelegální úložiště odpadu hned vedle kolejí.

Druhou akcí v pořadí byl hlavní sobotní úklid „Uklid’me okolí Třebovky“. Na
sraz u vchodu Domova s pečovatelskou službou v Bezděkově dorazilo 6 dětských
a 8 dospělých dobrovolníků. Cílem byl sběr po obou březích řeky Třebovky smě-
rem přes park Na zámostí s koncem u obchodu Konzum. Velkým překvapením
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byla hned na začátku zatravněná plocha před vchodem do firmy BÖHM PLAST-
TECHNIK a.s. Na poměrně nevelkém prostoru bylo nepřeberné množství kelímků
od kávy, plechovek, krabiček a nedopalků od cigaret. Vedení firmy by mělo pou-
čit své zaměstnance, že okolí podniku není skládka. Tato zkušenost nebyla však
jediným šokujícím nálezem. Tím dalším bylo objevení nelegální skládky přímo ve
středu České Třebové na pozemcích v městské památkové zóně.

Třetí, závěrečnou akci jsme uspořádali již jako „volný sběr“. Odehrála se v úterý
11.4.2017 od 16 hodin v prostoru ve vlastnictví Českých drah podél cesty mezi pě-
ším podchodem u Korada a hlavní silnicí. Na tomto 150 metrů dlouhém úseku,
kudy denně projde několik set lidí, jsme objevili pozůstatky po nelegálním získá-
vání mědi z kabelů, eternit i černou skládku odpadu. Během dvou a půl hodin jsme
v počtu 5 dobrovolníků sesbírali 14 pytlů odpadu, několik stovek metrů gumových
obalů od kabelu a 3 použité injekční stříkačky, které jsme předali přivolané hlídce
MP Česká Třebová. Všechny nalezené černé skládky jsme nahlásili pomocí aplikace
Zmapujto.cz.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se sběrů ve
svém volném čase zúčastnili, klubu Pathfinder, 4. oddílu děvčat z organizace Skaut
Česká Třebová, organizátorům celorepublikové akce „Uklid’me Česko, uklid’me
svět“, místní základní organizaci ČSOP – Podorlicko a firmě Eko-Bi, s. r. o. za svoz
odpadu ze sběrných lokalit. Příští rok se při sběrné akci těšíme opět na viděnou!

Pavel a Alice Suchých

EKOCENTRUM PODORLICKO

ZO ČSOP Podorlicko provozuje osvětové Ekocentrum Podorlicko v prostorách
v přízemí budovy v Podbranské ulici č. 959 v České Třebové. Budova patří Městu
Česká Třebová. V roce 2017 jsme zajišt’ovali celoroční provoz ekocentra pro veřej-
nost i pro školy. Zajišt’ujeme údržbu vnitřních prostor budovy ekocentra a údržbu
zahrady. Prostor byl pravidelně sekán nově zakoupenou sekačkou, ale část byla
ponechána v režimu Živá zahrada. Pro veřejnost v ekocentru proběhlo sedm před-
nášek - Palmový olej, Dánsko, Jsme to, co jíme?, Dvacet dní v autě v USA, Chamar
Daban, Hřiby, Arzén a houby. Výstavní sál byl využit pro čtyři interní výstavy -
Výtvarná výstava, Výstava bylin a suchomilných rostlin, Výstava hub, Výstava ča-
jových přebalů. Pro vzdělávání veřejnosti byl využit i prostor zahrady, kde byly
pro kolemjdoucí instalovány v průběhu roku čtyři fotografické výstavy - Motýli,
Ptáci, Obojživelníci, Bylinky. V klubovnách proběhla pro veřejnost tvořivá dílna
Perníkový advent. Pro zájemce fungovala celoročně ekologická knihovna, nabídka
informačních materiálů o ochraně přírody. V prostorách ekocentra je pro veřej-
nost dostupná mineralogická a paleontologická výstava a výstava Dary lesa. Pro
potřeby organizace fungovala kancelář s kopírkou a tiskárnou. Prostřednictvím
webové stránky a telefonu fungovala poradenská linka. Sklady byly využívány pro
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materiály pro venkovní programy (Škola na stezce, Uklid’me svět, Den Země) a na
materiály pro terénní práce ochránců přírody (údržba naučných stezek, transfer
obojživelníků). Provoz ekocentra a realizace soutěží a výstav byly podpořeny pří-
spěvku Města Česká Třebová, z dotačního programu „Program pro vzdělávání, vý-
chovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2017“ z a
z reklamy generálního sponzora ČSOP firmy NET4Gas. Ceny do soutěží podpořili
další sponzoři.

Dílny

V klubovnách proběhla tvořivá dílna Perníkový advent a Co pro sebe mohu
udělat v zimě (labyrint světa a ráj srdce).

Výstavy

V průběhu roku 2017 jsme uspořádali v ekocentru 3 interní výstavy. Byly to
Výstava kaktusů a sukulentů a Výstava hub s mykologickou poradnou. Proběhl
též první ročník Výstavy čajových přebalů místních sběratelů Martina Bednáře a
Jany Hůlkové.

Pro vzdělávání veřejnosti byl využit i prostor zahrady, kde byly pro ko-
lemjdoucí instalovány v průběhu roku čtyři fotografické výstavy (Motýli, Ptáci,
Obojživelníci, Bylinky).

Provoz ekocentra a realizace soutěží a výstav byly podpořeny z grantu „Pro-
gram pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubic-
kém kraji pro rok 2017“ z příspěvku Města Česká Třebová a z reklamy generálního
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sponzora ČSOP firmy NET4Gas. Ceny do soutěží podpořili další převážně místní
sponzoři.

Výuková činnost

V ekocentru probíhaly pro školy výukové programy v návaznosti na výstavy.
Pro žáky jsme připravili šest soutěží na téma Pozorování ptáků na krmítku, Su-
chomilné rostliny, Ohrožené houby, Bylinky, Chráněná území Pardubického kraje,
Ohrožení obojživelníci. Nepodařilo se nám zajistit finanční zajištění pro stálého
pracovníka pro vzdělávání, proto byly veškeré práce zajišt’ovány dobrovolníky.

NĚKTERÉ AKCE V EKOCENTRU

Mezinárodní mykologické dny

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko připravila pro
veřejnost v ekocentru Podorlicko ve dnech 5.-8. října 2017 „Mezinárodní mykolo-
gické dny“. Pozvání na tuto akci přijali členové italské organizace Associatione Mi-
cologica Bresadola skupiny Ercole Cantu z Agrate Brianza a také přední významní
čeští mykologové v čele s RNDr.Vladimírem Antonínem CSc.

Ve čtvrtek 4. 10. 2017 probíhala v ekocentru Podorlicko instalace výstavy hub
pod vedením M. Mičky ze ZO ČSOP Podorlicko. Od pátku 5. 10. do neděle 8. 10.
probíhala v ekocentru výstava hub s poradnou určená široké veřejnosti. Tak jako
každý rok, tak i letos exponáty na výstavu posbírali převážně členové ČSOP Podor-
licko a MK Choceň. Růst hub v době pořádání byl veliký a tak bylo z čeho vybírat.
Vrcholil růst letních druhů a začal růst druhů podzimních a tak bylo na výstavě
možné poprvé vidět třeba hřib královský (Boletus regius., podle nejnovějšího roz-
dělení rodu boletus je správný název Butyriboletus regius ). Jeden z nejkrásnějších
vzácných a chráněných hřibů u nás. Bohatě byly zastoupeny tradiční druhy našich
lesů- holubinky, ryzce, čirůvky a muchomůrky. Výstavu tradičně doprovázela vý-
stavka mykologické literatury. Výstavou provázeli a lektory byli M. Mička, J. Grund
, L. Tmej a P. Brůžek.

V pátek 5. října. se Italové vypravili k totemu do Srnova. a vydali se do lesa
na průzkum. Exponáty byly přeneseny na výstavu hub v ekocentru, kde probíhalo
určování hub českými i italskými mykology. Večerní program v ekocentru Podor-
licko byl zahájen přednáškou pro veřejnost na téma „Arzén a houby“. Přednáše-
jící RNDr. Jan Borovička Ph. D. a jeho italský kolega Giampaolo Simonini zvládli
výklad v češtině, překlad do angličtiny a následně do italštiny. Vyřešili tak bra-
vurně neočekávanou absenci překladatelky, která si zranila nohu, a přednášku si
tak mohli užít jak Češi, tak Italové. Přednáška poukazovala na zajímavou vlastnost
hřibu modračky získávat z půdy arsen a ukládat jej ve sloučeninách ve svých plod-
nicích. Závěr večera byl věnován společnému posezení členů ČSOP, mykologů a
italských přátel. Ti v průběhu večera ještě promítli film o jejich dobrovolnické čin-
nosti v rezervaci Vasca Volano Oasi Gae.
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V sobotu 7. října 2017 odjeli Italové a členové ČSOP autobusem do chráněného
území Toulovcovy maštale. Exkurzi na houbové lokality vedl Pavel Brůžek z My-
kologického klubu Choceň. Sbíraly se houby na výstavu a k vědeckým účelům.
Večerní přednášku pro veřejnost o hřibovitých houbách měl Dott Giampolo Simo-
nini a následovala krátká přednáška Mgr. Hany Ševčíkové o houbách štítovkách.
Překladů se tentokrát zhostila pohotově Mirka Galačová.

V neděli 8. října po snídani v ekocentru Italové uvítali, když jim předsedkyně
ZO ČSOP Podorlicko promítla a okomentovala fotografie z činnosti organizace a
pozvala je na výlet do Semanína. První zastávkou byla hráz rybníku Hvězda, kde
Italové, vybavení dalekohledy, pozorovali ptactvo a seznámili se s činností ČSOP
Rybák. Odpolední program byl zajištěn na naučné Stezce ČSOP, v prostorách kos-
tela a farní zahrady v Semaníně. Opět se zúčastnili členové obou organizací a pro-
bíhala výměna zkušeností. Následovalo dlouhé loučení, protože Italové večer od-
jížděli do Prahy, kde měli zajištěné ubytování v hotelu Olšanka, aby mohli stihnout
v pondělí 9. 10. ranní letadlo.

Celá akce byla i přes malou nepřízeň počasí velmi povedená. Mykologické dny
probíhaly v době velkého druhového růstu hub, vše klaplo podle plánu a organizá-
toři i hosté byli velmi spokojeni. Na závěr bychom všem rádi poděkovali a těšíme
se zase za rok, kdy bude v době 5. – 7. 10. 2018 probíhat již 16. výstava hub.

Hana Grundová a Martin Mička

Víkend na Valašsku

V podvečer 23. června 2017 se 10 členů ČSOP Podorlicko vydalo vstříc zážit-
kům na severní Moravu a to hlavně za trochu jinou přírodou a jinými zvyky. Ně-
kolik dní jsme mohli bydlet ve staré roubence v obci Bystřička, kde jsme měli do-
mluvený seminář s členy ČSOP Valašské Meziříčí. Podnikli jsme několik výletů po
okolních kopcích nebo i rozhlednách, část členů si prošla naučnou stezku Klenov,
místy strmě stoupající. Jeden den jsme díky vydařenému počasí mohli také strávit
v blízkosti přehrady Bystřička, a to jak koupáním, tak prohlídkou vodního díla i
okolních přírodních krás. Navštívili jsme také některé studánky a prameny v okolí,
např. na naučné stezce Jana Karafiáta. Krásným zážitkem byla také, a to symbolicky
o Svatojánské noci, večerní návštěva Hvězdárny Valašské Meziříčí. Mohli jsme zde
hvězdářským dalekohledem pozorovat dění na obloze a do pozdních nočních ho-
din naslouchali zasvěcenému výkladu průvodce o zajímavých jevech a úkazech,
které se daly v tomto krásném letním čase právě pozorovat. Zažili jsme zde krásný
prodloužený víkend, plný pohody, legrace i neopakovatelných zážitků.

Alena Šplíchalová
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Výstava čajových přebalů a sběratelská burza

Závěr roku, který vždy patřil fotografické výstavě letos vystřídala jiná akce.
Tou byla výstava čajových přebalů a s ní související sběratelská burza. Ačkoliv se
jednalo pouze o víkendovou akci, jednalo se o událost velmi zdařilou. Výstava se
skládala ze sbírek Martina Bednáře a Jany Hůlkové, přičemž přímo ve výstavním
sále bylo vystaveno zhruba 1 200 přebalů a dalších více než deset tisíc přebalů za-
řazených ve složkách. Součástí výstavy dále bylo nepřeberné množství čajových
visaček, krabiček a dalšího sběratelského materiálu včetně zahraničních obálek.

Burza, která se konala v sobotu, se setkala s velkým úspěchem i u mimoregio-
nálních sběratelů. Při této příležitosti do České Třebové přijeli sběratelé z Prahy či
Vysočiny. Místní sběratelé se také nenechali zahanbit a dorazili také. Celkem kromě
15 sběratelů přišlo i mnoho dalších návštěvníků+ a sílící hlasy volající po opakování
nelze brát na lehkou váhu.

Martin Bednář

Perníkový advent

Jako již tradičně i v tomto roce jsme uspořádali těsně před začátkem adventu
- v sobotu 2. 12. 2017 tvůrčí dílnu pro děti i dospělé, Perníkový advent. Jakmile
se přibližují vánoční svátky, začínají se lidé těšit i na dobroty a zvyklosti se svátky
spojenými. Děti s maminkami nás zastavují ve městě a ptají se, jestli i letos bu-
deme dělat chaloupky? A tak již od začátku listopadu sbíráme přihlášky a podle
počtu zájemců začínáme s členkami péct díly na chaloupky. Perníkové těsto nijak
nešidíme a pečeme podle tradičních receptů, tedy i se vším voňavým kořením a
spoustou medu. A aby tato oblíbená akce nebyla jen o slepování a zdobení dílů
do podoby chaloupek, připravili jsme poprvé i jakousi výstavu s popisem histo-
rie pečení perníku, který má v Čechách velikou a zajímavou tradici. Perníky byly
v minulosti díky cizokrajným druhům koření považovány za výjimečné až skoro
luxusní pečivo, proto se dostávaly na stůl až právě v období vánočních svátků.
Návštěvníci Ekocentra Podorlicko se tak mohli během adventu i po jeho skončení
dozvědět mnoho zajímavého nejenom o tradici kolem perníčků, ale také o koření,
které dodává těstu charakteristickou chut’ a vůni a může být našemu zdraví velmi
prospěšné.

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. Probíhala dobře spolupráce s obcí Semanín a Rybník i se značkaři z
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Klubu českých turistů. Na smyslově naučné stezce jsme vyměnili stříšky na šesti
informačních tabulích. Po pádu stromu byl demontován herní prvek na stanovišti
2B. Opravena byla celá tabule na stanovišti č. 14. Průchodnost trasy byla zajištěna
sekáním a vyžínáno bylo okolí informačních cedulí a herního stanoviště. Uspořá-
dali jsme na stezce dvě jednodenní akce pro veřejnost. Byly to akce Hledání jara
na stezce a Rodina na stezce. Obě akce mají už tradici a účastní se jich asi stovka
návštěvníků. Členové ČSOP připravují vždy nová stanoviště s výkladem. Letos
velmi zaujal výklad o žábách a ježcích, oblíbené bylo výtvarné stanoviště. Oblíbené
je jarní stanoviště hraní kuliček a pletení pomlázek a podzimní stanoviště pečení
brambor. Na semanínské Stezce ČSOP byly opraveny informační směrovky. Byly
provedeny nátěry tabulí a tabule na stanovišti Střelnice byla opravena. Díky inici-
ativě obce Semanín byla zajištěna celoroční údržba knajpoviště. Průchodnost trasy
sečením zajistila Obec Semanín ZO ČSOP Podorlicko zajistila propagaci celostátní
výtvarné soutěže „Maluj a bud’ Blíž přírodě“, která se týkala i „Stezky ČSOP“ v
Semaníně. Opravy a údržba stezek byly podpořeny z grantu „Program pro vzdě-
lávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok
2017“ a z příspěvku obcí Rybník a Semanín. Akce pro veřejnost byly realizovány i
díky podpoře Města Česká Třebová a Obce Rybník.

WEB WWW.CSOP-PODORLICKO.ORG

Naše webové stránky se těší celkem pravidelné a stabilní návštěvnosti. Minulý
rok bylo zaznamenáno 1 670 návštěv a lze sledovat největší zájem o naše webové
stránky v dubnu, především v době transferu obojživelníků. Průměrně stránky na-
vštíví 4,5 člověka za den, návštěvnost je tak srovnatelná s loňským rokem. Maxi-
mum návštěv za den 49 a to 23. března. Ke konci roku 2017 byl web zmigrován
na jiného poskytovatele webového prostoru, to nám umožňuje volné zakládání do-
mén třetího řádu, aktuálně se připravuje fotogalerie foto.csop-podorlicko.org.

Chod a obsah webu má na starosti Vít Bednář. Obsahově a vzhledově se web
příliš nemění, doplňují se především nové aktuální akce a díky automatickému
systému nově nezůstávají již proběhlé akce na úvodní stránce.

Do budoucna se připravují větší technické úpravy, které umožní vytvoření ga-
lerie přímo na našem webu a také odstraní potíže s občasnou nedostupností někte-
rých dat a tak nefunkčností webu.

Následující graf zobrazuje návštěvnost v jednotlivých dnech v roce 2016. Čer-
vený sloupec ukazuje největší návštěvnost za den – 23 návštěv 11. dubna.
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Vít Bednář

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA

Facebookový profil „ČSOP Podorlicko Česká Třebová“ měl v roce 2017 přes
110 sledujících. Z toho přes 30 úplně nových uživatelů a žádný nás neopustil. Na
profilu bylo propagováno 8 událostí, od výstav a přednášek (např. 15. výstava hub,
přednáška „Palmový olej“ až po terénní akce pro veřejnost (Uklid’me svět, Hledání
jara na stezce, Rodina na stezce) Zároveň byly na stránku umístěny fotografie a
příspěvky z proběhlých akcí (např. Transfer obojživelníků, svěcení studánky v Psí
kuchyni)
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KONTAKTY PRO ROK 2018
Kontaktní adresa: ZO ČSOP Podorlicko

Podbranská 959
560 02 Česká Třebová

Sídlo ekocentra Podorlicko: Podbranská 959
560 02 Česká Třebová

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

Webové stránky: www.csop-podorlicko.org

Facebook: www.facebook.com/podorlicko

Obsazení funkcí v roce 2017:
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
revizor P. Sedláček
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017
Konečný zůstatek pokladny k 31.12.2017 911,00 Kč
Konečný zůstatek BÚ k 31.12.2016 u ČS Česká Třebová 179 337,18 Kč

Celkem příjmy 285 988,40 Kč
Celkem výdaje -265 274,69 Kč
Rozdíl 20 713,71 Kč

Rozpis příjmů:
Granty a dotace od Pardubického kraje 70 000,00 Kč
Dotace Města Česká Třebová 90 100,00 Kč
Příspěvek od obcí Přívrat a Řetová na transfer obojživelníků 8 000,00 Kč
Dotace ČSOP program Biodiverzita – transfer obojživelníků 11 000,00 Kč
Příspěvek od obcí Rybník a Semanín na stezky 9 000,00 Kč
Sponzoři (NET4Gas, Lesy ČR) 10 000,00 Kč
Členské příspěvky 4 150,00 Kč
Ostatní 83 738,40 Kč
Celkem 285 988,40 Kč

Rozpis výdajů:
Naučné stezky 25 000,00 Kč
Výstavy a soutěže 21 676,00 Kč
Provoz ekocentra 85 645,00 Kč
Činnost 33 672,00 Kč
Transfer obojživelníků 44 417,00 Kč
Mezinárodní mykologické dny 22 783,00 Kč
Perníkový advent 3 425,00 Kč
Členské příspěvky 4 150,00 Kč
Ostatní 24 506,69 Kč
Celkem 265 274,69 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 v roce 2017:

• Českotřebovský zpravodaj – Mgr. Milan Mikolecký

• Český svaz ochránců přírody - ÚVR

• Eko Bi, s.r.o. Česká Třebová

• Klub českých turistů Česká Třebová

• Knihkupectví Paseka

• Lesy České republiky, s.p.

• Město Česká Třebová

• Mykologický klub Choceň

• NET4GAS, s.r.o.

• Občanské sdružení Pro Semanín

• Obec Přívrat

• Obec Rybník

• Obec Řetová

• Obec Semanín

• OIK TV Česká Třebová

• Pardubický kraj

• Smyčkovi – Zahradní architektura
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