Chotěbořská firma TENEZ a.s. i nadále podporuje
Ekoklub Gymnázia Chotěboř !
Ekoklub GCH je volnočasovým sdružením studentů Gymnázia
Chotěboř, kteří se každoročně podílí na ochraně a péči o životní
prostředí v regionu a to formou projektů a akcí pro studenty i
veřejnost. Tento rok to byly např. tradiční podzimní úklidy PR Údolí
Doubravy, kosení louky u srubu ČSOP Chotěboř v Sobíňově, nebo
louky u Zvolanova se vzácnou parazitickou zárazou, údržba starých
vrb v Podmoklanech, udržování lokality Tůně u Chotěboře, nebo
práce v Přírodní zahradě a geoparku GCH.
Zároveň se Ekoklub GCH snaží zvyšovat povědomí veřejnosti o nádherné přírodě ve městě
a okolí a to jak prostřednictvím vycházek s odborníky, vydáváním informačních brožur,
tvorbou
pracovních
listů,
vedením
vlastních
internetových
stránek
(http://ekoklubgch.blogspot.cz/) nebo pořádáním programů pro děti. Takovou akcí byl i
letošní Den Země v Sobíňově, kde děti mohly plnit nejrůznější úkoly se zaměřením na
přírodu a ekologii a probojovat se soutěžní stezkou až do cíle. Veřejné oblibě se každoročně
těší i vycházky s ornitologem v Sobíňově – Chotěbořské trylkování, nebo v obnovené lokalitě
Tůně u Chotěboře. Právě na tento důležitý projekt záchrany mimořádné lokality s výskytem
vzácných a chráněných obojživelníků jsme již v loňském roce získali nemalou finanční
podporu od firmy TENEZ a.s.
Kromě těchto aktivit se účastníme i přírodovědných soutěží, kde každoročně obsazujeme
přední místa nejen v okresních a krajských, ale i národních kolech. Tyto úspěchy jsou pouze
potvrzením naší tvrdé práce. V červnu nás čeká ještě účast v národních kolech Ekologické
olympiády s geologickou náplní a Středoškolské odborné činnosti, v rámci které členové
Ekoklubu GCH vytvořily práci o přírodní zahradě a jejím využití jako učebny u naší školy. A
právě na dovybavení přírodní učebny venkovním nábytkem nám letos přispěla i firma TENEZ
a.s. a to částkou 20 000,-Kč. Zaměstnancům firmy patří naše velké poděkování, protože se
díky jejich podpoře výrazně zvýší využitelnost naší zahrady a geoparku pro výuku i trávení
volného času a to nejen studentů gymnázia.
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