PODZIMNÍ BRIGÁDA NA PLACHTĚ
sobota 23. října 2010

Zveme Vás na tradiční podzimní brigádu pro veřejnost na pomoc přírodě Přírodní památky Na
Plachtě, která se bude konat 23. října 2010 - sraz v 9:00 na hrázi rybníka Plachta... všichni
přátelé Plachty vítáni.
Brigáda je určena pro všechny zájemce, kteří chtějí pomoci přírodě přírodní památky na
Plachtě a jsou ochotni přiložit ruku k dílu... Je určena všem věkovým kategoriím a i ti, kteří
nevládnou velkou fyzickou silou, mohou pomoci...
Jak je možné se zapojit? Potřebujeme pomocníky:
– při odklízení větví - s sebou rukavice
– při uklízení odpadků - s sebou rukavice, pytle na odpad zajistíme
– při kosení luk - velmi bychom přivítali pomocníky s vlastním křovinořezem.
– při odklízení trávy a odstraňování stařiny z vřesovišť - s sebou hrábě
– při kácení a stříhání náletových dřevin - s sebou malé a velké zahradnické nůžky; pilky,
sekerky, motorové pily...
– při obnově tůní (vzhledem ke zvýšené vlhkosti, uvidíme, zda toto opatření bude
realizovatelné) - s sebou lopaty a rýče...
Sraz v 9:00 na hrázi rybníka Plachta, kde dojde k rozdělení prací...
GPS srazu: 50°11'17.325"N, 15°51'10.109"E (z nádraží se na Plachtu dostanete trolejbusy číslo 1, 2
- zastávka Na Plachtě)
Během brigády bude možné v přírodní památce opéct buřtík na ohni (!legálně, je zajištěno
povolení)...
Hlavní pořadatelé: Agentura ochrany přírody a krajiny, krajské středisko Hradec Králové,
Muzeum Východních Čech, Středisko ekologické výchovy SEVER – Hradec Králové, Český svaz
ochránců přírody JARO Jaroměř

Účast na akci přislibili zástupci (stav k 18.10.2010):

ČSOP Orlice, Východočeská pobočka STUŽ – Společnosti pro trvale udržitelný život, Biskupské
gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové, První soukromé jazykové gymnázium Hradec
Králové, ZŠ Předměřice, ZŠ Habrmanova, Galacie, EKOENTO, web www.naplachte.cz, Změna pro
Hradec, Strana zelených Hradec Králové, TOP09 Hradec Králové, Zvonečník – ekologie při ČSSD,
sdružení airsofťáků Lunární korporace Hradec Králové... a další.

