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Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u



Akce pro následující týdny: 

Pro širokou veřejnost: 

Aktuálně nic 

Pro členy a příznivce: 

‐ Zimní sčítání vodních ptáků, výroční schůze N.O.S. + volby do výboru N.O.S.  

15.‐16.ledna 2011 

Aktuality: 

Opět se všem čtenářům omlouvám, za dlouhodobý výpadek v distribuci tohoto zpravodaje. Léto            
i podzim byly dosti hektické. Aktuálně se toho moc neděje. Ve spolku proběhly kontroly finančního 
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení. Nyní očekáváme výsledky z těchto kontrol. Každým 
dnem očekáváme doručení rozhodnutí o financování našeho projektu „Podpora biodiverzity v JZ 
Čechách“ ze strany SFŽP.  

Protože se blíží leden – a ten je klasicky ve znamení zimního sčítání vodních ptáků a výroční schůze 
N.O.S., informujeme již nyní, že o víkendu 15.-16. ledna proběhne opět mezinárodní sčítání vodních 
ptáků. Věřím, že se zúčastníte v hojném počtu a pokryjeme úseky min. stejného rozsahu jako v letech 
minulých. V sobotu 15.1. se v podvečer od 17:00 uskuteční výroční členská schůze N.O.S. (místo 
ještě bude upřesněno). Protože je to již 5 let od volby vedení organizace, proběhnou na této schůzi 
dle stanov volby nové. Já osobně jsem věnoval spolku 10 let svého života a množství energie. Nyní 
mám pocit, že jsem ji vyčerpal a již nepřináším nic nového. Budu rád, pokud se najde někdo, kdo by 
se spolku chopil místo mne a vedl by ho dále kupředu… Proto vyzývám všechny zájemce o práci       
ve výboru organizace, aby se přihlásili. Zároveň prosím členy o nominace Vašich favoritů. Volby 
proběhnou na schůzi a nově zvolený výbor si ze svých řad určí předsedu, místopředsedu a jednatele 
spolku na další období 2011 – 2016. 

V. Kovář  

10 let N.O.S. 2001 – 2011. 

Ano, uplynulo to jako voda, ale je to tak – spolek bude zanedlouho slavit 10. narozeniny. Hlavní oslava 
proběhne v sobotu 3. září 2011 ve Vrčeni u Nepomuka. Zavzpomínáme si při promítání fotografií       
na celé toto období při dobrém jídle i pití. Zarezervujte si tento termín již dnes…Bližší program bude 
prezentován během léta. 

OPŽP 

Alias Operační program životní prostředí. Před rokem jsme z tohoto programu realizovali projekt 
„Regenerace sídelní zeleně v Nepomuku, okres PJ“. Tento projekt byl již zcela dotažen do konce.      
U projektu „Podpora biodiverzity v jihozápadních Čechách“ stále čekáme na rozhodnutí o financování. 
Dosud jsme obdrželi pouze akceptační list a rozhodnutí o poskytnutí podpory. Dokud neobdržíme        
i tento poslední dokument, nebudeme uvedený projekt za téměř 600.000,- Kč zahajovat. Podle 
poslední informací z tohoto týdne to vypadá, že by snad do Vánoc nebo v lednu měl i tento papír 
konečně dorazit a následně s ohledem na počasí budeme moci projekt zahájit. Týká se zejména 
ledňáčků a skorců a jejich hnízdních možností. 

Zajímavá pozorování  

Od posledního vydání těch zajímavostí příliš nebylo. Pouze jsem obdržel informaci, že na Chejlavě     
u Ždírce byl v říjnu pozorován vzácný puštík bělavý (byla pořízena i fotodokumentace), který se u nás 
v ČR vyskytuje jen na Šumavě a v Beskydech a před pár lety byl pozorován i na vrchu Běleč mezi 
Švihovem a Chudenicemi na Klatovsku. V současné době je možno vidět často zimující ťuhýky šedé. 
Dnes dopoledne jsme mezi Nepomukem a Soběsukami pozorovali mladého orla mořského. 

 



Aktuality v zahradním centru 

Od konce listopadu bylo zahradní centrum ve Vrčeni pro veřejnost uzavřeno a nyní probíhá pouze 
rozesílání zásilek na objednávky on-line. K 31.12.2010 spolek ukončí své aktivity nesouvisející přímo 
s ochranou přírody a provoz zahradnictví a e-shopu bude převeden na společnost ARBOCOM, s.r.o., 
která bude pokračovat v zajetých kolejích stejně, jako tomu bylo dosud pod spolkem… 

Sběr dat – Chejlava 

V listopadu jsme ukončili po dvou letech sběr hmyzu na Chejlavě. Proběhlo odinstalování pastí a nyní 
nás čeká poslední etapa projektu, která proběhne v květnu-červnu 2011. Mapování velkoplošné           
i maloplošné, horizontální i vertikální struktury lesa. Bude se jednat o časově nejnáročnější část 
průzkumu Chejlavy a po jejím skončení bude projekt „Vliv lesnického hospodaření na biodiverzitu 
lesních ekosystémů v kontextu globální klimatické změny“ na této ploše pomalu ukončen. 

Černí čápi Vrčeň 

Během zimy nás čeká jeden neodkladný úkol – po letním pádu hnízda (ulomená větev) černých čápů 
z borovice na úpatí vrchu Štědrý budeme muset nainstalovat nové hnízdo (podobně jako v rezervaci 
na Chejlavě před 2 lety). A to pokud možno do 10.3. než se čápi vrátí ze zimovišť… 

Tip na levné cestování po Evropě 

V posledních letech se jako houby po dešti objevily nízkorozpočtové aerolinie, které nabízejí výrazně 
levnější letecké cestování po Evropě. V každém státě jich najdeme několik. V ČR např. operují 
www.wizzair.com, www.smartwings.com, www.ryanair.com v Německu pak např. Air Berlin… Osobně 
jsme služby jedné z nich (wizzair) vyzkoušeli při cestě z Prahy do Sicilské Catanie. Letěli jsme 
v červenci – tedy v letní sezoně a zpáteční letenka vyšla na jednu osobu na cca 1.900,- Kč včetně 
poplatků. Největší nabídka destinací je samozřejmě v létě, ale i v zimě se dá vyrazit na výlet. Je libo 
Benátky? Tak ještě tento týden bylo možné sehnat letenku na polovinu února 2011 za cenu 256,- Kč 
tam a  850,- Kč zpět…. Cesta z Prahy trvá letadlem cca hodinu. Nebo je libo Neapol se sopkou Vesuv 
či Řím, Paříž, Barcelona, Madrid, Milán….? Tam jsou ceny o něco vyšší, ale i tak se pohybují okolo 
800 – 1.300,- Kč / osoba – tedy výrazně levněji než třeba vlakem či autobusem a navíc velmi rychle… 
Osobně služeb těchto společností v budoucnu určitě znovu využiju…. 

V. Kovář 

 

Pohled na vyprahlou Sicílii před přistáním v Catanii, foto Petra Vacíková 

 


