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Vážení přátelé,
je tu třetí číslo našeho občasníku s aktuálními informacemi ze spolku. Přeji příjemné čtení.
Václav Kovář
Akce pro následující týdny:
Pro širokou veřejnost:
V nejbližších týdnech není v plánu žádná akce pro širokou veřejnost.
Pro členy:
ST 19.8. od 16:00 – odchyt a kroužkování hnízdícího páru a mláďat ledňáčků říčních ve
Vlčicích u Blovic
ČT 20.8. od 19:00 – odchyt a kroužkování mláďat labutí na rybníce Maňovská u Mileč
NE 23.8. celý den – sjezd Otavy na kánoích ze Sušice do Strakonic
ÚT 25.8. od 16:00 – odchyt a kroužkování hnízdícího páru a mláďat ledňáčků říčních ve
Šťáhlavech
ČT 3.9. (čas zatím neurčen) – odchyt a kroužkování hnízdícího páru a mláďat ledňáčků říčních
ve Spáleném Poříčí
Ornitologická sezóna končí, jedná se o jedny z posledních kroužkování v roce 2009, úplně
poslední budou při akcích pro veřejnost začátkem října v Blovicích a Švihově a v průběhu
října bude 1 víkend provedena větší odchytová akce na ledňáčky. Termíny budou sděleny
v dalším čísle Datlíka.
Aktuality:
Labutě 2009
Je to již sice pár týdnů nazpět (víkend 25.‐26.7.), ale rád bych se vrátil k tradiční odchytové
akci labutí. Tato akce probíhá již od vzniku našeho spolku, první odchyty byly provedeny
v roce 2002. Je to vyhlášená akce, plná srandy, adrenalinu a dobrodružství. Je to i taková
spolková společenská událost – kdy jindy v roce (kromě výroční schůze) se nás sejde tolik
najednou? Myslel jsem, že je tedy u členů a příznivců oblíbená, ale asi jsem si ji oblíbil sám.
Ačkoliv je termín odchytu labutí znám všem již minimálně ¾ roku, aby si lidé mohli udělat

letní program i s ohledem na tuto akci, nechybělo letos mnoho a odchyt byl pro nedostatek
lidí zrušen. K úspěšnému odchytu labutí je vzhledem k rozlehlosti a členitosti objížděných
vodních ploch nutno alespoň 10 lidí (tedy min. 2 auta) a to se letos málem nepodařilo dát
vůbec dohromady. Trn z paty nám nakonec naštěstí vytrhli 4 nečlenové (+ 1 nečlen v neděli).
Z členů spolku se zúčastnilo v sobotu jen 5 lidí a v neděli 3 lidi. Celkem tedy 9 účastníků
v sobotu a 6 účastníků v neděli (z toho ten šestý přijel až když byly labutě polapeny:‐).
Počasí přitom bylo letos ideální – ani zima ani žádné tropické teploty. Víkendové akci
předcházela v pátek večer návštěva rybníka Maňovská u obce Mileč, kde během několika
málo minut byly všechny labutě polapeny. Mláďata však byla dost malá a hrozilo, že by jim
kroužek spadl z nohy a proto se tento týden chystáme na lokalitu znova.
V sobotu byl první naší zastávkou Hadí rybník u Blatné, po odchytu jsme se přesunuli na
rybník Vůsí ve Lnářském Málkově a pak následoval rybník Velký Babín u Horažďovic. Po něm
jsme se přesunuli do restaurace U Hlaváčků v Horažďovicích na společný oběd a pak jsme
vyrazili na rybník Zákup u Jetenovic, následovaný Velkým Bezděkovským rybníkem u
Chanovic a poslední zastávkou toho dne byl bezejmenný rybník mezi obcemi Čepinec a
Partoltice u Žinkov. V neděli jsme pak měli zastávku na rybníce Podhrázském v Chocenickém
Újezdě a zde nám došly kroužky na labutě. Ještě jsme se zastavili ve Vitouni, kde jsme
kroužkovali mláďata ledňáčků říčních.
Shrnuto a podtrženo: i přes početně omezenější sestavu doplněnou 2 kánoemi a 1 kajakem
jsme okroužkovali 23 labutí a odečetli 2 labutě s kroužkem. Od roku 2002 je to pak již 120
označených labutí.
Fotogalerii z neděle naleznete na této adrese: (děkuji tímto vřele fotografce)
http://sszpklatovy.rajce.idnes.cz/N.O.S._‐_Krouzkovani_labuti_a_led_acku_26.7.2009/

Babočka bodláková podruhé
V prvním čísle tohoto zpravodaje jsem Vás informoval o rekordním výskytu babočky
bodlákové v druhé polovině května 2009. Komu tato podívaná utekla, měl možnost ve
větším množství tyto motýly sledovat na přelomu července a srpna. Jedná se o potomky
těch, o kterých jsem psal v červnu. Touto dobou už je vidět babočku bodlákovou opět
vzácnost.
Země živitelka 27.8. – 1.9.2009
Pokud se chystáte koncem srpna do Českých Budějovic, můžete na tamním výstavišti
navštívit náš stánek. Kromě prospektů a informací o organizaci zde budou k prodeji budky
pro ptáky, sazenice a semena okrasných a užitkových rostlin. Po dobu výstavy bude
v Nepomuku omezen provoz našeho centra.

Regenerace sídelní zeleně v Nepomuku, okres Plzeň‐jih
Našemu spolku se podařilo získat dotaci z Operačního programu životní prostředí na realizaci
projektu „Regenerace sídelní zeleně v Nepomuku, okres Plzeň‐jih“. Cílem je obnova
stromové a keřové zeleně na větší části Nepomuka. Protože projekt nelze realizovat
svépomocí, museli jsme provést výběr dodavatele podle regulí Státního fondu životního
prostředí. S aktuálními výsledky Vás seznamujeme.

V rámci výběru dodavatele na realizaci zakázky „Regenerace sídelní zeleně v Nepomuku, okres Plzeň-jih“ byly
osloveny následující subjekty:
Prostrom Bohemia, s.r.o., Na Dílcích, areál ZD, 317 01 – Plzeň - Koterov
Jitka Dlouhá, Dis. - Mohylová 84, 312 00 – Plzeň
PROLES – Jan Krieg, Nerudova 422, 335 61 – Spálené Poříčí
Informace o zakázce byly vystaveny a přístupny všem na webových stránkách organizace www.nospolek.cz.
V termínu do 15.8.2009 10:00 hod. podaly své nabídky tyto firmy:
Prostrom Bohemia, s.r.o., Na Dílcích, areál ZD, 317 01 – Plzeň - Koterov
Jitka Dlouhá, Dis. - Mohylová 84, 312 00 – Plzeň
PROLES – Jan Krieg, Nerudova 422, 335 61 – Spálené Poříčí
15.8.2009 v 10:05 došlo k otevírání obálek před 3člennou komisí tohoto složení:
Václav Kovář, Petra Vacíková a Marek Volf
Komise zkontrolovala úplnost a formální správnost podaných nabídek. Žádná z nabídek 3 uvedených firem
nebyla vyloučena z hodnocení. Následovalo hodnocení nabídek, kde hlavním kritériem byla výše nabídkové
ceny bez DPH. Uchazeči se umístili v tomto pořadí s těmito celkovými nabídkovými cenami:
1.
2.
3.

Jitka Dlouhá, DiS – zahradnické služby, Mohylová 84, 312 00 – Plzeň........................381.951,60,- Kč
PROLES – Jan Krieg, Nerudova 422, 335 61 – Spálené Poříčí.....................................410.484,00,- Kč
PROSTROM BOHEMIA, s.r.o., Na Dílcích, areál ZD, 317 01 – Plzeň – Koterov.......450.504,00,- Kč

Vybrána byla nabídky firmy Jitka Dlouhá, DiS – zahradnické služby, Mohylová 84, 312 00 – Plzeň s celkovou
cenou za provedení díla 381.951,60,- Kč bez DPH.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitku do 15 dnů od obdržení této zprávy. Pokud nebude žádná námitka
podána, bude po uplynutí této lhůty sepsána s vítězným dodavatelem smlouva o dílo.

Václav Kovář – předseda organizace

Aleje Myslív a Nehodív
Poměrně velká akce v oblasti zakládání zeleně nás čeká v průběhu září. Jedná se o výsadby
alejí stromů v krajině v k.ú. Myslív a k.ú. Nehodív. Akce je financována z Programu péče o
krajinu (PPK) MŽP ČR a administrována AOPK – střediskem Plzeň.

Aleje Dolní Lukavice, Lišice a Krasavce
Díky podpoře Plzeňského kraje a obce Dolní Lukavice dojde v následujících měsících
k výsadbě alejí v polích mezi obcemi Dolní Lukavice, Lišice, Snopoušovy a Krasavce nedaleko
Přeštic. Každý pracovitý brigádník bude vítán.
Výběrové řízení na zaměstnance
Na základě realizace projektu „Podpora biodiverzity v jihozápadních Čechách“, na který byla
schválena podpora z Operačního programu životní prostředí, vyhlašujeme výběrové řízení na
zaměstnance spolku s 0,5 úvazkem.
Předpokládaný termín nástupu: 1.11.2009.
Pracovní doba do: 31.12.2011

Požadujeme:
nejlépe VŠ vzdělání (biologického směru),
základní znalosti ornitologie,
chuť pracovat v terénu a učit se novým věcem,
fyzickou zdatnost,
řidičský průkaz skupiny B,
schopnost samostatné práce na PC
Nabídky směřujte na adresu sídla spolku písemně do 15.10.2009

