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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: 

SO  16.1.2010  od  17:30,  Coffee‐shop  restaurant,  Nepomuk,  ‐  náměstí  (budova  bývalého 
Šumavanu) – Výroční schůze N.O.S. s občerstvením a promítáním filmu 

SO – NE 16.‐17.1.2010, Tradiční zimní sčítání vodních ptáků 

Aktuality: 

Ohlédnutí za výsadbami stromů 

V říjnu  a  listopadu  letošního  roku  jsme  se měli  co ohánět. Vysázeli  jsme přes 560  stromů 
různých  velikostí.  Prvních  256  stromů  jsme  sázeli  v první  polovině  října  kolem 
zrekonstruované  polní  cesty  vedoucí  z Myslíva  k mlýnu  U  Luhanů  a  dále  směrem  k silnici 
Nehodív  –  Loužná.  Když  jsme  předali  hotové  výsadby, měli  jsme  za  to,  že  si můžeme  ze 
seznamu  „odškrtnout“  další  úspěšně  dokončenou  věc.  Bohužel  se  poté  rozjely  pouze 
problémy.  Při  návštěvě  lokality  o měsíc  později  jsme  totiž  zjistili,  že  výsadby  z větší  části 
chybějí.  Jejich  zmizení  budeme  řešit  ve  spolupráci  s Policií  ČR.  Po  výsadbě  v Myslívě 
následovalo  sázení  stromů  v okolí  Dolní  Lukavice,  Krasavec  a  Snopoušov.  Zde  se  naštěstí 
podobné  problémy  jako  na  předchozí  lokalitě  nevyskytly.  Na  druhou  stranu  vlivem  mé 
chybné objednávky větších (a dražších) sazenic stromů prodělal spolek na této výsadbě skoro 
30.000,‐  Kč.  Výsadbu  jsme  tak  místní  samosprávě  z většiny  zafinancovali  ze  spolkových 
zdrojů.  Poslední  výsadba  se  týkala  64  ks  vzrostlých  stromů  (sazenice  vážily  okolo  80  kg) 
v Nepomuku.  Bohužel  u  veřejnosti  se  výsadba  nesetkala  s vřelým  přijetím  –  z každé 
„bytovky“ na nás útočili  lidé nejčastěji  větami  „kdo bude uklízet  to  listí“  apod. Všichni by 
nejradši celý Nepomuk zabetonovali a beton natřeli na zeleno. Již další pracovní den museli 
na MěÚ v Nepomuku odrážet útoky některých obyvatel s dotazy, kdo schválil ty výsadby po 
sídlišti. Několik drzejších  „bytovkářů“  se dokonce  rozhodlo některé  stromy na  vlastní pěst 
přesadit jinam. Věc jsme museli řešit alespoň oznámením v místním tisku, aby lidé svévolně 
nepřesazovali stromy vysazené na veřejných prostranstvích, jinak věc bude řešena Policií ČR. 
Omezenost místních lidí mne dostala. Situace v Myslívě a Nepomuku mi vzaly jakoukoliv chuť 
pro lidi a životní prostředí něco dělat. Takto znechucen jsem snad nikdy v životě nebyl a vím 
jediné. Bylo to naposledy, co jsem se takhle angažoval v nějaké „dobročinné“ akci…. 

Přesto chci poděkovat všem zúčastněným, pro které byla připravena akce „Dosázná“, vážím 
si moc jejich času a práce. 

 

V.K. 



 
kvůli suchu bylo nutné vysazené stromy u Myslíva zalít 

 
k  zalévání  byl  využit  nový  spolkový  vlek  a  nádrž  na  1.000  l  vody  spolu  s čerpadlem,  voda  byla  brána 
z Myslívského rybníka 



 
Výsadbáři rozmisťují poslední sazenice u Nehodíva 

 

A je hotovo – mezi Myslívem, Nehodívem a Loužnou je vysázena nová alej 256 stromů 



 
Fotografie výsadeb z 15.10.2009 

 
Fotografie výsadeb z 15.10.2009 



 
Stav na lokalitě u Myslíva o měsíc později – většina stromů chybí 

 
Stav na lokalitě u Myslíva o měsíc později – na jižní straně vrchu nezůstal jediný strom 



 
výsadby mezi obcemi Krasavce a Snopoušovy na Přešticku 

 
výsadby nad Dolní Lukavicí (po levé straně výsadby z roku 2007, po pravé straně nové výsadby z roku 2009) 



  
Terén někdy výsadbě stromů moc nepřál – navážka podél polní cesty u obce Krasavce 

Dosázná 

Pro všechny sazeče a pomocníky s výsadbami stromů o  letošním podzimu jsme připravili na 
páteční  večer  4.12.2009  od  18:00  akci  s názvem  „Dosázná“.  V salonku  Švejk  restaurantu 
v Nepomuku  se  nás  sešlo  celkem  14  –  tedy  valná  většina  lidí,  kteří  měli  co  dočinění 
s výsadbami. Že to byla akce fajnová vypovídá i to, že nás museli před zavírací dobou téměř 
vyhodit☺. 

Seminář Péče o dřeviny rostoucí mimo les v Klatovech 

Ve  středu  18.11.2009  jsme  pořádali  v sále  Střední  zemědělské  školy  v Klatovech  seminář 
Péče o dřeviny  rostoucí mimo  les… zúčastnilo  se ho 30 převážně úředníků či představitelů 
obcí, technických služeb či správy a údržby silnic z okresu Klatovy. Školení bylo zúčastněnými 
kladně  hodnoceno.  V loňském  roce  se  obdobné  školení  konalo  v Nepomuku  pro  zájemce 
z okresu  Plzeň‐jih.  Na  rok  2010  předběžně  plánujeme  uskutečnit  toto  školení  pro  okres 
Strakonice v Blatné či Strakonicích. 



 
Václav Kovář zahajuje seminář 

Štěpkovač 

V rámci  investic  jsme  letos  pořídili  do  spolku  nový  prostorný    vlek  vybavený  plachtou 
s nosností  do  1.500  kg  –  viz.  fotografie  z výsadeb. Nyní  na  podzim  přišla  další  investice  – 
štěpkovač české  firmy LASKI, nový  typ LS 100, který  rozdrtí na štěpku větve o průměru do 
11cm.  Tento  stroj  bychom měli  obdržet  kolem  Vánoc.  Na  dlouhou  dobu  to  je  investice 
poslední  –  nyní  se  budeme  orientovat  hlavně  na  posílení  finanční  stability  organizace  a 
splacení všech závazků. 

štěpkovač LASKI LS100 

Všem členům a příznivcům našeho spolku přejeme klidné a pohodové Vánoce a těšíme se 
na setkání, nejpozději na výroční schůzi v lednu☺…….. 


