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

1.1.2010

Akce pro následující týdny:
Pro širokou veřejnost:
Aktuálně nic

Pro členy a příznivce:
Aktuálně nic, až rozmrzne, budou probíhat úpravy břehů pro ledňáčky, uvítáme každou
pracovní sílu…
Aktuality:
Výroční schůze N.O.S.
V sobotu 16. ledna od 17:30 se v Nepomuku konala výroční schůze N.O.S., zjednodušený
zápis Vám přinášíme zde.
Zápis z výroční členské schůze N.O.S. V Nepomuku, restaurace Coffe shop, 16.1.2010 od 17:30
Schůzi zahájil přivítáním přítomných 11 členů N.O.S. a 11 hostů předseda organizace Václav Kovář v 17:50. Následně byl
zvolen zapisovatel zápisu z členské schůze – Vojtěch Hájek.
Jako první bod programu byl referát Petry Vacíkové – „Poštolka obecná v roce 2009 na okresech PJ a KT“.
V 18:15 převzal slovo předseda organizace a promítal fotografie z roku 2009 spolu s vyprávěním o činnosti v průběhu roku.
Rok 2009 završil zprávou o hospodaření spolku v daném roce.
Následovalo hlasování o schválení hospodaření. Pro 11‐Proti 0‐Zdržel se 0. Hospodaření spolku bylo schváleno.
V 19:00 následovala večeře, při které byl promítnut film „My Halcyon river“.
Ve 20:15 začaly být řešeny organizační záležitosti spolku.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Spolek má nově fax (stejné tel. číslo jako na pevnou linku).
Byly rozděleny úkoly některým členům.
Žádost o příspěvky do zpravodaje DATEL.
Dar ČSOP Neurazy ve výši 5.000,‐ Kč – schválen (Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0).
Akce na rok 2010 (2x VPZ Žinkovy, Spálené Poříčí, 2x EFP Nepomuk, Švihov, labutě).
Návrhy na členskou exkurzi (Třeboňsko, Šumava, Řežabinec).
Hlasování o reklamě v regionální turistické informační brožuře – neschváleno (Pro 1, Proti 9, Zdržel se 1).
Členské příspěvky: tradiční členské příspěvky byly jednohlasně zrušeny, namísto nich byly zavedeny příspěvky
dobrovolné a zaveden institut vstupního poplatku pro nově příchozí členy ve výši 100,‐ Kč.

Ve 21:00 byla vyhlášena volná diskuse a krátce nato byla členská schůze ukončena.
Zapsal: Vojtěch Hájek

Kontroloval: Václav Kovář

Členské příspěvky
Na výroční členské schůzi (viz. zápis) bylo navrženo předsedou organizace zrušení členských
příspěvků. Po krátké diskuzi byla tato norma jednohlasně schválena s úpravou, že členské
příspěvky nebudou povinné, ale dobrovolné a zároveň byl zaveden institut vstupního
poplatku pro nově příchozí členy. Pokud se tedy bude někdo chtít stát členem organizace,
zaplatí za to poplatek ve výši 100,‐ Kč. Následně je již na jeho zvážení, zdali v dalších letech
organizaci podpoří dobrovolným členským příspěvkem nebo nikoliv. Stávajících členů se
vstupní poplatek netýká. Je na jejich zvážení, zdali spolek podpoří dobrovolným příspěvkem
v jakékoliv výši nebo ne.
V.K.

Zpravodaj Datel
V těchto dnech začínáme pracovat na dalším zpravodaji DATEL. Pokud někdo bude mít
nějaký příspěvek (a že za něj budeme rádi), ať ho pošle e‐mailem nejpozději do pátku 12.2.
Následně bych rád Datla zkompletoval a začal tisknout, aby ho členové obdrželi do konce
února.
V.K.
Zimní sčítání vodních ptáků
V sobotu a neděli 16.‐17.1. probíhalo tradiční zimní sčítání vodních ptáků. Letos bylo ztíženo
bohatou sněhovou nadílkou. Výsledky ze sčítání jsem již rozesílal členům e‐mailem a
podrobněji se k nim vrátím ve spolkovém zpravodaji DATEL. Chci tímto poděkovat všem
sčitatelům.
V.K.
Akce v roce 2010
Na výroční členské schůzi byl schválen plán hlavních akcí pro rok 2010 a probrány i náměty
na exkurzi. Do konce ledna byla celá věc dotažena takto:
V květnu se uskuteční o víkendu 8.–9.5., na dvou lokalitách Vítání ptačího zpěvu – konkrétně
byly vybrány Spálené Poříčí a Žinkovy.
V září o víkendu 25.‐26.9. se taktéž na dvou lokalitách uskuteční podzimní festival ptactva.
Schválen byl Nepomuk a Švihov.
Z akcí pro členy bude nejzajímavější akcí víkend 31. července – 1. srpna – akce labutě.
Z míst pro uskutečnění exkurze byla na schůzi navrhována Šumava, Třeboňsko a rybník
Řežabinec.
Dnes Vám již můžu říci, že zvítězilo Třeboňsko a exkurze bude poněkud netradiční – letos
bude vícedenní a to v termínu PÁ 21.5. (odjezd odpoledne až večer) – Ne 23.5. (příjezd zpět
odpoledne až večer). Spát se bude v terénní ornitologické stanici u rybníka Velký Tisý
(Národní přírodní rezervace) v srdci CHKO Třeboňsko. Nocležné je více než symbolické (když
jsme tam byli naposled, platilo se cca 20,‐ Kč na osobu a noc). Vedoucí kroužkovací stanice a
místní znalec J. Cepák nám před příjezdem doporučí aktuálně zajímavá místa k návštěvě.
Kdo bude mít zájem s námi vyrazit na tuto společensko – poznávací exkurzi, ať mi dá vědět
do konce dubna.
Dále jsem řešil i možnost návštěvy odchytové akce v NPR Řežabinec u Písku v druhé polovině
července, ale je to již 14 dní a nepřišla mi žádná odpověď.
V.K.

