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V pátek 17. dubna se d�ti z mate�ské a 
základní školy za doprovodu u�itel� a 
dobrovolník� z �ad dosp�lých 
zú�astnily akce spolku Novovesan pod názvem Jarní 
budkování 2009. Hlavním úkolem akce bylo rozmístit 
hnízdní budky pro ptáky. Protože se jedná o �innost 
vyžadující znalosti odborník�, byla celá akce p�ipravena a 
spolurealizována s Lesy �eské republiky - Lesní správa 
Jablonec nad Nisou. Dozv�d�li jsme se o r�zných hnízdních 
nárocích ptactva, vhodném zp�sobu umíst�ní budek ve 
vztahu ke sv�tovým stranám, p�irozenému prost�edí a o 
zabezpe�ení budek proti predátor�m. D�ti m�ly možnost si je 
prohlédnout a asistovat lesník�m panu Polákovi a panu 

Halamovi u rozmíst�ní a instalaci 25 budek pro sýkorky, 
rehky, šoupálky, sýce a puštíka.  
Z celé akce je zpracována lesnická mapa s ozna�ením 
rozmíst�ní stanoviš�, která bude vyv�šena v naší škole. Tímto 
ale pé�e o ptactvo pro d�ti nekon�í. Pr�b�žn� celý rok budou 
d�ti monitorovat zabydlování budek a budou sledovat, zda se 
ptáci do svých hnízd p�íští rok vrátí. Na podzim, po opušt�ní 
hnízd, provedeme ve spolupráci s Lesy �R vy�išt�ní a 
kontrolu budek pro p�íští hnízdní sezonu. Zvláštní pod�kování 
pat�í Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která nám 
poskytla grantovou podporu celého projektu. 
                                                                                I. Pluha�ová                                                                                                
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Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Spolek pro volný �as Novovesan 
vyhlašují fotografickou sout�ž na téma "Kvetoucí strom roku 2009 v Nové Vsi nad 
Nisou". Zú�astnit se mohou d�ti a mládež do 18ti let. Základním kriteriem pro výb�r 
Vaší fotografie bude celkový estetický dojem snímku rozkvetlého stromu nacházejícího 
se na území naší obce. Není dáno, že se musí jednat o ovocný strom, strom z Vaší 
zahrady, strom ohromný, rovný �i podobn�. Zkrátka pokud máte oblíbený strom 
kdekoliv v naší obci (klidn� i ten soused�v, nebo na kraji lesa), neváhejte, po�i�te si 
snímek z n�jakého p�kného úhlu a zašlete jej na info@stobjablonec.cz, nebo odneste 
vypálený na CD �i vyvolaný ve formátu 10 x 15 do školy. P�ísp�vek nezapome�te 
ozna�it svým jménem a kontaktem. K fotografii je zapot�ebí také uvést místo, kde se 
Váš strom nachází. Obálku s Vaším p�ísp�vkem vho�te do schránky na budov� školy, 
nebo odešlete na uvedený e-mail do 20. kv�tna 2009. Všechny sout�žní fotografie 
budou vystaveny 23. kv�tna na Setkání u Nisanky, kde prob�hne také vyhlášení vít�zné 
fotografie a odm�n�ní ú�astník�.    

 

Zav�šování budky pro puštíky 

Každý má budku svou  

 


