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ZPRÁVY PODNIKÁNÍ SPORT NÁZORY MAGAZÍN TIPY MIMINKA PRÁCE DOVOLENÁ V ČR

KORONAVIRUS A MY

ON-LINE REPORTÁŽ MAPY A ČÍSLA CO JE A NENÍ DOVOLENO PŘÍBĚHY KOLEM NÁS ZÁBAVA DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Středočeský kraj: pozitivních 937 / mrtvých 21 / uzdravených 645 / testů 5383

Přejít do speciálu >>

SLEDUJEME: Koronavirus na Benešovsku

Ovce dostaly výjimku, pasou se v lese na břehu
Želivky
3.9.2019

Břehy vodní nádrže Švihov se želivskou vodou pro miliony lidí centrálních
Čech, spásají ovce. Jejich návrat je vyvrcholením systematické péče
o území, na němž roste kuřička hadcová. Ta je dokonce tak významná, že
si vysloužila evropský projekt Život pro kuřičku. Díky němu se rostlina, jíž
hrozilo vyhynutí, doslova „zmátořila.“

Třicet ovcí se pase v lese nedaleko nádrže s pitnou vodou pro Prahu. | Foto: Karel Kříž, ČSOP
Vlašim

Dalším krokem k jejímu rozšíření v oblasti památky Hadce u Želivky, je právě

spásání trávy ovcemi. Ty k nádrži, v rámci tradičního způsobu hospodaření

přivedli v polovině srpna ochránci přírody z Vlašimi.

„Spásání pomáhá ve zdejších lesostepích udržet podmínky pro kriticky

ohroženou kuřičku. Pastva probíhá za přísných bezpečnostních opatření a

v malém rozsahu, aby byla vyloučena všechna rizika pro vodárenský zdroj,“

uvedl projektový manažer Ondřej Pašek.

Tradiční lesní pastva na území národní přírodní památky přináší prospěch

VYBRAT MĚSTO BENEŠOVSKO Z OKOLÍ KRIMI KULTURA LIDÉ ODVEDLE ČEŠI V ČÍSLECH

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

ČTENÁŘ REPORTÉR

OBRAZEM: V mateřince MiniSvět v
Mrači zahájili fotbalovou přípravku

ANKETA: Děti se svěřily, proč je jejich
maminka ta nejlepší

Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek?

Posílejte ZDE

Deváťákům začala ve
školách příprava na
přijímací zkoušky

BENEŠOVSKO

OBRAZEM: O farmářské
trhy byl v Benešově
obrovský zájem

BENEŠOVSKO

Pohlednice z minulosti:
Zámek nad Želivkou
vydržel staletí. Zbořili
kvůli vodě

BENEŠOVSKO

Nabízíme trvalé zaměstnání v
energetice pro elektrikáře,
zámečníky a topiče!

Předplatné za 1 Kč Přihlášení / registrace
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Tradiční lesní pastva na území národní přírodní památky přináší prospěch

chráněné bylině například i proto, že ovce narušují drny svými kopýtky. Tím

vytvářejí vhodné podmínky pro zachování vzácných druhů, vázaných na

horninu hadec.

Na území pěti hektarů národní přírodní památky se tak už dva týdny pase stádo

třiceti ovcí. Ohradník je přitom posouván dál, kvůli omezené úživnosti lesního

podrostu a blízkosti nádrže.

Ač je nyní lesní pastva zákonem zakázaná, bývala v minulosti zcela běžným

způsobem hospodaření. ČSOP Vlašim ale po dohodě s vlastníkem pozemku,

Lesy ČR a státním podnikem Povodí Vltavy získal od státních orgánů potřebné

výjimky.

„Dohodnout a získat povolení pastvy v lese na území tak exponovaném, byl

trochu oříšek,“ potvrdil Karel Kříž z ČSOP Vlašim. „To úsilí ale stojí za to,

protože prospěje dalšímu návratu kriticky ohrožené rostliny.“

Autor: Zdeněk Kellner

3.9.2019   

Karel Kříž, Český svaz ochránců přírody Vlašim, Lesy České republiky, rostliny, Česko,

Švihov, Vlašim, Povodí Vltavy

DÁLE Z VAŠEHO DENÍKU

FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Benešovsku?

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Tématem letošního Hasičského dne byl Harry Potter

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

DISKUZE

Deváťákům začala ve školách příprava na
přijímací zkoušky
Pondělí 11. května tak trochu připomínalo klasický
nástup do školy po dvouměsíčním letním…

56

ZPRÁVY ODJINUD

VYBRANÉ
ČLÁNKY PRO

VÁS
To nejzajímavější z Vašeho

regionu.

Zadejte váš e-mail

VYBRANÉ ČLÁNKY >>

Potvrzuji, že odesláním tohoto formuláře
vyjadřuji svůj souhlas s Všeobecnými
smluvními podmínkami a beru na vědomí tyto
Zásady zpracování osobních údajů společnosti
VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Chci dostávat obchodní sdělení od
partnerů VLM.


Menopauzální potíže:
dělíme je na
nebezpečné a
nepříjemné

KONDICE

Hormonal balance jóga
KONDICE

Vláda schválila konec
nošení roušek na
veřejnosti od 25.…

TN.CZ

MAPY větru a sněhu:
ČHMÚ upřesnil
výstrahu před
extrémním…

TN.CZ

Dopadne jako
Schumacher? Laufer je
v umělém spánku
téměř dva měsíce!

CELEBRITY

Na luxus zapomeňte:
Než se stala vévodkyní,
žila Meghan podobně
jako Češi!

CELEBRITY

Pavla: Měla jsem
tajemství. Muž ale
udělal krásnou věc a
zvrátil mé rozhodnutí

LÁSKA A VZTAHY
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Kdo sklidí zeleninu a ovoce? To zemědělci
zatím netuší
Jarní práce bez účasti brigádníků z Ukrajiny, Bulharska či
Rumunska, jimž neumožnila příjezd…

Škoda Rapid
TSI 1,0 TSI / 70 kW…
296 450 Kč

TIPCARS.COM

Škoda Fabia
Combi 1,2 TSI / 66 kW…
234 800 Kč

TIPCARS.COM

Škoda Octavia
Combi TDI 1,6 TDI / 81…
304 920 Kč

TIPCARS.COM

Koronavirus na Benešovsku: Projděte si
důležité informace, omezení a rady
Počet nakažených koronavirem v Česku přibývá. Vláda
uvalila na celou Českou republiku karanténu.…

21

Obchod Prodavač, prodejce
Prodavači potravinářského
zboží prodavač/ka…
18 000 Kč

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

Kultura a sport Maséři (kromě
odborných masérů ve
Maséři (kromě odborných…
13 350 Kč

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

Gastronomie Kuchař/pizzař
Kuchaři (kromě šéfkuchařů)
kuchař/ka. Požadované…
17 000 Kč

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

ČERNÁ A BÍLÁ: Je správné otevřít už
kadeřnictví a podobné firmy?
Služby, při kterých se dostávají lidé do bezprostředního
kontaktu, jsou ode dneška opět v provozu…

12

Mohla se stát nástupkyní české ikony.
Kariéru Sarah Klímové zastavilo zranění
V rychlostních disciplínách má české ženské alpské
lyžování momentálně hvězdu v podobě Ester…

Bernartice
Prodej domu
11 600 000 Kč

REALCITY.CZ

Krhanice
Prodej domu
6 480 000 Kč

REALCITY.CZ

Vlašim, Komenského
Pronájem bytu 1+1
10 000 Kč /měs.

REALCITY.CZ

OBRAZEM: V mateřince MiniSvět v Mrači
zahájili fotbalovou přípravku
V mateřské školce MiniSvět v Mrači úspěšně odstartovala
fotbalová přípravka pro děti. Venku na…

ČTENÁŘ REPORTÉR Poslat příspěvek 9

4

Nora: Mé narození
začalo tragédií, teď
musím splatit svůj
největší životní dluh

LÁSKA A VZTAHY
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https://benesovsky.denik.cz/nehody/srnu-museli-z-bahna-vyprostit-hasici-20200510.html
https://benesovsky.denik.cz/galerie/zachrana-srny-ktera-zustala-uveznena-v-bahne.html
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AKČNÍ LETÁKY

ANNONCE.CZ

Gastronomie Kuchař/pizzař, 17 000 Kč

Doprava a logistika Řidič nákladního auto…

Výroba Montážní dělník, 16 400 Kč

Výroba Montážní dělník, 13 350 Kč

Služby Ostatní služby, 15 000 Kč

Obchod Prodavač, prodejce, 23 000 Kč

Výroba Montážní dělník, 14 000 Kč

Výroba Seřizovači, 20 000 Kč

+ PODAT INZERÁT + PRODAT AUTO

CARS.CZ

Mercedes-Benz Viano první majitel, servis…

Mercedes-Benz C servisní knížka

Mercedes-Benz M servisní knížka, koupen…

Mercedes-Benz M servisní knížka

Mercedes-Benz E první majitel, servisní k…

Mercedes-Benz CLK první majitel, servisn…

Mercedes-Benz M servisní knížka, koupen…

Mercedes-Benz GL servisní knížka, koupe…

+ PRODAT AUTO

TIPCARS.COM

Škoda Octavia Combi TDI 1,6 TDI / 81 kW…

Škoda Octavia 1,5 TSI / 110 kW Style Plu…

Škoda Rapid 1,0 TSI / 81 kW Ambition Plus

Škoda Kodiaq TDI 4x4 2,0 TDI / 110 kW A…

Volkswagen Multivan 2.5TDi 111kW

Škoda Citigo MPI 1,0 MPI / 44 kW Ambiti…

Škoda Fabia 1,0 TSI / 70 kW Ambition Plus

Audi A4 Allroad 2.0 TDI 105kW CZ serviska

+ PRODAT NEMOVITOST

REALCITY.CZ

Vlašim, Komenského Pronájem bytu 1+1

Řehenice Prodej domu

Vlašim, Serváce Hellera 1850 Prodej bytu…

Řehenice Prodej domu

Křivsoudov Prodej domu

Kuňovice Prodej domu

Zvěstov Prodej bytu 3+1

Bukovany Prodej bytu 2+1

OBRAZEM: Srnu museli z bahna vyprostit
hasiči
K poněkud netradičnímu výjezdu byli v neděli 10. května
povoláni hasiči z Benešova a Týnce nad…

4

S půjčkami pro živnostníky začíná kraj na
Voticku
Program bezúročných půjček živnostníkům již naostro
rozjíždí Středočeský kraj. Na twitteru na to…

OBRAZEM: O farmářské trhy byl v Benešově
obrovský zájem
První letošní farmářské trhy v Benešově se konaly kvůli
opatření proti šíření nemoci Covid-19 až…

45

Mohla se stát nástupkyní české ikony.
Kariéru Sarah Klímové zastavilo zranění
V rychlostních disciplínách má české ženské alpské
lyžování momentálně hvězdu v podobě Ester…

BILLA
06.05. - 19.05.

kik
11.05. - 11.05.

PENNY MARKET
07.05. - 29.06.

BILLA
06.05. - 12.05.

ROSSMANN
06.05. - 19.05.

    
   
 

Inzerce Podat inzerát Redakce Zprávy na váš web
Moje předplatné Aplikace Elektronické vydání novin
Zrušit oznámení Doplněk prohlížeče
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