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Kdo jsme 
 

Jsme  součástí Českého svazu ochránců přírody - největší nestátní  
neziskové organizace v České republice, občanského sdružení, které 
sdružuje zájemce o ochranu přírody a trvale udržitelný rozvoj.  
V okrese Žďár nad Sázavou jsme jednou  ze 3 aktivních ZO ČSOP. 

 

Co děláme 
 
Naše činnost je zaměřena na dobrovolnou práci pro přírodu a životní  prostředí v obci a jejím 
okolí. Její velkou částí je  soustavná  práce s dětmi. Členové ZO, kteří děti obětavě vedou, pro 
ně připravují zajímavý a náročný program, jehož finanční náklady se  daří pokrývat z většiny  
dotacemi. O tom, že je jejich činnost úspěšná, svědčí i 4. místo MOP Bobeš ve Stříbrné niti. 
Po dokončení našich záměrů ve výsadbě zeleně se 
stále více věnujeme péči o vysázené  stromy. Stále 
se staráme o přírodní památky – zejména Mrázkovu 
louku a také Rasuveň, rozkládající se v katastru 
obce Bory. V katastru obce Dobrá Voda jsme 
zhotovili  nové označení přírodní památky Dobrá 
Voda a v  přírodní památce Šebeň jsme vytvořili a 
umístili dva velké informační panely. V rámci 
ochrany biodiverzity spolupracujeme na  programu Formica. Rozvíjela se  spolupráce 
s občany, orgány státní správy a místní samosprávy  a různými organizacemi, včetně ČSOP. 
Naši členové se podle svých zájmů podíleli na činnosti organizace a to umožnilo její další 
rozvoj. 

 

Členové a funkcionáři    
  
ZO tvoří 17 členů, z toho byli v minulém roce přijati 3 noví a 3 ukončili členství na základě 
své žádosti.  Mladí ochránci přírody – MOP Bobeš mají 33 členů. Stará se o ně  5 vedoucích, 
z toho 2 externě ). 

 

Funkcionáři základní organizace jsou: 

 

Předseda: Pavel Kříž,  Bory 162,  

Hospodářka: Mgr. Dagmar Mejzlíková, Bory 162,  

Revizor:  Mgr. František Eliáš, Bory  

Člen výboru : Blanka Křížová  

 

V minulém roce byla uskutečněna 1 výroční a 3 členské schůze, organizační věci byly 
projednávány  při jednotlivých akcích ZO podle potřeby se členy ZO. MOP Bobeš si své 
záležitosti zajišťoval obdobně,  zejména při pravidelných týdenních schůzkách.  Byly zajištěny 
nové členské průkazy s fotografií ve folii.   



 

V tomto roce došlo ke změně hospodářky a vedoucí MOP Bobeš. Poděkovali jsme za 
dlouholetou práci ve funkci hospodářky p. Vaverkové. Její funkci převzala sl. Mejzlíková. 
Vedení MOP Bobeš po p. Křížové převzala sl. Mejzlíková. Na návrh ZO ČSOP  jako 
poděkování za dlouholetou práci pro děti bylo u příležitosti Sněmu ČSOP uděleno svazové 
vyznamenání „ Příroda děkuje“. 

  

Veškerá činnost organizace je zajišťována dobrovolnou prací členů, která je evidována. 
Funkcionáři vykonávají své funkce  zdarma, zde  odpracovaný čas  se  neeviduje. Jejich 
obětavost má velký podíl na  úspěšném rozvoji činnosti organizace. 

 

Kolik jsme toho odpracovali 
 

O tom, že jsme byli i v roce 2003 aktivní  svědčí  to, že bylo odpracováno 327 (v r. 2002 – 
272) hodin, z toho členy ZO 301 (218) hodin. Jeden  člen ZO  odpracoval v průměru 
17,7(14,5 ) hodin. 

 

Přehled odpracovaných hodin členů (v závorce je opět údaj z roku  2003):  

 

Eliáš  9 (4), Jurek  10 (4), Křížová Blanka 13 (7), Křížová Vendulka  12 (55), Kříž Pavel  60 
(58), Kříž Štěpán 19 (9), Láznička Jan st. 4 (19), Láznička Jan ml. 4 (21), Láznička Petr 4 
(13), Mejzlíková 21 (4)  Prudková  0 (0), Prudek  0 (0), Toman  26 (14), Vaverková  0 (0), 
Vávra  105 (10), Zachoval  14 (0) a Žurková 0 (0). 

 

Ostatní občané odpracovali při pomoci naší organizaci celkem 26 (54) hodin  - Daďourek 6,  
Hladík J. 5 , Hladík … 4,  Kujal J. 7, Lysák F. 2, Špaček M. 2.  

 

Ochrana přírody  
 

Trvalou součástí naší práce je péče o přírodní památky v okolí 
obce ale i v širším okolí. Naše dále uvedená činnost byla  finančně 
podpořena Krajským úřadem kraje Vysočina v Jihlavě.   

 

• Přírodní památka Mrázkova louka – provedli jsme  údržbu  
spočívající v posečení a odklizení trávy a odstranění  nárostu 
olše. Přesto, že jsme začali dříve než loni, práce se vlekly a 
dokončeny byly až koncem září. Celkem bylo odpracováno 83  
hodin.  

• Přírodní památka Rasuveň -  bylo obnoveno pruhové značení hranic na stromech. 
Odpracováno 8 hodin. 

• Přírodní památka Dobrá Voda – zhotoveno a umístěno 5 
dřevěných stojanů s tabulí PP. Odpracováno 30 hodin 

• Přírodní památka Šebeň – zhotoveny a umístěny (ve 
spolupráci s Lesy ČR s.p.) dva velké dřevěné stojany se 
stříškou, kde jsou upevněny barevné informační tabule 



vytvořené (ve spolupráci se Sdružením Krajina) a zhotovené firmou Bigpoint Jihlava). 
Odpracováno 73 hodin. 

 
Práce s dětmi a mládeží – MOP Bobeš 

 
Ani v roce 2003 jsme problémy s členskou základnou neměli. Bylo nás 33 řádně 

registrovaných Mopíků. Naše řady se tedy opět o něco rozrostly. Vedoucími zůstali – Laďa 
Zachoval, Štěpán Kříž, Dáša Mejzlíková, externě Jana Žurková a Markéta Navrátilová. 

 
Scházeli jsme se pravidelně na pátečních schůzkách. Zachovali jsme 2 družiny – Vobry 

a Trpaslíky – složení dětí se malinko změnilo. Trpaslíci se scházeli s Dášou a Vobrům se 
věnoval Laďa.  

Celý rok jsme pilně pracovali na plnění úkolů Stříbrné nitě. Mezi ty nejzajímavější 
patřilo hledání semínek rostlin, stavba vosího hnízda, pozorování hvězd, zimní vaření 
přírodního čaje, posouzení kvality plotů v obci, sběr nebezpečného odpadu, odlévání sloní 
stopy, výroba troudu nebo hledání největší tuzemské šišky. V soutěži se však letos objevili noví 
soupeři, kteří nás o několik bodíků překonali. I tak jsme skončili opět velmi úspěšně, i když jen 
jako „bramboroví“. 
 
 
 

V průběhu roku jsme podnikli 4 vícedenní akce. O 
pololetních prázdninách jsme vyrazili, spolu s Blankou a panem 
Křížem, na Chaloupky do ekologického střediska. Využili jsme 
toho, že zde pracuje naše vedoucí Markéta a 3 dny jsme si zde 
užívali. Řezbář Luboš Mansfeld nás naučil vyřezávat z borové kůry 
a ukázal nám spoustu netradičních hudebních nástrojů. Památkou 
na zimní pobyt nám zůstala vlastnoručně vyrobená batikovaná 
trička. Lence Křehlíkové navíc sádra na ruce – místy to klouzalo. 
Cestou zpět jsme se ještě zdrželi v Třebíči, kde jsme navštívili Židovské město a výstavu 
betlémů. 

Netradiční byla naše účast na dubnovém hrkání v Okříškách, na které nás pozval 
Luboš Mansfeld a jeho oddíl MOP z Okříšek. Spali jsme v tělocvičně, hráli Ringoše a večer u 
ohně bubnovali na africké bubny. Byl to zážitek. 

V červenci vyrazili ti nejstarší na puťák do Železných hor. Tentokrát nám počasí moc 
nepřálo. Sluníčko se střídalo s deštěm. Déšť většinou převládal. I tak jsme prošli údolí 
Doubravy, navštívili zříceninu hradu Lichnice a zámek Žleby. Snad nejzajímavější byly 
noclehy. Ten první u přehrady Seč, kde kolem nás chodili táborníci stezku odvahy. Druhý na 
nádraží ve Žlebech, kde na sousedním ranči probíhalo rodeo. No a třetí, asi nejhezčí, na 
nádraží ve Skleném, na které určitě nezapomeneme. 

Po puťáku následoval letní tábor ve znamení Pána prstenů. 
Tradičně na Pavlově, opět 35 dětí. Netradičně – poprvé bez Blanky. 
Podporou nám byla paní Křehlíková jako velitelka kuchtíků a paní 
Filipová jako zdravotnice. Přípravy byly hektické, ale stály za to. 
V průběhu celého tábora bojovaly 4 družiny – Pidižvíci, 
Pikodevištové, Ruhové a Trulíci - o Pána prstenů. Vítězná skupina 
pak měla tu čest těšit se s ním do druhého dne. Při získávání šlo 
někdy skutečně o život. Třeba, když na nás útočili Vrrci, a chtěli pod 
námi zapálit pyramidu, nebo když jsme bránili lesní pevnost, kde nám hrozilo zabodnutí 
krvavým kopím. Určitě nikdy nezapomeneme na setkání s šišlavým Glumem, na bloudění ve 



zvonícím bludišti, na noční boj much s pavouky a hlavně na setkání s obřím pavoukem 
Odulou. Nakonec všechno šťastně skončilo a společnými silami se nám podařilo uvrhnout 
Pána prstenů do věčných hlubin Znětínského rybníku.  

Poslední vícedenní akcí byl pobyt v Českém ráji. Nutno říct, že se opravdu vydařil. 
Prvním překvapením bylo příjemné prostředí na nově opravené bývalé faře v Robousích, kde 
jsme se mohli projet i na koních. Velkým zážitkem byla návštěva Muzea hry v Jičíně, kde jsme 
si to rozhodně užili, a taky koupání v jičínském aquaparku. Na výletě do Hruboskalska nám 
sice pršelo, ale při výšlapu na Zebín a procházce lipovou alejí v Jičíně nám krásně svítilo 
sluníčko.  

A co ještě? Pořádali jsme dětský karneval. Vydařil se. A to určitě i díky skupině 
Renons, která nám opět hrála. I letos jsme ušli Vídeňský pochod, i když naše účast nebyla 
příliš velká. Na podzim jsme malinko pomáhali při hrabání Mrázkovy louky. 

O naší činnosti vedeme kroniku.    
Co nás mrzí? Že nás na výlety jezdí tak málo. 

V plném počtu se sejdeme jen na táboře. 
Co bychom v příštím roce chtěli? Stačit soupeřům 

ve Stříbrné niti. Ujít opět Vídeňský pochod. Vyrazit do 
ZOO, do Prahy, na puťák a na další výlety. Zvládnout 
letní tábor. Věnovat se studánkám a více pomáhat velkým 
ochráncům – třeba s mravenci na Dobré Vodě. A hlavně 
zvládnout to všechno v pohodě!   

   

Zeleň 
 

Výsadba zeleně byla už v podstatě dokončena, věnujeme se doplnění uhynulých či zničených 
výsadeb a  péči o vysázené stromy, které většinou zdárně odrůstají. Mohla proto být 
zlikvidována naše školka, která nás díky bezplatnému pronájmu pozemku od ZD  Mostiště, 
zásobovala sazenicemi od r. 1988. Vyčištění pozemku včetně odstranění oplocení bylo 
náročné a bez mechanizace nemožné,  bylo přitom odpracováno 51 hodin. 

 

Vysázeli jsme 28  ks javorů klenů a 18 ks  jírovce maďála k vylepšení uhynulých stromů u 
cesty k Radenicím, Na hraničkách, u silnice k Vídni, u kamenolomu Krásněves, k Hatím a u 
potoka Babačka. Výsadba  2 ks ovocných stromů – jabloní na Prokopově mezi za účelem její 
stabilizace v polích. Celkem zde bylo odpracováno 43 hodin. 

 

Dále jsme se starali o údržbu vysázených stromů. Bylo to 
ošlapávání buřeně u vysázených stromků,  kontrola a  
údržba jejich oplocení (opakovaná), a odebírání  oplocení 
u zdárně odrůstajících  stromů. Podle potřeby byly 
vysázené stromy vyvětvovány a prováděn výchovný řez 
korun. Poprvé také v obci Rousměrov a Laštovičky, kde 
stromy sázeli místní občané.  Opět se vyskytly případy 
zlomených a poškozených stromků veřejností, u silnice na 
Vídeň z důvodu automobilové nehody a ještě vytloukáním srnci. Celkem  bylo odpracováno 19 
hodin. 

 

Kácení zeleně - byly konzultovány žádosti občanů o kácení stromů v obci, pro Obecní úřad 
provedeno vyznačení  probírky v listnatém remízku pod lomem a u lomu v Borech, u 



křižovatky silnic „V okliku“ byly ve spolupráci s občany probrány stromy jako základ 
budoucího stromořadí u  silnice.  

 

Program Formica 
 

Pomohli jsme zajistit  uspořádání školení realizátorů programu 
Formica v Křižanově ve dnech 20. – 22.6 , včetně exkurze do 
PP Šebeň pod vedením Mgr. M. Daďourka,  kterého se 
zúčastnilo 28 osob ze všech zapojených ZO ČSOP. Setkání bylo 
vedením programu Formica hodnoceno jako úspěšné (viz 
zpravodaj Formica 2003 str. 78-80). 

 

Údržba a ochrana mravenišť – podíleli jsme se na zajištění programu péče o PP Šebeň 
zajišťovanou Sdružením Krajina, obnovou či novým zřízením ochranných zábran z kůlů a 
prken u mravenišť v blízkosti cest či na svahu. Celkem 21 hodin.  

 

Návštěva žáků ze ZŠ Hany Benešové v Borech ke Dni Země na  PP Šebeň. Dvě třídy žáků se 
seznámily se základními informacemi o lesních mravencích a o programu Formica. Své 
vědomosti si děti ověřily v soutěži, kde plnily různé úkoly  v ochraně mravenišť, jejich 
evidenci či měření rozměrů. Ve spolupráci s pedagogy jsme si vyzkoušeli  možnosti, jakým 
způsobem představit tuto problematiku dětem. 

 

Nakoupili jsme 50 ks propagačních brožur o akci Formica, které využíváme k propagaci této 
odborné činnosti při akcích ZO.  

 

Spolupráce  s veřejností 

 
Dne 3.5. se uskutečnila  první vycházka do PP Šebeň pro 
veřejnost o mravencích, jejich ochraně a programu 
Formica.  Exkurze byla připravena pro občany 
z okolních vesnic, vedl ji Mgr. Milan Daďourek. 
Účastníci byli spokojeni a měli mnoho dotazů, trvala 3 
hodiny. Vhodně jsme přitom využili  propagační 
materiály ČSOP o ochraně přírody a programu Formica. 

 
Dne 18.5.2003 se uskutečnila botanická vycházka nejen pro občany Borů. Účastníci  
navštívili zajímavé lokality borského hadcového masivu  s  odborným výkladem Mgr. F. 
Lysáka. Zúčastnilo se 32 dětí a dospělých.  
 
 

Další činnost 
 

• zajistili jsme rozbor vody ze studánky u Vaverků a u registrované studánky Rusalka. Ve 
studánce Voděnka nebyl průzkum proveden, protože nebyl dostatek tekoucí vody  



• opět byla  nakoupena slunečnice pro zimní přikrmování zpěvného ptactva v obci 
v množství 1,5 q. 

• Lesy ČR s.p. na základě naší žádosti umístily na dvou místech v PP Šebeň odpočinkové 
přístřešky. 

• z většiny akcí je pořizována fotodokumentace 

• propagace činnosti - dařilo se  informovat o naší činnosti několika články v regionálním 
tisku, také s pozvánkami na akce pro veřejnost. O mravencích v PP Šebeň uveřejnila 
krátkou informaci televize Nova. 

• informace o ochraně přírody a chráněných územích v obci byly poskytovány studentům 
středních a vysokých škol a žákům ZŠ. 

• odborná literatura o ochraně přírody apod. z majetku ZO 
je zpřístupněna veřejnosti v Obecní knihovně v Borech. 
Mimo běžné přírůstky stojí za zmínku pořízení 
encyklopedie Zvíře. 

• odebíráme časopisy Veronika, Ekolist, Grantis a Tomík 
mimo tiskoviny ČSOP jako Krásy domova a Depeše ČSOP 
a MOP. Dále jsme obdrželi z ČSOP řadu propagačních a 
odborných materiálů, které jsme  využili při akcích pro 
veřejnost.                                        

• informace o naší organizaci byly rozšířeny a jsou uveřejněny na  stránkách obecního 
úřadu Bory :  www.bory.cz  s odkazem přímo na serveru ČSOP. 

 

 
Přehled  hospodaření  
 

Počáteční stav k  1.1.2003 38 702,20  

 

Příjmy  Celkem Z toho MOP 
 Mrázkova louka - údržba 7 500,00  

 Členské příspěvky  3 470,00 1 650,00 

 Poplatek - průkazy  40,00 40,00 

 Zhotovení inf. tabulí a stojanů  29 900,00  

 Karneval  11 022,00 11 022,00 

 Dotace - vybavení MOP 7 118,00 7 118,00 

 Dotace - vícedenní akce MOP 4 121,00 4 121,00 

 Dotace na letní tábor 15 920,00 15 920,00 

 Letní tábor - účast. poplatky 42 150,00 42 150,00 

 Akce MOP - účast. poplatky 16 900,00 16 900,00 

 Dotace – Studánky  1 118,30  

 Půjčka do pokladny 10 440,00  

 Úroky 84,00  

Celkem   příjmy 149 783,30 98 921,00 
 

Výdaje  Celkem Z toho MOP 



 Členské příspěvky 3 470,00 1 650,00 

 Členské průkazy 110,00  

 Chráněná území 24 068,80  

 Studánky 2 256,60  

 Pracovní činnost 1 859,50  

 Občerstvení  733,10  

 Nářadí,  vybavení, odměny 3 966,00 3 966,00 

 Spotřební materiál 839,20 294,60 

 Časopisy a knihy 3 665,00 802,00 

 Poštovné 742,50 141,00 

 Cestovné (doprava) 826,00  

 Služby, kopírování 1 185,00  

 Karneval pro děti  9 241,20 9 241,20 

 Letní tábor MOP 57 750,80 57 750,70 

 Vícedenní akce MOP 21 243,40 21 243,40 

 Vybavení MOP 9 378,00 9 378,00 

 Vzdělávání 1 010,00  

 Akce pro veřejnost      1 999,00  

 Krmení pro zpěvné ptactvo 2 216,00  

 Schůzková činnost MOP 512,40 512,40 

 Vrácení půjček 7 440,00  

 Poplatky za vedení účtu 869,00  

Celkem  výdaje 155 381,50 105 019,30 

Zůstatek  k  31.12.2003 33 104,00  
 
 
Majetek organizace 
 

Organizace vlastnila k 1.1.2003 hmotný majetek v celkové hodnotě 41 681,60 Kč.   
V letošním roce byl pořízen hmotný majetek v celkové hodnotě 6 325,50 Kč. Mopíci se 
vybavili například dalekohledem, volejbalovou sítí, řezbářskými dlátky a dalšími, převážně 
tábornickými potřebami. K 31.12.2003 vlastní ZO ČSOP hmotný majetek v hodnotě 48 007,10 
Kč. 
 
 

Zpráva revizora 
 

 
Za pomoc a spolupráci děkujeme 
 

� Formica – vedení programu ČSOP, kanceláři ÚVR ČSOP 
Praha, kanceláři MOP ČSOP Praha, Lesům ČR s.p. Hradec 
Králové - Lesní správě Nové Město na M., Obecnímu úřadu 



v Borech a Dobré Vodě,  Odboru životního prostředí  Krajského  úřadu kraje Vysočina, 
Sdružení Krajina, Zemas Mostiště - farma Bory  

� MOPíci děkují  Jitce Filipové, Janě Křehlíkové a skupině Renons. Do Prahy pak Janě Stibralové a 
Michalovi Kulíkovi, kteří jsou vždy ochotni poradit nám a pomoci. 

� Občanům z Borů - P. Hladíkovi, Mgr. Zuzaně Jurkové, Kotačkovi,  Josefu Kujalovi a Josefu Kujalovi j., 
Milanu  Špačkovi,  J. Kostečkovi,  Mgr. Filipu Lysákovi, manž. Pánkovým, manž. Prokopovým,  

� Občanům z dalších vesnic – Mgr. Milanu Daďourkovi, J. Hladíkovi, P. Lorencovi 
 
 
 


