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Kdo jsme 
 

- součást Českého svazu ochránců přírody - největší nestátní  neziskové organizace v 
České republice, 

- občanské sdružení, které sdružuje děti, mládež i dospělé, kteří se zajímají o ochranu 
přírody a trvale udržitelný rozvoj nejen z naší obce.   

 

Co děláme 
 
Naše činnost je zaměřena na pobyt v přírodě a dobrovolnou práci pro přírodu a životní  
prostředí v obci a jejím okolí. Její významnou 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. V oblasti výsadby zeleně se postupně, tak jak stromy 
odrůstají, stále více věnujeme péči o vysázené  stromy. Stále se staráme o chráněná území - 
přírodní památky –  Mrázkovu louku, Rasuveň a Šebeň, rozkládající se v katastru obce Bory a 
Dobrá Voda. V rámci ochrany biodiverzity spolupracujeme na  programu Formica. V rámci 
naší činnosti pokračovala spolupráce s občany, orgány státní správy a místní samosprávy  a 
dalšími organizacemi, včetně ČSOP. Naši členové se podle svých zájmů podíleli na činnosti 
organizace a to umožnilo  rozvoj její činnosti. 

 

Členové a funkcionáři    
  
Celkem máme 51 členů, z toho 16 členů dospělých. Mladí ochránci přírody – MOP Bobeš 
mají 35 členů. Starají se o ně 2 vedoucí a pomáhají jim zejména na táboře a při větších akcích 
další 3. Během roku u dospělých členů nebyla žádná změna,  ale dětí přibylo 6. 

 

Vedení  základní organizace : 

 

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 2 členské schůze, organizační věci byly 
projednávány  při jednotlivých akcích ZO podle potřeby se členy ZO. MOP Bobeš si své 
záležitosti zajišťoval  zejména při pravidelných týdenních schůzkách.   

 

Dobrovolná práce členů věnovaná zajištění konkrétních činností naší organizace je 
evidována. Funkcionáři vykonávají své funkce  zdarma, při tom strávený čas  se  neeviduje. 
Jejich obětavost má velký podíl na  úspěšné  činnosti organizace. 

 

Kolik jsme toho odpracovali 
 



V roce 2004  bylo odpracováno 263 (v r. 2003 – 327) hodin, z toho členy ZO 249 (301) hodin. 
Členové MOP odpracovali z tohoto počtu 108 hodin, jejich činnost evidujeme dohromady. 
Jeden  člen ZO  odpracoval v průměru 14,3 (17,7 ) hodin.  
 

Přehled odpracovaných hodin členů (v závorce je opět údaj z roku  2005):  

 

Eliáš  0 (9), Daďourek 6 (-), Jurková 0 (-) Jurek  1 (10), Křížová Blanka 2 (13), Křížová 
Vendulka  0 (12), Kříž Pavel  65 (60), Kříž Štěpán 16 (19), Mejzlíková  5 (21), Prudek  0 (0), 
Toman 0 (26), Vaverková 6 (0), Vávra  6 (105), Zachoval  8 (14) a Žurková 0 (0). 

 

Ostatní občané odpracovali při pomoci naší organizaci celkem 14 (26) hodin  - Hladík J. 2, 
Hladík P. 5, Marek D. 7.  

 

Ochrana přírody  
 

Trvalou součástí naší práce je péče o přírodní památky nejen kolem obce, ale i v širším okolí.  

 

• Přírodní památka Mrázkova louka – provedli jsme  údržbu  spočívající v posečení a 
odklizení trávy a odstranění  nárostu olše. Jako v minulých letech se práce vlekly. Celkem 
bylo odpracováno 108  hodin. Činnost byla  finančně podpořena Krajským úřadem kraje 
Vysočina v Jihlavě.   

• Přírodní památka Dobrá Voda – přemístěn 1 dřevěných stojan s označením PP na 
vhodnější místo dle požadavků místních občanů. Odpracovány 2 hodiny. 

• Přírodní památka Šebeň – kontrolní  pochůzky věnované stavu lokality a zejména nově 
zřízeným informačním panelům. 

 

 
Práce s dětmi a mládeží – Mladí ochránci přírody Bobeš 

 
V roce 2004 se naše řady rozrostly o několik nových členů. Novými MOPíky se stali Terezka 
Jurková, Jitka Karásková, Jitka Kučerová, Nikol Prudková, Ivona Zikmundová a Martin 
Pokorný.  Celkem nás tedy bylo 35.  Na pravidelných týdenních pátečních schůzkách jsme se 
opět scházeli jako „Vobři“ – s Laďou Zachovalem a „Trpaslíci“ – s Dášou Mejzlíkovou. 
Kdykoliv mohl, byl s námi také Štěpán Kříž, na táboře pak ještě Jana Žurková a Markéta 
Navrátilová.  

 
Opět jsme se po celý rok snažili plnit úkoly Stříbrné nitě. Tentokrát se nám nevedlo tak dobře 
jako v loňských letech. Přibylo silnějších soupeřů a některé úkoly nám nebyly příliš blízké. 
Z loňského čtvrtého místa jsme klesli na páté. Což není zas až taková hrůza, vzhledem k tomu, 
že se jedná o soutěž celorepublikovou, které se účastní celkem 20 kolektivů. Při plnění úkolů 
jsme se zabývali například kalafunou, zvířecími cestičkami, určováním zeměpisné polohy 
nebo největšími hrůzami, kterých se člověk dopouští v přírodě. Pozorovali jsme pulce, 
pavučiny, sbírali ptačí pírka a porovnávali život ve vodních tocích.  Vyráběli jsme nádobu na 
uskladnění potravin, výrobky z proutí a také různé užitečné předměty z přírodních materiálů. 
V dubnu jsme také se všemi ostatními MOPíky „hledali jaro“ – pozorovali kvetoucí violky, 
první vlaštovky a  jiřičky, a hlavně jsme si zahráli kuličky.  



V lednu jsme jako každoročně vyrazili na pololetní prázdniny. Tentokrát malinko netradičně, 
a to na lyžích. Využili jsme nabídky turistického oddílu a ubytovali se ve skutečně bojových 
podmínkách (přes noc 6°C ve vytopených prostorách) na hájence v lesích u Pacova. Většinu 
času jsme zde trávili sušením oblečení, nošením dřeva do kamen, hraním žolíků a lámáním si 
hlav nad hlavolamy. Večer jsme se uklidňovali vykreslováním mandal. Během pobytu se sníh 
změnil v břečku, takže nám nemuselo být až tak smutno, že musíme domů. Kromě vedoucí, 
která si o betonový sloup málem přerazila nos, se letos nikomu nic nestalo. 
 
V únoru jsme pořádali dětský karneval. Užili jsme si ho nejen my, ale i hudební skupina 
Renons, která byla opět k nepoznání. Klukům to slušelo.  
 
Když roztál sníh a oteplilo se, vyrazili jsme na výlet do brněnské ZOO. Jelo nás víc, než bývá 
zvykem, což vedoucí potěšilo. Bezkonkurenčně nejlepší byly surikaty, ovce a kozy, ale taky 
bagr na nakládání písku, který nás uchvátil v dětském koutku. Po celodenním chození po 
zahradě jsme se vrátili pořádně ucabrtaní. 
 
S létem přišel čtrnáctidenní letní tábor. Samozřejmě na Pavlově - na tábořišti budišovských 
skautů. Bylo nás tentokrát jen 26. Mrzelo nás to, ale i tak jsme si to pořádně užili. Tábor se 
nesl ve znamení tajemna a napětí. – „ AKTA  X“ – Všichni jsme se najednou ocitli ve 
výcvikovém kempu FBI, kde jsme měli být proškoleni do funkcí speciálních agentů – 
průzkumníků, střelců, spojařů. Z těch nejšikovnějších se pak stali zvláštní agenti. Pracovali 
jsme ve třech tajných službách – KGB, Mossad a MI-5. Přijali jsme novou táborovou měnu – 
chechtáky. Prokazovali jsme se platnou legitimací agenta FBI, vlastnili osobní zbraň, 
maskovali se krycími jmény a prokazovali se tajným heslem. Nedaleko našeho kempu došlo 
k pádu letadla a naším úkolem bylo vyšetřit příčiny nehody. V nočních hodinách jsme se 
vydávali k průzkumu místa katastrofy, objevovali zbytky vraku, a snažili se najít dostatek 
důkazů k vyřešení případu. Naši práci nám znesnadňovala neustála hrozba styku se“zelenou 
hmotou“, která měla podle informací těžce vyzískaných z černé skříňky, napadnout náš tábor. 
Snad i díky tomu, že jsme se po celý tábor drželi hesla Pentagonem nastrčeného tajného 
agenta Kuřátka – „Kdo nedojídá, toho zabijou!“ – boj se zelenou hmotou jsme nakonec 
vyhráli. Památkou na Akta X nám zůstaly chechtáky, pokud jsme je nestihli utratit 
v závěrečném kasinu, a spousta vzpomínek na krásně strávených 14 dní léta. 
 
Pro některé z nás táborem nic neskončilo. Vydali jsme se na puťák, který jsme nestihli na 
začátku  července. Trasa byla jasná – ze Žďáru do Havlíčkova Brodu – po zbytcích staré 
železniční trati. Srpnové noci už byly sice chladnější, ale počasí nám přálo. Stihli jsme 
navštívit Muzeum hasičů v Přibyslavi, vylézt na Rozštípenou skálu  a  přespat v bezprostřední 
blízkosti projíždějících vlaků. 
 
Na podzimní prázdniny jsme se také nevydali nikam daleko. Zvolili jsme již několikrát 
vyzkoušený Babín. Pan Vaněk z CHKO Žďárské vrchy měl pro nás přichystanou práci – rušili 
jsme stará pařeniště, pálili dřevo a staré matrace. Zbyl čas i na procházku kolem 
Matějovského rybníka. Byla o to zajímavější, že bylo právě po výlovu a v bahně bylo možné 
najít spoustu škeblí. Sbírali jsme je s velkým nadšením, o čemž svědčilo zaschlé bahno, které 
zůstalo nejen na botách. Snad nám maminky prominuly.  
 
Letos jsme pomáhali dospělým ochráncům nejen s  hrabáním trávy na Mrázkově louce. Na 
jaře jsme pomáhali Pavlovi Markovi s vyvěšování hnízdních budek pro sýkorky a šoupálky a 
na podzim jsme provedli  nátěr  „Borové aleje“ proti okusu zvěří. Ještě jsme  uklidili spadané 
větve a okolí javoru mléče- památného stromu. 



Aktivity našeho dětského kolektivu jsou vydatně podporovány Sdružením Mladých ochránců 
přírody ČSOP z prostředků MŠMT. Díky těmto dotacím jsou pro nás náklady na tábory a 
víkendové pobyty mnohem přijatelnější.  
 

   

Zeleň 
 

V minulém roce jsme poprvé po mnoha letech vůbec nesázeli nové listnaté stromy, jen keře 
v obci před školou a obecními byty (15 ks svídy). Zato jsme provedli výsadbu 200 ks sazenic 
borovice lesní v rámci projektu „Borová alej“ na který jsme získali dotaci od Nadace 
Partnerství – v rámci akce Strom života. Výsadba byla provedena díky souhlasu vlastníků 
pozemků u jedné z mála zbývajících polních cest v Horních Borech, kde dosud nejsou žádné 
stromy. Sazenice nasázelo 200 žáků místní základní školy ve spolupráci s učiteli. Naši členové 
při zajištění akce  odpracovali  11 hodin.   

 

Dále jsme   pečovali o vysázené stromy, které většinou zdárně odrůstají. Bylo podle potřeby 
provedeno ošlapání buřeně a opravy oplocení. Dále byl prováděn řez větví při výchově korun. 
Malá část stromků ze zlikvidované školky, po přesazení na zahradu členů ZO, čeká  až doroste 
potřebné velikosti na výsadbu místo uhynulých či poškozených stromků. Členové MOP 
provedli ožnutí vysázených boroviček v Borové aleji proti buřeni a pak je také natřeli proti 
okusu zvěří. MOP také provedl úklid spadlých velkých větví z památného stromu Javor mléč 
v Horních Borech. Celkem bylo přitom odpracováno 59 hodin. 

 

Vyzvedli jsme 14 ks různých listnatých sazenic pro zahradu SEV Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. 
Odpracovány 4 hodiny. 

 

Kácení zeleně - byly konzultovány žádosti občanů o kácení stromů a novou výsadbu v obci. 
Na základě našeho vyznačení  provedená  probírka v listnatém remízku pod lomem a u lomu 
v Horních Borech a u křižovatky silnic „V okliku“ dopadla velmi dobře. Jsme rádi, že  u 
státní silnice se podařilo ponechat vybrané mladé stromy. Iniciovali jsme vypracování studie 
výsadby zeleně v lokalitě nové výsadby RD „Na brodku.“ Při stavbě autobusové čekárny 
v Dolních Borech bylo projednáno ponechání okrasného stromu a úprava jeho okolí. 

 

Program Formica 
 

 

Podíleli jsme se na péči o PP Šebeň zajišťovanou Sdružením Krajina.   

 

Připravili jsme návštěvu Genealogické a vlastivědné společnosti z Velkého Meziříčí spojenou 
s exkurzí a odborným výkladem o mravencích na  PP Šebeň. I při této návštěvě jsme využili 
barevné propagační brožury o akci Formica. 

 

Byly provedeny průzkumy výskytu lesních mravenců v okolí obcí Ořechov a Sklené nad 
Oslavou. Význačný výskyt několika desítek velkých mravenišť  byl zaznamenán severně od 
Skleného nad Oslavou v lesním porostu 532 A.  Odtud směrem k Jívoví a Pikárci  nebyli lesní 
mravenci až na výjimky zjištěni. V Ořechově za a nad kamenolomem se nachází kolem 



dvaceti mravenišť vesměs běžných rozměrů. Početná  lokalita velkých mravenišť byla zjištěna 
při turistickém výletě v lese u silnice od Kostelního Vydří do Myslůvky. Odpracováno celkem 
15 hodin. 

  

Byly vypracovány dva projekty k dalšímu využití lokality Šebeň pro enviromentální výchovu a 
vzdělávání veřejnosti. První  projekt „ Naučná stezka Šebeň“ sledující vybavení 
lokality deseti informačními  tabulemi už byl podpořen Krajským úřadem kraje Vysočina. 
Druhý projekt „Průvodce naučnou stezkou Šebeň“ byl ve výběrovém řízení MŽP na podporu 
projektů předložených NNO pro rok 2005 vyhodnocen ve skupině C na 30. místě z podaných 
271 žádostí a získal 83,75 bodů.  

Ve zpravodaji Formica byl uveřejněn příspěvek o PP Šebeň. 

NNO zabývajícími se ochranou přírody v kraji Vysočina byla zaslána informace o programu 
Formica s nabídkou  spolupráce. Odezva byla mizivá,  dva telefonické kontakty.  

  

 
 
Podpora hnízdních možností ptáků v lesích 
 
Poprvé jsme se zúčastnili této činnosti a na základě přijatého projektu a finanční  podpoře od 
ÚVR ČSOP vyvěsili 50 ks budek pro šoupálky a sýkorky v lesních porostech Lesů ČR s.p. jako 
akci MOP Bobeš. Bylo odpracováno 50 hodin. 
 
 
Ostatní 
  
 

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

• připojili jsme se k aktivitě ČSOP “ Živá zahrada“ 

• pomohli jsme rozšiřování informací souvisejících s  výstavbou vysokorychlostní trati přes 
Vysočinu 

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

• uspořádali jsme dvě besedy s promítáním o cyklistické turistice v zahraničí pro naše členy 
a  veřejnost v kulturním domě a v zasedací místnosti obecního úřadu. 

• naše hospodářka  se zúčastnila školení  na zavedení podvojného účetnictví, na jehož PC 
program jsme obdrželi dotaci 

• odborná literatura o ochraně přírody apod. z majetku ZO je zpřístupněna veřejnosti 
v obecní knihovně. Je průběžně doplňovaná ze zdrojů ČSOP  

• odebíráme časopisy Veronika, Ekolist, mimo tiskoviny ČSOP jako Krásy domova a 
Depeše ČSOP a MOP  

• dále jsme obdrželi z ČSOP odborné publikace a  propagační  materiály, které  využíváme 
při naší činnost, a při akcích pro veřejnost.      

• z většiny akcí je pořizována obrazová dokumentace, už i digitální formou.                                  



• o činnosti MOP Bobeš jsou připravovány výstavy fotografií ve víceúčelové budově 
obecního úřadu 

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

• mimo naše členy zasíláme všem spolupracujícím organizacím a občanům výroční zprávu 
 

 

 

Hospodaření  
 

Počáteční stav k 1.1.2004                     33 104,- 

 

Příjmy Celkem Z toho MOP 

Členské příspěvky  6 550,00 3 500,00 

Poplatek – průkazy  

Péče o PP Mrázkova louka – smlouva o dílo 

60,00 

7 500,00 

60,00 

Projekt „Borová alej“ – příspěvek  1 150,00  

Projekt „Naučná stezka Šebeň“ – splátka 57 500,00  

Projekt „Podpora hnízdění ptáků…“ – příspěvek. 1 000,00  

Dětský karneval  10 599,00 10 599,00 

Vybavení MOP- dotace 4 030,00 4 030,00 

Vícedenní akce MOP- dotace 2 395,00 2 395,00 

Letní tábor – dotace 11 408,00 11 408,00 

Letní tábor -  účastnické poplatky 29 500,00 29 500,00 

Akce MOP -  účastnické poplatky 7 143,00 7 143,00 

Podvojné účetnictví – dotace  1 322,00  

Besedy  pro veřejnost – vstupné 330,00  

Úroky z běžného účtu 145,80  

Celkem   příjmy 140 632,80 68 635,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výdaje Celkem Z toho MOP 

Členské příspěvky 

Členské průkazy 

6 550,00 

60,00 

3 500,00 

60,00 

Projekt „Borová alej“  1 163,00  

Občerstvení - výroční schůze 233,00  

Nářadí,  vybavení, odměny 2 351,00 161,00 

Spotřební materiál 830,50  

Časopisy a knihy 544,00 212,00 

Poštovné 509,00 110,00 

Služby, kopírování 2 471,50  

Karneval 10 255,50 10 255,50 

Letní tábor 40 908,00 40 908,00 

Vícedenní akce MOP 9 538,00 9 538,00 

Vybavení MOP 5 795,00 5 795,00 

Účetnictví 1 862,00  

Dohoda o provedení práce 840,00  

Vzdělávání členů 470,00  

Besedy pro veřejnost      927,00  

Nákup krmiva pro ptactvo 882,00  

Schůzková činnost MOP 256,50 256,50 

Vrácení půjčky 9 000,00  

Poplatky za vedení účtu 748,50  

Celkem  výdaje 96 194,50 70 796,00 

Zůstatek  k  31.12.2004                      77 542,30  
 
 
Majetek organizace 
 

Organizace vlastnila k 1.1.2004 hmotný majetek v celkové hodnotě 48 192 Kč.   
V letošním roce byl pořízen hmotný majetek v celkové hodnotě 7 857,50 Kč. Byl zakoupen 
skládací kovový žebřík a  vybavení na baseball pro dětské členy. K 31.12.2004 vlastní ZO 
ČSOP hmotný majetek v celkové hodnotě 56 049,50 Kč. 
 
 
 
 
 
Zpráva revizora 
 
Revizi hospodaření provedl Mgr. František Eliáš dne 22.2.2005. Zkontroloval úhradu 
členských příspěvků, peněžní deník, příjmové a výdajové doklady, dohodu o provedení práce, 
výpisy z účtu a rozpočet. Předložené doklady souhlasí s peněžním deníkem a nebyly zjištěny 
formální závady. Při kontrole hospodaření v roce 2004 nebyly zjištěny nedostatky. 
 



 
Za pomoc a spolupráci děkujeme 
 

 

• kanceláři ÚVR ČSOP Praha, kanceláři MOP ČSOP Praha, Lesům ČR, s.p.  - Lesní 
správě Nové Město na M., Správě CHKO Žďárské vrchy,  Základní škole Hany 
Benešové v Borech, Obecním úřadům v Borech a Dobré Vodě,  Odboru životního 
prostředí  Krajského  úřadu kraje Vysočina, Sdružení Krajina, Zemas Mostiště - farma 
Bory a J-HYB s.r.o. Jakubovický dvůr Křižanov  

• P. Hladíkovi, D. Markovi a A. Vávrovi z Borů 

• J. Hladíkovi z Krásněvsi 

• Poděkování MOP Bobeš - za to, že se nám i v tomto roce dařilo patří  Janě Stibralové 
a Michalovi Kulíkovi z CDM ČSOP v Praze, paní prodavačce z obchodu v Pavlově a 
paním prodavačkám z Jednoty v Borech, skupině Renons, Janě Křehlíkové a Jitce 
Filipové, Krajské hygienické stanici za návštěvu na táboře a všem dalším, zejména 
rodičům dětí, kteří nám v naší činnosti drží palce.  

 
 


