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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 aktivně zajímají o 
ochranu přírody a svou prací podporují trvale udržitelný rozvoj.   

 

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 celoročně připravují zajímavý a náročný program, jehož 
finanční náklady se  daří pokrývat z většiny  dotacemi. O tom, že je jejich činnost úspěšná, 
svědčí 6.  místo, které MOP Bobeš obsadil v soutěži „Stříbrná nit“. Pokud se týká  zeleně 
v krajině, dnes se už více než nové výsadbě 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 naší činnosti se neobejdeme bez 
spolupráce s občany, orgány státní správy a místní samosprávy  a dalšími organizacemi a 
podniky, včetně ČSOP. Naši členové se podle svých zájmů podíleli na činnosti organizace a to 
umožnilo  rozvoj její činnosti. Právě díky tomu jsme byli schopni zajistit realizaci hlavních 
akcí minulého roku - projektů  „Naučná stezka Šebeň“ a „Pr ůvodce naučnou stezkou Šebeň“. 
Mimo to se nám  podařila řada drobnějších věcí. 

 

Členové a funkcionáři    
  
V minulém roce jsme měli 50 členů, z toho 15 členů dospělých. Mladí ochránci přírody – 
MOP Bobeš mají 35 členů. Starají se o ně 2 vedoucí a pomáhají jim na letním táboře a při 
větších akcích další tři. Během roku u dospělých členů ubyl jeden,  ale počet dětí zůstal stejný. 

 

Vedení  základní organizace : 

 

Předseda: Pavel Kříž,  Bory 162,  

Hospodářka: Mgr. Dagmar Křížová, Bory 162,  

Revizor:  Mgr. František Eliáš, Bory 130  

Člen výboru : Blanka Křížová, Bory 162  

 

V minulém roce byla uskutečněna 1 výroční a 2 členské schůze, organizační věci byly 
projednávány  při jednotlivých akcích se členy ZO. MOP Bobeš si organizační  záležitosti 
zajišťoval  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. 
Také různorodá činnost členů při zajištění jednotlivých akcí se neeviduje. Jejich obětavost má 
velký podíl na  úspěšné  činnosti organizace. 



 

Kolik jsme toho odpracovali 
 
 

V roce 2005  bylo odpracováno 531 (v r. 2004 – 263) hodin.  Z toho  MOP Bobeš odpracovali 
159 hodin (108). 
 

Přehled odpracovaných hodin členů (v závorce je opět údaj z roku  2004):  

 

Eliáš  12 (0) , Daďourek 12 (6), Jurková 13 (0), Jurek  20 (1), Křížová B. 19 (2), Křížová D. 
52(5), Křížová V.  2 (0), Kříž P. 147 (65), Kříž Š. 53 (16), Marek 51 (17),  Prudek  0 (0), 
Vaverková 9 (6), Vávra 39 (6), Zachoval 21 (8) a Žurková 0 (0). 

 

 

Ochrana přírody  
 

Trvalou součástí naší práce je péče o přírodní památky – chráněná území v naší obci a také  u 
Dobré Vody.  

• Přírodní památka Mrázkova louka – provedli jsme  údržbu  spočívající v posečení a 
odklizení trávy a odstranění  nárostu olše. Celkem bylo odpracováno 83  hodin. Činnost 
byla  finančně podpořena Krajským úřadem kraje Vysočina v Jihlavě.   

• Přírodní památka Dobrá Voda – přemístili jsme 1 dřevěných stojan s označením PP na 
správné místo. 

• Přírodní památka Šebeň – kontrolní  pochůzky věnované dodržování podmínek ochrany 
lokality. Nebyly zjištěny závady. Po umístění velkých  informačních panelů se zvýšila 
návštěvnost lokality. Sledovali jsme jejich stav. Až na drobné poškození jedné tabule, snad 
způsobené odlétajícím kamením při dopravě dříví nákladními auty, jsou v pořádku.  O 
tom, že jsou využívány dřevěné sedačky se stříškou Lesů ČR svědčí hodně odpadků, které 
jsme uklidili.  V okolí jsme vyžnuli  lesní  buřeň. 

• Opravili jsme poškozený panel u památného stromu „Javor mléč“ v Horních Borech. 
Odbor ŽP MěÚ Velké Meziříčí jsme upozornili na porušování ochranného pásma stromu 
při zemědělských pracích. 

 

 

Práce s dětmi a mládeží – MOP Bobeš 
 
 
V roce 2005 se naše řady opět rozrostly, a to o Jakuba Sojku, Jirku a Libču 

Dvořákovi. Vzhledem k tomu, že nás tři členové opustili (Jirka Dostál, Pepík a Jana Kujalovi) 
celkový počet MOPíků se nezměnil. Opět nás tedy bylo 35.  Scházeli jsme se každý pátek – 
Vobři v klubovně a Trpaslíci v knihovně. Vobři s Laďou a Trpaslíci s Dášou.  

 
Po celý rok jsme se věnovali plnění úkolů Stříbrné nitě. Soupeři jsou však stále 

silnější, tak jsme letos dosáhli pouze na šesté místo. Určitě k tomu přispěla i smůla, kterou 
jsme měli při odesílání jedněch z úkolů. Patrně se někde zatoulaly a do CDM vůbec nepřišly. 
A body v závěru chyběly. Asi nejvíc jsme se vyřádili při úkolech, kdy jsme zjišťovali vodní 



faunu v rybníce, při stavbě majáku z kamení, při stavbě vodních mlýnků (nezapomenutelné 
bylo, když Zuzka Filipová honila v Babačce mlýnek vidlemi) nebo při vaření nad ohněm. Bylo 
opravdu zajímavé v kotlíku  za obecním úřadem vařit bramborové knedlíky plněné salámem a 
smažit bramboráky. Ale zajímavé byly i ostatní úkoly, třeba zjistit, kolik potravy nosí sýkorka 
mláďatům do hnízda, jak se mění louka na jaře nebo pozorování plísní v domácnosti. V dubnu 
jsme opět „hledali jaro“ –  zjišťovali informace o ruměnicích, a o tom, zda už u nás kvetou 
plicníky. No, a měli jsme vyrobit vrbovou píšťalku. Ale už bylo asi pozdě, tak nám moc 
nepískaly. Ale alespoň některým se dílo podařilo.  

V lednu začala plesová sezóna a místní Liga nekuřáků Bory nás poprosila, jestli 
bychom jim nevyzdobili sál. Myslím, že výzdoba se povedla a navíc nás těšilo, že jsme 
navázali spolupráci s další organizací. Výzdoba pak posloužila i na náš karneval.  

Společné pololetní prázdniny se letos nekonaly. Domluvili jsme se, že pro některé jsou 
vícedenní akce finančně náročnější (zvlášť, když je v kroužku víc sourozenců), a tak raději na 
jaře vyrazíme na jednodenní výlety. Ale aby nám nebylo líto, že jsme spolu nebyli nikde na 
sněhu, věnovali jsme jedno odpoledne sáňkování tady u nás na Bukovcích. A myslím, že 
k velké spokojenosti všech. Naštěstí se nikomu nic nestalo, i přes krkolomné způsobu sjezdu 
na bobech i pekáčích.  

V březnu nás čekal tradiční karneval. A myslíme, že se opravdu vydařil. Alespoň 
chvála přítomných dětí i rodičů nás v tom ještě utvrdila. Opět k tomu přispěla velkou měrou i 
skvělá skupina Renons, která opět nezklamala ani co se převleků týče. Zvlášť jeden z nich 
rozesmál všechny převlekem za peřinu, která samozřejmě zvládla hrát celé odpoledne na 
kytaru. Na karneval jsme letos vyrazili v táborových oblečcích, tedy převlečení za agenty. Tím 
jsme přítomné seznámili i s programem loňského tábora (Akta X – takže bílé košile, kravaty a 
nesměly chybět černé brýle). Každopádně laťku pro příští rok jsme si nasadili hodně vysoko.   

Hned na Velikonoce odstartovaly slíbené jednodenní výlety. Začali jsme v Brně, kde 
jsme navštívili technické muzeum. Doporučujeme ostatním. Mohlo by se zdát, že expozice 
bude zajímavá jen pro kluky, ale rozhodně tomu tak není. Své si zde najdou všichni. Staré 
automobily a další dopravní prostředky včetně letadel, ale i ukázky telefonů a třeba přístroj 
na psaní slepeckého písma. Asi nejzajímavější  je část věnovaná ukázce dřívějších krámků a 
hostince s hracím strojem. Ale našli jsme zde spoustu dalších věcí, které nás zaujaly.  

V dubnu jsme vyrazili do Meziříčí, kde místní ekologické centrum Ostrůvek pořádalo 
Den Země. Zapojili jsme se do řady zajímavých disciplín. A musíme se pochlubit, že jednu 
z nich připravili naši – Laďa se Štěpánem. Jednalo se o lanové dráhy, o jejichž realizaci nás 
holky z Ostrůvku požádaly. Určitě se můžeme pochlubit tím, že se zde střídal jeden návštěvník 
za druhým, a někteří zkoušeli snad desítky pokusů a nechtěli jen tak odejít. Pro Laďu se 
Štěpánem rozhodně náročné odpoledne, ale myslíme, že jejich námaha udělala velkou radost. 

V červnu nás čekal výlet do ZOO Jihlava. Bohužel nás nakonec nejelo tolik, kolik jsme 
mysleli. Kluci totiž mimořádně hráli fotbalový zápas, kde nemohli chybět. Tak jsme si to užili i 
za ně. Hlavně na dětském hřišti, kde se bez rozdílu věku vyřádili všichni. Nakonec jsme se 
ještě svezli luxusním EC vlakem. Bohužel i s luxusním příplatkem. Ale zážitky ze ZOO to 
rozhodně ještě umocnilo.  

Léto začalo puťákem. Letos nás jelo víc. Celkem devět odvážlivců, kteří se nezalekli 
předpovědi počasí. Cíl byl vybrán s ohledem na ty, kterým se po loňských letech nechtělo 
šplhat do kopců. Lednicko-valtický areál rozhodně nikoho z nás nezklamal. Jedním 
z největších zážitků byl nocleh na fotbalovém hřišti pod Janovým hradem a hlavně druhý den, 
kdy jsme promokli na kůži a řešili, jestli to vzdát nebo ne. Předpověď vypadala kriticky. 
Zakotvili jsme na vlakovém nádraží v Mikulově a to doslova a do písmene. Nejprve jsme 
mysleli, že zde jen stihneme uschnout v čekárně a pak přespíme na nádražní rampě. Ale 
všechno bylo nakonec jinak. Jako z nebe nám spadl pán z úschovny zavazadel, který nám 
půjčil klíč od velkého skladiště, kde jsme tu noc mohli složit hlavy. Nezapomeneme. Naše 



putování tím neskončilo, a další den pokračovali dál k Lednickým rybníkům. Zážitky z těchto 
dnů v nás asi zůstanou hodně dlouho.  

Před táborem jsme ještě stihli koupaliště v Třebíči. Pro velký úspěch asi budeme 
opakovat. 

Vrcholem byl tábor, který je čím dál pohodovější. Že by to bylo táborníky, kteří jsou už 
pořádně sehraná parta? Letos se čtrnáct srpnových  dnů neslo v duchu PTMPPZ. Co že to je? 
No přece „přísně tajný meziplanetární průzkum planety Země“. Staly se z nás mimozemské 
civilizace, které prozkoumávaly planetu Zemi jako možné útočiště pro jejich další existenci. 
Třicet mimozemšťanů poznávalo krásy i záludnosti modré planety. Cílem bylo osídlit místa 
nejvhodnější pro život. Mezi nejtvrdší zkoušky patřilo rýžování zlata na Aljašce (letos bylo 
chvílemi opravdu zima, takže i když jsme chodili ve svetrech, do vody to v nich nešlo) nebo 
závody na lyžích ve Skandinávii. Že nebyl sníh? Myslím, že to nikomu nevadilo. 
K nejkrásnějším okamžikům tábora patřila večerní diskotéka mezi stany, která vznikla zcela 
neplánovaně nebo divadelní představení, která jednotlivé mimozemské civilizace nacvičily.  
Jednalo se vlastně o únik ze špatného počasí, které nám v jednu chvíli hodně kazilo náladu. 
Únik se podařil. A sami táborníci rozhodli o tom, že se domů nejede, a vydržíme až do konce. 
A dobře jsme udělali. Byla to pohoda. Za to, že jsme na večerních slavnostních obřadech 
v oblečcích mimozemšťanů vypadali tak krásně, děkujeme rodičům, hlavně asi maminkám, 
kteří se na tvorbě oblečků podíleli.  

Táborem ještě rok nekončil. Zlatým hřebem byly podzimní prázdniny - již delší čas 
plánovaná Praha. Jelo nás hodně. A možná i proto to bylo tak fajn. Spali jsme v Centru pro 
děti a mládež (CD M), kde nás přijali jako vždy bezvadně. Prohlédli jsme si Prahu, nejen ve 
dne, ale i večer. Při přehlídce na Pražském hradě jsme potkali Dalibora Gondíka, což bylo 
pro některé možná největším zážitkem. Jeden den jsme věnovali návštěvě Pražského hradu. 
Díky členství v MOP jsme ušetřili spoustu peněz při prohlídce chrámu sv. Víta. A prošli jsme 
ho úplně celý i s podzemím. Zajímavé to bylo v Muzeu hraček a ještě zajímavější v Imaxu, kde 
jsme odhalovali trojrozměrné Tajemství hlubin. Prahu jsme po třech dnech opouštěli jen 
neradi. I když v uspěchané Praze, byla to pohoda.  

A co naše činnost v ČSOP? Opět jsme byli přítomni hrabání Mrázkovy louky a už 
druhým rokem jsme natírali borovičky proti okusu. Ještě před tím proběhla kontrola stromků 
a případně dosázení těch chybějících. V prosinci jsme vyrazili čistit hnízdní budky, které jsme 
v loňském roce pomáhali vyvěšovat. Budky, kde bylo hnízděno, byly často víc než z poloviny 
vystlané hnízdním materiálem. Lukáš Jurek, který lezl statečně po žebříku, se musel často 
bránit útoku hmyzích pidižvíků, kteří z budek vylétali. Zajímalo bylo sledovat poškození 
budek. Některé byly od ptáků hodně rozklobané.  

Tak to byl rok 2005 mezi MOPíky. Plný dalších zážitků a dobrého pocitu z toho, že 
jsme kamarádi a dokážeme spolu trávit společné volné chvilky. A je nám spolu dobře.  

 
A komu bychom chtěli poděkovat? 

Určitě maminkám a tatínkům, že nás pouští na schůzky a na výlety, a že nám plní 
všechna naše, někdy i zdánlivě nesmyslná, přání. Prostě za to, že jsou s námi.  

Taky Aleškovi Vávrovi, že se k nám zase vrátil. Byl s námi na puťáku  i  v Praze. A když 
mu to vyšlo, navštěvoval nás i na táboře. Díky němu jsme také mohli vyzkoušet novou metodu 
pletení náramků – Kumihimo. Bez jeho stojánků by nás to Vendulka Křížová  těžko mohla 
naučit.  

Daně Zedníkové a Haně Mejzlíkové za pomoc nejen v táborové kuchyni.  
Paním prodavačkám v Borech a v Pavlově, protože nám vždy ochotně plnily všechna 

naše přání.  
Skupině Renons  za to, že dělá karneval karnevalem.  
Obecnímu úřadu v Borech za to, že se máme kde scházet. 



Janě Stibralové a Michalu Kulíkovi do Prahy. Bez nich bychom všechny ty nezbytné 
úřední papíry nezvládli. A hlavně bychom na tábor a výlety neměli tolik peněz.   

Děkujeme všem, kteří nám drží v naší činnosti palce.  
 
Aktivity dětského kolektivu jsou podporovány Sdružením Mladých ochránců přírody 

ČSOP z prostředků MŠMT. Díky těmto dotacím jsou pro nás poplatky na tábory a víkendové 
pobyty mnohem přijatelnější.  

 
 
 
 

Naučná stezka Šebeň a  Průvodce naučnou stezkou Šebeň 
 
 
Projekt „Naučná stezka Šebeň“ se uskutečnil s finanční podporou Fondu Vysočiny.  
 
Projekt “Průvodce naučnou stezkou Šebeň“  byl podpořen v rámci výběrového řízení 
Ministerstva životního prostředí ČR na podporu projektů předkládaných nestátními 
neziskovými organizacemi. 
 
Šlo o největší projekty, které naše organizace během své činnost realizovala. Projekty byly 
realizovány ve spolupráci se Sdružením Krajina a Lesy ČR s.p.    
Naučná stezka je dlouhá 3 km a má deset zastávek. Zde jsou umístěny dřevěné stojany se 
stříškou s barevnými informačními tabulemi o velikosti 60x90 cm. Mezi jednotlivými 
zastávkami je trasa stezky vyznačena barvou na stromech. Trasa stezky začíná a končí u 
velkých informačních panelů vybudovaných již dříve  k informaci návštěvníků o Přírodní 
památce Šebeň. Stezka vede po lesních cestách. Začátek a konec stezky je propojen lesní 
silničkou v délce 2 km. Na naučné stezce jejím návštěvníkům dobře poslouží dvě  odpočinkové 
sedačky se stříškou, které zde vybudovaly Lesy ČR s.p. 
Naučná stezka byla vedena tak, aby návštěvníkovi ukázala co nejvíce ze života mravenců 
s ohledem na místní zvláštnosti a podmínky. Texty byly zpracovány tak, aby  vystihly 
jednotlivá témata zastávek. Informovali jsme také o podstatném vlivu způsobu lesního 
hospodářství na místní populaci mravenců. Vše co je na jednotlivých zastávkách popisováno, 
návštěvník spatří v jejich blízkém okolí a během chůze po trase stezky. 
Stezka vede územím PP Šebeň, která byla vyhlášena k ochraně největší dosud známé populace 
mravenců druhu Formica polyctena – mravence pospolitého - u nás, protože se zde na výměře 
134 ha nachází přes 1200 hnízd, ve kterých žije  na 3300 dílčích rojů těchto mravenců. Jsme 
přesvědčeni o tom, že tato naučná stezka, která je jako první  u nás celá věnována jen 
mravencům,  přispěje k podpoře environmentálního vzdělávání co nejširšího okruhu 
návštěvníků. Rozšíří také nabídku aktivního využití volného času všech skupin obyvatelstva a 
podpoří turistickou nabídku kraje Vysočina.       
Na panelech i v průvodci naučnou stezkou dominují barevné  fotografie, které se nám 
podařilo získat od Ing. Veroniky Souralové. 
Průvodce naučnou stezkou je vydán v počtu 3 tisíc výtisků a má 20 stran  praktického formátu 
100x210 mm. Brožury jsou k dispozici nejen u naší organizace, ale zejména v Informačním 
centru Města Velké Meziříčí a u Lesů ČR s.p. Obdržely je všechny základní školy v okrese 
Žďár nad S., odbory ŽP krajského a městských úřadů v kraji, Správa CHKO Žďárské vrchy, 
Sdružení Krajina a obyvatelé vesnic v nejbližším okolí.   
V průvodci jsou podrobněji než na panelech popsány zastávky naučné stezky. Dále obsahuje  
pokyny pro návštěvníky stezky, údaje o území, informace o přírodní památce Šebeň, plán péče 



o toto chráněné území a další údaje včetně orientační mapy stezky a okolí včetně „Programu 
2000“ Lesů ČR. Nebylo lehké  zestručnit velké množství připraveného textu a vybrat z mnoha 
fotografií  tak, aby vyhověl rozsahu brožury, přitom nenarušil odbornost a byl ještě 
srozumitelný čtenáři. Návrhy obsahu  informačních panelů a průvodce pak byly ještě 
několikrát upravovány v rámci přípravy k tisku.  
Realizace projektů byla velmi náročná. S takovým rozsahem prací jsme se zatím nesetkali. I 
proto se jejich dokončení protáhlo do samého závěru naplánované lhůty. Na obou projektech 
bylo  odpracováno nejméně 326 hodin.        
Při řešení projektů jsme získali řadu nových zkušeností a navázali nové kontakty se 
spolupracujícími subjekty. Dokončením projektů se otevřely další možnosti pro rozšíření 
činnosti naší organizace. 
 

 
Zeleň 
 

V minulém roce jsme sázeli nové listnaté stromy jako náhradu za uhynulé – 4 ks javorů u 
silnice k Vídni, 1 jírovec u cesty k lomu u Krásněvsi, 10 ks jírovců na mezi pod lomem 
v Borech a u cesty k Radenicím. Děti z MOP vysázely 21 borových sazenic do „Borové aleje“ 
jako náhradu za stromky ukradené či uhynulé. Bylo vyrobeno 60 nových kůlů. K výsadbě byly 
využity stromky z naší  bývalé školky, přesazené na zahradu členů ZO. Bylo odpracováno 39 
hodin. 

Dále jsme   pečovali o vysázené stromy, které většinou zdárně odrůstají. Byla podle potřeby  
ošlapána buřeň a opraveno oplocení. Dále byl proveden  řez větví při výchově korun. Členové 
MOP provedli ožnutí vysázených boroviček v Borové aleji proti buřeni a pak je také natřeli 
proti okusu zvěří.  Bylo odpracováno 41 hodin. 

Kácení zeleně – ze strany obecního úřadu v Borech byly konzultovány žádosti občanů o 
kácení stromů a novou výsadbu v obci.  

Podíleli jsme se na vypracování projektu pro obec Bory: „Obnova veřejné zeleně v Borech“  
z grantového programu „Krajina Vysočiny 2005“, jehož pomocí byly získány fin. prostředky 
na zpracování projektu k řešení této problematiky v obci. 
 
 
Další  činnost 
  
• MOP Bobeš provedl  kontrolu  stavu budek a jejich  úklid v rámci projektu  Podpora      

hnízdních možností ptáků v lesích. Bylo přitom odpracováno 80 hodin. 

• uspořádali jsme besedu s promítáním Mgr. J. Dresslerové v zasedací místnosti obecního 
úřadu o jejích zážitcích při lékařské pomoci obyvatelům Srí Lancy, zasažené ničivou vlnou 
tsunami a ještě z pobytu  v Pákistánu. 

• připravili jsme  4 vycházky pro veřejnost do přírody v blízkém okolí naší obce s názvy 
„Na hranice katastrů Dolní a Horní Bory, Vídeň a Dobrá Voda“, „Výstup  za krásnými 
rozhledy z Cyrilovských kopců“, „Kolem přehrady do Pekla“ a „Do pralesa Rasuveň“. 
Vycházek se zúčastnilo  41 obyvatel. 

• MOP Bobeš uklidil park  v Horních Borech od listí.  

• připojili jsme se 1 x  k aktivitě ČSOP “ Živá zahrada“. 

• 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 a tiskoviny ČSOP jako Krásy domova a Depeše 
ČSOP a MOP. 

• ve zpravodaji Formica byl uveřejněn příspěvek o poškozování mravenišť prasaty divokými 
v PP Šebeň. Dále byly uveřejněny články v týdeníku Velkomeziříčsko a deníku Vysočina o 
Naučné stezce a Průvodci naučnou stezkou Šebeň. 

• zajistili jsme ubytování a další navazující náležitosti při zaměřování mravenišť 
prostřednictvím GPS, které prováděl J. Daňo v rámci plánu péče o PP Šebeň. 

• odborné publikace a  propagační  materiály, které jsme obdrželi od ČSOP a dalších 
organizací zabývajících se přírodou, využíváme při naší činnosti.      

• z akcí je pořizována fotografická dokumentace většinou digitálně.                                  

• o činnosti MOP Bobeš byly připraveny výstavky 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. 

• členům  a  všem spolupracujícím organizacím a občanům zasíláme naši výroční zprávu. 
 
 
 
Zpráva revizora 
 
 
Revizi hospodaření provedl Mgr. František Eliáš dne 12.3.2006. Zkontroloval úhradu 
členských příspěvků, peněžní deník, příjmové a výdajové doklady, výpisy z účtu, rozpočet a 
evidenci majetku. Při kontrole hospodaření v roce 2005 nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
 
Majetek organizace 
 
 
Organizace vlastnila k 1.1.2005  hmotný majetek v celkové hodnotě 57 848,50 Kč.  V letošním 
roce byla v rámci projektu Průvodce naučnou stezkou Šebeň pořízena tiskárna Canon IP 
4200 v hodnotě 2 995 Kč. Tiskárna byla propůjčena v rámci spolupráce k využívání základní 
škole Hany Benešové v Borech. MOPíci si pořídili v rámci dotace pracovní lano v hodnotě 2 
000 Kč. Hodnota hmotného majetku ZO ČSOP Bory tedy vzrostla o 4 995 Kč. Celková 
hodnota majetku k 31.12.2005 činí 62 843,50 Kč. 

 
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2005 na pokladně činí 11 225,50 Kč, na bankovním 
účtu 8 901,42 Kč, celkem 20.126,92 Kč. Do nového roku vstupujeme se závazkem splatit 
půjčku 90 000 Kč vloženou členy organizace do pokladny ZO z důvodu nedostatku peněz 
k úhradě faktur spojených s naučnou stezkou Šebeň. 

 

 

 



Hospodaření 
 

 
Počáteční stav k  1.1.2005 77 542,30  

Příjmy  Celkem Z toho MOP 

 Mrázkova louka-  podpora Kraj Vysočina    7 500,00    0,00    
 Členské příspěvky  6 200,00    3 300,00    
 Poplatek – průkazy  30,00    30,00    
 Průvodce NS  Šebeň – podpora  MŽP ČR 66 000,00    0,00    
 Karneval  11 735,00    11 735,00    
 Vybavení  MOP (příspěvek, dotace) - ÚVR 5 673,50    5 673,50    
 Dotace - vícedenní akce MOP - ÚVR ČSOP 5 321,00    5 321,00    
 Dotace na letní tábor 11 161,00    11 161,00    
 Letní tábor- účastnické poplatky 30 000,00    30 000,00    
 Akce MOP- účastnické poplatky 12 537,00    12 537,00    
 Akce pro veřejnost 1 130,00    0,00    
 Úroky 646,12    0,00    
 Půjčky do pokladny 90 000,00    0,00    

Celkem příjmy    247 933,62 79 757,50   

Výdaje Členské příspěvky 6 200,00    3 300,00    

 Členské průkazy 30,00    30,00    
 Péče o stromy 437,50    0,00    
 Občerstvení (schůze) 214,00    0,00    
 Časopisy a knihy 960,00    220,00    
 Poštovné 484,50    267,50    
 Služby, kopírování 1 317,00    0,00    
 Karneval 10 233,00    10 233,00    
 Letní tábor 41 161,00    41 161,00    
 Vícedenní akce MOP 17 904,00    17 904,00    
 Vybavení MOP 6 171,00    6 171,00    
 Schůzková činnost MOP 147,00    147,00    
 Dohody o provedení práce 23 200,00    0,00    
 Akce pro veřejnost      965,00    0,00    
 Projekt „Průvodce naučnou stezkou Šebeň“  71 795,00    0,00    
 Projekt „Naučná stezka Šebeň“ 123 601,00    0,00    
 Poplatky za vedení účtu 529,00    0,00    

Celkem  výdaje 305 349,00 79 433,50    

Zůstatek k 31.12.2005 20 126,92  

 
 
 
 
 
 
 



 
Za pomoc a spolupráci děkujeme 
 
- občanům 

� P. Hladíkovi se synem  

� Ing. V.  Hladíkovi   

� svářeči Františkovi 

� P. Lysákové  

� paní Sekerkové s dcerou  

� Ing. V. Souralové  

� A. Vávrovi  
 

- organizacím 
 

� Atelier W  Žďár nad S.  
�  Grafies 3plus  Žďár nad S.  
� J-HYB s.r.o. Jakubovický dvůr Křižanov 
�  Kancelář  ÚVR ČSOP Praha  
� Kancelář MOP ČSOP Praha  
� Kraj Vysočina 
� Krajský  úřad kraje Vysočina, odbor  životního prostředí  
�  Lesy ČR, s.p.  - Lesní správa Nové Město na M.,  
� Ministerstvo životního prostředí ČR 
� Myslivecké sdružení Vídeň,  
� Obecní  úřad Bory 
� Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje 
� Městský úřad Velké Meziříčí, odbor  životního prostředí  
� Petr Rozmarín PEROZ Zahradnické služby 
�  Sdružení Krajina a Krajinka  
� Základní škola Hany Benešové Bory 
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