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Kdo jsme 

- součást Českého svazu ochránců 
přírody a Mladých ochránců 
přírody - které spolu tvoří nej-
větší nestátní neziskovou organi-
zaci působící v ochraně přírody a 
životního prostředí u nás, 

- občanské sdružení, sdružující děti, 
mládež i dospělé občany, kteří se 
zajímají o přírodu, její ochranu a  
zlepšení životního prostředí 
nejen v obci kde bydlí, ale i v 
jejím okolí. 
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Členové a funkcionáři 
 

V minulém roce jsme měli celkem 48 
členů, z toho 8  členů v ZO, ostatní byli  
Mladí ochránci přírody – MOP Bobeš 
s 40ti  členy – z toho bylo 31  dětí a  9  
vedoucích. 

Předseda: Pavel Kříž 

Výbor : Blanka Křížová, František a 
Lukáš Jurkovi 

Mgr. Milan Daďourek -  

člen Ústřední výkonné rady ČSOP. 

Podvojné účetnictví - Ekonom Konzult 
Group s.r.o. 

 

Ochrana přírody 
- Přírodní památka Mrázkova louka 
–  mimo obvyklé údržby  spočívající v 
posečení a odklizení trávy a odstranění  
výmladků olše jsme vyhloubili novou tůň 
pro obojživelníky, provedli údržbu staré 
tůně a vyhloubili koryto potoka u louky. 
Kosení probíhalo za účasti dětí, mládeže, 
rodičů a prarodičů ve třech etapách. Pro 
zajištění vývoje populace motýla hnědás-
ka rozrazilového jsme ponechali nepoko-
sené 4 plochy. Byla opravena stříška na 
informačním panelu.  Kosení trávy, vy-
hloubení tůně a potoka finančně podpořil 
Kraj Vysočina. Byl realizován projekt 
„Pomáháme Mrázkově louce“ jenž byl 
součástí akce „Podpora zapojení veřej-
nosti do ochrany přírody a krajiny“, kte-
rou zorganizovalo Sdružení Krajina. Byla 
uzavřena smlouva o spolupráci při péči o 
PP Mrázkova louka se Sdružením Krajina. 

- Přírodní památka Rasuveň – vlast-
ník lesa už odstranil pozorovací a přikr-
movací zařízení k lovu zvěře. Při těžbě 
vyvrácených přestárlých stromů stále 
pokračuje vyklízení  veškeré dřevní hmo-

ty, což neodpovídá potřebě zvýšení bio-
diverzity chráněného území. 

- Přírodní památka Šebeň – uskuteč-
nilo se několik kontrolních  pochůzek 
věnovaných dodržování podmínek ochra-
ny a úklidu odpadků.  Byl násilím vyvrá-
cen 1 panel s označením hranice PP. Na-
učná stezka je stále navštěvována o čemž 
svědčí vyšlapaná pěšina. 

- Akce Žába - na jaře členové MOP 
Bobeš u silnice u rybníka Halda, přenesli 
1397 ks různých obojživelníků, což je 
zatím nejvíc. Akce byla finančně podpoře-
na krajem Vysočina. 
 

Zeleň a okrašlovací činnost 
      Dále jsme pečovali o vysázené stro-
my, které kromě několika poškozených 
většinou zdárně odrůstají.  Hlavně šlo o 
výchovu korun stromků řezem. 

      Byl realizován projekt „Zvelebujeme 
pohádkový kopeček a údolíčko“ v rámci 
akce „Podpora zapojení veřejnosti do 
ochrany přírody a krajiny, kterou zorga-
nizovalo Sdružení Krajina,  za  účasti dětí 
a dospělých. 

     Na kopečku byla kosena tráva, pečo-
valo se o vysázené stromy a květiny, 
vyřezaly se keře, které znepřístupňovaly 
jízdu po polní cestě, konala se tu další 
drakiáda a opět se  tu už  pálila čaroděj-
nice. Návštěvníci mají k dispozici již dru-
hou „vrcholovou“ knížku, za první popsa-
nou, která je v Obecní knihovně. 

 Projekt byl rozšířen o „Údolíčko“. Je 
to údolíčko vedoucí od Babačky k lomu 
zarostlé stromy s potůčkem u cesty na 
Radenice, které je sužované zavážením 
odpadků. Děti z MOP Bobeš ve spolu-
práci s obecní knihovnou zde při několika 
návštěvách vybudovali lávku přes potok, 
přístřešek pro pohádkové bytosti, uklidili 
některé odpadky a hlavně na tabulkách 
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kolem cesty informovali veřejnost o vý-
znamu údolíčka pro přírodu a upozornili 
na  škodlivou činnost. To se setkalo 
s živým zájmem veřejnosti avšak i s tím, 
že některé tabulky byly zničeny a musely 
být nahrazeny novými. 

Mladí ochránci přírody  

Bobeš Bory 

Naše celoroční činnost                                       

 V roce 2011 se u Mla-
dých ochránců přírody regis-
trovalo 40 členů, z toho 31 
dětí a 9 vedoucích. 

V letošním roce k nám přibylo mnoho 
malých členů, za co jsme velice rádi, pro-
tože v poslední době máme jen samé 
velké a velmi šikovné holky, ale chybí 
nám kluci, ale od září jsme se začali schá-
zet ve velkém počtu, tak jsme páteční 
schůzky rozdělili. Jednou za 14 dní máme 
společný kroužek, jinak máme půlený. 
Počet 40 členů se od nového roku 2012 
určitě zvedne. Jsme velice rádi, že máme 
takový krásný počet. 

 V průběhu roku jsme zvládli uspořá-
dat tradiční dětský karneval, čtrnácti 
denní tábor, na který se všichni už zase 
těšíme, víkendové akce či jednodenní 
výlety. Další naše aktivita byla záchrana 
obojživelníků. Letošní odchyt obojživelní-
ků byl docela silný. První den jsme za-
chránili 501 obojživelníků. Na záchraně 
obojživelníků se podíleli členové naší 
organizace. 

A co vše jsme ještě stihli 
v průběhu roku ? 
 Vyráběli jsme borský znak z víček od 
pet láhví. Zdobili jsme kulturní dům na 
ples a na karneval. Procvičovali jsme 
rostliny, živočichy. Měli jsme přednášku o 

žábách. Chystali jsme zábrany na transfer 
obojživelníků. Pomáhali jsme uklízet údo-
líčko. Připravovali jsme děti na Zelenou 
stezku. Pomáhali jsme na Pohádkovníku. 
Účastnili jsme se akce „Čistá Vysočina“. 
Pomáhali jsme na Mrázkově louce. Hra-
bali jsme listí. Malovali jsme si vlastními 
silami v klubovně. I ti nejmenší nám po-
máhali. Chystali jsme podklady pro sraz 
neziskových organizací. Poslední schůzku 
jsme spali v klubovně a pekli jsme perníč-
ky a vyráběli ozdobný po-
meranč a ozdoby. Kromě 
„práce pro přírodu“ jsme 
si také s dětmi hráli, učili se 
morseovku, uzle, poznávali 
jsme ohně a zažili jsme 
spoustu zábavy. 
 

Karneval 
 Každý rok pořádáme karneval 
v Borech, i letos tomu nebylo jinak. Le-
tošní karneval se opravdu vyvedl, ná-
vštěvníků, dětí, rodičů a prarodičů dora-
zilo asi 230. Děvčata pod vedením paní 
učitelky Jany Zikmundové předvedla své 
vystoupení. Opět hrála skupina Accort, 
která výběrem písní potěšila malé děti a 
nejen ty. Děti si zatančily, zasoutěžily. 
Bohatá tombola byla připravená. Zkrátka, 
karneval jak má být.   
 

Čistá Vysočina 
 8.4.2011 jsme se už po druhé zúčast-
nili Akce „Čistá Vysočina". Sešlo se nás 
24 a vydali jsme se na své loni vyzkouše-
né směry (Rousměrov, Vídeň, Krásně-
ves). Snad ani nemá cenu rozebírat, co 
všechno se v příkopech najde, všichni to 
známe, když krajinou projíždíme, nebo 
procházíme. Lesní úseky, které jsou tu 
kolem nás, lákají asi řidiče k daleko větší 
jistotě, že je nikdo nevidí. Krabičky od 
cigaret, PET lahve, láhve od rumu, pneu-
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matiky, celé kusy auta + různé 
kanistry s něčím, celé autosk-
lo... Pytle s částečně vytřídě-
ným odpadem se pak poskládají u silnice 
a ty odveze KSÚS. Celá akce je podporo-
vána Zdravým krajem Vysočina a 
z projektu MA21. Zbývá jen si přát, aby 
nám takto čisté příkopy a kraj lesa dlou-
ho vydržely. 
 

Záchrana obojživelníků 
 

 Už 6 rokem jsme se zúčastnili 
transferu obojživelníků. Určitě jste si 
všimli, že se za Borami směrem na Krás-
něves podél silnici nachází zábrany? 
K čemu slouží? Na tuto otázku by Vám 
s přesností odpověděly děti z Bobše. 
Našim úkolem je, že chceme, co nejvíce 
zachránit obojživelníků. 1. 4. 2011 jsme 
se sešli na naši pravidelnou schůzku a 
pěšky došli za Bory. Společně jsme začali 
kopat díry na kyblíky, které jsme zasadili 
do země. Mezitím kluci nabyli kůly a 
plachty jsme přibili na kůly. Pak děti hlí-
nou ty plachty u země zatěžkaly a bylo 
hotovo. Proč to všechno děláme? Chce-
me zachránit žáby, aby je auta nepřejela. 
Ty žáby totiž cestují po poli a jejich cíl je 
rybník přes silnici, kde se chtějí rozmno-
žit. A aby jich, co nejvíce přežilo, k tomu 
slouží ty zábrany. Obojživelníci skočí do 
kyblíku, v kterém je voda a každý den 
jsou určené směny, které chodí ty kyblíky 
vynášet. Samozřejmě dbáme na hygienu a 
děti mají rukavice. Po vyndání všech 
obojživelníků z kyblíků musí děti spočítat 
počet zachráněných obojživelníků a přes-
ně určit o jaký druh se jedná. K tomu jim 
slouží sešit, kde mají fotky obojživelníků 
a kam zapisují celkový počet. Před pří-
pravou zábran nám tento rok Lukáš Ju-
rek udělal přednášku s velmi pěknými 
obrázky a vysvětlil nám, jak se který druh 
pozná. První rok jsme zachránili 1093 

obojživelníků. A letos jsme celkem 
zachránili 1397 obojživelníků, z 
toho 

- 1378 ropuch       
- 7 skokanů 
- 2 čolky horské 
- 10 čolků obecných 
 

Předprázdninové „táboření“ 
 

 Rádi vzpomínáme, kdy jsme jedno 
páteční odpoledne jako novopečení mladí 
členové našeho kroužku vyrazili s batohy, 
spacáky a karimatkami do údolíčka, aby-
chom zde strávili noc pod širým nebem. 
Opékání buřtíků, vaření čaje v kotlíku 
nad otevřeným ohněm, zkrátka zážitek, 
na který se nezapomíná. 
 Rozhodli jsme se proto, že spaní pod 
širákem by si měli užít i naši další mladší 
členové. Jedno páteční odpoledne jsme 
se proto pro změnu sešli s batohy na 
zádech, spacáky a karimatkami. Počasí 
nám ale moc nepřálo. Vypadalo to, jako 
by každou chvíli mělo začít pršet. Změnili 
jsme tak názor vypravit se do lesa ke 
Sklenému a raději zakotvili na loučce za 
obecním úřadem. Kdyby začaly padat 
trakače, měli bychom se kam schovat. 
 Opekli jsme si buřtíky, zahrály hry a 
vypravili se na stezku odvahy. Nejen že 
úkolem bylo zvládnout cestu bez baterky, 
pouze za svitu svíček, důležité bylo i za-
pamatovat si co nejvíce zvířátek na kar-
tičkách. Před půlnocí jsme se konečně 
uložili ke spánku. Kluci nás přikryli plach-
tami, aby nás uchránili před rosou. Déšť 
se naštěstí nespustil, a tak jsme spokoje-
ně chrupkali až do ráno. Po snídani jsme 
se rozešli domů. 
 

Tábor 
 

 6. srpen byl pro nás všechny táborní-
ky velkým dnem. Poprvé jsme se totiž 
vydali na jiné tábořiště, než na jaké jsme 
byli DVANÁCT LET zvyklí. Tolik let nám 
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dělal hostitele Pav-
lov. V 13:30 jsme 
autobusem odjeli ke 
Strážku. Měli jsme 
všichni sice strach, 
jak to tam vlastně 
bude vypadat, v čem 

budeme spát, kde se budeme koupat, kde 
budeme hrát hry… 
Po nějaké té chvíli se ukázalo, že naše 
obavy byly úplně zbytečné. Vedle tábořiš-
tě tekla řeka (vůbec nám při dešti její 
zvedající se hladina nedělala starosti – 
hlídky holt měly o starost víc), přes ni 
vedla lávka a za lávkou cesta do kopce, 
kterou jsme později každé ráno absolvo-
vali se dvěma kárami, abychom měli co 
jíst. Kolem cesty se rozprostírala menší 
louka s menšími kopřivami(nedělalo nám 
ale žádný problém je zlikvidovat během 
chvilky za pomoci pádel, baseballových 
pálek a vysazených dveří) a větší pole s 
černou pšenicí (avšak tu jsme ani do her 
ani do jídelníčku nezakomponovali - dá-
vali jsme přednost mouce bílé a z obcho-
du). Velikým potěšením pro nás byla 
krásná, světlá kuchyně s jídelnou, sprcha 
(ve které, když jsme se snažili a zatopili 
si, tekla i teplá voda -někdy až moc), čtyři 
stany, jež nám sloužily jako nemocnice, 
sklad nemocnice, sklad všeho možného a 
spíše i nemožného a sklad jednoho 
nejmenovaného člena - Obelixe. Nejkrás-
nější věcí, na kterou jsme se těšili nejvíce, 
bylo však osm TEE-PEE, v kterých jsme 
všichni spali. Do toho nejmenšího jsme 
ubytovali (přímo úměrně) dva nejmenší 
kluky. My ostatní jsme se po větších po-
čtech „nasáčkovali“ do těch velkých. Kdo 
si ale myslí, že v nich bydleli jen lidé, se 
hodně mýlí… Všem nám dělaly společ-
nost myši, které se dobrovolně postaraly 
o úklid (ten však přestaly zvládat, když 
nastoupila demoliční četa Káťa a Mira s. 
r. o.), slimáci, kteří nám každé ráno bez-

konkurenčně naleštili podlahu a spacáky, 
komáři zpívající každý večer ukolébavku. 
A nakonec pavouci a brouci – lepší mazlí-
ky do spacáku bychom asi také jen těžko 
hledali. Jedinou větší starost nám ovšem 
dělali divočáci, kterými se to v okolí jen 
hemžilo. Ale v rámci naší etapové hry 
Asterix a Obelix jsme si s nimi vždy hra-
vě poradili a ne jednou je měli na jídelníč-
ku. Vypadá to možná jako horor, ale 
tohle všechno byla ještě procházka Raj-
skou zahradou… Poslední den (den před 
odjezdem) se v naší „Galské vesnici“ 
přemnožili Trifidi, zabijácké rostliny živící 
se lidským masem. Museli 
jsme před nimi tudíž 
uniknout na ostrov, kde 
se na nás nemohli dostat. 
V praxi to vypadalo tak, 
že jsme se zavázanýma 
očima museli jít do toho 
největšího kopce, jaký jsme měli k dispo-
zici, tím největším šáším a kopřivami jaké 
existují, přebrodit řeku, kde ne málo lidí 
vymáchalo boty a nakonec stále se zaváza-
nýma očima zapálit oheň. Nedá se říct, že 
bychom si tuto hru nějak užívali, přesto 
když se řekne tábor 2011, tak si asi 
všichni vzpomeneme na již jednou zmíně-
né i třeba dvoumetrové kopřivy, divočá-
ky, kopce a TRIFIDY. Nezapomenutelné 
jako vždy. SUPEEER!!! 
 

Podzimní prázdniny 
 

 Letošní podzimní prázdniny jsme se 
rozhodli ztrávit na severu Moravy, v 
horách, kterým se říká Orlické. Je 05:50 
ráno, tma jako v pytli, a my odcházíme 
do Skleného nad Oslavou na vlak. Mirko-
vo auto je tak hodné, že nám odveze naši 
bagáž na nádraží, tudíž se nám jde mno-
hem pohodlněji. Cesta na vlak je opravdu 
dobrodružná. Tma napravo, tma nalevo, 
takže si svítíme mobily. Naštěstí nakonec 
dorazíme beze ztrát, takže můžeme na-
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stoupit do vlaku. S několika přestupy, 
kolem jedné hodiny dorazíme do cíle - 
městečka Červená Voda. Posvačíme a 
vydáváme se na místní rozhlednu. „Tak 
daleko?“, říkají si někteří. Ve skutečnosti 
není našim největším nepřítelem ani tak 
dálka, jako nepříjemně prudké stoupání. 
Na rozhlednu dorazíme, jak by řekl bás-
ník, s jazyky až na vestách, a díky mlze, 
co by se dala krájet, si výhled můžeme 
jen představovat. Když se pak vrátíme do 
městečka, jdeme se ještě dorazit na dět-
ské hřiště. Že jsme na to velcí? Není 
pravda.Hladoví dorazíme na ubikaci - 
klubovnu místních skautů, navaříme 
špagety a pak se celý večer věnujeme 
výrobě větrníků z papíru. 
 Druhý den, brzy ráno vyrážíme na 
celodenní výlet. Cíle máme dva - Suchý 
vrch a vojenskou tvrz Bouda. Největším 
cílem ale je, vrátit se tak, abychom stihli 
promítání filmu Fimfarum. Kino totiž 
máme přímo v budově ubytovny. Takže 
celý výlet docela pospícháme. Ne málo-
krát „meleme z posledního“. Zvlášť při 
dalším příkrém stoupáni na kopec. Vrs-
tevnice na mapě opravdu odpovídají sku-
tečnosti (vrstevnice na vrstevnici). Na 
batozích si neseme všichni větrník, čímž 

se stáváme chodící atrakci. 
Když se potom dostaneme 
k tvrzi, koupíme si lístky na 
prohlídku a pak dvě hodiny 
chodíme několika kilomet-
rovým komplexem hluboko 
pod zemi. Čas je ale neú-
prosný, takže rychle pokra-
čujeme dál. Cestou k vlaku 
ještě potkáme spoustu dal-
ších bunkrů, tentokrát ale 
menších. V jednom jsou 

dokonce i pánové, převlečeni v tehdej-
ších uniformách, se kterými si parádně 
popovídáme a také se vyfotíme. Teď už 
musíme skoro utíkat. Vlak naštěstí stih-

neme, takže se nakonec můžeme v pan-
toflích a bačkorách pohodlně usadit do 
starého kina, které, považte, odložilo 
začátek promítání kvůli nám a celý den 
tak krásně zakončit. 
 Ani poslední den jsme nebyli ušetřeni 
ranního vstávání. Čekala nás dlouhá cesta 
domů a tak jsme museli brzy vyrazit. 
Přesto na tyto prázdniny, stejně jako na 
ty předchozí, budeme rádi vzpomínat. 
 

Hrabání listí 
 

 Stejně jako v minulých letech jsme i 
letos dostali za úkol pohrabat listí 
v místním parku u Hornoborského kos-
tela. A tak jsme se jeden pátek sešli a dali 
se do práce. Rozdělili jsme se na tři sku-
piny: hrabače, sběrače a vyhazovače stojí-
cí na káře. A protože nás bylo poměrně 
hodně, asi za 2 a půl hodiny jsme byli 
s prací hotovi. Vlečka byla pak odvezena 
a vše uklizeno. 
 

Předvánoční nocování 
 

Letos  jsme už po druhé slavili  Vánoce 
v klubovně MOP n a obecním úřadě. Sešli 
jsme se v hojnem počtu 26., což bylo 
chvílemi náročné, ale stálo to za 
to.JZačali jsme v pátek v 16 hod. Počasí 
nám moc nepřálo, a tak jsme si jen chvíli 
zahráli hry venku a utíkali na teplý čaj. 
Začali jsme pečením perníčků, které jsme 
si později nazdobili a vytvořili si z nich 
malé svícínky. Mezitím jsme hráli spoustu 
her, povídali si o vánočních tradicích a 
zvycích - Pouštěli jsme si lodičky, házeli 
pantoflem apod. Děti si vyrobily voňavý 
pomeranč a vánoční ozdobu na strome-
ček. Po všech našich činnostech jsme se 
odebrali do „borského kina“. Paní Křížo-
vá si pro nás v zasedací místnosti připra-
vila několik pohádek, které nám promíta-
la na 30 let staré promítačce z muzea. A 
co potom? Vyrobeného jsme toho měli 
už spoustu, všechny hry jsme taky stihli. 
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Tak snad už jen, aby přišel Ježíšek… 
Zapálili jsme si prskavky a čekali jsme. 
Čekání se vyplatilo, protože doopravdy 
přišel. Rozbalili jsme si dárečky, zazpívali 
koledy, přečetli pohádku a už konečně 
mohli jit spát.  

Další  činnost ZO 
      V rámci krajského kola soutěže Zele-
ná stezka-Zlatý list jsme zajistili ve splu-
práci s SEV Ostrůvek a Lesy ČR, s.p. 2 
exkurze do PP Šebeň pro 75 účastníků, 
kteří obdrželi zdarma Průvodce naučnou 
stezkou a Pracovní listy I. a II. 
     Ve spolupráci s SEV Ostrůvek jsme 
zajistili exkurzi pro veřejnost v PP Šebeň 
pro 52 účastníků, kteří si zakoupili 15 
průvodců Naučnou stezkou. 
     V rámci Mezinárodního roku lesů 
OSN jsme ve spolupráci s Lesy ČR, s.p. a 
Maria Podstatzká-Lichtenstein, Velkosta-
tek uspořádali návštěvu PP Rasuveň  
s programem, které se zúčastnilo 20 dětí 
i dospělých z Borů.   
     Myslivecké sdružení Bory z našeho 
podnětu vybudovalo a rozmístilo berličky 
pro dravce. 
     Účast našich dětí  v soutěži Zelená 
stezka - Zlatý list  jsme podpořili fin. 
příspěvkem na ubytování. 
     Zajistili jsme přípravu podkladů a 
vypracování žádosti na SFŽP pro obec 
Bory k čerpání odměny za ocenění obce 
Zelenou stuhou kraje Vysočina v soutěži 
Vesnice roku. 
     Zúčastnili jsme se slavnostního ote-
vření Výletní naučné stezky okolí Bobro-
vé, na které jsme se podíleli zpracováním 
podkladů zastávky č. 4 Velkého okruhu – 
inf. panelu „Mravenčí království“. 
     Na žádost Sdružení Krajina jsme u 
nás zajistili setkání neziskových organizací 
z kraje Vysočina zapojených do akce 
„Podpora zapojení veřejnosti do ochrany 
přírody a krajiny, kterého se zúčastnilo 

21 účastníků.  Z naší činnosti jsme se 
prezentovali o Mrázkově louce a Pohá-
dovém kopečku a údolíčku. MOP Bobeš 
prezentovali  svou činnost a účastníci 
setkání navštívili jejich klubovnu. Také 
shlédli prezentaci o místní vesnické ko-
munitní škole.   
     Odborná literatura naší organizace o 
ochraně přírody je zpřístupněna veřej-
nosti v obecní knihovně.   
      Odebíráme časopis Veronika, který 
je přístupný v obecní knihovně; dostává-
me tiskoviny ČSOP jako Krásy domova, 
Depeše ČSOP a MOP a také Krajský 
zpravodaj ochrany přírody.           
     Zúčastnili jsme se krajského shromáž-
dění  ČSOP v Jihlavě, kde byla za delegáta 
na sněm ČSOP za naši organizaci  zvole-
na Zuzana Filipová. 
     O naší činnosti byly uveřejňovány 
články v Borském zpravodaji a  na  webo-
vých stránkách http://www.bory.cz 
     Výroční zprávu obdrží  členové ZO, 
MOP Bobeš a  spolupracující organizace. 
 

Výsledky hospodaření 
 Při konkrétních akcích bylo zaevido-
váno 244 odpracovaných hodin. 
 Všichni funkcionáři vykonávají svou 
činnost bezplatně a neevidují se při tom 
odpracované hodiny. 
 

 Hospodářský výsledek za rok 2011:  
11 206,94 Kč. 
Pokladna ZO 
- Počáteční stav     632 Kč 
- Konečný stav     6 942 Kč 
 Pokladna MOP 
- Počáteční stav   343 Kč 
- Konečný stav     483 Kč 
Běžný účet 
- Počáteční stav   17 054 Kč 
- Konečný stav    24 234 Kč 
- Majetek - celková hodnota majetku 
k 31.12.2011 činí  96.719,-  Kč 
V účetnictví za rok 2011 nebyly účetní 
firmou zjištěny žádné nedostatky  



ZO ČSOP  BORY     59461Bory 162 
Telefon: 566535228 

E-mail: pavelkriz@centrum.cz 
IČO 43379222     

Č. ú.  ČSOB a.s. 160586995/0300 

Připravili:  

Jitka Filipová, Zuzana Filipová, Iveta 

Jakubcová, Lenka Křehlíková, Blanka 

Křížová a Pavel Kříž 

VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2011 

VYDALA ZÁKLADNÍ 

ORGANIZACE ČSOP BORY 

Rozvaha k 31.12.2011 v tis. Kč                    1.1.2011    31.12.2011 

Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem      27     39 
  B.I. Zásoby celkem        9    7 
  B.III.Krátkodobý finanční majetek celkem   18    32 
  Aktiva celkem         27    39 
 Pasiva A. Vlastní zdroje celkem       27    38 
  A.I. Jmění celkem         35    27 
  A.II. Výsledek hospodaření celkem     -8    11 
  B. Cizí zdroje celkem        0    1 
  B.III. Krátkodobé závazky       0    1 
  Pasiva celkem          27    39  
 

Výkaz zisku a ztráty  
k 31.12.2011 v tis. Kč      Činnost  hlavní,  hospodářská,   celkem   
Náklady  Spotřebované nákupy     51      2   53 
   Služby          51     6   57 
   Osobní náklady       3    0   3 
   Ostatní náklady       1    0   1 
   Celkem         106   8   114 
Výnosy  Tržby za vlastní výkony a zboží    16    34   50 
   Ostatní výnosy       37    0   37 
   Přijaté příspěvky       24    0   24 
   Provozní dotace       14    0   14 
   Celkem         91    34      125 
Výsledek hospodaření po zdanění     -15    26   11 

Poděkování 
Děkujeme  všem, kteří nám jakkoliv 
pomohli, zejména: 
Kancelář  ÚVR ČSOP Praha 
Kancelář MOP ČSOP Praha 
Kraj Vysočina 
Krajský  úřad kraje Vysočina, odbor  
životního prostředí 
Lesy ČR, s.p. - Lesní správaě Nové 
Město na Moravě 
Maria Podstatzká-Lichtenstein, Vel-
kostatek 
Myslivecké sdružení Bory 
Obecnímu  úřadu Bory 
Sdružení Krajina. 
SEV Ostrůvek Velké Meziříčí 


