
                Český svaz ochránců přírody 
 

Člen IUCN, nositel ocenění  OSN - UNEP„Global  500“ 
 

 
 

Základní organizace Bory 66/02 
 
 

  _________________________________________________________________ 
 

Výroční zpráva za rok 2000 
     _______________________________________ 
 
 
 
 
1)  Organizační věci : 
 

 

Naše základní organizace sdružuje 13 členů, účast členů na jednáních se zlepšila. Hlavní 
náplní činnosti ZO bylo plnění jednotlivých úkolů podle plánu činnosti organizace. Všichni 
členové se několikrát sešli na výsadbě zeleně a údržbě Mrázkovy louky. Další práce byly 
prováděny za účasti menšího počtu členů nebo individuálně.  

 

Funkcionáři organizace v tomto roce byli: předseda-Pavel Kříž, hospodářka-Jana 
Vaverková, revizor-František Eliáš, člen výboru a vedoucí MOPu Bobeš - Blanka Křížová 

 

Celkem bylo odpracováno  144  hodin, přičemž práce spojená s výkonem funkcí v 
organizaci se nevykazuje. To platí zvláště  u vedoucích MOPu při přípravě a vedení dětí.    
Nižší . Nižší počet hodin byl způsoben výrazným obdobím sucha na jaře, kvůli kterému 
jsme zastavili plánovanou výsadbu zeleně. Toto sucho také zavinilo vysoký úhyn v tom roce 
vysázených stromů a keřů.  Přehled o počtu odpracovaných hodin je uveden v závěru 
výroční zprávy. Při pracích ZO se také zúčastnili i příslušníci rodin členů ZO, nebo jejich 
děti a jimi odpracované  hodiny jsou zahrnuty do součtu hodin členů. Průměrně jeden člen 
ZO odpracoval 10 hodin. Další hodiny odpracovali nečlenové ZO, z nichž někteří uvažují 
se vstupem do ZO.. 

 

Činnost organizace se soustředila zejména do oblasti výsadby a údržby zeleně. Bylo 
pokračováno v údržbě PP Mrázkova louka. Dále jsme pracovali na projednávání  návrhu 
PP Šebeň u Dobré Vody.  
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I když se provedlo  méně  práce za úhradu, podařilo se zachovat vysoce příznivou relaci 
mezi příjmy a výdaji. Je to zejména tím, že nebyly čerpány finanční prostředky  k vybavení 
členů pracovními pomůckami a ochrannými oděvy.  

 

Organizace spolupracovala s Obecním úřadem v Borech,  Okresním úřadem ve Žďáře nad 
Sázavou, Agenturou OP v Havlíčkově Brodě. Podle potřeby a nebo požadavků jsme 
spolupracovali s občany v obci. 

 

Samozřejmá je  spolupráce na úrovni ČSOP - organizační záležitosti vůči ústředí, ,  Mladí 
ochránci přírody - soutěž Stříbrná nit, příspěvky do Depeší Mop, ale i v programu akce 
Formica. Také jsme se zúčastnili jednání o volbě delegáta na Sněm ČSOP ze základních 
organizací našeho okresu  a jednání zástupců ZO za jižní Moravu v Brně o aktuálních 
otázkách ČSOP a volbě delegátů na Sněm ČSOP.  

 

 Informace o ochraně přírody a chráněných územích v obci byly poskytovány zájemcům 
z řad studentů. 

 

Informace o naší organizaci jsou na webových stránkách obce Bory.  

 

Vedení účtu ZO bylo převedeno z důvodů vysokých poplatků za vedení účtu od České 
spořitelny na ČSOB. 

 
2)  Ochrana přírody :  
 

Přírodní památka Mrázkova louka – byla opět provedena  údržba spočívající v posečení a 
odklizení trávy a vysekání  nárostu olše. Práce byly provedeny na základě smlouvy 
uzavřené s Agenturou ochrany přírody v Havlíčkově Brodě v rámci programu MŽP - Péče 
o krajinu. Práce byly tentokrát provedeny díky vysokému pracovnímu úsilí členů v jednom 
dni.  Dále jsme se zúčastnili prací  na přípravě vyhlášení PP Šebeň . 

 

3)  Ostatní činnost 
 

Výsadba zeleně – Javory kleny byly vysázeno okolí vodních nádrží (k čištění odpadních 
vod) v Dolních a Horních Borech, Jírovcem maďálem u cesty do Sedličky a od Bukovce. 
Celkem 75 ks 

Javory kleny z naší školky byly také vylepšeny uhynulé stromky v  obci (10 ks). 

Byla provedena výsadba 20 ks keřů Zlatice nejzelenější (Zlatý déšť) u místní komunikace 
před základní školou až k obecnímu úřadu mezi již odrostlé borovice. 

Během roku provedena  kontrola anebo údržba oplocení (opakovaná) i u dřívější výsadby . 

Dříve vysázené stromy byly podle potřeby vyvětvovány. 
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Byl proveden výřez a úklid keřů za účelem uvolnění dřívějších našich výsadeb ve starém 
stromořadí v Krásněvsi a u výsadby u cesty k Radenicím. 

 Ve školce byl proveden úklid napadaných větví ze stromů nad školkou, větší oprava 
oplocení a  vyvětvení sazenic.  

O  naší činnosti  byla pořizována fotodokumentace. 

Organizace odebírala časopisy Veronika, Nika, Ekolist a Depeše ČSOP a MOP. Dále jsme 
obdrželi mnoho propagačních a odborných materiálů, které však jsou, tak jako časopisy, 
málo členy ZO využívány.                                        

V místní lidové knihovně byla z knih a materiálů ČSOP zřízena knihovnička odborné 
literatury pro návštěvníky knihovny.                      
 
4)  Činnost Mladých ochránců přírody (MOP) Bobeš       
 

Během roku jsme uskutečnili asi 60 schůzek, které se konaly v MLK a také v malé 
zasedačce Obecního úřadu. Jsme rozděleni na dvě družiny. Laďa Zachoval je vedoucí 
jedné a Blanka Křížová vedoucí druhé. Máme v současnosti 27 zapsaných dětí. 

Velkým přínosem se pro nás stala v minulém roce Dáša Mejzlíková. Začala dojíždět na 
pravidelné schůzky. Na rozdíl od nás dvou má i patřičné pedagogické vzdělání. Taky jsme 
mimo Dášu k nám „přetáhli“ ještě dva vedoucí z podnikového tábora. Markétu – 
absolventku pedagogické školy a Pepu – výtvarníka. 

Vícedenní výpravy jsme zahájili v lednu pobytem na chatě Baronka u Sklenského rybníka. 
Hlavně jsme si užívali sněhu, vyřezávali, vyráběli bubny a hráli na ně. 

V květnu jsme vyrazili poprvé v hojném počtu na Vídeňský pochod. Statečně jsme ušli asi 
17 km. 

Další naše výprava byla v červnu na Hlubokou na republikové setkání Pionýrů. 

V červenci proběhl tábor, naše největší akce v roce. Trval tentokrát 14 dnů. Hodně pršelo, 
ale jak je vidět z fotografií, až tak moc nám to nevadilo. Celotáborová hra měla název 
Krhútská kronika. Už jsme tenhle námět jednou použili, ale ony se děti zcela vyměnily a 
tehdy v roce 1997 bylo všechno složité a na vlastní hru nebylo dost času. 

Na podzimní prázdniny jsme jeli do Blanska do základní školy T.G. Masaryka.Ubytování 
v tělocvičně je pro naše děti tak zajímavé, že jsou schopny se na tělocvičném nářadí zničit. 
Pochodili jsme  Moravský kras, vyráběli větrníky (cestou domů nám to slušelo!) a hlavně si 
užívali krásné podzimní přírody. A ta se v tomto podivném podzimu vyřádila. 

Tradiční Štědrovečerní vycházka byla v roce 2000 akcí závěrečnou. 

Celý rok jsme opět plnili úkoly Stříbrné nitě. Skončili jsme na 8. místě v pořadí soutěžících 
MOPů. No, medailové umístění to není, ale být  osmí v celostátní soutěži snad jde. 
V říjnu jsme se zase rozhodli spálit listí jírovců v parku v Horních Borech. Klíněnka se tím 
dobře zničí. Počasí se nám ale nevyvedlo, když  jsme měli listí na kupách, začalo pršet. A 
tak vlastní pálení vypadalo spíš jak čarodějnický obřad. Zbytek potom uklidili děti ze ZŠ 
při hrabání celého parku. Je nám jasné, že tento úkol jsme  moc nezvládli. 
Už druhý rok jsme zapojení do programu Zachraňte studánky, který vyhlásilo a koordinuje 
ČSOP ve spolupráci s Lesy České republiky. Staráme se o 3 studánky. Ještě nemáme 
dokončenou jejich evidenci a všechny rozbory. 
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5) Přehled  o hospodaření ZO 
 
 

Počáteční stav k  1.1.2000 19565,51   

Příjmy Výsadba zeleně celkem  7500,00 

 Dotace Mrázkova louka 6000,00 

 Členské příspěvky + MOP       1630,00  

 Drobný prodej 300,00 

 Příspěvek na náklady  MOP 
z ústředí ČSOP 

   1645,00 

 Úroky  344,76 

Celkem   příjmy 17419,76  

 

Výdaje: Občerstvení, dárky 1088,70 

 Poštovné 43,00  

 Cestovné 123,00 

 Kopírování, výpisy z EN 271,50  

 MOP 1960,00 

 Členské známky včetně MOP 2550,00 

 Poplatky za vedení účtu 334,00 

 Krmení pro ptactvo 75,00 

Celkem výdaje 6445,20 
Zůstatek  k  31.12.2000 30540,07 
 

 
6)  Přehled odpracovaných hodin   
 

V roce  2000 bylo celkem odpracováno = 144 hodin (v závorce  r. 1998 = 368), z toho 
členy ZO  130 hodin,  jeden člen ZO  tedy průměrně odpracoval 10 (23) hodin. 

 

Eliáš   8 (7), Jurek  0 (19), Křížová Blanka  0 (9), Křížová Vendulka  13 (25), Kříž Pavel  
38 (73), Kříž Štěpán  7 (17), Láznička Jan st. 7 (69), Láznička Jan ml. 11, Láznička Petr 
11,  Prudková  12(17), Prudek  5  (4), Toman  4 (13), Vaverková   6 (7), Vávra  8 (18). 

 

Ostatní  - Konečný 7, Mejzlíková 7. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Základní  organizace Českého  svazu  ochránců  přírody  v  Borech    

          
                
  
 
 
 
 
 
 
 

 Výroční zpráva za rok 1997                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  Organizační věci : 
 
     Naše základní organizace má 13 členů. Byla provedena 1 výroční a 2 členské schůze. 
Účast členů na jednání není úplná. 
     Celkem bylo odpracováno  226 hodin, přičemž práce s výkonem funkcí v organizaci se 
nevykazuje.  Počet hodin je proti minulému roku  o něco nižší . Ne všichni členové se 
pracovně zapojili do naší činnosti, další jsou velmi aktivní a jsou zárukou splnění plánů 
činnosti organizace. Ve výkazu je také zahrnuto 11 hodin odpracovaných dalšími občany. 
     Činnost organizace se soustředila zejména do oblasti výsadby a údržby zeleně. Tradičně 
úspěšná byla rozsáhlá činnost práce s dětmi v rámci Mopu. 
    Podařilo  se zachovat velmi příznivou relaci mezi příjmy a výdaji. Ze strany členů nebyly 
většinou možnosti hmotné zainteresovanosti využity. 
    Přetrvává nepříliš aktivní postoj  některých členů v jejich zapojení do činnosti 
organizace a  je škoda, že nevyužívají všech možností, které jim  naše organizace nabízí.  
     Organizace spolupracovala s Obecním úřadem v Borech, Městským úřadem ve Velkém 
Meziříčí, Okresním úřadem ve Žďáře nad Sázavou,  Správou CHKO Žďárské vrchy a 
samozřejmě s různými orgány ČSOP. 
   Naše organizace je evidována v Adresáři nevládních organizací Agentury Koniklec  
vydané knižně i pro PC. 
 
 
 
2)  Ochrana přírody : 
 
    Mrázkova louka - byla provedena kompletní údržba spočívající v posečení a odklizení 
trávy a vysekání  nárostu dřevin Františkem Eliášem, jenž práci vykonal v rozsahu 40 
hodin v rámci smlouvy o provedení práce  uzavřené s Okresní úřadem. Část plochy byla 
posečena na náklady ZO a trávu si usušil a odvezl příbuzný vlastníka pozemku. Byly 
zahájeny administrativní kroky k uvedení evidence pozemků do souladu se skutečností z 
toho důvodu, aby mohly být využity dotace  MŽP, které není možné čerpat na lesní 
pozemky. 
 
     Památné stromy - koncem roku byla označena tabulí se státním znakem a informačním 
textem skupina 4 lip v polích u obce Rousměrov. Označení již vyhlášených Památných 
stromů v Borech bylo shledáno v pořádku. 



 
     Umělé hnízdní dutiny pro dravce a sovy  - nebyla provedena kontrola zdali byly využity 
. 
 
     Výr velký - bylo zjištěno a sledováno i s fotodokumentací vyvedení 2 mláďat v Pekle. 
Byla snaha provést okroužkování, ale pro pokročilou dobu byla mláďata velmi vyspělá a z 
hnízda odlétla. 
 
     Mravenci na Dobré Vodě - byly provedeny další odborné práce související s přípravou 
na vyhlášení  naleziště chráněným územím v návaznosti na nový lesní hospodářský plán. 
 
     Chráněné rostliny - byla provedena údržba naleziště chráněných rostlin nad rybníkem 
Horníkem studenty Univerzity  Palackého v Olomouci v rámci udělené dotace MŽP. V 
rybníčku u lomu Krásněves byl fotograficky dokumentován výskyt  souvislého porostu 
kvetoucích rostlin Ďáblíka bahenní 
 
 
                                                                 
 
     Eroze půdy  - na polích ZD Zemas směrem k Cyrilovu dále pokračovala a byla pořízena 
fotodokumentace. Byly  zahájeny administrativní přípravy k získání  dotace na řešení 
situace a uvažovány možnost řešení. Jako součást řešení provedena výsadba zeleně v 
lokalitě Na hraničkách. 
                                                                 
 
3)  Činnost Mladých ochránců přírody (MOP) 
      Naše letošní činnost se asi od let předcházejících příliš nelišila. Plnili jsme úkoly 
soutěže Stříbrná nit. Na konci ročníku 97-98 jsme byli na místě 11., Dostali jsme za 
odměnu balíček materiálů pro naši práci. Teď v únoru jsme v tabulce 6.. 
      Balíček  knih a různých pomůcek jsme obdrželi i před táborem a  na Vánoce. 
     Letní tábor jsme letos zaměřili na CTH Krhutská kronika. Červencové počasí bylo dost 
dramatické i v druhé půlce měsíce, ale vše jsme zvládli.  
      Mimo jednodenních výprav a schůzek jsme se vypravili i na dvě víkendové výpravy: V 
únoru na chatu Baronka a podzimní prázdniny v říjnu jsme prožili na chalupě v Krátké. 
Tato podzimní výprava patří k nejhezčím v celé naší historii. 
 
                                                          ��� 
      Březové lístky  
      Březovými lístky se navzájem (zejména však směrem zdola nahoru) oceňují lidé, kteří 
ve prospěch naší společnosti nezištně a dlouhodobě pracují s kolektivy dětí a mládeže ..... 
      V posledních letech můžete tyto vzácné odznáčky vidět i na bundách našich vedoucích 
i dětí.  Blanka - tmavě modrý 
        Martina, Dáša, Vendulka, Aleš, Laďa Zachoval a Jana Marková - světlemodrý 
        Iveta Vaverková, Martin Zachoval a Míša Zikmundová - zelený  
                                   (První tři jmenované asi v nejbližší době obdrží BL o stupeň vyšší.) 
 
   
4)  Ostatní činnost 
 



     Výsadba zeleně - javory z naší školky byly vysazeny v okolí obce v lokalitách Hraničky 
(80 ks),  Babačka a cesta k Hatím (40 ks) a u hřiště pod Horníkem (19 ks) okolo silnice. U 
silnice od Krásněvsi do Borů bylo vysázeno 72 sazenic na základě zakázky od SÚS  jako 
doplnění stávající výsadby. V Krásněvsi byla  nová výsadba  v lipovém stromořadí 
doplněna 6 lipami. Ve Skleném u Kmentů bylo vysazeno okolo potoka před halami pily 
vysaueno 12 javorů. Celkem bylo tedy vysazeno 223 javorů a 6 lip. 
     Uvedená výsadba byla oplocena a provedena  kontrola anebo údržba oplocení i u 
dřívější výsadby  před zimním obdobím. 
     Ve školce byla provedeno posečení plevele a vyvětvení sazenic. 
 
 
    O  naší činnosti  byla pořizována fotodokumentace. 
 
    Organizace odebírala časopisy Veronika, Nika, Koniklec, Sysifos, Ekolist a Depeše 
ČSOP a MOP. Dále jsme obdrželi mnoho propagačních a odborných materiálů, které jsou   
tak jako časopisy málo využívány.                                                             
 
 
5) Přehled  o hospodaření v roce 1997 
 
Počáteční stav  k 1.1.1997    3137,95 Kč  
 
Příjmy: výsadba zeleně       10400,-    Kč  
             prodej oplocenek        66,-    Kč 
             úroky                        106,40 Kč     
 
             Celkem   příjmy    10412,40 Kč   
 
Výdaje: všeobecný materiál  1326,50 Kč 
              předplatné časopisů  974,-   Kč 
              fotografické práce    210,30 Kč 
              pohoštění VČS         329,50 Kč   
              poštovné                    54,-    Kč 
              kopírování                  34,50 Kč 
              sečení Mrázkova l.    600,-    Kč 
              ÚMOP                      400,-    Kč 
              členské známky        1100,-   Kč 
               poplatky za účet        430,-   Kč 
 
               Celkem výdaje         5458,80 Kč 
    
 Stav k  31.12.1997                 8091,55 Kč 

               
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
      
6)  Přehled odpracovaných hodin 
 
Eliáš 24 (+40) 
Jurek  8 
Křížová Blanka  6 
Křížová Vendulka 22 
Kříž Pavel 58 
Láznička  15 
 
Prudková  0 
Prudek   4 
Toman 8 
Vaverková 15 
Vávra 15 
 
Ostatní občané - Křehlík 11, Dostál 4    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Český svaz ochránců přírody 
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Výroční zpráva za rok 1998 
 
 
 

 
 
 
 
 

66/02  ZO ČSOP BORY - 594  61  Bory 162 
 
 
 

 
 
1)  Organizační věci : 

 

     Naše základní organizace sdružuje 13 členů. Byla provedena 1 
výroční a 1 členská schůze, účast členů na jednáních nebyla vždy úplná. 
Hlavní náplní činnosti ZO bylo plnění jednotlivých úkolů podle plánu 
činnosti organizace. Společně jsme se sešli  3 x při výsadbě zeleně, 2 x 

při pracech na údržbě PP Mrázkovy louky a další práce byly 
většinou prováděny individuálně.  Členové byli zváni na akce 
většinou osobním  pozváním. 

     Funkcionáři organizace v tomto roce byli : předseda-Pavel 
Kříž, hospodářka-Jana Vaverková, revizor-František Eliáš, člen 
výboru a vedoucí MOPu Bobeš - Blanka Křížová 

        Našim zakládajícím členům Janu Lázničkovi a Jaroslavu Tomanovi jsme blahopřáli k 
významnému životnímu  výročí - padesátinám. 

 

 

 

  



     Celkem bylo odpracováno  260 hodin, přičemž práce 
spojená s výkonem funkcí v organizaci se nevykazuje.  
Počet hodin je proti minulému roku o 34 vyšší . Již všichni 
členové se pracovně zapojili do naší činnosti,  přehled o 
počtu odpracovaných hodin je uveden v závěru výroční 
zprávy. Při pracích ZO se mnohdy zúčastnili i příslušníci 
rodin členů ZO, nebo jejich děti a jimi odpracované  
hodiny jsou zahrnuty do součtu hodin členů. Průměrně 
jeden člen ZO odpracoval 17,5 hodiny. V celkovém součtu 
hodin je začleněno i 28 hodin odpracovaných členy MOP 
Bobeš a 4 hodiny odpracované trvalým příznivcem naší ZO  
Vladimírem Křehlíkem. 

 

     Činnost organizace se soustředila zejména do oblasti výsadby a údržby zeleně. Tradičně 
rozsáhlá byla činnost práce s dětmi v rámci MOPu. 

 

    Podařilo  se zachovat velmi příznivou relaci mezi příjmy a výdaji. Z tohoto důvodu byly 
finanční prostředky poprvé ve větší míře využity k vybavení členů pracovními pomůckami a 
ochrannými oděvy.  

 

     Organizace spolupracovala s Obecním úřadem v Borech, Mysliveckým 
sdružením Bory, Okresním úřadem ve Žďáře nad Sázavou,  Správou CHKO 
Žďárské vrchy, Agenturou OP v Brně, TIS Praha, Městským úřadem ve 
Velkém Meziříčí, Správou a údržbou silnic Žďár nad S. a Útulkem pro psy ve 
Velkém Meziříčí. Podle potřeby a nebo požadavků jsme 
spolupracovali s občany v obci např. zajišťování 

odborné literatury pro studenty, odborná i finanční podpora 
přezimování ježků. Samozřejmá byla spolupráce na úrovni ČSOP - 
organizační záležitosti vůči ústředí, ale i s ZO ČSOP Liberec - program akce Formica,  
MOP - soutěž Stříbrná nit, Klubíčko, příspěvky do Depeší mop a článek do Depeší ČSOP o 
problematice myslivosti .  

 

   Naše organizace je evidována v Adresáři nevládních organizací Agentury Koniklec  
vydané knižně i pro PC (letos provedena aktualizace údajů). 

 
 
 

2)  Ochrana přírody :  
 

    Mrázkova louka - byla provedena kompletní údržba spočívající v posečení a odklizení 
trávy a vysekání  nárostu olše, včetně skácení uschlých nebo vyvrácených stromů smrku u 
informačního panelu. Práce byly provedeny na základě smlouvy uzavřené s Agenturou 
ochrany přírody v Brně v rámci programu MŽP - Péče o krajinu, kde jsme získali  dotaci v 
částce 4000 Kč. 

 

 

 

 

 



Památné stromy - plánovaná údržba 4 lip v polích u obce Rousměrov nebyla přes příslib 
MěÚ ve Velkém Meziříčí provedena. Označení již vyhlášených Památných stromů bylo v 
pořádku. 

 

     Umělé hnízdní dutiny pro dravce a sovy  - nebyla provedena 
kontrola, zdali byly využity .  

 

     Výr velký - sledování nebylo provedeno. 

 

     

 

     Mravenci na Dobré Vodě - byly prováděny pomocné práce související s přípravou 
podkladů na vyhlášení  naleziště chráněným územím, které zajišťoval Bc. Milan  Daďourek 
pro Okresní úřad. V současné době  je návrh na vyhlášení lokality za Přírodní památku 
připraven k projednání OkÚ s vlastníky pozemků. Vendulka Křížová napsala příspěvek o 
průzkumu lokality do Zpravodaje Akce Formica vydávaného ZO ČSOP Liberec. Vydání  
jsme podpořili částkou 500 Kč. 

 

      Eroze půdy  - na polích ZD Zemas směrem k Cyrilovu pokračovaly administrativní 
přípravy k získání dotace na řešení situace v rámci Programu MŽP - Péče o krajinu.  Jako 
součást řešení provedena výsadba zeleně na okraji polí  - pravém okraji silnice na Cyrilov 
a údržba již provedené výsadby v lokalitě Na hraničkách. 

                                                                 

 

3)  Činnost Mladých ochránců přírody 
 (MOP)       
 Kroužek pracoval tak jako v minulých letech. Činnost 
byla pestrá a plnění úkolů soutěže Stříbrná nit už jsme se 
nevěnovali naplno, přesto jsme se v celoročním hodnocení 
umístili docela dobře na 9. místě. Za odměnu jsme dostali  
balíček materiálů pro naši práci. Momentálně ještě v tabulce 
nejsme, protože jsme se zapojili až minulý měsíc. V září jsme totiž řešili „kádrové změny ve 
vedení“ výsledkem nakonec žádné velké změny nejsou - Blanka Křížová a Laďa Zachoval.  

 V červnu se 4 naši instruktoři zúčastnili „Klubíčka“ - setkání MOPíků, které 
pořádalo CDM ČSOP. Setkání se konalo v Ratibořských horách v jižních Čechách. 

 Letní tábor 98. Tak to byla v naší dosavadní činnosti novinka! Byl to totiž tábor 
putovní! Navštívili jsme Tišnov, Nedvědici, na hradě Pernštejn jsme si odpracovali nocleh 
a prohlídku, další den a noc jsme prožili v Country městečku ve Zvoli, další na srubu u 
Devíti skal, kde jsme absolvovali malý horolezecký kurz pod odborným vedením...Tak 
probíhal první týden. Druhý týden nás čekala chata CHKO v rezervaci Babín, brigáda a 
kola. Obojí jsme řádně využívali. Naší prací pro CHKO, bylo hlavně kopání jezírek v 
rašelině, natíraní chaty, starání se o kavku ve voliéře atp.. 

  

 Mimo jednodenních výprav a schůzek jsme se vypravili i na dvě víkendové  výpravy: 
V březnu  na chatu Baronka a v červnu do Mohelnice. 

 

 



 Od CDM ČSOP jsme obdrželi i před táborem a  na Vánoc balíček knih a různých 
pomůcek. 

 

                                                          ��� 

 

      Březové lístky barvy zelené za rok 98 obdrželi: Jana Vaverková ml., David Marek, 
Luděk Večeřa, Ondra Zikmund a Zuzka Filipová. 

 

4)  Ostatní činnost 
 

     Výsadba zeleně - javory z naší školky byly vysazeny v okolí obce u 
silnice k Cyrilovu  (65 ks.),  u cesty za lomem a na mezi pod lomem v 
Horních Borech (110 ks.),  okolo silnice k Vídni (86 ks.) a nahradili 
jsme uschlé stromky u hřiště v Horních borech (6 ks.). Celkem bylo tedy 
vysazeno 267 javorů, což je za minulé roky nejvíc. V rámci výsadby 
Stromů republiky k 90. výročí založení našeho státu jsme zdarma 
připravili k  slavnostní výsadbě u obecního úřadu 2 vzrostlé sazenice 
lípy a zajistili jejich evidenci v TISu Praha. 

   Uvedená výsadba byla oplocena a během roku provedena  kontrola 
anebo údržba oplocení (opakovaná) i u dřívější výsadby . 

     Ve školce byl proveden úklid napadaných větví ze stromů nad 
školkou a  vyvětvení sazenic. Sazenice jírovců jsou již vhodné k výsadbě.  

        Při kontrole provedené údržby vzrostlého stromu lípy u silnice (spojením rozlomené 
vidlice kmene ocelovými táhly v roce 1992 ) bylo již  zjištěno úplné zacelení trhliny . 

 

 O  naší činnosti  byla pořizována fotodokumentace. 

 Organizace odebírala časopisy Veronika, Nika, Koniklec, Sysifos, Ekolist a Depeše 
ČSOP a MOP. Dále jsme obdrželi mnoho propagačních a odborných materiálů, které však 
jsou, tak jako časopisy, málo členy ZO využívány.                                                             
 
 
5) Přehled  o hospodaření v roce 1998 (Kč) 
 

Počáteční stav  k 1.1.1998  8091,55  

Příjmy výsadba zeleně celkem 16060,00 

 dotace Mrázkova louka 4500,00 

 označení památného stromu 600,00  

 úroky 210,76   

Celkem   příjmy 21 370,76  

 

 

 

 



Výdaje: knihy 255,00  

 předplatné časopisů 707,00  

 fotografické práce 292,40 

 občerstvení, dárky 1109,80 

 poštovné 70,00   

 telefon 30,20 

 kopírování 40,00  

 sečení Mrázkova l. 900,00  

 MOP 400,00 

 členské známky 1400,00 

 poplatky za účet 744,00 

 ochranné pomůcky a nářadí 9694,10 

 příspěvky : útulek 500,00 

                   ježci 200,00 

                   Formica 500,00 

                   MOP 869,70 

Celkem výdaje 17 324,20 
Stav  k  31.12.1998 12 138,11 
 

 

6)  Přehled odpracovaných hodin   

 

 1998 = 260 (v závorce  r. 1997 = 226), z toho členy ZO 228 hodin,  jeden člen ZO  tedy 
průměrně odpracoval  17,5 hodiny. 

 

Eliáš   21 (24 + 40), Jurek  10 (8), Křížová Blanka  11 (6), Křížová Vendulka  17 (22), Kříž 
Pavel  63 (58), Kříž Štěpán  18 (0), Láznička  25 (15),  Prudková  9(0), Prudek  7  (4), 
Toman  14 (8), Vaverková   7 (15), Vávra  26 (15). 

 

Ostatní  - Křehlík  4 (11), úMOP Bobeš 28 (0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český svaz ochránců přírody 
 

Člen IUCN, nositel ocenění  OSN - UNEP„Global  500“ 
 

_____________________________ 

 

 
 

Výroční zpráva za rok 1999 
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1)  Organizační věci : 
 

 

 

 

Naše základní organizace sdružuje 13 členů. Byla provedena 1 výroční a 2 členské schůze, 
účast členů na jednáních se zlepšila. Hlavní náplní činnosti ZO bylo plnění jednotlivých 
úkolů podle plánu činnosti organizace. Společně jsme se sešli na besedě s naším nejstarším 
členem Karlem Voráčem při návštěvě Brna a při oslavě 20. výročí založení organizace na 
Gerlindě v Rousměrově  s MOPem Bobeš. Všichni členové se několikrát sešli na výsadbě 
zeleně a údržbě Mrázkovy louky. Další práce byly prováděny za účasti menšího počtu členů 
nebo individuálně. Členové byli zváni na akce většinou osobním  pozváním. 

 

Funkcionáři organizace v tomto roce byli: předseda-Pavel Kříž, hospodářka-Jana 
Vaverková, revizor-František Eliáš, člen výboru a vedoucí MOPu Bobeš - Blanka Křížová 

 

Celkem bylo odpracováno  368  hodin, přičemž práce spojená s výkonem funkcí v 
organizaci se nevykazuje.  Počet hodin je proti minulému roku o 108 vyšší. Již všichni 
členové se pracovně zapojili do naší činnosti,  přehled o počtu odpracovaných hodin je 
uveden v závěru výroční zprávy. Při pracích ZO se mnohdy zúčastnili i příslušníci rodin 
členů ZO, nebo jejich děti a jimi odpracované  hodiny jsou zahrnuty do součtu hodin členů. 
Průměrně jeden člen ZO odpracoval 23 hodin. V celkovém součtu hodin je začleněno i 84 



hodin odpracovaných členy MOP Bobeš a 6 hodiny odpracované trvalým příznivcem naší 
ZO  Janem Křehlíkem. 

 

Činnost organizace se soustředila zejména do oblasti výsadby a údržby zeleně. Bylo 
pokračováno v údržbě PP Mrázkova louka. Nově jsme pracovali při ochraně mravenců 
v navrhované PP Šebeň u Dobré Vody.  

 

Podařilo  se zachovat velmi příznivou relaci mezi příjmy a výdaji. Proto bylo možné 
finanční prostředky  využít k vybavení členů pracovními pomůckami a ochrannými oděvy.  

 

Organizace spolupracovala s Obecním úřadem v Borech, Mysliveckým sdružením Bory, 
Okresním úřadem ve Žďáře nad Sázavou,  Správou CHKO Žďárské vrchy, Agenturou OP 
v Havlíčkově Brodě, Městským úřadem ve Velkém Meziříčí, Farním úřadem Velké Meziříčí 
a Správou a údržbou silnic Žďár nad S.. Podle potřeby a nebo požadavků jsme 
spolupracovali s občany v obci. Samozřejmá je  spolupráce na úrovni ČSOP.- organizační 
záležitosti vůči ústředí, ale i s ZO ČSOP Liberec - program akce Formica,  MOP - soutěž 
Stříbrná nit, příspěvky do Depeší Mop a článek do Zpravodaje akce Formica . 

 

Informace o naší organizaci jsou na webových stránkách obce Bory. Dva články o naší 
činnosti jsme napsali do Velkomeziříčska.  
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2)  Ochrana přírody :  
 

Mrázkova louka – byla opět provedena kompletní údržba spočívající v posečení a odklizení 
trávy a vysekání  nárostu olše. Práce byly provedeny na základě smlouvy uzavřené s 
Agenturou ochrany přírody v Havlíčkově Brodě v rámci programu MŽP - Péče o krajinu.. 

 

Památné stromy – byl opraven neznámým pachatelem poškozený informační panel u lip 
v parku v Horních Borech. Po objednávce Obecního úřadu Chlumek byla provedena 
příprava na vyhlášení Památných stromů – lípy a jírovce v obci. 

 

Mravenci na Dobré Vodě – zúčastnili jsme se prací na vypracování projektu vyhlášení PP 
Šebeň zajišťovaných Bc. Milan Daďourkem pro Okresní úřad. Také jsme provedli 
technické zajištění některých mravenišť ohrazením a kolíky před poškozením. Vendulka 
Křížová napsala příspěvek o propagaci lokality do Zpravodaje Akce Formica. Tato 
propagace byla provedena vyvěšením informačního panelu a vypracováním informačních 
letáčků /rozdalo se jich přes 100 ks/ pro veřejnost při příležitosti Vídeňského pochodu, 
jehož trasa vedla přes lokalitu . 

 

Eroze půdy - na polích ZD Zemas směrem k Cyrilovu pokračovaly administrativní přípravy 
prodiskutováním možnosti financování  v rámci Programu MŽP - Péče o krajinu.  Jako 



součást řešení dokončena výsadba zeleně a její údržba na okraji polí v lokalitě Na 
hraničkách. 

                                                                 

3)  Ostatní činnost 
 

Výsadba zeleně – Javory byly vysázeno stromořadí u cesty k Ševčině (35 ks), u cesty 
k Radenicícm (15 ks) a 10 ks na mezi pod cestou k Radenicím. Dále bylo vysázeno 30 ks Na 
hraničkách a 10 ks na mezi s erozí za Kvapilovými.  

Javory z naší školky byly také vylepšeny uhynulé stromky v okolí obce u silnice k  Vídni (16 
ks) a u cesty k Hatím (14 ks), u silnice ke Krásněvsi (5 ks) a (7 ks) do stromořadí lip u cesty 
Krásněves a 4 ks na mezi u lesa Hauptštejn. 

Pro potřeby Farního úřadu Velké Meziříčí bylo vyzvednuto a zdarma věnováno 10 ks 
Jírovce a 22 ks Javorů a 2 ks Lípy. Stromky byly vysázeny v okolí křížů velkomeziříčské 
farnosti. Podobně jsme sami v Borech a Radenicích vysázeli ke křížům 6 Jírovců a 2 
Javory. 4 ks Jírovců bylo věnováno k výsadbě do honitby Zahradiště. . Celkem bylo tedy 
vysazeno 166 javorů klenů, poprvé byly vysazovány jírovce v počtu 26 ks a 2 ks lípy, tedy 
celkem 192 ks 

Uvedená výsadba byla oplocena a během roku provedena  kontrola anebo údržba oplocení 
(opakovaná) i u dřívější výsadby . 

 Ve školce byl proveden úklid napadaných větví ze stromů nad školkou, oprava oplocení a  
vyvětvení sazenic.  

O  naší činnosti  byla pořizována fotodokumentace. 
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Organizace odebírala časopisy Veronika, Nika, Ekolist a Depeše ČSOP a MOP. Dále jsme 
obdrželi mnoho propagačních a odborných materiálů, které však jsou, tak jako časopisy, 
málo členy ZO využívány.                                                             
 
 
4)  Činnost Mladých ochránců přírody (MOP) Bobeš       
 

 

Letošní činnost kroužku už probíhala zase naplno. Navíc větší část akcí byla ve spolupráci 
s naší ZO. 

Hned po novém roce jsme byli na Babíně. Byla to výprava opravdu zimní, hlavně jsme 
bruslili. Ale stihli jsme i práci, kterou pro nás pan Eleder připravil – nošení písku na umělé 
ostrovy v Matějovském rybníku a přesazování rašeliníku do jezírek, která jsme vytvořili  
loni o prázdninách. Přesazování v lednu? Taky jsme se divili. Ale mech se ujal, na podzim 
jsme si to ověřili. 



Hned v březnu jsme se vypravili na Baronku – naše další zamilované místo. Zde nás čekalo 
jen starání se o sebe a hodně her a zábavy. 

V červnu jsme prožili pár hezkých dnů v Praze.  

A je tady léto a tábor! Ten letošní se opravdu vydařil a to hlavně díky parádní 
celotáborové hře Návrat z hvězd. Na táboře nás také zastihlo zatmění slunce – připravené! 
Tábor probíhal opět na tábořišti u Pavlova a bylo nás 35. 

První výpravu v novém školním roce jsme měli naplánovanou na podzimní prázdniny. Byli 
jsme už zcela zabráni do příprav, když najednou volal pan Eleder z CHKO. Potřeboval 
naši pomoc. Rozvádět vodu z vypouštěného Babínského rybníka po rezervaci. Dělat jezírka, 
potůčky, přehrady… To je práce pro nás! Ještě jsme za ten víkend zvládli spálit hromady 
klestu a na hry se čas taky našel.   

Podzimně prázdninová výprava do Bučovic byla zcela ve znamení vyrábění a pouštění 
draků. DDM byl velice pohostinný. Na sobotu jsem se vypravili na Farmu Bolka Polívky, 
kde právě probíhaly závody psích spřežení.  

V soutěži CDM ČSOP Stříbrná nit jsme skončili na osmém místě. 

Od září je oddíl rozdělen na dvě samostatné družiny Trpaslíky (Blanka) a Vobry (Laďa). 
Celkem máme 19 dětí a 5 vedoucích.  

Od CDM ČSOP jsme obdrželi  před táborem a na Vánoce balíček knih a různých pomůcek. 
 
 
 
 
 

5) Přehled  o hospodaření (Kč) 
 
 

Počáteční stav  k 1.1.1999 12138,11  

Příjmy výsadba zeleně celkem 15280,00 

 dotace Mrázkova louka 6000,00 

 Členské příspěvky        1400,00  

 drobný prodej             555,00 

 ochrana mravenišť           4000,00 

 Úroky             141,90 

Celkem   příjmy 27 376,90  

 

Výdaje: Knihy a časopisy 2089,00  

 Předplatné časopisů 769,00  

 Fotografické práce 119,00 

 Občerstvení, dárky 5641,10 

 Poštovné 127,00   

 Cestovné 287,60 

 Kopírování, výpisy z EN 322,50  

 Výpisy z EN 550,00  

 MOP 1811,10 



 Členské známky 1820,00 

 Poplatky za účet 1639,10 

 Ochranné pomůcky a nářadí 1750,00 

 Pletivo ke stromkům  1136,00 

 Kancelářské potřeby 621,30 

 Krmení pro ptactvo 65,00 

 Příspěvek : konference 1201,80 

Celkem výdaje 19949,50 
Konečný stav  k  31.12.1999 19565,51 
 

6)  Přehled odpracovaných hodin   
 

1999 = 368 (v závorce  r. 1998 = 260), z toho členy ZO  278 hodin,  jeden člen ZO  tedy 
průměrně odpracoval 23 (17,5) hodiny. 

 

Eliáš   7 (21), Jurek  19 (10), Křížová Blanka  9 (11), Křížová Vendulka  25 (17), Kříž 
Pavel  73 (63), Kříž Štěpán  17 (18), Láznička  69 (25),  Prudková  17(9), Prudek  4  (7), 
Toman  13 (14), Vaverková   7 (7), Vávra  18 (26). 

Ostatní  - Křehlík  6 (4), MOP Bobeš 84 (28) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


