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Kdo jsme 
- součást Českého svazu ochránců přírody - největší nestátní  neziskové 

organizace působící v ochraně přírody a životního prostředí u nás, 

- občanské sdružení, sdružující děti, mládež i dospělé občany, kteří se 
zajímají o ochranu přírody a  věnují se  zlepšení životního prostředí v obci, 
kde bydlí a jejím okolí.   

 

Co děláme 

       O tom, že naše činnost byla pestrá svědčí následující stručný přehled. 
Významnou částí je celoroční činnost Mladých ochránců přírody Bobeš, kteří 
pracují samostatně. V předjaří proběhla záchrana obojživelníků na silnici  u 
rybníčku Halda. Pečovali jsme o výsadbu zeleně na návsi v Dolních Borech. 
Staráme se o chráněná území - přírodní památky Mrázkova louka, Rasuveň a 
Šebeň. V rámci krajské kampaně „Otevírání přírody na Vysočině“ jsme 
připravili pro veřejnost akci „Hatě kdysi a dnes“. Byl dokončen projekt „Bory 
– příroda a životní prostředí“. Uskutečnilo se další odborné školení programu 
Formica. Začali jsme pracovat na úpravách prostranství „Na čarodějnici“ 
v Horních Borech. Spolupracujeme přitom s rodiči dětí, občany, orgány státní 
správy a místní samosprávy, dalšími organizacemi a firmami.   

 
 

Členové a funkcionáři    
  
      V minulém roce jsme měli celkem 60 členů, z toho 9  členů v ZO, ostatní 
byli  Mladí ochránci přírody – MOP Bobeš  51 členů – z toho 43 dětí a 8 
vedoucích. 

 
Vedení   organizace : 

Předseda: Pavel Kříž  

Revizor:  Mgr. František Eliáš   

Člen výboru : Blanka Křížová   

Shromažďování a vyhotovování účetních dokladů včetně vedení pokladny:  

Mgr. Dagmar Křížová. a Vendulka Křížová 

 

Podvojné účetnictví provedla  firma Ekonom Konzult Group s.r.o.,  
 



Ochrana přírody  
 

- Přírodní památka Mrázkova louka –  Provedli jsme obvyklou údržbu  
spočívající v posečení a odklizení trávy a odstranění  výmladků olše. Práce 
s úklidem pokosené trávy se kvůli deštivému počasí protáhly do konce září. Pro 
zajištění vývoje populace motýla hnědáska rozrazilového jsme ponechali 
nepokosené 3 plochy o velikosti 5x5 m. Bylo tu zjištěno asi 200 ks kvetoucích 
prstnatců a desítky žab v tůni. Byla provedena fotodokumentace rostlin a tůně 
pro obojživelníky. Ta byla použita na semináři – Péče o chráněná území a 
další lokality v kraji Vysočina – jako prezentace k 60. výročí PP Mrázkova 
louka. Chráněné území bylo narušeno několika nedovolenými zásahy. Kosení 
trávy finančně podpořil Kraj Vysočina. S jeho podporou tu byl také poprvé za 
celou dobu trvání chráněného území uskutečněn entomologický průzkum, jenž 
provedl Ing. V. Křivan. Ten zde zjistil v 18 čeledích překvapivých 110 druhů 
hmyzu, z 9 nejvýznačnějších druhů jsou 3 druhy zvláště chráněné, které patří 
do kategorie ohrožený druh.  

 

- Přírodní památka Rasuveň – při kontrole území nebyly zjištěny závady, jeden 
stojan s označením PP potřebuje opravit. Na podzim a v zimě byla provedena 
fotografická dokumentace.    

 

- Přírodní památka Šebeň – uskutečnilo se několik kontrolních  pochůzek 
věnovaných dodržování podmínek ochrany a úklidu odpadků. Byly odstraněny 
nefunkční dřevěné zábrany u mravenišť. Naučná stezka je stále navštěvována o 
čemž svědčí vyšlapaná pěšina. Žádný panel nebyl poškozen, u hlavních 
informačních panelů byl proveden úklid odpadků, kterých není mnoho. Bude 
třeba vyměnit inf. cedulky na označení hranic PP. Uskutečnila se zde praktická 
část školení programu Formica. K naučné stezce Lesy ČR, s.p. umístily další 
krytou odpočívku ze dřeva.  

 

- Akce Žába - na jaře byla opět provedena členy MOP Bobeš záchranná akce u 
silnice u rybníka Halda, podrobnosti  jsou  ve zprávě o  činnosti MOP Bobeš, 
akce byla finančně podpořena krajem Vysočina.  
 
- Veřejnou prezentací na obecním úřadě  byl v březnu ukončen projekt „Bory – 
příroda a životní prostředí“ finančně podpořený v rámci Fondu Vysočiny, na 
jehož realizaci jsme pracovali ve druhé polovině roku 2007. 

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy 

spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním 

je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova 

a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme téměř 9 000 

členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, 

kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. V roce 2007 jsme oslavili již 28. výročí 

vzniku naší organizace. 

Naše činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečujeme o přírodně cenná území, 

provádíme přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů 

se snažíme o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území 

České republiky, pracujeme s dětmi a mládeží, provádíme vzdělávání a osvětu 

veřejnosti, pečujeme o zraněné a jinak handicapované živočichy, účastníme se 

rozhodování ve správních řízeních, podílíme se na ochraně kulturních památek 

a vyvíjíme řadu dalších aktivit. 

Specifikem, kterým se odlišujeme od většiny obdobně zaměřených organizací, 

je, že svoji činnost provádíme především v základních organizacích a 

prostřednictvím dobrovolníků. 

 

Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP) je článek ČSOP s celostátní 

působností v oblasti "práce s dětmi a mládeží" a stará se o  mladé lidi s 

kladným vztahem k přírodě v ČR.  

 

Další informace o ČSOP najdete na www.csop.cz a www.smop.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poděkování 

Děkujeme  všem, kteří nám jakkoliv pomohli, zejména  

� F. Bukáčkovi 

� P. Hladíkovi  

� J. Hedbávnému 

� P. Holánkovi 

� V. Káňovi 

� V. Křivanovi 

� P.  J. Peňázovi 

� O. Prudkovi 

� J. Regendovi 

� J. Staňkovi 

  

� Kanceláři  ÚVR ČSOP Praha  

� Kanceláři MOP ČSOP Praha  
� Kraji Vysočina   

� Krajskému  úřadu kraje Vysočina, odbor  životního prostředí  
� Lesům ČR, s.p. - Lesní správa Nové Město na Moravě  
� Městu Velké Meziříčí – informační centrum 

� Mysliveckému sdružení Vídeň  
� Obecnímu  úřadu Bory 

� Sdružení Krajina, o .s.  

� Základní škole Hany Benešové v Borech 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Podíleli jsme se na zajištění ubytování při další etapě zaměřování mravenišť 
prostřednictvím GPS, které prováděl J. Daňo v rámci plánu péče o PP Šebeň. 

 

- Program Formica byl tentokrát pestřejší.. Administrativně i organizačně 
jsme zabezpečili garanci programu Formica. Vlastní školení za účasti 8 osob 
z celé republiky se konalo ve dnech 24 až 25. 5. a  provedl je M. Daďourek. 
V rámci programu Formica ČSOP jsme uskutečnili projekt „Pomoc lokalitám 
lesních mravenců“ jehož řešitelem  byl M. Daďourek. Ve spolupráci s dalšími 
realizátory tento projekt umožnil provést na 6 lokalitách výskytu lesních 
mravenců v ČR průzkum rozsahu a početnosti jejich hnízd a zpracování plánu 
managementových zásahů. Také bylo menší částkou podpořeno  zajištění 
odborné garance programu  Formica, které prováděl celostátní koordinátor 
M. Daďourek.. Projekty byly realizovány v rámci programů Ochrana 
biodiverzity v lesích a Program Formica z prostředků ČSOP v celkové částce 
více jak 38 tisíc Kč..  

 

-  Odborná literatura o ochraně přírody apod. zasílaná CSOP je zpřístupněna 
veřejnosti v obecní knihovně.   

 

-  Předplácíme časopisy Veronika a Ekolist, které jsou přístupné v obecní 
knihovně; dostáváme tiskoviny ČSOP jako Krásy domova, Depeše ČSOP a 
MOP a také Krajský zpravodaj ochrany přírody. 

 
-  Zúčastnili jsme se různých aktivit neziskového sektoru na úseku ochrany 
přírody v rámci našeho kraje. Největší akcí byla účast v kampani „Otevírání 
přírody na Vysočině, kde jsme uskutečnili akci „Hatě kdysi a dnes“ ve dnech 
12. a 13.4. Celkem se vycházek do Hatí na místa bývalé těžby živce vydalo přes 
100 návštěvníků.  Po návratu z vycházky se pak v zasedací místnosti po 
občerstvení konala beseda s promítáním snímků z Hatí. V neděli byla akce 
uspořádána speciálně pro bývalé zaměstnance živcového dolu. Při besedě 
s občerstvením si zavzpomínali na společně prožitá léta v Hatích. Po odborné 
stránce akci zajistili Mgr. Káňa a Dr. Staněk. Vycházce  přálo pěkné jarní 
počasí i zájem medií – Deník Vysočiny, informaci o akci s přímým vstupem a 
reportáží na místě konání vysílal Český rozhlas Region 87.9. S pomocí výše 
jmenovaných odborníků a O. Prudka, jenž zajistil účast bývalých zaměstnanců 
Hatí, se podařilo uskutečnit netradiční akci, na niž byl velmi příznivý ohlas. 
Toto oživení zájmu o historii těžby živce v Dolních Borech se stalo podnětem 
k návrhu na  sepsání knihy o minerálech v Borech a jsou další nápady, jak 
oživit tuto významnou místní tradici. Z akce byl natočen videozáznam. K akci 



byly pořadatelem vydány poutavé  plakáty a informační letáky. Akce proběhla 
s finanční podporou Blokového grantu pro NNO finančních mechanizmů 
EHP/Norska prostřednictvím NROS, jejímž příjemcem byla společnost 
Chaloupky o.p.s.      

 

 - Z  akcí je pořizována fotografická dokumentace, která byla promítána na 
členské schůzi a využívána k dalším různým účelům.                                  

 

-Informace o naší činnosti  jsou uveřejňovány na  webových stránkách 
http://www.bory.cz  

 
- Výroční zprávu obdrží  členové ZO,  spolupracující organizace a občané. 
 
 

Zeleň a okrašlovací činnost 
 

      Doplnili jsme stávající výsadby 1 ks jírovce maďála v aleji u lomu a 3 
javory mléče u silnice k Vídni. Koncem října jsme z podnětu P. Peňáze 
pomohli s výsadbou 10 ks jeřábů oskeruší na Velehradě. Další malé sazenice 
oskeruší jsme přesadili do zahrady, aby až vyrostou byly také vysazeny na 
Velehradě.   

     Dále jsme pečovali o vysázené stromy, které většinou zdárně odrůstají.  
Hlavně šlo o výchovu korun stromků řezem. Pečovali jsme také o vysázenou 
zeleň na návsi v Dolních Borech: pletí, navezení kůrek a zalévání. Členové 
MOP provedli ožnutí vysázených boroviček v Borové aleji proti buřeni a pak je 
natřeli proti okusu zvěří. 

       Ujali jsme se úpravy prostranství na tzv. Čarodějnici v Horních Borech. 
Vysbírali jsme tu odpadky, obecní úřad zajistil velké úpravy terénu, pak 
následovaly za účasti obyvatel drobné úpravy povrchu  lokality, výstavba 
kamenné zídky, pletí hojného a bujného plevele, byla postavena dřevěná 
lavička a ve spolupráci s obecní knihovnou za účasti obyvatel byl vysazen 
„Strom pohádkovník“ velký dub červený, jenž nám věnoval zdarma p. 
Bukáček, zahradník ze Žďáru nad Sázavou. Na dřevěné ohrádce kolem stromu 
je umístěna ve schránce „vrcholová knížka“, kam se zapisují návštěvníci 
tohoto pěkného vyhlídkového místa při svých výletech. V činnosti při úpravě a 
dalším využití této lokality se bude pokračovat.    
 
 

 
3) Účetnictví zpracovává firma Ekonom Konzult Group s.r.o., Velké Meziříčí. 

Za rok 2008 byl hospodářský výsledek – 1.344,05 Kč. 

4) Pokladna ZO 

a) Počáteční stav 3.554,50 Kč 

b) Konečný stav  1.147,00 Kč 

5) Pokladna MOP 

a) Počáteční stav 3.329,00 Kč  

b) Konečný stav 15.408,00 Kč 

6) Běžný účet 

a) Počáteční stav  45.311,26 Kč 

b) Konečný stav  55.019,81 Kč 

7) Majetek 

a) Celková hodnota majetku k 31.12.2007       77.406,50  Kč 

b) Přírůstky            2.725.-    Kč 

c) Celková hodnota majetku k 31.12.2008       80.132,-    Kč 

8) V účetnictví za rok 2008 poukázala účetní firma na tyto nedostatky: 

a) Chybí  vydané faktury č. 1 – 4/2008 - ZO 

b) Opravit chybné datum na fa. č. 1/2008 - MOP  

c) Chybí výdajový doklad na pronájem tábořiště z 2.8.2008 -  MOP 

d) Chybí doklad obdržené dotace ze dne 12.12.2008 - MOP 

e) Chybně vypočtená daň z příjmu bude FÚ doplacena v r. 2009 -  ZO 

 
      Uvedené administrativní nedostatky byly napraveny dne 26.3.2009,   
doplacení daně z příjmu FU (bod  e) -  77,- Kč bylo provedeno v říjnu 2009. 
     Činnost a zaměření  organizace v roce 2008 odpovídala stanovám a 
dalším předpisům ČSOP. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zpráva revizora 
 
       Zkontroloval jsem počet členů a jejich evidenci, úhradu členských 
příspěvků. Evidence členů je řádně doložena, členské příspěvky byly všechny 
během roku uhrazeny. Pokud se týká hospodaření, odkazuji se na podvojné 
účetnictví, které naší organizaci zpracovává odborná firma a z nějž uvádím 
následující údaje.   

 
1) Členská základna 

a) počet členů ZO : 9 

b) počet členů MOP: 51 (z toho vedoucí 8) 

c) evidence členů – řádně doložena 

2) Placení členských známek ZO ČSOP  

a) výše příspěvku 250,- Kč na osobu; 350,- Kč rodinné členství 

b) neplatiči   0 

Další  činnost 
 

- V rámci propagace naší činnosti jsme uveřejnili jsme několik článků o naší 
činnosti v různém denním tisku, ve Zpravodaji obce Bory a Zpravodaji 
ochrany přírody a krajiny na Vysočině.   

 

- Průvodce naučnou stezkou Šebeň byl veřejnosti k dispozici zdarma v IC 
města Velké Meziříčí a zájemcům také u naší organizace. V minulém roce bylo 
rozdáno na 400 ks průvodců naučnou stezkou, z toho 150 ks obyvatelům a 
obecnímu úřadu v Dobré Vodě a 150 ks IC města Velké Meziříčí, jenž část 
použil na veletrhu cestovního ruchu v Brně. Z nákladu 3000 ks ho už zbývá  jen 
50 ks a je třeba vytisknout nový. 

 
Soutěž Zelená stezka - Zlatý list – v  dubnu  se družstva MOP Bobeš a žáků ZŠ 
Hany Benešové Bory zúčastnila místního kola ZSZL v Balinském údolí, které  
pořádalo SEV Ostrůvek Velké Meziříčí. Naše mladší družstvo získalo  1.  a 
starší družstvo 3. místo. Mladší družstvo postoupilo do krajského kola, které 
proběhlo 16.-18.5.2008 ve vesnici Mladé Bříště u Humpolce. Mezi družstvy 
dětí z Chotěboře, Polné, Drásova, Nového Veselí, Bohdalova a Přibyslavi 
obsadili 5. místo, přitom získali plný počet bodů za Obhajobu své celoroční 
práce pro přírodu. Účast v soutěži jsme podpořili příspěvkem na dopravu a 
účastnický poplatek.  
 

Základní škola Hany Benešové Bory v rámci projektu „P říroda je náš 
kamarád“ podpořeného MŠMT z rozvojového programu „Podpora EVVO ve 
školách v r 2008 vydala ve spolupráci s naší ZO Pracovní listy pro I. a II. 
stupeň základní školy z naučné stezky Šebeň autorů Mgr. Zuzany Jurkové a 
Mgr. Pavla Holánka v nákladu 500 výtisků. Projekt jsme podpořili částkou      
5 tis. Kč.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 Celkem 

Náklady Spotřeba materiálu 92 
Náklady na reprezentaci 6 
Ostatní služby 94 
Mzdové náklady 7 
Dary 5 
Jiné ostatní náklady 11 
Celkem 215 

Výnosy Jiné ostatní výnosy  209 

Přijaté členské příspěvky 7 

Celkem 216 

Výsledek hospodaření po zdanění 1 



Jak jsme pracovali 
 

     Dobrovolná práce členů při akcích naší organizace je prováděna zdarma a 
evidována. Funkcionáři vykonávají své funkce bezplatně a takto strávená  
doba  se  neeviduje. Taktéž není evidována práce na projektech a pod. akcích, 
které se stávají převažující činností naší organizace. 
 

     Celkem bylo odpracováno 154 hodin (v r. 2007 230 hodin).  Z toho  členové 
základní organizace odpracovali 135 (122) hodin. Ostatní 19 hodin. 

 

    Přehled odpracovaných hodin dle členů organizace:  

 

Eliáš František  0, Daďourek Milan 0, Jurková Zuzana 2, Jurek František  9, 
Křížová Blanka 15, Křížová Vendulka 0, Kříž Pavel 80,  Marek Pavel 13 a  
Vávra Vladimír  16. 

 

 
Mladí ochránci přírody Bobeš 

 
 

V roce 2008 se počet členů zvýšil na 51, z toho je 43 dětí a 8 vedoucích.  

     V průběhu roku se scházeli pravidelně v pátek v nové klubovně v budově 
Obecního úřadu.  V soutěži Stříbrná nit se umístili na 5. místě. Uspořádali 
tradiční dětský karneval. Před přejetím na silnici u rybníčku Halda zachránili 
206 ropuch obecných a 1 čolka obecného. Z  větších akcí uspořádali 4-denní 
puťák do Českého Švýcarska, výlet do Tišnova, podzimní prázdniny 
v Bučovicích a předvánoční návštěvu Brna. Letní tábor v Pavlově byl tentokrát 
věnován cestě kolem světa za 80 dní.   

     Aktivity dětského kolektivu jsou podporovány Sdružením Mladých ochránců 
přírody z prostředků MŠMT.  
     O dalších podrobnostech z činnosti MOP Bobeš se můžete dozvědět  v 
 samostatné zprávě, kterou poprvé sami vydali. 
 
 
 
 
 

Majetek organizace 
 
     Organizace měla k  31.12.2007  hmotný majetek v celkové hodnotě 77 
406,50 Kč.   V tomto roce bylo pořízeno hlavně vybavení pro letní tábor a 
klubovnu  v částce  2725,- Kč. Celkový  majetek  k  31.12.2008  činí  80132,- 
Kč. 

 
 
 
 

Rozvaha k 31.12.2008 1.1.2008 31.12.2008  

Aktiva    
 A. Dlouhodobý majetek celkem 0  0 
B. Krátkodobý majetek celkem 52 71 
3.Krátkodobý finanční majetek celkem  52 71 

- pokladna 7 16 
- účty v bankách 45 55 
   
Aktiva celkem 52 71 

 
Pasiva    

  
 
 
 
 
 

A. Vlastní zdroje celkem 37 38 
1. Jmění celkem  45 37 
- vlastní jmění 45 37 
2.  Výsledek hospodaření celkem -8 1 
- účet výsledku hospodaření -8          1 
   
   
B. Cizí zdroje celkem 15    33 

3. Krátkodobé závazky celkem 15 33 
-dodavatelé 2 0 
- jiné závazky 13 33 

Pasiva celkem 52 71 


