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Kdo jsme 
 

Naše základní organizace je součástí největší nevládní neziskové 
organizace v České republice, která sdružuje zájemce o ochranu 
přírody a trvale udržitelný rozvoj.  V okrese Žďár nad Sázavou je 
naše organizace jednou ze tří ZO. 

 

ZO  Bory vznikla v roce 1979 a zaměřuje se především na 
dobrovolnou práci pro přírodu v obci a jejím širším okolí. 
Významných výsledků dosáhla v soustavné práci s dětmi a mládeží. 
Výraznou částí naší činnosti je výsadba a péče o zeleň a také péče o 
chráněná území - Přírodní památky Mrázkova louka a Rasůveň. 
Z činností  zaměřených na ochranu biodiverzity se podílíme na 
programu Formica.  

     

Členskou  základnu tvoří 17 členů, z toho bylo v minulém roce 
přijato 5 nových členů. Ve věku  nedožitých 96 let zemřel náš 
nejstarší člen pan Karel Voráč (1. 5. 2001). Mladí ochránci přírody 
– MOP Bobeš mají 33 členů (27 dětí a 6 vedoucích). 

 

Funkcionáři základní organizace jsou: 

 

Předseda: Pavel Kříž,  Bory 162, � 0619/535228  

Hospodářka: Jana Vaverková, Bory 100,  

Revizor:  Mgr. František Eliáš, Bory 162 

Člen výboru a vedoucí MOP: Blanka Křížová, Bory 162 

 

 

 



V minulém roce byla uskutečněna 1 výroční a 1 členská schůze, 
organizační  záležitosti byly projednávány  při jednotlivých akcích 
ZO podle potřeby a průběžným jednáním funkcionářů ZO. MOP 
Bobeš si vlastní organizační záležitosti projednával podle potřeby  
zejména při pravidelných týdenních schůzkách. 

Veškerá činnost je zajišťována dobrovolnou prací členů. 
Funkcionáři vykonávají svou práci zdarma a při výkonu funkcí 
odpracované hodiny nejsou evidovány. 

O zvýšené aktivitě ZO v roce 2001 svědčí i to, že bylo odpracováno  
295 hodin (v závorce jsou uvedeny údaje z r. 2000 = 144), z toho 
členy ZO  200 (130) hodin a MOP 70 (nevykazováno) hodin. Jeden 
dospělý člen ZO  odpracoval 14 (10 ) hodin. 

 

Přehled odpracovaných hodin dospělých členů: 

Eliáš 11 ( 8), Jurek  16 (0), Křížová Blanka  3 (0), Křížová 
Vendulka  11 (13), Kříž Pavel  72 (38), Kříž Štěpán  11 (7), 
Láznička Jan st. 15 (7), Láznička Jan ml. 5 (11), Láznička Petr 5 
(11),  Prudková  3 (12), Prudek  9 (5), Toman  18 (4), Vaverková  4 
(6), Vávra 17 (8). 

Odpracované hodiny  členů MOPu byly evidovány společně.  

Ostatní občané odpracovali celkem 24(14) hodin  -  Lorenz 5, 
Mejzlíková 15 a Zachoval 4 hodiny. 

 

 

Ochrana přírody  
 

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

o krajinu. Pomáhali nám přitom i členové MOPu. Celkem bylo 
přitom odpracováno 122 hodin.  

Dále jsme se zúčastnili prací  na přípravě vyhlášení Přírodní 
rezervace Šebeň věnované ochraně největší lokality mravence 
Formica polyctena  na Moravě . 

 

Ostatní činnost 

 
Výsadba zeleně  
– 9 ks javorů klenu bylo vysázeno na katastrální hranici pod 

cestou k Radenicím a 1 ks u hřbitova v Horních Borech, 

– 50 ks jírovce maďála u cesty k Radenicím 

– 30 ks javorů klenu doplněno místo uhynulých či zničených 
stromků u cesty k Hatím, u silnice ke Krásněvsi, do stromořadí 
v Krásněvsi a k Bukovci. 

 

Celkem bylo odpracováno včetně přípravných prací 101 hodin. 

 

Údržba zeleně 
 

Během roku provedena  kontrola a  údržba oplocení (opakovaná) i 
u dřívější výsadby zeleně. Vysázené stromy byly podle potřeby 
vyvětvovány. Dále byly vyřezávány výsadbě překážející stromy a 
keře. Opět se vyskytly případy zlomených a poškozených stromků 
veřejností. Celkem při tom bylo odpracováno 52 hodin. 

V minulém roce pokračovaly problémy v oblasti dodržování 
příslušných předpisů na ochranu vzrostlé zeleně (např. vyřezávání 
křovin a kácení stromů na mezích u Zemas Mostiště a jednotlivými 
občany) . 

 



Různé 
 

Z naší  školky byly zajištěny 3 ks vzrostlých Javorů klenů k výsadbě 
u nové budovy CHKO Žďárské vrchy ve Žďáře nad Sázavou. 

Z  naší  školky  bylo  dále vyzvednuto  k prodeji  za  účelem  výsadby  

( Vatín a Krátká) 35 ks javorů klenů. 

V roce 2000 vysazených 20 ks keřů Zlatice nejzelenější (Zlatý déšť) 
u místní komunikace před základní školou uhynulo, protože se 
ukázalo, že lokalita je hlavně z důvodů sucha k tomu nevhodná. 

Při hrabání a pálení listí u jírovce v parku v Horních Borech proti 
klíněnce jírovcové a při  úklidu listí u hřbitova v Horních Borech 
odpracovali  členové MOPu 20 hodin. 

O naší činnosti  (zejména MOPu) byla pořizována fotodo-
kumentace, která byla často publikována v Depeších MOP . 

Podali jsme žádost o dotaci z oblasti Ochrana ŽP – trvale 
udržitelný rozvoj v rámci výběrového řízení MŽP na projekt 
„Seminář o biologické ochraně lesa s důrazem na lesní mravence“  
na rok 2002. Projekt byl úspěšný. 

Organizace odebírala časopisy Veronika, Nika, Ekolist a Depeše 
ČSOP a MOP. Zúčastnili jsme se několika dotazníkových akcí o 
životním prostředí a jsme evidováni v Adresáři nestátních 
neziskových organizací. Dále jsme obdrželi z ČSOP řadu 
propagačních a odborných materiálů, které však jsou, tak jako 
časopisy, málo členy ZO využívány.                                        

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

Odborná literatura o ochraně přírody apod. z majetku ZO je 
zpřístupněna veřejnosti v Místní knihovně v Borech 

 

Informace o naší organizaci jsou uveřejněny na  stránkách obce 
Bory:  www.bory.cz  

Práce s dětmi a mládeží  

- MOP  Bobeš 
 
 

 

Rok 2001 byl pro naše MOPíky rokem 
hodně důležitým. Troufám si tvrdit, že 
přelomový. V průběhu tohoto roku v naší 
činnosti natolik převládla činnost spojená 

s přírodou a ČSOP, že jsme se rozhodli už nepokračovat jako oddíl 
pionýrský a současně MOP. Proto od roku 2002 budeme pouze 
řádnými členy MOP při  ZO  ČSOP a CDM ČSOP. 

 

 

Přehled činnosti 
 

Výlety a pobytové akce 
 
� Pololetní prázdniny. Blatiny - 
horolezecká chalupa. Krásná zimní 
výprava na Vysočinu. Sáňkování, bobování 
– paráda. 

� Vídeňský pochod – letos nás šlo opět víc! 

� Jarní výprava do Arboreta ve Křtinách, do Rudického propadání 
a větrného mlýna. 

� Brno, Moravské muzeum – návštěva expozice mineralogie a Den 
otevřených dveří v železničním depu v Maloměřicích 

� Letní tábor – největší akce roku. Ten letošní nám tedy dal zabrat. 
Vyrobit 30 hub, 30 šatiček a baretů to je jenom část z velkých 
příprav. Ale výsledek rozhodně stál za to a městečko Holubinky  



žilo celých 14 dnů v srpnu  čilým ruchem. A jsme moc rádi, že tábor 
s námi absolvoval i Štěpán Křehlík a jeho maminka. Líbilo se tam 
oběma. 

� V září se naši mladí vedoucí odhodlali k hrdinskému činu. 
Zúčastnili se akce Až na dno ve Volduchách u Rokycan. Byl to 
pochod na 24 hod. Nejvíc ušla Dáša – 94,5 km! 

� Na podzimní prázdniny jsme připravili akci poměrně velkolepou - 
Cestu do Náchoda. Bylo to daleko, bylo to drahé, ale nemělo to 
chybu.  Navštívili jsme vojenské pevnosti Dobrošov a Březinka, 
Teplicko-Adršpašské skály, Aquapark…atd. Bydlení v DDM bylo 
perfektní. 

 

Soutěž 
 
Stříbrná nit – celorepubliková, celoroční soutěž vyhlašovaná CDM 
ČSOP. Letos jsme dosáhli na  4 místo.  Je příjemné, když se 
v Depeších často objevují informace o naší činnosti a fotografie. 
Pro děti je to opravdu dobrá motivace. 

 

Ekologická výchova 
 

Letos poprvé jsme se zúčastnili programu ekologické výchovy 
vyhlašovaného centrem SSEV Pavučina. Bylo to dost složité po 
stránce administrativní. Ale výsledek rozhodně stál za to. 
Vypracovali jsme plán činnosti zaměřený na ekologickou výchovu 
našich dětí z MOP, který se uskutečnil od května do listopadu. Ten 
bylo třeba přesně plnit. (Případné změny termínu některé akce 
musely být hlášeny e-mailem do Prahy!) V polovině období a po 
odeslání závěrečné zprávy přišla finanční dotace, která pokryla 
náklady.  

 

 

Péče o zpěvné ptactvo 
 
Pro zimní krmení zpěvného ptactva jsme s pomocí ZO zajistili 1 q  
semen slunečnice. Zkrmit se podařilo z důvodů mírné zimy jen 50 
kg.   

 

Zachraňme studánky 
 
Do tohoto společného projektu Lesů České republiky s.p. a ČSOP 
jsme zapojeni už třetím rokem. Jako první byla zaevidována 
studánka na cestě do Hatí, které děti dali název Rusalka. V roce 
2001 byly zaevidovány studánky Temnička (v Hatích) a Voděnka (v 
Sedličce). O všechny studánky se staráme a provedli jsme 
jednoduchý rozbor vody. Laďa Suk - náš člen, se celoročně věnuje 
všem těmto studánkám v rámci Biologické olympiády na ZŠ.  

 
Ocenění činnosti 
 

Diplom získal MOP od ČSOP za 4. místo v soutěži Stříbrná nit. 

Březovým lístkem byli oceněni : Dáša Mejzlíková - tmavě modrý a 
Mirek Pol – zelený.  
 
Vzdělávání a kvalifikace 
 
Protože všechny předpisy a kritéria pro práci s dětmi se zpřísňují, 
bylo třeba obnovit a získat oprávnění vedoucích k této činnosti. Na 
jaře 2001 tedy úspěšně absolvovali Kurz pro vedoucí Blanka 
Křížová, Laďa Zachoval a Dima Konečný. 

 

 
 



Spolupráce se ZO 
 
Spolupráce se z důvodů organizačního i finančního zajištění akcí 
podstatně rozšířila. Daří se zvyšovat podíl dětí z MOPu na 
činnostech ZO. Společně se ZO ČSOP jsme sázeli alej 50 ks jírovců 
maďálů u cesty k Radenicím, pomáhali při údržbě PP Mrázkova 
louka a bojovali s klíněnkou jírovcovou (shrabání a spálení listí) 
v parku v Horních Borech. Také jsme shrabali a spálili listí u 
hřbitova v Horních Borech.  

 

Členská základna  

 
MOP Bobeš už delší dobu tvoří dvě družiny: Vobři a Trpaslíci. Ke 
konci  roku jsme měli 33 aktivních členů ( 27 dětí a 6 vedoucích.) 

 

Hospodaření   
 

V roce 2001 se nám podařilo získat velké dotace na pokrytí nákladů 
veškeré naší činnosti.  

 

1) Velký podíl činila dotace Ministerstva školství získaná 
prostřednictvím projektů CDM ČSOP.  Jde o   

- Dotace z ČSOP na vybavení a materiál 10 650,- Kč  byla využita 
na základní horolezecké vybavení pro děti a také jsme z této dotace 
hradili náklady  na fotografickou dokumentaci naší činnosti. 
Koncem roku jsme ještě obdrželi zbývající část dotace na vybavení  
ve výši 800,- Kč, která byla využita na pořízení kancelářských 
potřeb. 

U těchto  dotací byla 30%  finanční spoluúčast ZO ČSOP. 

- Dotace na tábor – 13 151,50 Kč.  O tuto částku byl předem snížen 
účastnický poplatek dětí, takže tyto peníze šly přímo k rodičům dětí. 

 

2) Plošná dotace CDM – všem MOP (podmínkou přidělení této 
dotace je úspěšná činnost během roku) ve výši 2 750,- Kč  byla 
použita na nové horolezecké lano.  

 

3) Projekt ekologické výchovy Pavučina  8 352,- Kč. Tyto peníze 
nejsou vypláceny na základě faktur, ani není nutná 30% spoluúčast 
organizace. „Stačí“ dobře vypracovaný a  pak zrealizovaný projekt. 

 

Celkem dotace MOP   35 703,50 Kč 
 

Dobře využívat všech těchto dotací nám umožnila naše ZO. Např. 
před táborem nám poskytla zálohu, do doby, než peníze byly 
poukázány z CDM.  

 

 

Poděkování 
Naší ZO patří náš velký dík  za to,  že nás zcela vzala pod „svá 
křídla“ a že zvládla náročnou práci s vyúčtováním dotací. 

Velký dík patří CDM v Praze a to zejména Janě Stibralové a 
Michalovi Kulíkovi, za vždy ochotnou pomoc a cenné rady. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Hospodaření  ZO 

 
 

Počáteční stav k  1.1.2001 30 540,07    

   

Příjmy  Celkem Z toho 
MOP 

 Výsadba zeleně v obci   3 000,00  

 Dotace Mrázkova louka 6 000,00  

 Členské příspěvky  1 970,00  370,00 

 Poplatek - průkazy MOP 330,00 330,00 

 Drobný prodej-zeleň 3 575,00  

 Příspěvek na činnost  MOP 
z ústředí ČSOP 

   2 692,00 2 692,00 

 Dotace SSEV Pavučina 13 152,00 13 152,00 

 Dotace na vybavení a 
provoz MOP od MŠMT 

11 011,30 11 011,30 

 Dotace tábor 13 151,50 13 151,50 

 Letní tábor- přísp. rodičů 26 700,00 26 700,00 

 Letní tábor - ostatní příjmy 156,40 156,40 

 Úroky  228,98  

Celkem   příjmy 81 967,18  67 563,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje  Celkem Z toho MOP 

 Občerstvení (schůze, práce) 1 268,00  

 Nářadí, pomůcky, vybavení  23 174,00 14 838,00 

 Kancelářský a ostatní 
materiál 

2 475,40 1 622,90 

 Časopisy 775,00  

 Fotodokumentace akcí 3 347,20 3 347,20 

 Poštovné 379,60  160,60 

 Cestovné 680,00 680,00 

 Výpisy z EN 200,00   

 Účastnický poplatek 400,00 400,00 

 Letní tábor 38 259,70 38 259,70 

 Členské příspěvky - odvod 3 450,00 1 850,00 

 Poplatky za vedení účtu 457,00  

  Krmení pro ptactvo 992,30  

Celkem  výdaje 75 858,20 61 158,40 

  

Zůstatek  k  31.12.2001                                                     36 649,05 
 

 

 

  Hodnota inventáře ZO  činí 16 132,60 Kč. 
 



 
 
 
Za pomoc a spolupráci děkujeme 
zejména: 
 

Obecnímu úřadu v Borech a v Dobré Vodě, referátu ŽP Okresního 
úřadu Žďár nad Sázavou, Agentuře OPaK v Havlíčkově Brodě, 
CHKO Žďárské vrchy a Kanceláři ÚVR ČSOP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva ZO ČSOP Bory za rok 2001 
Vydala ZO ČSOP Bory v počtu 25 výtisků 

Březen 2002 


