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Kdo jsme 
 

- součást Českého svazu ochránců přírody - největší nestátní  neziskové 
organizace působící v ochraně přírody u nás, 

- občanské sdružení, sdružující 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 

 

       Naše činnost byla v minulém roce opět velmi různorodá. Její významnou částí 
je celoroční práce s dětmi a mládeží – Mladí ochránci přírody Bobeš. V předjaří 
dominovala  úspěšná záchrana obojživelníků na silnici  u rybníčku Halda. Stále se 
staráme o chráněná území - přírodní památky Mrázkova louka, Rasuveň, Dobrá 
Voda a Šebeň.  Tentokrát byla obvyklá péče o Mrázkovu louku rozšířena o kácení 
stromů, vyčištění potoka a vybudování tůně pro obojživelníky. Vyvrcholením  
minulého  roku bylo otevření Naučné stezky Šebeň pro veřejnost. Naše činnost se 
neobejde bez spolupráce s rodiči dětí, občany, orgány státní správy a místní 
samosprávy, dalšími organizacemi a firmami. Aktivitou našich členů se podařilo 
udržet příznivý vývoj naší organizace.  

 

Členové a funkcionáři    
  
      V minulém roce jsme měli 55 členů, z toho 14 členů dospělých. Mladí ochránci 
přírody – MOP Bobeš už mají  41 členů. Starají se o ně 2 vedoucí, na letním 
táboře a při větších akcích jim pomáhají další tři. Během roku z dospělých členů 
ubyl jeden,  ale počet dětí se zase zvýšil. 

 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 

 

Děkujeme  všem, kteří nám jakkoliv pomohli, zejména 

 

� J. Hladíkovi  

� P. Hladíkovi  

� A. Vávrovi  

� sl. J. Vaverkové  
 

�  Atelieru W  Žďár nad S.  

�  Grafies 3plus  Žďár nad S. 

� Kanceláři  ÚVR ČSOP Praha  
� Kanceláři MOP ČSOP Praha  

� Kraji Vysočina   
� Krajskému  úřadu kraje Vysočina, odboru  životního prostředí  

� Lesům ČR, s.p. - Lesní správě Nové Město na Moravě  
� Mysliveckému sdružení Vídeň  

� Obecnímu  úřadu Bory 
� Sdružení Krajina, o .s.  

� Soukromé farmě Josefa Nevrkly 

� Základní škole Hany Benešové v Borech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2006 Celkem  

Náklady Spotřeba materiálu 38 

 Cestovné  1 
 Náklady na reprezentaci 2 
 Ostatní služby 15 
 Mzdové náklady 2 
 Odpis nedobytné pohledávky 1 
 Jiné ostatní náklady 37 

 Celkem 96 
Výnosy Tržby z prodeje služeb 53 

 Jiné ostatní výnosy 63 
 Přijaté členské příspěvky 9 
 Provozní dotace 28 
 Celkem 153 
 Výsledek hospodaření po zdanění 57 

 
 
Poznámka: Během roku byla splacena půjčka vložená členy organizace do 
pokladny ZO z důvodu nedostatku peněz k úhradě faktur spojených s realizací 
projektu naučné stezky Šebeň. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vedení   organizace : 

 

Předseda: Pavel Kříž  

Hospodářka: Mgr. Dagmar Křížová, ukončila činnost k 31.3.2006, vedení 
účetnictví bylo zadáno firmě Ekonom Konzult Group s.r.o., shromažďování a 
vyhotovování účetních dokladů včetně vedení příruční pokladny vykonávali 
Vendulka Křížová a pro MOP Mgr. Dagmar Křížová  

Revizor:  Mgr. František Eliáš   

Člen výboru : Blanka Křížová   

 

     V minulém roce byla 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 a takto 
strávená  doba  se  neeviduje.  

 

 

Kolik jsme toho odpracovali 
 
 

     Celkem bylo odpracováno 369 hodin (v r. 2005 to bylo 531 hodin).  Z toho  
MOP Bobeš odpracovali 103 hodin . 
 

Přehled odpracovaných hodin dle členů organizace:  

 

Eliáš František  6 , Daďourek Milan 12 , Jurková Zuzana 14 , Jurek František  17, 
Křížová Blanka 9, Křížová Dagmar 9, Křížová Vendulka 18, Kříž Pavel 78, Kříž 
Štěpán 36, Marek Pavel 25,  Vaverková Jana  7, Vávra Vladimír  27, Zachoval 
Ladislav  8. 

 



 
 
Práce s dětmi a mládeží – MOP Bobeš 

 
      

     V roce 2006 jsme si na nedostatek členů rozhodně stěžovat nemohli. 
K dosavadním 34 Mopíkům přibyly tentokrát samé holky – Kristýnka Havelková, 
Alenka Hlaváčová, Peťa Karásková, Kristinka Kotačková, Peťa Kučerová, 
Terezka Prudková a Liduška Zikmundová. Se svými 41 členy se tedy stále řadíme 
k nejpočetnějším kolektivům MOP v republice. Schůzky jsme mívali stále v pátek – 
Vobři s Laďou a Trpaslíci s Dášou.  

     Hlavní schůzkovou činností bylo tak jako v předešlých letech plnění úkolů 
Stříbrné nitě. Oproti loňskému roku jsme poposkočili o 2 příčky výše – skončili 
jsme tedy na 4. místě. K nejzajímavějším úkolům patřilo třeba vytvoření 
přistávacího signálu pro vrtulníky. Signál jsme vytvářeli z vlastních těl na hřišti, 
kde byly velké  závěje sněhu. Nebo úkol, kdy jsme měřili kolik vody je vázáno ve 
sněhu - několik dní jsme čekali než se ve vaně rozpustí hromada sněhu, abychom 
došli k výsledku. V létě jsme zase vyráběli modely obratlovce ve skutečné velikosti 
– vznikla tak třeba krásná sovička ze sena, želvička z těsta, ryby z papíru, ale 
třeba i žirafa u Sojků na zahradě. Hodně jsme se nasmáli při měření rychlosti  
pohybu plžů – Alenka místo plže měřila rychlost žížaly, v zápalu boje na ni však 
zapomněla a ona jí na „závodní dráze“ uschla. Zábavné bylo i vymýšlení příběhu 
O Červené Karkulce. Příběh měl totiž jeden háček – měl představit vlka jako 
kladnou pohádkovou postavu. U některých příběhů jsme se hodně nasmáli. Ke 
konci roku jsme vyráběli a pouštěli draky a taky vytvářeli co největší  model 
sněhové vločky pro obyvatele tropů.  Zapojili jsme se i do každoročního Hledání 
jara -  tentokrát šlo o to, najít poslední zbytky sněhu nebo ledu, kvetoucí modřín a 
aktivní mraveniště. Sníh i aktivní mravence jsme našli, ale modříny na začátku 
dubna ještě nekvetly.  
     Jako už tradičně jsme zdobili sál kulturního domu na ples Ligy nekuřáků. 
Výzdoba posloužila nejen na ples sportovců a náš karneval, ale navíc i pro 
divadelní představení, které se zde také konalo.  
     Karneval se konal v únoru. A jak jinak než opět se skupinou Renons. Za to, že 
se karneval i tentokrát vydařil patří dík nejen hudební skupině, ale i starším 
Mopíkům, kteří se do přípravy aktivně zapojili. Pomáhali nejen s přípravou 
soutěží pro děti, ale i se samotnou organizací sobotního odpoledne.  

     Před Velikonocemi jsme vyrazili na první společnou akci. Chtěli jsme zjistit, 
jak to vypadá ve firmě Actibois, která v Dobré Vodě vyrábí dřevěné hračky. Moc  

 

Hospodaření v roce 2006 

Rozvaha k 31.12.2006 1.1.2006 31.12.2006  

Aktiva    

 A. Stálá aktiva celkem 0  0 
 B.Oběžná aktiva celkem 78 45 
 1. Zásoby celkem 0  0 
 2. Pohledávky celkem 58 3 
 - odběratelé 0 3 
 - nároky na dotace 58 0 
 3.Krátkodobý finanční majetek celkem  20 42 
 - pokladna 11 10 
 - bankovní účty 9 32 
 4.Přechodné účty aktivní celkem 0 0 
 Úhrn aktiv 78 45 

   

Pasiva    

  A. Vlastní zdroje krytí aktiv  12 45 
 1. Jmění celkem  -12 45 
 - vlastní jmění -12 45 
 2. Hospodářský výsledek celkem -12  
 - účet hospodářského výsledku x 57 
 - hospodářský výsledek ve schval. řízení 20 X 
 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta  -32 -12 
 B. Cizí zdroje celkem 90    0 
 1.Zákonné rezervy 0  0 
 2. Dlouhodobé závazky 0 0 
 3. Krátkodobé závazky celkem 90 0 
 - ostatní závazky 90 0 
 4. Bankovní výpomoci a půjčky  0 0 
 5. Přechodné účty pasívní 0 0 
 Úhrn pasiv 78 45 



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. V  protokolu ze dne 28.3.2007 o 
ukončení účetnictví za rok 2006 byla uvedena upozornění, týkající se 
předepsaných náležitostí kolem vyplňování finančních dokladů apod. Dále zde 
byly zmíněny nedostatky, které je třeba odstranit či zdůvodnit do kontroly 
finančnímu úřadu. Administrativní nedostatky  byly  odstraněny. Za rok 2006 byl 
kladný hospodářský výsledek 57 403, 80 Kč.  

 
 
 
Majetek organizace 
 
 
     Organizace měla k 31.12.2005  hmotný majetek v celkové hodnotě 62 843,50 
Kč.  V tomto roce bylo pořízeno vybavení pro letní tábor (houpací sítě, bedny na 
materiál a lavičky) v částce  7 940,- Kč. Celkový  majetek  k  31.12.2006  činí 
70 783,50 Kč. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

příjemná paní Hladíková nás provedla celým provozem a ukázala, jak zde dřevěné 
hračky vznikají. Asi nejzajímavější byla linka na barevný potisk hraček. 
      Trošku nás mrzelo, že většina hraček míří do ciziny – hlavně do Holandska a 
Francie. S sebou jsme si kromě pěkného zážitku odnášeli i spoustu dřevěných 
drobností na památku. A nezbývalo než se vydat zpět do Borů – tentokrát po 
svých. Vzali jsme to cestou přes Cyrilov, v jarním blátivém počasí to byl další 
velký zážitek toho dne. Stihli jsme se zastavit i u několika panelů nové naučné 
stezky Šebeň.  
     Ekologické středisko Ostrůvek ve Velkém Meziříčí opět pořádalo akci ke Dni 
Země. Do Balinského údolí tentokrát vyrazili jen Laďa se Štěpánem, kteří pro 
účastníky opět připravovali lanové disciplíny. Mopíci tentokrát chyběli, protože 
většina z nich vystupovala na vystoupení pro důchodce, které se konalo v Borech.  
     Před koncem školy se někteří z nás ještě vydali na Vranov za Ivetou, která zde 
na zámku dělala průvodkyni. Zámek i Ivetiny průvodcovské schopnosti stály za to.  
     Další měsíce  už směřovaly k blížícímu se letnímu táboru – strašidláckému 
Bubu táboru. Původně byl sice domluven na srpen, ale budišovští skauti se 
nakonec nějak špatně domluvili a tábořiště pro nás zůstalo volné už na začátku 
července. I když jsme se tohoto termínu zpočátku polekali, byli jsme nakonec moc 
rádi, že to takhle dopadlo.  Hlavně počasí bylo parádní – krásně teplo, sluníčko. 
Voda ve Znětínském  rybníku nebyla, ale v horním rybníku se koupat dalo. 
Koupání jsme vynechali snad jen jeden den. I tábořiště bylo krásně zelené a čisté, 
protože jsme byli jeho prvními táborníky.  
     Změna táborového termínu však nebyla jedinou změnou. Tou větší novinkou 
byla proměna starších členů na táborové vedoucí. Iveta, Lenka, Štěpán Křehlík, 
Laďa Suk, Mirek Pol a Ondra Zikmund se chopili nelehkého úkolu a poradili si 
s ním po svém. K radosti Dáši, Ladi i Štěpána se dokázali poprat nejen s herním 
programem, ale i s odpovědností za mladší táborníky. O to, že vše dobře dopadlo 
se postaral i Alešek, který s námi letos strávil celých čtrnáct dnů. Starost o 
hladové krky letos připadla opět na paní Mejzlíkovou, v druhé polovině tábora 
přijela pomoct Dana Zedníková s Matýskem.   
     Bubu tábor tedy mohl začít. A to i díky rodičům, kteří nám pomohli s přípravou 
strašidláckých oblečků. Jako každoročně nezklamali a stáli za to. A jaké úkoly 
jsme jako strašidla plnili? Za skřítka Zlobila jsme nosili dřevo, vařili lektvar pro 
Žalníka, jako Netopýrníci sjížděli lanovku, vyráběli skřítky – Maliníčka, 
Jahodníčka, Ostružiníčka. Taky jsme poznávali květinky skřítka Chrastílka, 
hledali poklad ukrytý Kapradinkou zlatokvětou, bojovali se zrcadly skřítka 
Sebemila a se smůlonošem Strupem. Jedny z nejzajímavějších zážitků pro nás 
přichystala obryně Puklice, se kterou jsme se vydali na lov buvolů nebo Víla Míla, 
ke které jsem museli v noci pro zlatou rybičku. Den jsme končili zapalováním 
svíček v domečcích, které jsme vytvořili pod dohledem Kalužníka z bláta 



v rybníku. Bubu úkoly se střídali s dalšími hrami. Zasmáli jsme se při Pakobalu 
nebo při vymýšlení nových živočišných druhů pro profesora Péráka. Nechyběly 
bojové hry jako Boj o vlajku, Běh o život, Indiáni a samozřejmě Tanky – letos jsme 
se při nich skoro nepohádali. Došlo i na kulturu – opět se hrálo divadlo. Hlavně 
při Červené Karkulce sehrané našimi vedoucími jsme se popadali za břicha. 
Pořádně jsme to roztočili při hrách v Kasinu. Táboráky a baseball v Pavlově, to 
už je tradice.  
     Co nám ale trochu kazilo dojem z celého táborničení, byly nečekané návštěvy 
rodičů, i přesto, že jsou zakázány. Takové návštěvy opravdu dokážou hodně 
narušit chod tábora. Hlavně tím, že ostatním dětem může být líto, že jejich rodiče 
tento zákaz neporušili a taky nepřijeli. V příštím roce s tímto problémem budeme 
muset něco udělat. Myslíme si, že čtrnáct dní není tak dlouhá doba na to, abychom 
se o sebe nedokázali sami postarat. A pokud se někomu stýská, což k táboru taky 
patří, není přece problém, přijít za vedoucím a třeba mamince a tatínkovi zavolat 
a popovídat si.  
     Návštěvy ani strašidla nás nakonec nepřemohly (jen Ivoně uklouzal nějaký 
nezbedný skřítek trávu tak, že odjížděla s ortézou na noze) a přežili jsme všichni. 
Zvládla to i Barča u Dáši v bříšku. Jak by taky ne, když jsme ji všichni hlídali.  
     
     Koncem srpna jsme se ještě zajeli podívat do Pelhřimova. Chtěli jsme 
nakouknout do Muzea rekordů a kuriozit. A nevycházeli jsme z úžasu – nejmenší, 
největší, nejdelší, nejkratší – těmito slovíčky se to jen hemžilo. Zaujala i expozice 
výtvorů ze sirek. Navštívili jsme i Muzeum strašidel ve sklepě na náměstí. A co víc 
– v Pelhřimově byla zrovna ten den pouť a přehlídka hasičských dechových kapel. 
Ta podívaná stála opravdu za to. Z atrakcí ani ze sladkostí nám špatně nebylo a 
počasí nám přálo.  
     Víc jsme toho v tomto roce nestihli. Bohužel ani na puťák jsme se nedomluvili. 
Je čím dál složitější najít společný volný termín. V příštím roce bychom to chtěli 
napravit.  
 

     No a co naše ochráncovská činnost? V dubnu jsme se věnovali pro nás úplně 
nové činnosti, a to odchytu žab na silnici u rybníčku Halda v Dolních Borech 
směrem na Krásněves. Nejprve jsme nainstalovali bariéru z igelitu, podél které 
jsme vykopali díry na kbelíky, do kterých se měly žáby lapit. První týden se nedělo 

nic, ale  ty  další  to stálo  za  to. Od 4. do 28. dubna  jsme odchytali  celkem  1093 

 

 

 

2)  Ve Zpravodaji Formica byl uveřejněn příspěvek o otevření Naučné stezky 
Šebeň i fotografie ze školení akce Formica.  

 

3) Různé  

- z  akcí je pořizována fotografická dokumentace většinou digitálně.                                  

 

- informace o naší činnosti  jsou uveřejněny na nových samostatných webových 
stránkách http://www.csopbory.unas.cz  nebo na http://www.bory.cz  

 

- o činnosti MOP Bobeš byly připraveny výstavky fotografií ve víceúčelové budově 
obecního úřadu. 

 

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

• jedna členka se připojila  k aktivitě ČSOP “Živá zahrada“. 

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

• odborná literatura (stále ve větším počtu a vyšší kvalitě) o ochraně přírody 
apod. zasílaná CSOP je zpřístupněna veřejnosti v obecní knihovně.   

• odebíráme časopisy Veronika, Ekolist a tiskoviny ČSOP jako Krásy domova a 
Depeše ČSOP a MOP. 

• zúčastnili jsme se konference NNO  kraje Vysočina a různých dalších aktivit 
neziskového sektoru na úseku ochrany přírody v rámci kraje. 

      

 

 
 

 

 
 
 



Další  činnost 
  
• Otevření naučné stezky Šebeň 
 
     V neděli 18. června 2006 jsme za početné účasti veřejnosti otevřeli naučnou 
stezku Šebeň.  Předseda ZO promluvil o přípravě naučné stezky, poděkoval všem, 
kteří při její tvorbě pomohli a pak stezku otevřel. Mgr. Milan Daďourek  
vysvětlil význam této jedinečné lokality největšího výskytu lesních mravenců druhu 
Formica polyctena u nás. Pak se všichni vydali za velmi pěkného počasí na stezku. 
K tomu obdrželi zdarma průvodce naučnou stezkou. Pro zpestření jsme připravili 
návštěvníkům různé hry, o které byl velký zájem. O akci projevily  zájem televize - 
regionální zpravodajství a Prima, různý tisk i regionální rozhlas. Otevřením 
naučné stezky vyvrcholila a byla úspěšně ukončena dosud nejrozsáhlejší činnost 
naší organizace.  
     A jak je naučná stezka využívána? Navštívili ji např.  žáci ZŠ v Borech v rámci 
Dne Země, účastníci Evropského týdnu venkovského vzdělávání nebo  pracovníci 
CHKO Žďárské vrchy a odboru ŽP MěÚ Havlíčkův Brod. O dalších návštěvách 
jsme se dozvěděli z osobních kontaktů. O tom, že je  stezka navštěvována svědčí 
pěkně vyšlapaný chodníček v trávě..   
 

• Propagační a informační  činnost  - byla rozsáhlejší než v jiných letech 
 

1) Naučná stezka Šebeň 

- Průvodce naučnou stezkou Šebeň je k dispozici zdarma v IC města Velké 
Meziříčí (dosud se rozdalo na 600 výtisků). Dalších 300 ks průvodce IC  použilo k 
propagaci města na veletrhu Region Tour Brno 2007. Dále byl průvodce 
poskytnut obcím u naučné stezky, školám v obvodu města Velké Meziříčí, 
spolupracujícím organizacím a orgánům a dalším institucím v ochraně přírody 
atd., včetně zájemců z řad návštěvníků. Celkem už bylo spotřebováno téměř 1900 
ks průvodce. 

- O otevření naučné stezky byly uveřejněny články v týdeníku Velkomeziříčsko, 
deníku Vysočina, Zpravodaji CSOP kraje Vysočina, časopisu Silva Bohemica, 
reportáže v televizi ČT a Prima. 

- Naučná stezka Šebeň byla uvedena v turistické nabídce kraje Vysočina a  
v naučných stezkách Lesů ČR, s.p. na jejich webových stránkách a v publikaci 
kraje Vysočina: „Vysočina - kouzlo přírody“ 
- K propagaci Naučné stezky Šebeň jsme vydali kulatou barevnou samolepku 
v počtu 1 tis. výtisků. 

obojživelníků, z toho 1031 ropuch obecných, 10 skokanů hnědých, jednoho 
skokana zeleného a 51 čolků. Rekord padl 17. dubna, kdy jsme z kyblíků vybrali 
249 žab. Tahle akce se rozhodně vyplatila, protože oproti předešlým rokům na 
silnici nebyly skoro žádné rozjeté žáby.  
      Na jaře jsme obcházeli studánky. Chtěli jsme je trošku vyčistit a obnovit jejich 
značení. Dostatek vody je stále jen v Rusalce. Voděnka je téměř bez vody, i když 
po jarním tání sněhu na tom byla lépe než v loňském roce. V Temničce voda spíše 
stojí než protéká.  
     Nezapomněli jsme ani na vysazené borovičky, které už hodně povyrostly. V létě 
jsme je obžínali a v  listopadu natírali proti okusu.   

 
     Rok 2006 utekl jako voda. Za to, že jsme se v jeho průběhu mohli scházet a 
poznávat zase spoustu nového DĚKUJEME: našim rodičům, že jsou na nás hodní, 
a umožňují nám patřit mezi MOPíky, dobrým duším z  CDM (Centrum pro děti a 
mládež) Janě a Michalovi do Prahy, za to, že nám se vším pomáhají. Dále pak 
Aleškovi Vávrovi, který už zase doplňuje řady našich vedoucích, paní Mejzlíkové a 
Daně Zedníkové za pomoc na táboře. Jak jinak než také paním prodavačkám 
v Jednotě Bory a Pavlov za možnost vymýšlet si při nákupech na karneval a tábor. 
Obecnímu úřadu v Borech za možnost scházet se v knihovně a klubovně. Skupině 
Renons za čas, který si vždy vyšetří na náš karneval. Děkujeme také naší základní 
organizaci ČSOP Bory, že můžeme fungovat pod jejich křídly.  

 
Aktivity dětského kolektivu jsou podporovány Sdružením Mladých 

ochránců přírody z prostředků MŠMT. Bez těchto dotací by rodiče MOPíků 
museli při placení poplatků na akce sáhnout hlouběji do kapsy. Zároveň bychom 
si nemohli pořídit třeba vybavení do klubovny nebo na tábor (lana, lavičky, 
vysílačky, míče, houpací sítě a další). Děkujeme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ochrana přírody  
 

• Přírodní památka Mrázkova louka – provedli jsme obvyklou údržbu  
spočívající v posečení a odklizení trávy a odstranění  nárostu olše. Celkem 
bylo odpracováno 83  hodin. Mrázkova louka se po letech dočkala plánu 
péče! Proto tu mohlo být realizováno několik nových akcí. Nejdříve  členové 
MOP Bobeš  vyčistili úplně zanesené koryto potoka od listí a větví. Pak byly 
(ve spolupráci s vlastníky pozemků) skáceny a odstraněny jehličnaté a listnaté 
stromy a keře, které už léta stínily lučním rostlinám a bránily v sečení trávy.  

• A nakonec jsme vyhloubili uprostřed louky, blízko u potoka, tůň pro 
obojživelníky. Činnost byla řízena a   finančně podpořena Krajským úřadem 
kraje Vysočina v Jihlavě. 

• Přírodní památka Rasuveň – provedli jsme opravu a přestěhování 1 stojanu 
s označením PP tak, aby byl zase dobře vidět.    

• Přírodní památka Dobrá Voda – přesunuli jsme jeden stojan s označením PP, 
aby nepřekážel v průjezdu vozidlům. 

• Přírodní památka Šebeň – uskutečnilo se několik kontrolních  pochůzek 
věnovaných dodržování podmínek ochrany. Po otevření naučné stezky se 
zvýšila návštěvnost lokality.  Jedna  tabule naučné stezky byla poškrábána 
ostrým předmětem. Pokud se týká chování návštěvníků lokality nebyly 
shledány závady.  V zimním období  zde byly provedeny téměř po celém území 
lesa mýtní a hlavně probírkové těžby a prořezávky. Tím došlo k poškození 
některých mravenišť, což bylo následně předmětem připomínek Dr. Malého, 
zaslaných i naší ZO. Jeho připomínky byly také směřovány k realizaci plánu 
péče o PP. Proto zde bylo koncem roku provedeno šetření České inspekce 
životního prostředí, které však nezjistilo vážné závady. Informační panely 
naučné stezky byly ošetřeny druhým konzervačním nátěrem. Uklízeli jsme 
okolí dřevěných sedaček se stříškou Lesů ČR od odpadků.  

• Akce Žába - na jaře byla provedena členy MOP Bobeš velmi úspěšná 
záchranná akce u silnice u rybníka Halda, podrobnosti  jsou  ve zprávě o  
činnosti MOP Bobeš. Lokalita je  uvedena  na webových stránkách CSOP 
Praha, patří  mezi 18 kritických úseků v kraji Vysočina. 

• Akce Formica - od 10. do 11. června jsme po organizační stránce připravili 
základní odborné proškolení pro  realizátory projektů v programu Formica a 
zájemce o ochranu a mapování lesních mravenců.  
     V sobotu dopoledne se uskutečnil úvodní blok věnovaný biologii lesních 
mravenců, stavbě mraveniště, teritoriu, životnímu cyklu a příčinám úhynu 
mravenců; dále možnostem péče, mapování mravenišť a  základním postupům 

práce s mravenci. 
     Odpoledne se účastníci přesunuli na Přírodní památku Šebeň, kde si 
prakticky procvičili mapování a měření mravenišť a metody základní péče o 
mravence. Přitom si prohlédli část naučné stezky.  

    Večer se uskutečnilo promítání o mravencích a beseda s  občerstvením za 
účasti dalších členů ČSOP Bory. 

     V neděli dopoledne byly přednášky dokončeny a následovalo shrnutí 
získaných poznatků. Pak účastníci  obdrželi osvědčení o absolvování školení.  
    
  Školení po odborné  stránce výborně připravil a dokonale provedl Mgr. 
Milan Daďourek. Proběhlo v obecní knihovně velmi intenzivním způsobem, 
jenž poskytl účastníkům nepřeberné množství informací. Ani menší počet 
účastníků neměl nepříznivý vliv na úroveň akce. K dělné atmosféře školení 
přispěly časté dotazy a aktivní přístup zúčastněných.  

 
 

Zeleň 
 

      Nová výsadba se už omezila jen na jednotlivé stromy k doplnění stávajících 
výsadeb. Sázeli jsme jírovce maďály  – 2 ks na mez pod cestou k Radenicím, 2 ks u 
cesty k Hatím, 1 ks na mez pod lomem Horní Bory a 1 ks na mez Hraničky. Dále 1 
ks javoru mléče a 5 ks lip si s námi vysázel  do starého stromořadí v Krásněvsi 
 nevidomý Pepa Hladík.  K výsadbě byly využity stromky z naší  bývalé školky, 
přesazené na zahradu členů ZO.  

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

   

      Provedli jsme výchovný řez korun u už hodně odrostlých stromů kolem potoka 
Babačky v Dolních Borech, protože vadily v cestě a při obdělávání pole. 
   
   Projekt obce Bory „Obnova veřejné zeleně v Borech,“ při jehož přípravě jsme 
spolupracovali, získal finanční podporu z grantu „Krajina Vysočiny 2005“. 
Zúčastnili jsme se jeho projednání v zastupitelstvu obce. 

 
 



 


