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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 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 různorodá. Její významnou částí je 
celoroční práce s dětmi a mládeží – Mladí ochránci přírody Bobeš, kteří pracují 
samostatně. V předjaří proběhla záchrana obojživelníků na silnici  u rybníčku 
Halda.  Zajistili jsme přípravu projektu a provedení výsadby zeleně na návsi 
v Dolních Borech. Staráme se o chráněná území - přírodní památky Mrázkova 
louka, Rasuveň, Dobrá Voda a Šebeň.  Tentokrát se do kosení a úklidu trávy z 
Mrázkovy louky zapojila veřejnost. Naučné stezce Šebeň se několikrát věnovala 
media. V druhé části roku probíhala realizace projektu Bory – příroda a životní 
prostředí. Spolupracujeme s rodiči dětí, občany, orgány státní správy a místní 
samosprávy, dalšími organizacemi a firmami.   

 

 
Členové a funkcionáři    
  
      V minulém roce jsme měli celkem 52 členů, z toho 10  členů v ZO, ostatní byli  
Mladí ochránci přírody – MOP Bobeš  42 členů – z toho 35 dětí a 7 vedoucích. 

 
 
 
 
 
 
 

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 proto o všechny mladé 

lidi s kladným vztahem k přírodě v celé České republice. Proto každému, kdo chce 

přírodu nejen poznávat, ale i trochu jí pomáhat a to jednotlivci i jakémukoliv 

kolektivu (hlavně však těm "našim mopíkům"), nabízíme mnoho různých činností 

(aktivit, námětů pro samostatnou práci, soutěží,... ale i finanční pomoc, metodické 

materiály,...). Ve své činnosti se řídíme zásadou maximální otevřenosti a proto 

tedy "spolupracujeme s každým, kdo chce spolupracovat s námi". 

 

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

 

 



Poděkování 

 

Děkujeme  všem, kteří nám jakkoliv pomohli, zejména  

 

 

� F. Bukáčkovi 

� J. Hladíkovi  

� P. Hladíkovi  

� J. Regendovi 

  

. 

� Hasiči Bory 

� 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.  

� Soukromé farmě Josefa Nevrkly 

� Základní škole Hany Benešové v Borech 
 

 

 

 

 

 

 

      

Vedení   organizace : 

 

Předseda: Pavel Kříž  

Revizor:  Mgr. František Eliáš   

Člen výboru : Blanka Křížová   

Shromažďování a vyhotovování účetních dokladů včetně vedení příruční pokladny 
vykonávali Vendulka Křížová a Mgr. Dagmar Křížová.  

 

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

 

     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 při akcích naší organizace je prováděna zdarma a 
evidována. Funkcionáři vykonávají své funkce bezplatně a takto strávená  doba  
se  neeviduje.  

 

 

Kolik jsme toho odpracovali 
 
 

     Celkem bylo odpracováno 230 hodin (v r. 2006 to bylo 369 hodin).  Z toho  
členové základní organizace odpracovali 122 hodin. 
 

    Přehled odpracovaných hodin dle členů organizace:  

 

Eliáš František  6, Daďourek Milan 6, Jurková Zuzana 1, Jurek František  6, 
Křížová Blanka 8, Křížová Dagmar 0, Křížová Vendulka 13, Kříž Pavel 45, Kříž 
Štěpán 7, Marek Pavel 17,  Vaverková Jana  11, Vávra Vladimír  1, Zachoval 
Ladislav  2. 

 

 
 
 



Práce s dětmi a mládeží – MOP Bobeš 
 
 

Na začátek několik čísel – v roce 2007 se u Mladých ochránců přírody 
registrovalo 42 členů, z toho 35 dětí a 7 vedoucích. Jsme moc rádi, že i v letošním 
roce jsme mezi sebe  mohli přijmout nového člena, a to Mirečku Kotačkovou.  

     V průběhu roku jsme zvládli uspořádat tradiční dětský karneval, prožili 
krásných 14 dnů na letním táboře. Kromě toho jsme vyrazili na čtyři jednodenní a 
tři vícedenní akce. Dobře jsme si vedli v tradiční celorepublikové soutěži Stříbrná 
nit. Během dvanácti měsíců se nám podařilo plnit úkoly natolik úspěšně, že jsme 
v celkovém bodování skončili na 3.místě.  Zážitků bylo hodně i na pravidelných 
pátečních schůzkách. A protože je nás opravdu docela dost bylo nutné alespoň 
některé schůzky Trpaslíků rozdělit, takže se scházeli mladší a starší na 
samostatných schůzkách. Vobři, ze kterých už jsou dnes středo-  a vysokoškoláci 
měli schůzky jako v minulých letech zvlášť. 

Aktivity našeho dětského kolektivu jsou podporovány Sdružením 
Mladých ochránců přírody z prostředků MŠMT. Takže díky stokorunovému 
registračnímu poplatku, který rodiče začátkem roku zaplatili, jsme toho na akcích 
z vlastních kapes zas tak mnoho nevydali. A to jsme si ještě dovolili  pořídit něco 
málo materiálu (třeba řezačku na papír, barometr a vlhkoměr, hodiny, svítilnu a 
další). 

Není to ale jen o penězích, i když ty jsou pro naši činnost samozřejmě také 
důležité. Nebýt vstřícnosti lidí v našem okolí, spousta věcí by nešla. Takže bychom 
chtěli, jako každý rok, PODĚKOVAT za starostlivost a trpělivost Janě Stibralové 
a Michalovi Kulíkovi do CDM, paním prodavačkám v Jednotě Bory a Pavlov za 
velkou ochotu při našich nákupech, obecnímu úřadu v Borech za možnost užívat 
prostory k našim schůzkám a v neposlední řadě skupině Renons za to, že je nám 
věrná. Dále jsme moc rádi, že s námi na akce (pokud mu čas dovolí) vyráží náš 
Alešek (Vávra). A velkým pomocníkem na táboře byly paní Jakubcová a paní 
Mejzlíková. Děkujeme. A samozřejmě – bez  VÁS RODIČŮ by to vůbec nešlo! 

Rok začal jako už tradičně karnevalem. Tentokrát byl zcela v režii 
mladých vedoucích a jejich dětských pomocníků. Soutěžilo se, pokoušelo štěstí 
v tombole, tancovalo a hlavně bylo veselo. A k tomu všemu nám hrála - jako vždy 
bezvadná -  skupina Renons. 

O velikonočních prázdninách (6.dubna) jsme v hojném počtu (26) vyrazili 
do Velkého Meziříčí na exkurzi do firmy POEX. Spoustu zajímavého jsme viděli, a 
ještě větší spoustu dobrého ochutnali ☺. Jedinou chybičkou bylo, že se 
připomněla Libčina alergie na oříšky, musela k panu doktorovi a nemohla s námi 
být až do konce �. V krásném jarním počasí pak ještě většina z nás našla odvahu  

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2007 Celkem  
Náklady Spotřeba materiálu 48 

 Náklady na reprezentaci 1 
 Ostatní služby 48 
 Mzdové náklady 7 
 Jiné ostatní náklady 12 

 Celkem 116 
Výnosy Tržby z prodeje služeb 17 

 Jiné ostatní výnosy 5 
 Přijaté příspěvky 58 
 Přijaté členské příspěvky 6 
 Provozní dotace 22 
 Celkem 108 
 Výsledek hospodaření po zdanění -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hospodaření v roce 2007 
 

 

vylézt na věž velkomeziříčského kostela. Čas do odjezdu autobusu jsme strávili 
v zámeckém parku. Pěkná akce. 

V dubnu jsme taky zachraňovali žáby. Letos se nám jich podařilo odchytit 
celkem 395. Z toho nejvíc bylo ropuch obecných – 382. 

V polovině června (16. –17.6.) jsme v plné polní vyšlápli na minipuťáček 
do Balinského údolí. V menším počtu (9), až na vedoucí samé holky. Směr Hatě, 
přebrodit Oslavu, dále na Netín. Stihli jsme i koupání v rybníku. V Netíně jsme 
navštívili místní hrobku. Otevřená nebyla, tak jsme ji okukovali jen zvenku. 
K večeru jsme dorazili do Stránecké Zhoře, kde jsme v lese u rybníčku 
přenocovali. Druhý den ráno jsme pokračovali podél toku Balinky až do Velkého 
Meziříčí. Sluníčko pražilo, nohy bolely, ale zvládli jsme to. Dokonce jsme rozhodli 
nevracet se autobusem. Takže dál přes celé město na vlak a ze Skleného zase po 
svých až k maminkám.  

Letos jakoby se nám pěšky moc nechtělo. I na další putovní akci vyráželo 
jen pět účastníků. Puťák – Červená Lhota (19.-22.7.) Teplo bylo až moc, takže 
bezva koupání v bývalé pískovně jsme si opravdu zasloužili. A jízda na lodičkách u 
Červené Lhoty byl taky zážitek. Domů jsme se vraceli sice unavení, ale těm, co nás 
přišli přivítat, bylo na první pohled jasné, že jsme si užívali. 

No a to už byl jen krůček k hlavnímu bodu celého roku, k táboru. Letos 
v termínu od 28.7. do 10.8. v počtu 34 účastníků. Počasí nám opět přálo. I když 
nás v první půlce docela potrápila zima. Když bylo přes den 10ºC navlíkla na sebe 
Lenka dvoje tepláky a holky chodily zabalené ve dvou dekách. Hlavně na hlídkách 
bylo první dny krušno. Pak se ale zima naštěstí zlomila a do konce tábora už bylo 
příjemně. Stav počasí jsme bedlivě sledovali na Laďově meteostanici. Bude mít 
panenka na hlavě kulicha nebo se ukáže v plavkách?☺  

A na co jsme si celých čtrnáct dnů hráli? “Vrátili jsme se z hvězd”. Byli 
jsme plně pod kontrolou “matky” a sbírali slabiky MI, KI, TI do svého 
jména.(Bylo až neuvěřitelné, jak si zrovna slabika TI našla svého oblíbence a ne a 
ne se od něho odlepit☺.) K nejúspěšnějším disciplínám patřily nervy drásající 
Soplouchy a děsiví Kruťáci, při kterých šlo opravdu o život. A to nemluvíme o 
Nettvorrovi!! Z jeho bludiště už taky nemuselo být návratu! Těžko říct, co si 
mysleli občané z Pavlova, když jsme k nim vyrazili na návštěvu a s podivnými 
přilbami na hlavách na ně mluvili ještě podivnější řečí, abychom zjistili “jeke 
bede dneske pečese” nebo “kalak ja hadan“.  

A věřili byste, že jsme jeden večer navštivili i kasíno? A to se vším všudy – 
společenské oděvy, hazardní hry, dražba směnek. Na dovednost dvou vyvolávačů 
a neodolatelný vzhled krupierů dlouho nezapomeneme. Na sklonku tábora 
nesmělo chybět už tradiční divadlo. Scénáristi, režiséři ani herci  nezklamali – 
diváci se mohli uválet smíchy. Zvláště pak při vystoupení DJ Maruš ☺☺. Velmi 

Rozvaha k 31.12.2007 1.1.2007 31.12.2007  

Aktiva    
 A. Stálá aktiva celkem 0  0 
 B.Oběžná aktiva celkem 45 52 
 1. Zásoby celkem 0  0 
 2. Pohledávky celkem 3 0 
 - odběratelé 3 0 
 3.Krátkodobý finanční majetek celkem  42 52 
 - pokladna 10 7 
 - bankovní účty 32 45 
 4.Přechodné účty aktivní celkem 0 0 
 Úhrn aktiv 45 52 

   
Pasiva    

  A. Vlastní zdroje krytí aktiv celkem 45 52 
 1. Jmění celkem  45 45 
 - vlastní jmění 45 45 
 2. Hospodářský výsledek celkem 45 -8 
 - účet hospodářského výsledku x         -8 
 - hospodářský výsledek ve schval. řízení 57 x 
 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta  -12 0 
 B. Cizí zdroje celkem 0    0 
 1.Zákonné rezervy 0  0 
 2. Dlouhodobé závazky 0 0 
 3. Krátkodobé závazky celkem 0 15 
 -dodavatelé 0 2 
 - jiné závazky 0 13 
 4. Bankovní výpomoci a půjčky celkem 0 0 
 5. Přechodné účty pasívní celkem 0 0 
 Úhrn pasiv 45 52 



výchovně zapůsobila Pohádka o kůzlátkách, kterou ztvárnili ve verších naši 
vedoucí ☺.  

Všechno pěkné uteče jako voda a bylo tady balení a odjezd. Necháme se 
překvapit, co nás čeká v roce příštím. Ale trávit část prázdnin v přírodě a navíc se 
svými kamarády, už to je přece záruka příjemně stráveného léta.  

A protože pěkných chvil v kolektivu není nikdy dost, rozhodli jsme se i 
poslední den prázdnin strávit společně na výletě. Zámek Budišov už delší čas hrozí 
uzavřením, tak by byla škoda neprohlédnout si zoologickou expozici. 
Vypreparovaných zvířat zde mají opravdu hodně, takže bylo na co se dívat. Do 
Budišova jsme přijeli vlakem, ale zpátky jsme se vraceli pěšky - cestou necestou, 
přes pole, přes les, Nesměřským údolím podél řeky až na autobus do Velkého 
Meziříčí. Tentokrát se členové  turistiky nezalekli, takže nás bylo 20. 

Na podzimní prázdniny (26.-28.10.) nás jelo taky hodně (25), i když jsme 
nejeli nikam daleko. Ubytovali jsme se ve vesničce Budíkovice, asi 5 km od 
Třebíče a poznávali historii židovského města. V Třebíči jsme navštívili památky 
UNESCO – Baziliku sv. Prokopa, Židovský hřbitov a Židovskou čtvrť se 
Synagogou. Zvláště na hřbitově jsme se od pana průvodce dozvěděli spoustu 
zajímavého. A protože počasí bylo smutně podzimní, a aby toho vzdělávání nebylo 
zase tak moc, zašli jsme se pobavit i  do třebíčského bazénu. Po večerech jsme 
vyráběli loutky, se kterými se pak hrálo divadlo. Bylo nám hezky a myslíme, že se 
potvrdilo pravidlo, že kraj za humny většinou příliš  neznáme.  

Ke konci roku jsme měli možnost navštívit sádky v Mostištích. S rybářem 
panem Regendou jsme se domluvili na pátek 23. listopadu. Tentokrát se akce 
zúčastnili hlavně mladší kroužkaři (18). Chvílemi to vypadalo, že někdo z malých 
nezbedníků uvidí kapry v nádržích hodně zblízka, tak se nám starším ulevilo, když 
nás pan průvodce dovedl ke kádi, ve které nám podrobně představoval ulovené 
rybky. Všichni koukali s pusou dokořán, když se nechal kousnout štikou do prstu, 
aby nám ukázal, jak ostré má zuby. Kromě štiky jsme viděli i mohutného sumce, 
kapra, karase, plotici a další u nás běžné druhy ryb. Na cestu zpět jsme všichni 
dostali brožurku s recepty na přípravu kapra a ještě dvě knížečky o rybách a 
rybnících. Máme slíbeno, že se s panem Regendou ještě někdy setkáme. Třeba na 
Pavlově u rybníka.  

1. prosince se konal  výlet do Brna (20). Vyšlápli jsme si na Špilberk, kde 
probíhala  výstava hraček. Nejvíc jsme si to asi užili v herně, kde jsme skládali 
kostky, doplňovali různé doplňovačky, hráli dámu a mohli si vyzkoušet i 
pohádkové kostýmy. Po výstavě jsme zamířili na tradiční vánoční trhy. Obdivovali 
jsme ručně vyráběné vánoční ozdoby, svíčky, perníčky, hrníčky, zvonečky, 
kovářské výrobky….Kdo chtěl, utratil nějaké penízky za dobroty nebo dárečky pro 
své blízké.  

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.  

 
1) Členská základna 

a) počet členů: 10 

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

c) evidence členů – řádně doložena 

2) Placení členských známek 

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

b) neplatiči  0 

3) Účetnictví zpracovává firma Ekonom Konzult Group s.r.o., Velké Meziříčí. Za 
rok 2007 byl hospodářský výsledek – 7.799,96 Kč. 

4) Kontrolované doklady 

a) Výpisy z účtů 1-12 

b) Pokladní doklady MOP 3103 – 3139, 3001 – 3056 

c) Pokladní doklady ZO 31001 - 31049 

d) Závazky – fa přijaté 1001 – 1006: dlužíme 1964 Kč Ekonom konzult 
Group 

e) Pohledávky – fa vystavené 20001-20004, MOP 2002-2004 

5) Pokladna ZO 

a) Počáteční stav 7.156,- Kč 

b) Konečný stav 3.554,50 Kč 



6) Pokladna MOP 

a) Počáteční stav 3.241,50 Kč  

b) Konečný stav 3.329,- Kč 

7) Běžný účet 

a) Stav k 1.1.2007 31.673,22 Kč 

b) Stav k 31.12.2007 45.311,26 Kč 

8) Majetek 

a) Celková hodnota majetku k 31.12.2006  70.783,50 Kč 

b) Přírůstky      6.623.- Kč 

c) Celková hodnota majetku k 31.12.2007  77.406,50 Kč 

9) V účetnictví za rok 2007 poukázala účetní firma na tyto nedostatky: 

a) K účetnímu dokladu č.3134 (pokladna MOP) na výzdobu sálu na ples 
bude dodána smlouva o dílo 

b) K dokladu 9010 bude doložen zápis z členské schůze 

 
 
Majetek organizace 
 
 
     Organizace měla k  31.12.2006  hmotný majetek v celkové hodnotě 70 783,50 
Kč.   V tomto roce bylo pořízeno vybavení pro letní tábor (sekery, pila, teploměr, 
barometr a vlhkoměr, svítilna, lampa, řezačka na papír, stopky a lehátko) v částce  
6 623,- Kč. Celkový  majetek  k  31.12.2007  činí 77 406,50 Kč. 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Provedli jsme udržovací a výchovný řez zeleně u nádrží Na Brodku a pod ČOV 
pro obec Bory. 
    Zpracovali jsme pro obec Bory u Nadace Partnerství  v rámci projektu Strom 
života  2 projekty a 1 pro základní školu na výsadbu zeleně na návsích v Dolních a 
Horních Borech a před základní školou. Uspěl projekt  „Obnova  zeleně na návsi 
v Dolních Borech“  u kterého jsme zajistili administrativu projektu, propagaci na 
veřejnosti a praktickou pomoc při realizaci projektu – výsadbě a péči o zeleň 
(zalévání a pletí plevele) ve spolupráci s občany. Bylo vysazeno 9 stromů a 70 keřů. 
Návrh výsadby připravil, zajistil sadební materiál a provedení výsadby zahradník 
František Bukáček. Účastníci obdrželi fotografie z akce na CD. O akci byla 
průběžně informována místní veřejnost a byly zveřejněny informace v tisku a na 
webových stránkách obce. 

 

Další  činnost 
 

- Propagační a informační  činnost byla rozsáhlejší než v jiných letech. V Krásách 
domova byl uveřejněn článek o Naučné stezce Šebeň. Česká televize zde natočila  
část pořadu Toulavá kamera. Naučná stezka byla uvedena v knižním vydání 
Toulavá kamera – 5. díl. Na Šebni byla natočena reportáž televize Nova. O 
naučné stezce byl uveřejněn článek v příloze časopisu Českých drah - Expres. 
Byly uveřejněny různé články o naší činnosti v Deníku Vysočiny a 
Velkomeziříčsku. Z akcí za účasti veřejnosti jsme připravili pro účastníky CD. 
Výsadba na návsi v Dolních Borech a práce na Mrázkově louce byly v obci 
intenzivně propagovány .   

 

- Průvodce naučnou stezkou Šebeň je veřejnosti k dispozici zdarma v IC města 
Velké Meziříčí a jednotlivcům u naší organizace. Od vytvoření průvodce ho už 
bylo zájemcům vydáno 2500 ks. 
 



 
 
 
 
 

Úplnou tečkou za rokem 2007 byla předsilvestrovská vycházka na Cyrilov. 
Díky námraze a poprašku sněhu bylo krásně bílo. Někoho napadlo, setřásat 
jinovatku ze stromů, takže z některých byli po návratu docela slušní sněhuláci.  

Stihli jsme toho dost a nebo málo? Ať už tak nebo tak, máme před sebou 
další společný rok, a jak s ním naložíme, jestli nám v něm spolu bude dobře, je jen 
a jen na každém z nás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ochrana přírody  
 

- Přírodní památka Mrázkova louka – v zimě jsme spálili klest z kácení stromů 
v minulém roce. Provedli jsme obvyklou údržbu  spočívající v posečení a odklizení 
trávy a odstranění  nárostu olše. Posekli jsme i léta nesečenou zamokřenou část 
louky. Poprvé jsme trávu uklízeli pomocí plachet.  Tentokrát  to bylo za účasti 
veřejnosti  dle projektu „Zapojení veřejnosti do ochrany přírody v kraji 
Vysočina.“ Celkem bylo odpracováno 26 účastníky 104 hodin. Práce, které nám 
dříve trvaly delší dobu byly letos provedeny během 2 dnů. O  akci byla  intenzivně 
informována veřejnost.  Účastníci obdrželi fotografie z akce a další informace o 
chráněném území na CD. Bylo obnoveno vyznačení hranic PP. Akce byly 
podpořeny Krajem Vysočina a Sdružení Krajina. 

 

- Přírodní památka Rasuveň – provedli jsme opravu ulomeného stojanu 
s označením PP.    

 



-  Přírodní památka Dobrá Voda – přesunuli jsme jeden stojan s označením PP, 
dle pokynů krajského úřadu na okraj chráněného území. 

 

- Přírodní památka Šebeň – uskutečnilo se několik kontrolních  pochůzek 
věnovaných dodržování podmínek ochrany a úklidu odpadků.Nebylo zjištěno 
žádné poškození mravenišť. Naučná stezka je stále navštěvována o čemž svědčí 
vyšlapaná pěšina. Žádný panel nebyl poškozen, ani nebyl zjištěn nepořádek. Bylo 
provedeno dotažení šroubů na panelech naučné stezky.  

 

- 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, akce byla finančně podpořena krajem Vysočina.  
 
- Pro obec Bory jsme vypracovali úspěšný projekt „Bory – příroda a životní 
prostředí“ v rámci Fondu Vysočiny, na jehož realizaci jsme pracovali ve druhé 
polovině roku .Dokončen bude začátkem roku 2008. 
 

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

 
 

- Administrativně jsme zabezpečili odbornou garanci programu Formica. 

 

-  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. 

 

- Finančně jsme podpořili účast dětí ze ZŠ v okresním kole soutěže Zlatý list. 

 

-  Zúčastnili jsme se různých aktivit neziskového sektoru na úseku ochrany přírody 
v rámci našeho kraje. 

 

 - Z  akcí je pořizována fotografická dokumentace, která byla promítána na 
členské schůzi .                                  

 

-Informace o naší činnosti  jsou uveřejněny na  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. 

 
 

Zeleň 
 

      Doplnili jsme stávající výsadby 2 ks jírovce maďála, šlo o stromky z naší 
 bývalé školky, přesazené na zahradu členů ZO.  

     Dále jsme   pečovali o vysázené stromy, které většinou zdárně odrůstají.  
Hlavně šlo o výchovu korun stromků řezem. Členové MOP provedli ožnutí 
vysázených boroviček v Borové aleji proti buřeni a pak je také natřeli proti okusu 
zvěří. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


