Jak šla léta činnosti MOPů Chodov

Nejprve je třeba říci, že historie MOPů sahá daleko, již v dobách
totalitních naši vedoucí pracovali s oddíly mladých ochránil přírody pod
hlavičkou PO SSM. Po roce 1990, kdy byla rozpuštěna PS při 1. ZŠ v
Chodově byla naše činnost trochu utlumena, nebylo se kde scházet, přes
léto se pracovalo v terénu a na táborech ale celoroční činnost byla velmi
omezena. Jezdily se tábory – Římov, 4x jsme pobývali v Nových Hradech, a
pak přišlo rozhodnutí. Děti z oddílu Mývalů odrostly – Míša Paul, Standa
Svoboda, Luděk Soukup, již začínají jezdit jako vedoucí či instruktoři. Jdem
do toho a začínáme znova a odznova!

Zde jsou rozhodující momenty

Psal se rok 1997
- Zisk vlastního pozemku /cca 2000m2/ s dřevěnou

chatou
- Letní tábor ! Údolí devětsilu“ Spálené Poříčí
- Založení oddílu Ještěrky (vedoucí Jitka a Waltr
Gossovi)
- Vydáváme vlastní nepravidelník „Lísteček“

Psal se rok 1998
- Začínáme jezdit na Hartenberg
- Objevujeme základnu v dnešním hotelu Hubertus
- Obnovujeme pořádání místního kola soutěže
1 / 10

Jak šla léta činnosti MOPů Chodov

Zelená stezka, zlatý list
- Na klubovně přistavujeme kuchyňku ke klubovně,
obnovujeme foliák a plechovou kůlnu na nářadí a
máme vlastní ekozáchod!
- Na tábor odjíždíme do Hamru u Římova -“Tábor
u rybí řeky“

Psal se rok 1999
- Družstva oddílů Mývalů a Ještěrek postupují na

regionální kolo soutěže Zelená stezka Zlatý list do
Zbiroha.
- Jako jediní se hlásíme do akce Adoptuj park a
bereme si do péče městský park v Tovární ulici
- Na tábor odjíždíme poprvé do Dunícího údolí pod
Hartenbergem
- Na klubovně přistavují naši kamarádi z ČSOP
dřevěnou kůlnu, respektivu naši vedoucí si staví tzv“
BUNGR“
- Zprovozňujeme webové stránky organizace
ČSOP
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Psal se rok 2000
- Pro svoji celoroční činnost získáváme pronajaté

místnosti ČD v Hřebenech pod Hartenbergem
- Pořádáme vedle místního kola Zelené stezkyzlatého listu i kolo regionální
- Začínáme pořádat pro školy a školy ekosoutěže
tzv. EKOPOHÁR
- Vzniká nový oddíl Bobříci vedený Vaškem Kasou
- Tábor znovu v Dunícím údolí.„Zlatá Horečka „

Psal se rok 2001
- Ještěrky postupují do regionálního kola v soutěži

Zelená stezka - Zlatý list do Volduch
- Tábor znovu v Dunícím údolí.: „Expedice Yevám
2001!
- Získáváme od ČD do pronájmu prostory celoroční
základny v budově nádraží v Hřebenech
- Oddíl Ještěrek přebírá Stanislava Volková
- Zakládáme za přispění městského grantu na
pozemku Ekozahradu pro moderní výuku přírodopisu
a ekologie v prostorách zahrady
- Vzniká další oddíl Veverky, jeho vedoucí se stává
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paní Ing. Vlasta Kociánová
- Na Hřebenské základně s dotací města
rekonstrujeme vodu, elektřinu a střechu.
- Oddíl Orlů získává v budově nádraží v Lokti svoji
novou klubovnu

Psal se rok 2002
- Rozšiřujeme minibotanickou zahradu o geologický

koutek za přispění geologa amatéra pana Karla
Veselého
- Ještěrky postupují na národní kolo Zlatého listu
- Spolupořádáme Mikulášskou jízdu na Hřebenech
- Pokoušíme se navázat spolupráci s
KinderspielVogtland z Grungachu
- Tábor-pronajímáme dlouhodobě louku na
Hřebenech a náš tábor již využíváme na více běhů.
- Tábor na Hřebenech v dunícím údolí nese název :
„Zachraňme svět“
- Vedeme jednání s ČD o odprodeji budovy nádraží

Psal se rok 2003
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- Jezdíme na výměnné akce do Grůnbachu

- Pořádáme oslavy Dne Země
- Pořádáme městské i regionální kolo

Zlatého listu
- Zapojujeme se do projektu Místo pro
přírodu
- Tábor v Dunícím údolí se nese s hrou „Ve
jménu krále „
- Zapojujeme se do projektu Mikulášská
jízda na Hřebenech

Psal se rok 2004
- Pořádáme velkou výstavu o činnosti Mopů

v sokolovském Domě kultury.
- Na minibotanické zahradě přibývá za
podpory grantu města skleník pro vystavování
kaktusů ,sukulentů a teplomilných rostlin
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- Pořádáme oslavy Dne Země
- Pořádáme městské i regionální kolo

Zlatého listu
- Zapojujeme se do projektu Místo pro
přírodu
- Pronajímáme louky na Hřebenech
- Tábor opět v Dunícím údolí, tentokrát nese
název „Po hřebenech Bohů“

Psal se rok 2005
- Pořádáme oslavy Dne Země
- Pořádáme městské i regionální kolo

Zlatého listu
- Zapojujeme se do projektu Místo pro
přírodu
- Stále vedeme dohody s ČD o prodeji
budovy nádraží
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- Tábor v Dunícím údolí je tentokrát ve

jménu: „Rodová společnost pravěká“
- MOP dávají na net svoje webové stránky
- Zima přichází velmi a velmi brzy zastavuje
práce na zahradě
- Podáváme opět granty na Město
Chodov-Minibotanická zahrada a Zelená stezka
zlatý list-MK
- Velice zdařilá Mikulášská jízda

Píše se rok 2006
- Stále vedeme dohody s ČD o prodeji

budovy nádraží
- Pokračujeme ve spolupráci s Mirkou a
ČSO na sčítání kání
- Výroční schůze ČSOP hodnotí náš
uplynulý rok a chystá plán na rok následující
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- Proběhl tábor na Hřebenech tentokrát v

duchu „Piráti na obzoru“
- I letos půjčujeme panu Loosovi materiál na
mezinárodní worcampy
- Podáváme opět granty na Město
Chodov—Minibotanická zahrada a Zelená
stezka zlatý list—MK
- Získáváme od města vyřazené stánky z
tržiště – vzniká nová bouda na nářadí a sklad
- Smrčiňáci pod vedením Sukyho získávají
grant v rámci spolupráce ČSOP a Les ČR
Dřevo 2006 na stavbu dvou dřevěných
přístřešků do prostorů lesoparků.
- Provizorně opravujeme střechu na
Hřebenech, vedle nás je už opravený a
zrekonstruovaný Hubertus
- Začíná se opravovat hradní věž
Hartenbergu
- Velice zdařilá Mikulášská jízda s téměř
2000 účastníky.

Píše se rok 2007
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- Stále pokračují jednání s ČD o

budově.. Konec roku snad vítězíme v bitvě
o střechu ,neb by ji měli zjara opravit
Viamontáci
- I nadále spolupracujeme s ČOS
- Vznikají další stránky, vedle
oficiálních stránek organizace máme
stránky mopíků, vlastní stránky má i náš
letošní tábor a vlastní stránky má i
projekt učíme se v zahradě.
- Tábor realizujeme letos na
pronajatém tábořišti v Merklíně u Přeštic.
- Poprvé se zúčastňujeme
hartenberského Masopustu
- Na konci roku schvaluje MZ prodej
našeho pozemku naší organizaci
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