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Jsme spolek, 
zabývající se praktickou ochranou přírody:

• Pozemkový spolek - vykupujeme nebo si 
 pronajímáme přírodně cenná území a přebíráme 
 odpovědnost za péči o ně. Účinně tak hájíme zájmy 
 ochrany přírody již od roku 1997.
• Kosení luk - ruční kosení podmáčených luk je naší 
 hlavní činností. V roce 2018 jsme pokosili 170 ha 
 „podmáčenek“, které jsou důležitým regulátorem 
 vodního režimu a domovem mnoha vzácných druhů 
 rostlin a živočichů.
• Výsadby stromů – každoročními podzimními 
 výsadbami obnovujeme krajinotvorné 
 prvky - aleje a remízy.
• Obnova tůní - slouží jako útočiště pro populace žab, 
 čolků a dalších vodních organismů.
• Odborná činnost - zpracováváme biologické 
 průzkumy a hodnocení, poskytujeme poradenství, 
 provádíme speciální zásahy i pravidelnou péči.
• Zapojování dalších lidí - rozvíjíme dobrovolnické 
 aktivity, pořádáme setkání k rozvoji venkova 
 a osvětové akce pro veřejnost, spolupracujeme 
 s dalšími neziskovými organizacemi.
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„Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového 
programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace 
Partnerství a MOL Česká republika.“

Pošleme myšlenku péče o okolní prostředí dál, 
nositelům našich genů. Nechme děti v krajině žít, 
prožívat ji a učit se z ní. Nechme je ušpinit si ruce 
od bláta, sáhnout si na květinu, žábu, vážku či 
pavouka. Jedině tak získají vztah k okolní krajině, 
budou si jí vážit a chránit ji pro sebe a svoje děti. 
Pobyt a učení v krajině je užitečným doplňkem 
k vědomostem získaným ve školních lavicích.

Zapojme děti!
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Jak bude vypadat příroda a krajina kolem nás
 za pár let nemůže s jistotou nikdo vědět. Jisté 
však je, že po generace byl její vývoj ovlivňován 
lidmi. Dávala a dodnes nám dává obživu i místo 
k životu. Proto bychom o ni i v tomto uspěchaném 
světě měli pečovat tak, jak si zaslouží. Stejně jako 
se staráme o kulturní dění v obcích, organizujeme 
masopusty, taneční zábavy či jiné veselice,
starejme se také o naše okolí. Péče o přírodu 
nemusí být jen věcí státu, mnohé můžeme ovlivnit 
sami. Dejme si záležet na tom, abychom se svými 
rodinami a sousedy žili v krásném a zdravém 
prostředí.

Nebuďme 
k přírodě lhostejní!

Společná myšlenka 
aneb jak se zrodila 

Přírodní učebna Hliníky

Přírodní učebna Hliníky je inspirativním
kouskem šikovných lidí různých profesí 
a jejich společné myšlenky.

• Sdružení Krajina
 V hlavách zaměstnanců se usídlila myšlenka 
 na obnovu zanedbané části přírodní 
 rezervace Meandry Svratky u Milov. 
 Stačilo počkat na příležitost.
• Nadace Partnerství a MOL Česká republika
 Příležitost přišla s grantovým programem Zelené 
 oázy, díky kterému se podařilo obnovu lokality 
 a vytvoření přírodní učebny realizovat.
• obec Křižánky
 Obec projekt s radostí uvítala a zároveň 
 se na něm aktivně podílela.
• MŠ a ZŠ Křižánky
 Učitelé a žáci přiložili ruku k dílu 
 a pomohli zbudovat netradiční učebnu v přírodě.
• Ministerstvo životního prostředí
 Finanční podpora pomohla zvětšit 
 rozlohu a vybavení přírodní učebny.
• Správa CHKO Žďárské vrchy
 Bez podpory odborníků z místního 
 orgánu ochrany přírody by to nešlo.

Od historie 
po současnost

Hliníky jsou okrajovou částí přírodní rezervace Meandry 
Svratky u Milov. Jejich charakter je ovlivněn zejména 
historickou těžbou cihlářské hlíny (odtud název),
po které zůstaly v zemi prohlubně různé veliko-
sti zaplněné vodou. Postupem let však toto místo 
zarůstalo a bylo zaváženo odpadem. V roce 2018 se 
lokalitu podařilo vyčistit, vyřezat od náletových dřevin,
vybudovat tůně pro žáby a čolky, postavit pro ně 
zimoviště, zbudovat plazník jako úkryt pro hady, 
ještěrky, ale i další živočichy, samotářským 
druhům hmyzu vybudovat hotel. To vše nyní slouží 
jako přírodní učebna pro místní děti. Pobytem 
a praktickými činnostmi zde získávají vztah k přírodě 
a jejím obyvatelům, což je dobrý základ pro následné 
šetrné využívání krajiny a péči o ni.


