


Sdružení Krajina je občanským sdružením registrovaným Ministerstvem vnitra ČR dle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,  IČ: 265 25 771.
Od 1.1.2014 zapsáno jako spolek ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Brně.

Založeno: 1997, pod názvem Sdružení Krajina pracuje od roku 2001
Poslání dle stanov: Aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního 
prostředí v České republice.

Struktura organizace: Nejvyšším orgánem je sněm všech řádných členů, který volí 
radu. Rada dohlíží na běžný chod organizace a jmenuje ředitele odpovědného za 
odbornou činnost, zaměstnance a realizaci projektů.
V roce 2013 mělo Sdružení Krajina 43 členů (18 řádných, 24 běžných a 1 čestného 
člena). 

Zaměstnanci v roce 2013:
K.Marečková – ředitelka, granty, louky
D. Sobotková – pozemky, administrativa 
+ brigádníci - (14, přepočteno 1,2 úvazku)
Celkem 2,9 přepočtených úvazků + dobrovolníci (cca 90 osob)

Statutární zástupci:
ředitelka Ing. Kateřina Marečková (statutární orgán, jedná samostatně jménem Sdru-
žení)
předsedkyně Mgr. Petra Doležalová – do 6.4.2013
předseda Mgr. et Bc. Milan Daďourek – od 7.4.2013

Kontakty: info@sdruzenikrajina.cz, http://www.sdruzenikrajina.cz
tel. 566 521 259 (kancelář), 775 239 691 (ředitelka)
kancelář: Počítky č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Sdružení Krajina je členem Sítě ekologických poraden STEP, Asociace ekologických 
organizací Zelený kruh a Koordinačního uskupení NNO Vysočiny (KOUS Vysočina).

SEV Krajinka
Pobočka Sdružení Krajina zřízená 9.6.2005 za účelem ekovýchovné a osvětové čin-
nosti pro školy a veřejnost. Od 1.1.2014 je SEV Krajinka zapsána jako pobočný spo-
lek Sdružení Krajina u Krajského soudu v Brně.

Statutární zástupce: tajemník Ing. Tomáš Blažek

Zaměstnanci v roce 2013:
T. Blažek – péče o louky, administrativa (0,9 úvazku)
+ brigádníci – (7, přepočteno 0,5 úvazku)

Kontakty: info@sdruzenikrajina.cz, http://www.sdruzenikrajina.cz
tel. 566 521 259 (kancelář), 777 045 586 (tajemník)
kancelář: Počítky č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
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Ochrana přírody je věc křehká. Je spředena z jemných vlákének tvořených vazbami 
mezi lidmi a přírodou, prostředím, ve kterém žijeme, vztahy mezi lidmi navzájem... .  
Na toto  se někdy  zapomíná, při ochraně přírody máme tendenci hledět očima úzce 
zaměřeného specialisty a v zápalu pro věc zapomínat na širší vazby. Snadno se tak 
stane, že nám z této mozaiky vypadne člověk – člověk, který v krajině žije, přemýšlí 
o ní, hospodaří, který chce předat něco dobrého svým dětem.
Tato výroční zpráva možná víc než jindy zmiňuje lidi, kteří se o něco snaží, pomáhají, 
zapojují se. Kromě těch jmenovitě uvedených je i spousta těch, kteří sice nejsou „na 
papíře“, ale bez nichž by to také nešlo. 
Důraz na lidi v přírodě nebyl naším úmyslem, při psaní textů se tam prostě „objevili“. 
Máme za to, že to není samosebou, ale že toto téma je důležité a aktuální. 
Pečujme o tento křehký propletenec, protože na něm to vlastně celé stojí.

Kateřina Marečková, ředitelka Sdružení Krajina 

Pozemkový spolek je v principu nezisková organizace sdružující občany s motivací
k ochraně přírody. Získává do vlastnictví a nájmu přírodně cenné plochy se vzácný-
mi či ohroženými ekosystémy, biotopy či společenstvy. Na základě právních vztahů
k pozemkům pak přijímá zodpovědnost za ochranu jejich přírodních hodnot.
Pozemkový spolek Sdružení Krajina je dlouhodobě největším pozemkovým spolkem
v ČR, působí na území sedmi okresů ve dvou krajích již od roku 2001. Pečuje zejména 
o podmáčené květnaté louky. 

Pozemkový spolek  v průběhu roku 2013 vykoupil 4,9 ha pozemků na třech přírodně 
cenných lokalitách. Celkem má nyní ve vlastnictví cca 34 ha. Bylo také uzavřeno 14 
nových nájemních smluv na pozemcích o výměře 12,4 ha a obnoveno 5 smluv na 12,4 
ha. Byla uzavřena další smlouva o výpůjčce s AOPK v přírodní rezervaci Baroch. 
Sdružení Krajina má nyní právní vztahy k 223 ha.

Péče o louky
V roce 2013 jsme zajistili kosení 163 ha podmáčených luk (z toho 154 ha ručně) ve 48 
lokalitách v okresech Žďár n.S., Chrudim, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Pardubice. Pro 
představu přepočteno na plochu koseného trávníku na průměrné zahrádce (řekněme 
200 m2), je to 8 150 zahrádek. Zahrádek rozesetých na území 2 krajů. Poprvé byly 
v naší péči lokality Letiště (katastrální území Počítky), Na Lazích (k.ú. Lhotka u Žďáru 
nad Sázavou), Díly u Lhotky (k.ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou), Šarátky (k.ú. Pohle-
dec) a Branty (k.ú. Malá Losenice). 
Na lokalitách Dobrá voda a Letiště byly vyřezány náletové křoviny a na lokalitách 
Dobrá voda a Blatiny ručně obnoveny stružky.
Finanční podporu péči o louky poskytli AOPK ČR- Správa CHKO Žďárské vrchy a 
krajské středisko Havlíčkův Brod, AOPK ČR - Správa CHKO Železné hory a krajské 
středisko Pardubice, dále odbor ŽPZ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a ze-
mědělství Pardubického kraje, E-ON a Jihomoravská plynárenská. Ruční kosení na 
cca 25 ha luk bylo z větší části financováno SZIF - zemědělskými dotacemi v rámci 
agroenvironmentálních opatření pro podmáčené louky.

V roce 2013 se do péče o louky zapojilo 21 brigádníků, 15 zemědělců, 4 neziskové 
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organizace a cca 90 
dobrovolníků (mezi 
nimi i dvě skupiny 
firemních dobrovolní-
ků a skupina dobro-
volníků-úředníků). 

Přehled našich luk 
a fotografie z nich 
naleznete na našich 
webových stránkách 
– www.sdruzenikra-
jina.cz

Obojživelníci a mravenci
V posledních letech přibývá  našich aktivit ve prospěch obojživelníků. Dosud největší 
akcí byla obnova PP Laguna u Bohdalova, kde jsme v loňském roce provedli instalaci 
informačních tabulí a odlovení ryb (viz projekt Spolu s přírodou). Budovali jsme tůně
u Jiříkovic a u Nového Města na Moravě (podrobě popsáno v kapitole Akce pro veřej-
nost). S učiteli a žáky základních škol z Nového Města jsme domluveni na monitoringu 
tůní u novoměstského koupaliště a u obchodního domu Billa v Novém Městě.
Stabilní populace mravenců Formica polyctena je monitorována v přírodní památce 
Šebeň nedaleko obce Dobrá voda na Velkomeziříčsku. Péči o tuto lokalitu zajistili dva 
členové Sdružení Krajina – Jan Daňo a Milan Daďourek.

Výsadby stromořadí
V roce 2013 proběhly výsadby stromů na ovčích pastvinách Milana Daďourka u Po-
čítek. Byly vysázeny dva březové remízy a dosázeno stromořadí. Podrobnosti v části 
Akce pro veřejnost.

                                                                                                               
Veřejná sbírka Stopa v krajině pokračuje
Od 1. února 2013 opět pokračuje veřejná sbírka. Sbírkou se snažíme získat prostřed-
ky na praktickou ochranu přírody, zejména na údržbu podmáčených luk, které vlast-
níme nebo máme v nájmu. Přispět na sbírku je možné koupí dárcovského certifikátu, 
příspěvkem na bankovní účet sbírky (2500054442/2010), darem v hotovosti, nebo 
koupí magnetek a samolepek s motivy rostlin a živočichů, které můžete potkat na 
našich loukách. Během roku 2013 přibylo na sbírkovém účtu šest tisíc Kč. Kompletní 
informace k projektu jsou k nalezení na webových stránkách www.stopavkrajine.cz.

Spolu s přírodou
Tento projekt, podpořený Nadací VIA  a ČSOB jsme dokončovali v jarních měsících 
2013. Instalovali jsme informační tabule v PP Laguna u Bohdalova a s pomocí spřáte-
lených sportovních rybářů prováděli odchyt ryb, které se v laguně za poslední roky-
rozmnožily. Kompletní dolovení ryb jsem provedli až mimo projekt na podzim 2013. 
Za pomoc s odchytem ryb děkujeme přírodovědnému kroužku z Bohdalova, Jiřímu 
Iwachovovi s rodinou, Petře Doležalové, Jaromíru Mašterovi, Josefu Havelkovi, Zden-
ku Slonkovi (zvanému Bohouš) a dalším ochotným lidem.4

PROJEKTY 2013

Rozhovory s pamětníky z Křižá-
nek nám pomohly získat údaje
o dřívějším hospodaření
v PR Meandry Svratky u Milov
a usnadnily nám navázání kon-
taktu s majiteli pozemků v této 
lokalitě. Ve spolupráci s obcí 
Křižánky a Správou CHKO 
jsme uspořádali veřejnou deba-
tu o současném i dřívějším hos-
podaření v nivě řeky Svratky. 
Besedy se zúčastnilo 14 osob, 
většinou vlastníků pozemků
v přírodní rezervaci. Připomínkami vznesenými na besedě byla vyvo-
lána další jednání mezi obcí Křižánky, Správou CHKO Žďárské vrchy
a Sdružením Krajina. Obec provedla na své náklady vyřezávku náletových dřevin na 
části luk, na kterých bylo v létě zahájeno kosení. Jednali jsme také o obnově starého 
splavu a náhonu, který často v rozhovorech zmiňovali pamětníci. Je zřejmé, že pro 
místní lidi jsou podstatné nejen přírodní ale i kulturní a historické hodnoty území.

Tůně na Dolinách
Koncem loňského roku jsme bu-
dovali dvě tůně pro obojživelníky
v lokalitě Doliny, kterou tvoří sousta-
va podmáčených luk nedaleko Jiří-
kovic, o výměře cca 4 ha. Sdružení 
Krajina o lokalitu dlouhodobě peču-
je a vlastní zde několik pozemků. 
Vyhloubili jsme 2 tůně o vodní ploše 
80 a 130 m2 a průměrné hloubce 
0,5 m. Cílem bylo vytvoření nové-
ho vodního biotopu vhodného pro 
výskyt a rozmnožování obojživelní-
ků a vodního hmyzu. Tůně by měly 
podpořit druhovou pestrost na loka-
litě a vytvořit nabídku nového vod-
ního biotopu neovlivněného rybí 
obsádkou.  Za pomoc s budováním 

tůní děkujeme naší člence Petře Doležalové.
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Tůně u koupaliště
Druhým rokem pokračuje Sdružení Krajina v obnově tůní pro obojživelníky na území 
Nového Města na Moravě. Vloni to byly již téměř zaniklé tůně u koupaliště. 
Nedaleko hráze novoměstského koupaliště, za mostem překlenujícím obtokovou stru-
hu, se nachází soustava menších tůní, kde se v minulosti hojně vyskytovaly různé druhy 
obojživelníků, zejména čolků. Lokalita, původně louka, postupně zarostla náletem 
dřevin, jejichž opad časem tůně zcela zaplnil. K postupnému zániku tůní pravděpo-
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dobně přispěly i splachy zeminy při jarním tání nebo deštích. V sobotu 26. října se 
u tůní sešli žáci z ekotýmu I. základní školy Nové Město na Moravě a společně jsme 
provedli obnovu dvou zanesených tůní. Práce byly prováděny ručně za pomoci rýčů 
a lopat. Děti budou moci sledovat vývoj tůní a jejich postupné oživení rostlinami i ži-
vočichy. Za spolupráci děkujeme žákům 1. základní školy a paní učitelce Janíčkové. 
Děkujeme také Petře Doležalové, která celou akci metodicky vedla.

Botanická vycházka 
V sobotu 25. května proběhla tradiční botanic-
ká vycházka. Tentokrát jsme navštívili podmá-
čené louky v okolí Samotína a Blatin. V rámci 
vycházek se snažíme seznamovat veřejnost 
a naše členy a příznivce s lokalitami, o které 
Sdružení Krajina pečuje, nebo s lokalitami, 
které jsou z přírodního hlediska něčím zajíma-
vé. Vycházek se obvykle účastní okolo dvaceti 
lidí. Návštěvnost je závislá na počasí, které 
sice loni nebylo nejlepší, ale vycházku nám 
umožnilo. Mlha a drobné mrholení k Vysočině 
patří. Odborný výklad zajišťoval už tradičně 
Jan Košnar, kterému děkujeme za ochotu.

6 7

 výsadbách následoval ještě kulturně společenský program v sídle Sdružení.

Firemní dobrovolnické akce
V roce 2013 proběhly tři. Pomoci s hrabá-
ním posekané trávy na lokalitě Šafranice
u Slavkovic přijeli opět pracovníci Městské-
ho úřadu v Novém Městě na Moravě. Na 
Návesníku u Vortové hrabali a stahova-
li trávu z louky pracovníci ČSOB Pojišťovny
z Pardubic. Obě skupinky u nás pracovaly už po-
několikáté, děkujeme za jejich stálost. Posledními 
firemními dobrovolníky byla skupinka sedmi stateč-
ných z ČSOB Praha, tito s námi obnovovali zanikající stružky na lokalitě Blatiny. Práce 
byla opravdu nelehká, bahna bylo občas až nad holinky, ale zvládli to na výbornou. 
Díky i jim.

Sázení stromů
V sobotu 2.11.2013 se uskutečnily tradiční podzimní výsadby stromů. Vysazovali jsme 
převážně březové remízy na pastvinách pro ovce v okolí Počítek. Sazenice bříz jsme
získali odkopáním březového náletu na stavební parcele v  Novém Městě na Moravě 
– s laskavým svolením vlastníka. Ostatní stromky dodal náš  člen Zdeněk Slonek zvaný 
Bohouš, který se několik let na svých pozemcích staral o různé sazenice zbylé z dří-
vějších výsadeb. Na úhradu nákladů spojených s výsadbami nám přispěla společnost 
General Logistics Systems Czech republic s.r.o, se kterou jsme se dohodli na vytvoření 
služby „ThinkGreen Service“, která umožní zákazníkům GLS participovat na zmírňo-
vání negativních dopadů dopravy na životní prostředí  - více na www.gls-czech.com/
green.  Prostřednictvím této služby mohou zákazníci GLS přispívat na nové výsadby 
stromů v krajině. Všem zmiňovaným, kteří nám s loňskými výsadbami pomohli, děku-
jeme. Poděkování si zaslouží i cca 50 účastníků akce, kteří stromy ručně vysázeli. Po

Hrabání luk na Fryšavě a Samotíně 
O víkendu 5. - 7. července se konalo 
dobrovolnické hrabání podmáčených luk
u Fryšavy a Samotína. Akci už několikátým 
rokem organizují naši přátelé z občanské-
ho sdružení Lysina lenina. Sdružení Kraji-
na louky pokosí a dodá nářadí pro dobro-
volníky. Akce se účastní zejména členové
a příznivci obou sdružení a obvykle se objeví
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i nějaký nový dobrovolník. Loňského hrabání se účastnilo 15 osob. Akce je zajímavá
i tím, že její výtěžek je věnován na podporu multižánrového festivalu Křídla, který
v září pořádá Lysina lenina. Vřele doporučujeme.

Poradenství pro venkovské obce – Místní agenda 21
Místí agendu 21 jsme po dlouhých letech aktivní práce přesunuli do zásobníku uži-
tečných aktivit, které jistě stojí za pozornost, ale v dané chvíli nemají prioritu. V obci 
Křídla, kde Tomáš Blažek zastával funkci koordinátora, jsme tuto práci úspěšně předa-
li novému místnímu koordinátorovi. Stejně tak jsme ukončili naše působení v Pracovní 
skupině pro Zdravý kraj a MA21 kraje Vysočina. Těch cca 8 let, kdy jsme se MA21 
aktivně věnovali pro nás bylo zdrojem zajímavých zkušeností.

Setkání NNO
V lednu 2013 jsme organizovali 
setkání neziskovek působících 
v ochraně přírody. Setkání se 
konalo v prostorách SEV Mra-
venec v Pelhřimově a zúčastnili 
se jej zástupci sedmi NNO. Tra-
diční zimní setkávání nezisko-
vek spadá do našeho programu 
rozvoje spolupráce organizací 
z Vysočiny, které se věnují prak-
tické ochraně přírody. Setká-
vání je důležité pro vzájemné 
předávání zkušeností, případně 
i propojení aktivit těchto orga-

nizací. Snažíme se také zajistit pro tyto NNO drobnou finanční podporu akcí pro 
veřejnost.

Ovocné stromky u Maršovic
Absolvovali jsme poměrně složitá jednání se Zemědělským družstvem Nové měs-
to na Moravě, které obhospodařuje pozemky sousedící s výsadbami ovocných 
stromů podél cesty vedoucí z Maršovic u Nového města na Moravě na Studni-
ce. Panovaly obavy, aby nové stromy nekompliko-
valy hospodaření na přilehlých pozemcích nebo ne-
byly zemědělskou technikou poškozeny. Jednání se 
účastnili zástupci Zemědělského družstva, města Nového 
Města na Moravě, které je vlastníkem některých pozemků 
a Správy CHKO Žďárské vrchy. Výsledkem jednání 
byla dohoda na zachování stromořadí, tak jak bylo vy-
sázeno. V dubnu proběhl jarní střih stromů, odborně
a s láskou jej provedla dobrovolnicky naše členka Jana Fořto-
vá. Děkujeme jí za ochotu a elán do této práce. Výsadby stro-
mořadí mají ve Sdružení Krajina již vícenež desetiletou tra-
dici. V posledních pěti letech jsme začali do krajiny navracet
i ovocné stromy. Máme za to, že do vysočinské krajiny pa-
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tří a mají zde význam. Těšíme se až první „pocestní“ budou moci ochutnat pár jablek, 
třešní nebo hrušek, pokochat se krásou stromů nebo si odpočinout v jejich stínu.

Sdružení Krajina na Nova Civitas a Klimatour
V sobotu 22.6.  se v Novém Městě na Moravě ko-
naly městské slavnosti Nova Civitas. Sdružení Kra-
jina zde mělo svůj stánek, kde jsme v rámci veřejné 
sbírky prodávali magnetky a samolepky, ale také 
výrobky a výpěstky, které pro veřejnou sbírku při-
pravily některé naše členky. Pro děti byly připrave-
ny různé ekovýchovné aktivity. Navštívení slavností 

d o p o r u č u j e m e 
(informace o pro-
gramu k nalezení na www.nmnm.cz/nova-civitas), 
zveme vás k našemu stánku.
Svoje aktivity jsme prezentovali také v rámci mezi-
národní cyklistické štafety Klimatour, jejíž hlavní my-
šlenkou je podpora ekologického způsobu přepravy 
a vzájemného potkávání mezi obcemi. Při jedné ze 
zastávek štafety Sdružení Krajina představilo účast-
níkům podmáčenou louku na Samotíně.

Spolu Bál
Z podnětu Sdružení Krajina proběhl v pátek 
29. listopadu v Novém Městě na Moravě ples 
neziskových organizací. Akci laděnou do retro 
stylu organizovalo 10 neziskovek z Nového 
Města a okolí. Sál byl příjemně zaplněn plesa-
jícími, velký úspěch měla retrokavárna s živým 
retroklavíristou a úplně němými retrogroteska-
mi. Členové a příznivci Sdružení Krajina obsa-
dili něco přes třicet míst a tančili až do pozd-
ních nočních hodin. Došlo i na kankán. Těšíme 
se na další ročník a vřele doporučujeme.

9

Pokud Vás naše činnost zajímá a chtěli byste být pravidelně informováni o chystaných 
akcích pro veřejnost a dalších aktivitách Sdružení Krajina, můžete se přihlásit k odbě-
ru newsletteru (přihlásit se lze na www.sdruzenikrajina.cz). Informace jsou zasílány 
cca 2x do měsíce. 

Rádi také přivítáme do sdružení nové členy. Svým členstvím vyjádříte podporu tomu, 
čím se Sdružení zabývá. Zapojení do praktických akcí je pak již na každém z vás. O 
členství stačí písemně požádat na adrese: Rada Sdružení Krajina, Počítky 2, 591 01 
Žďár n. S. nebo na: info@sdruzenikrajina.cz. Další informace o členství najdete na 
našich internetových stránkách www.sdruzenikrajina.cz v rubrice „O Sdružení“.

NÉ EĚP LEHEN DŘ T
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Komentář
Zvýšení výnosové položky „přijaté příspěvky“ byl způsoben přesunem části finančních 
prostředků na kosení luk do formy dotace – finančního příspěvku pro vlastníky nebo 
nájemce pozemků k uskutečnění opatření  ke zlepšení přírodního prostředí dle zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Pobočka SEV Krajinka

Čerpání dotačních prostředků a nadačních darů: (v tis. Kč)
MŽP – PPK – ruční kosení luk              53
SFŽP EVVOP (zádrž – 10% doplatek)       123
AOPK ČR – Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské 
středisko Havlíčkův Brod – fin. příspěvek na péči o ZCHÚ   834
SZIF – platba na plochu        636
Veřejná sbírka              6

Rozvaha (tis. Kč)
       

Výsledkovka (tis. Kč)

Čerpání dotačních prostředků a nadačních darů: (v tis. Kč)
SZIF – platba na plochu      165
SZIF – agroenvironmentální opatření    291
AOPK ČR – Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské      
středisko Havlíčkův Brod – fin. příspěvek na péči o ZCHÚ    504
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Náklady            Hlavní činnost
Spotřebované nákupy celkem (materiál, vybavení, PHM atp.)     56      
Služby celkem        947
Osobní náklady celkem             409
Daně a poplatky celkem            1      
Ostatní náklady celkem       2
NÁKLADY CELKEM                    1415

Výnosy                  Hlavní činnost
Tržby za vlastní výkony celkem       656      
Ostatní výnosy            1
Provozní dotace celkem (SZIF)       452      
Přijaté příspěvky celkem           0
VÝNOSY CELKEM        1614
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před i po zdanění      199

Aktiva     Stav k 1.1.2012                Stav k31.12.2012
Krátkodobý majetek celkem                  1003    1058
   Pohledávky celkem             0     2
   Krátkodobý finanční majetek celkem              765     670
   Jiná aktiva celkem         238    386
AKTIVA CELKEM        1003     10583
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Výroční zpráva Sdružení Krajina za rok 2013Děkujeme všem, kteří nám v roce 2013 pomáhali, a to jak našim členům a příznivcům, 
tak i spolupracovníkům, brigádníkům, dobrovolníkům a také dárcům.
Děkujeme za dary na podporu naší činnosti Jihomoravské plynárenské, a.s., Zlatě 
Hálové, Zdeňku Tatíčkovi, Tomáši Blažkovi a Olze Růžičkové.
Zároveň všem, kteří přispěli do veřejné sbírky Stopa v Krajině, ať už zakoupením 
certifikátu či jiným způsobem, patří velký dík.

Děkujeme také vlastníkům pozemků v zájmových lokalitách, kteří nám svůj pozemek 
pronajali či prodali, a tím nám umožnili zajišťovat zde dlouhodobou péči.

Dále pak děkujeme těm, kteří v roce 2013 finančně podpořili naši činnost:  AOPK 
ČR - Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův 
Brod, AOPK ČR - Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory a krajské středisko 
Pardubice, Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond životního prostředí ČR, 
Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Pardubického kraje,  Ministerstvo životního 
prostředí ČR,  Nadace VIA.

Poděkovat chceme také dalším, kteří nám pomohli s uskutečněním projektů: Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Nadace Veronica, Zelený kruh, Zemědělská agentura 
střediska Žďár n. S., Chrudim a Havlíčkův Brod, Zemědělská a.s. Krucemburk, Lesní 
správa Šternberk, Lesní správa Nové Město na Moravě, ZO ČSOP Mravenec Pel-
hřimov, ZO ČSOP Formica Liberec, ZO ČSOP Bory, ZO ČSOP Kámen, ZO ČSOP 
Velké Meziříčí, Český svaz ochránců přírody Praha,  Active - středisko volného času  
Žďár nad Sázavou, Lysina lenina a D. Šimek, Centaurea, Ekoinfocentrum, Mikroregi-
on Novoměstsko, KOUS Vysočina, Grafies 3+, Ornitologický klub Vysočina, knihovna 
M.J.Sychry Žďár n.S., město Žďár nad Sázavou, město Nové Město na Moravě, obec 
Věcov, obec Sobíňov, obec Dědová, obec Kameničky, městys Sněžné, obec Křižánky, 
obec Dobrá Voda, obec Jeníkov, obec Fryšava, obec Radostín, obec Sobíňov, M. Da-
ďourek, T.Bartonička, P. Doležalová, Šárka Bystřická, Tomáš Blažek, Petra Juhasová, 
H. Daďourková, M. Pitková, J. Flamiková, L. Čech, J. Joneš, J. Janová, V. Peřina, Z. 
Koberová, J. Vašíček, P. Konvalinka s rodinou, J. Řetický,  Jan Košnar,  Z. Slonek, J. 
Sedláček,  Z. Tatíček, P. Pleskačová,  J. Kučera s rodinou,  J. Novák,  P. Kříž, V.Kos, 
K. Švandová, M. Kavalír, J. Sekerková, K. Rossí, F. Tržil, M.Janíčková, F.Kabelka, 
B.Dostál, Jana Fořtová, a další.                     
                                                                                                                                                                             

Pasiva      Stav k 1.1.2012      Stav k 31.12.2012
   Výsledek hospodaření celkem        817     1003
   Cizí zdroje celkem         186         55
   Krátkodobé závazky celkem        186          34
   Jiná pasiva celkem             0         21
PASIVA CELKEM        1003     1058

P NVO K ÁĚ O ÍD

1 4

D ĚKUJEM E!

12

SD RUŽ ENÍ KR AJIN AVE ZKR A TCE 2
Ú VOD NÍ K
POZ EMK OV Ý SPO LEK A PÉČE O PŘÍ RODU 3

3

4PROJEKTY 2013

5KA EC P OR EV JE N SOŘ T

8KA ITD LA ÍŠ TI YV
9NÉ EĚP LEHEN DŘ T

RÁ 3N N ZN V 1P 0FI A 2AČ Z OA KÍ R 10
P NVO K ÁĚ O ÍD 12


	VZ13KrajinaObalWeb
	VZ13KrajinaWeb

