OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
BARVÍNEK
1998
Nejdříve se představíme :
Barvínek - sdružení pro mimoškolní výchovu dětí a mládeže se
sídlem v Podomí 155, okres Vyškov. Vznikl v roce 1997 jako
nevládní nezisková organizace. Barvínek je samostatnou právnickou
osobou s vlastním hospodařením. Jeho zakládajícími členy byli
převážně učitelé a rodiče. Čestným členem je podomský rodák
profesor MUDr. Ervín Černý – Křetínský, DrSc.

Barvínek sdružuje občany, kteří chtějí umožnit dětem
a mládeži:
• obcí Podomí, Krásensko, Ruprechtov a Senetářov rozvoj
osobnosti a vzájemné pospolitosti organizováním zájmových,
kulturních, ekologických a jiných výchovně - vzdělávacích aktivit
• z blízkých měst pobytem v našich obcích rozvíjet vlastivědné
a citové vztahy člověka k přírodě, regionální historii, etnografickým
zajímavostem a lidové tradici se zaměřením na oblast Drahanské
vrchoviny a Moravského krasu
Sdružení realizuje aktivity iniciované dospělými i dětmi. Úzce
spolupracuje se ZŠ Podomí, příležitostně s Domem ekologické
výchovy Lipka v Brně, s obecními úřady spádových obcí a mnoha
jinými organizacemi.
Členství v Barvínku je individuální a kolektivní. Individuálním
členem se může stát každý zájemce, který řádně vyplní přihlášku, jejíž
součástí je doporučení dvou členů sdružení. Kolektivním členem se
může stát právnická osoba, za podmínky souhlasu se stanovami
Barvínku, která řádně vyplní a odevzdá přihlášku, jejíž součástí je

doporučení dvou členů Barvínku a jméno zástupce kolektivu, který se
tímto stává prostředníkem mezi Barvínkem a daným kolektivem a
zároveň přebírá práva a povinnosti člena sdružení.
K 31. 12. 1999 měl Barvínek 26 individuálních členů
a 1 kolektivního člena (55 dětí). Po celý rok spolupracujeme se ZŠ
Podomí (200 žáků).

JAK ORGANIZUJEME NAŠI ČINNOST
Nejvyšším orgánem Barvínku je sněm členů, který se koná jedenkrát
ročně. Ten volí radu, která řídí a koordinuje činnost sdružení mezi
sněmy. V roce 1998 pracovala rada v následujícím složení : Dáša
Zouharová, Miluše Králová, Taťána Švarcová, Josef Šíbl, Karel
Gregor, Petr Skřivánek, Pavla Šimková. Revizor: Eva Hašková. Rada
zvolila předsedkyní sdružení Dášu Zouharovou. V průběhu roku 1998
se rada sešla celkem pět krát.

ZAJÍMAVOSTI ROKU 1998
V březnu 1998 „oslavil“ Barvínek první narozeniny. Během roku
rozšířil své řady o tři členy a činnost o mnohé aktivity.
K nejvýznamnějším patří vydání publikace pro děti Drahanskou
vrchovinou (ve spolupráci s profesorem MUDr. Ervínem Černým
- Křetínským DrSc.) a zhotovení informačních tabulí, které budou
v jarních měsících 1999 zabudovány v lesích kolem Podomí.
V roce 1998 jsme navázali spolupráci s OÚ Vyškov - referátem
životního prostředí, s Muzeem Vyškovska ve Vyškově a se
správou CHKO Moravský kras. Dobrá byla tradiční spolupráce
se ZŠ Podomí a s obecními úřady obcí Podomí, Krásensko,
Ruprechtov a Senetářov. V porovnání s rokem předchozím se
nám podařilo zvýšit vlastní příjmy, úspěšné byly také žádosti o
granty a sponzorské dary.
K největším úspěchům Barvínku za téměř dvouleté období
existence však řadíme skutečnost, že se do našeho sdružení hlásí

mládí lidé ve věku 14 - 25 roků a sami začínají organizovat
aktivity pro vrstevníky či mladší kamarády.
JAK JSME PRACOVALI V ROCE 1998
Leden
• školní ples, lyžařský výcvik pro žáky 7.třídy ZŠ ( sdružení tradičně
dětem hradí cestu vlakem, soukromou dopravu
z Malé
Morávky na Ovčárnu a odměny za účast v soutěžích)
Únor
• představení ochotnického divadelního souboru Vlastimil
z Jedovnic (malá účast )
Březen
• dětský karneval (asi 100 masek a 150 hostů)
• 2. sněm Barvínku
Duben
• velikonoční tradice (maminky s dětmi)
• plánovaná vycházka na Nový Hrad se pro špatné počasí
neuskutečnila
• tábornická stezka (organizátoři Petr Skřivánek a Karel Gregor)
• vycházky s prof. Černým se neuskutečnily - zjara nepřijel
a
pak byl zaměstnán prací na publikaci Drahanskou vrchovinou
Květen
• otvírání studánek (děti upravily okolí studánky a vysadily
zde
barvínek)
• cyklistické putování vojenskými lesy (společně Barvínek
a brněnský Rezekvítek)- cyklistické putování dětí údolím Malé
Hané - pozorování přírody
Červen
• dětský den (úvodní divadélko a pak cesta pohádkovým lesem
připravili hlavně rodiče, pomáhala mládež)
• putování Moravským krasem (Rudické propadání, mlýn
v
Rudici, Nový hrad - program s historickým obsahem
a
nocleh, Klamova huť Blansko)
Červenec a srpen
• letní tábor pro děti na Zouvalce u brněnské přehrady (Karel
Gregor)

• Schreynern (pomoc profesorovi Černému při odkrývání
archeologických dokladů zaniklé středověké vesnici)
Září
• zájezd do Prahy pro žáky 8. a 9. tříd (korunovační klenoty, muzikál
Jeptišky), 100,- Kč/1 žák dotace z Barvínku)
Říjen
• drakiáda ( balzová letadla, osnovy na draky)
Listopad
• akce na Louce modrých rezekvítků organizovaná brněnským
Rezekvítkem v ZŠ Podomí (setkání více než 100 dětí
z
přírodovědných a ekologických kroužků celé Moravy)
Prosinec
• Mikuláš ve škole
• Mikulášský country bál (účinkovala skupina Rozbřejsk, zhotoveny
country šaty a podomský kroj )
• adventní večer ve spolupráci se ZŠ Podomí
• vánoční zvyky (maminky s dětmi, koledování brněnských dětí)
Celoročně jsme spolupracovali se ZŠ Podomí (sběr bylin
a odpadových surovin, ubytování dětí z měst v budově školy).
Finančně podporujeme nákup časopisů (Světem zvířat, Mateřídouška)
a encyklopedií do školní knihovny, přispíváme
na odměny žáků
za účast v různých soutěžích, na dopravu na hory a do divadel a na
různé kulturní pořady. Byly zakoupeny florbalové hokejky, 6 párů
sjezdových lyži s vázáním
( k zapůjčování dětem) a
molitanové matrace pro zkvalitnění ubytovacích podmínek pro
víkendovky.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 1998
PŘÍJMY k 31.12. 1998:
232 312,33 Kč
ples
38 080,příspěvky OÚ Podomí
8 000,OÚ Krásensko
2 000,OÚ Ruprechtov
300,OÚ Senetářov
500,dar (pan Mazura)
2 000,sběr (suroviny, byliny)
9 594,ubytování dětí
25 970,dotace: MŽP
73 600,OÚ Vyškov
25 000,Nadace OSF Praha
30 000,ostatní (karneval, čl.příspěvky, country bál)
17 268,_______________________________________________________
CELKEM:
232 312,- Kč

VÝDAJE k 31.12.1998:
202 730,- Kč
odměny žákům
4 083,fotodokumentace
3 679,dětské akce (drakiáda, Mikuláš,karneval,...)
34 724,příspěvky na kulturní akce
4 741,publikace, kroj, tabule
139 599,ostatní (časopisy, sport. potřeby, ... )
15 904,_______________________________________________________
CELKEM:
202 730, - Kč
K 31.12. 1998 zůstatek:
V POKLADNĚ :
6 929,90
NA ÚČTĚ :
46 490,10
_______________________________________________________
CELKEM :
53 420, - Kč

Revizi hospodaření provedla paní Eva Hašková
Poznámka:
V lednu 1999 přispěl OÚ částkou 1 000,- Kč
V lednu 1999 přispěl OÚ částkou 4 000,- Kč
NAŠE PLÁNY PRO ROK 1999
• podílet se na přípravě oslav 650. výročí založení obce Podomí
(vydání kroniky, výstava prací profesora Černého, dotisk publikace
Drahanskou vrchovinou, kroje a předtančení, informační tabule, hra
„putování středověkem“...)
•podporovat aktivitu mládeže ve věku 15 - 20 roků
při organizování akcí pro mladší kamarády, (rozmanité soutěže
v přírodě - celodenní, odpolední diskotéky...)
•usilovat o zorganizování tématických víkendovek (přírodovědné,
vlastivědné, vycházky
s odborníky , turistika, cyklistika...)
pro děti z regionu
•usilovat o to, aby se tématických letních táborů v Podomí mohly
účastnit i děti z našeho regionu (např. přírodovědné, bojové umění,
...)
•rozvíjet spolupráci se ZŠ Podomí, s dalšími organizacemi pro děti a
mládež (soutěže, odměny, kulturní pořady, časopisy
a
encyklopedie do dětské knihovny, nadstandartní sportovní vybavení,
netradiční sporty,...) a s obecními úřady
•usilovat o co možná největší nabídku zájmových kroužků
při ZŠ Podomí
•usilovat o získání finančních prostředků z grantů a od sponzorů,
snažit se o zvýšení příjmů vlastní činností (např. péčí o významný
biotop)
Leden
• školní ples ( organizace převážně Barvínci - učitelé)
• první diskotéka „Jakub a Tonda pro kamarády“, pokračovat bude
podle zájmu dětí v průběhu celého roku
Únor
• zahájení činnosti výtvarného kroužku pro starší děti (Malá,
Orlichová), pokračování kroužku tvořivosti a sportovního

kroužku pro mladší děti (Šimková), též netradičních sportů
(Gregor)
Březen
• dětský karneval - (Vágnerová, Gottvaldová, maminky)
• třetí sněm Barvínku
• rozeslat dopisy nabízející publikaci Drahanskou vrchovinou
do škol vyškovského okresu - (Zouharová)
• projednat podmínky péče OS Barvínek o významný biotop
u Studnic (unikátní populace několika set jedinců Dactylorhiza
majalis) s referátem RŽP ve Vyškově - (Zouharová)
Duben
• maminky s dětmi - zvyky a tradice kolem velikonočního období
(Šimková a maminky)
• Den Země - likvidace černých skládek, pálení čarodějnic,
ekologiké hry, pozpívání u ohně, otevírání stezky a studánky (Zouharová, Malá J., Gregor, mládež)
Květen
• cyklistické putování vojenskými lesy Drahanské vrchoviny
společně s Rezekvítky z Brna - (Zouharová)
• podomská rallye (děti a vlastnoručně vyrobená vozítka) (
Šimková)
• cyklistické putování dětí s pozorováním přírody v povodí Malé
Hané - ( Zouharová)
Červen
• Den dětí (úvodní divadlo, putování středověkem - Gottvald, Malá,
Šíbl)
• dvoudenní putování dětí Moravským krasem (Rudice, program a
ubytování na Novém hradě - Zouharová)
Červenec
• letní tábor u Skelné Huti (Gregor)
• tábor bojového umění v Podomí (vedoucí z Brna)
Srpen
• příprava na oslavu 650. výročí obce, spolupráce s OÚ Podomí
• kosení biotopu u Studnic, postupná likvidace náletových dřevin (Králová, Zouharová, Šíbl)
Září

• zájezd pro děti (Holá, Vintrová)

Říjen
• drakiáda (Malá)
Listopad
• country bál (Hašková)
Prosinec
• Mikuláš , adventní večer (Gottvaldová, Vágnerová a maminky)
• zvyky a tradice (maminky s dětmi)
Organizování
i dospěláky.
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S KÝM SDRUŽENÍ SPOLUPRACUJE
∗ Hlavním spolupracovníkem je bezesporu ZŠ Podomí. Poskytuje
našemu sdružení prostory pro existenci a organizování mnoha
aktivit pro děti. Naopak Barvínek finančně podporuje nadstandartní
vybavenost školy, například sportovními potřebami pro netradiční
sporty, pomůckami pro terénní ekologická pozorování, vybavením
školní knihovny hodnotnou literaturou, která je pro školu běžně
finančně nedostupná.
Po celý rok zajišťuje sdružení pro děti
rozmanité odměny
a kulturní pořady.
∗ Odbornými spolupracovníky jsou Dům ekologické výchovy
Lipka a Rezekvítek - občanské sdružení s ekologickým zaměřením
z Brna. Při různých setkáních nám předávají vlastní zkušenosti
z mnohaleté práce s dětmi a mládeží, mimo jiné umožnili již dvěma
našim členům návštěvu anglických středisek ekologické výchovy.
Byli též vynikajícími právními poradci v době zakládání sdružení.
Také naše děti se účastní řady jejich programů (např. setkání dětí
z celého kraje, výroba keramiky,...). Naopak obě organizace
přijíždějí po celý rok
do Podomí s různými kroužky na
víkendové pobyty, v létě
na tábory. Barvínek pro ně
zajišťuje ve spolupráci se ZŠ Podomí a OÚ Podomí prostory
k ubytování, též napomáhá s organizací programu.

∗ Dalšími spolupracovníky jsou OÚ Podomí, OÚ Krásensko, OÚ
Ruprechtov a OÚ Senetářov. Jsou nápomocní např. pronájmem
prostor k činnosti sdružení a finančními příspěvky.
∗ Pro činnost s ekologickým zaměřením jsou nejvýznamnějšími
spolupracovníky OÚ Vyškov - referát životního prostředí,
Muzeum Vyškovska ve Vyškově a Správa CHKO Moravský
kras v Blansku.
∗ Sdružení nepřetržitě spolupracuje s profesorem MUDr.
Ervínem Černým - Křetínským DRSc., který je zároveň čestným
předsedou OS Barvínek (archeologie, přednášky, publikační
činnost,...).
V loňském roce jsme při zhotovování informačních tabulí navázali
spolupráci s výtvarnicí Blankou Ponížilovou.

_____________________________

Děkujeme všem kamarádům Barvínku, kteří nám v roce 1998
pomáhali.

Pro ty z vás, kteří by rádi přišli mezi nás, uvádíme kontaktní adresu:
OS Barvínek
Podomí 155
683 07 Krásensko
telefon : 0507/94 447

