OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
BARVÍNEK
1999
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 28 individuálních členů
a 1 kolektivního člena s 55 dětmi. Po celý rok spolupracujeme se ZŠ
Podomí, tedy se 187 dětmi.

JAK ORGANIZUJEME NAŠI ČINNOST
Nejvyšším orgánem Barvínku je sněm členů, který se koná jedenkrát
ročně. Volí radu, hospodáře a revizora. Rada řídí a koordinuje činnost
sdružení mezi sněmy. V roce 1999 pracovala v následujícím složení:
Karel Gregor, Miluše Králová, Marie Malá, Petr Skřivánek, Josef Šíbl,
Pavla Šimková, Taťána Švarcová, Dáša Zouharová. Revizorem byla
Eva Hašková, hospodářkou Miluše Králová. Rada zvolila předsedkyní
sdružení Dášu Zouharovou. V průběhu roku 1999 se rada sešla celkem
čtyři krát.
ZAJÍMAVOSTI ROKU 1999
V březnu 1999 „oslavil“ Barvínek další narozeniny. A jako každé
zdravé dvouleté batole i naše sdružení se pokoušelo o nesmělé krůčky
za hranice rodné vesnice, rozhlíželo se kolem a hledalo kamarády
a přátele.
Velmi nás těší, že o spolupráci s Barvínkem projevili zájem
skauti z nedalekého Senetářova. V průběhu roku nám pomáhali
s organizací náročných akcí a Petr Šebela se k naší veliké radosti stal
členem sdružení.
Distribuce publikace Drahanskou vrchovinou
a instalace „naučné stezky“
K významným počinům roku 1999 patří distribuce publikace
Drahanskou
vrchovinou (byla vydána již v prosinci 1998
ve spolupráci s profesorem MUDr. Ervínem Černým - Křetínským

DrSc.) a dokončení pěti informačních tabulí, které byly v jarních
měsících instalovány v lesích kolem Podomí. Publikace byla
za finanční podpory obecních úřadů Krásensko, Podomí, Ruprechtov
a Senetářov nabídnuta všem žákům ZŠ Podomí (jen žákům podomské
školy pouze za 40,- Kč, veřejnosti za 90,- Kč, náklady na jeden výtisk
činily 120,- Kč, publikaci dotovalo MŽP a Open Society Fund Praha)
a Školský úřad Vyškov ji zakoupil a rozeslal do škol okresu Vyškov
(1 ks/škola). Zájem projevili také občané okolních obcí. Vzhledem
k tomu, že prvních 500 kusů bylo rozebráno již v první polovině roku,
rozhodli jsme se u příležitosti sjezdu rodáků, který se konal v rámci
výročí obce Podomí, pro dotisk dalších 500 kusů.
Oslavy 650 let trvání obce Podomí
Barvínek se podílel velkou měrou na přípravě oslav 650 let
trvání obce Podomí. Již vydání publikace Drahanskou vrchovinou
a zhotovení „naučné stezky“ mělo upozornit děti, rodiče a učitele
z nejbližšího okolí na výročí vzniku Podomí a nejen Podomí, též
mnoha dalších vesnic na Drahanské vrchovině. V červnu, u příležitosti
Dne dětí, jsme připomněli historii kraje Středověkou stezkou.
Do podomských lesů se vrátilo období velké kolonizace, a to
především
dramatizací příběhu Krysaře z města Hamelnu
a pravými rytířskými souboji. Také stezkou při níž děti musely
prokázat nejprve odvahu pohovořit s osobami v dobových kostýmech
a potom udatnost při plnění rozmanitých středověkých disciplín.
Nechyběly ani spanilé jízdy na koních, voňavé koláče, rožněné selátko
a k osvěžení čistá pramenitá podomská voda. A že se stezka vydařila,
tomu nasvědčovalo i množství návštěvníků. Poprve jsme měli pocit,
že se naší akce zúčastnilo téměř celé Podomí. Velmi jsme si vážili
podpory teprve v březnu zvoleného obecního zastupitelstva.
Realizaci stezky podpořilo nejen finančně, ale i prakticky.
V „podhradí“ zajišťovalo celou noc a den rožnění selete a občerstvení
pocestných.
Spolupráce s OÚ Podomí pokračovala i v následujících
měsících. Společně jsme organizovali i další oslavy 650 let trvání
obce Podomí, které se konaly ve dnech 1. – 3. října. Barvínci
zajišťovali převážnou část výstavy „Historie, tradice, lidová
tvořivost a současnost naší obce“. Významný podomský rodák,

profesor MUDr. Ervín Černý, DrSc., sepsal a daroval obci k tomuto
výročí Kroniku Podomí, rozsáhlou knihu seznamující rodáky
podrobně s dávnou i blízkou historií obce. Barvínci byli
nápomocni při jejím vydání především redakcí díla
a zajišťováním tisku.
Ekologická výchova
Nezaháleli jsme ani v oblasti ekologické. V dubnu, v rámci Dne
Země, jsme ve spolupráci se senetářovskými skauty likvidovali
v okolních lesích černé skládky. Představte si, nasbírali jme plný
sběrný kontejner firmy RESPONO. Co si asi děti myslely o moudrosti
nás dospělých? Odměnou byl pro děti výlet do Rakoveckého údolí
plný her a soutěží.
V květnu za námi již po druhé přijel na pozvání Barvínku
ing. Václav Prášek ze Zemského muzea v Brně. Děti podomské
základní i mateřské školy mohly zblízka pozorovat desítky ptáčků
odchycených odborníkem pomocí ornitologických sítí. Děti byly
svědkem kroužkování a návratu ptáčků do přírody.
Výrazem pospolitosti Barvínků bylo kosení a likvidace
náletových dřevin na louce u Studnic. Nezasvěcení se jistě podiví,
proč to? Na této lokalitě každoročně vykvétá v počtu několika set
jedinců chráněná bylinka prstnatec májový. Louka byla již několik
roků neobhospodařována, což této rostlince vůbec neprospívalo. Další
lhostejnost člověka by mohla způsobit její vyhynutí. Proto hodláme
o louku pečovat i v příštích letech.
Podobnými aktivitami upozorňujeme děti i rodiče na krásu
a ohroženou rozmanitost přírody Drahanska a tím se je snažíme vést
k zodpovědnému chování člověka k vnějšímu prostředí, k pokoře
ke všemu živému a tím i k sobě navzájem.
Nezanedbatelná pro OS Barvínek byla i finanční odměna, kterou
jsme za obhospodařování louky obdrželi v rámci Programu péče
o krajinu MŽP ČR. Přidali jsme něco z vlastních finančních
prostředků a zakoupili jsme pro děti z našeho regionu kvalitní
keramickou pec.

Kroužky
Barvínek pomaličku rozšiřuje nabídku kroužků pro děti a volný
čas. Po celý rok se pravidelně scházeli předškoláci v kroužku
výtvarném a sportovním, také starší děti a mládež v kroužku
netradičních sportů (ringo, florbal), v nichž se účastníme mnoha
turnajů, kde i v republikových kolech často obsazujeme přední místa.
V příštím roce chceme nabídku rozšířit o keramickou dílnu
nejen pro děti a mládež, ale možná i pro dospělé.
Ochotnické divadlo,
cesta k pospolitosti dětí i v době internetu

Podařilo se nám obnovit tradici v Podomí tak velmi zakořeněnou
v první polovině dvacátého století.
Děti pod vedením jednoho tatínka, jedné maminky a jediné paní
učitelky nastudovaly mimo vyučování během roku dvě představení.
Již zmíněného Krysaře z města Hamelnu, příběh související
s historií zaniklé středověké vesničky Hamlíkov, rozkládající se asi
2 km východně od Podomí. A na podzim pohádku Zapomenutá
studánka, kterou Barvínek otevíral oslavy výročí obce.
O kladném vlivu ochotnického divadla na výchovu dětí nemůže
být sebemenších pochyb. Rozvíjí vyjadřovací schopnosti, dodává
dětem sebevědomí a odvahu vystoupit před veřejností, vlastnosti tak
nezbytné pro spokojený život v současném světě. Nezanedbatelná je
také výchova a vzdělávání obsahem příběhu. Bez drilu děti poznávaly
historii, byly vedeny k lásce k rodnému kraji a k zodpovědnému
vztahu k přírodě. A víte, z čeho máme my starší největší radost?
Dětem bylo líto, že představení skončilo. Hned se ptaly, kde budeme
ještě hrát a kterou pohádku nacvičíme příště? A kdo nevěří, nechť se
jich přijde sám zeptat. Na jaře budou vystupovat se Zapomenutou
studánkou na několika školách okresu Vyškov a Blansko. A prý už
mají scénář další pohádky. Mezi Barvínky se dokonce šeptá, že si
s dětmi v roce 2000 zahrají i dospěláci.
Táto, víš jak na to?
aneb
Rodiče, my jsme s vámi opravdu rádi!

Do této kategorie zahrnujeme aktivity provokující rodiče
k tomu, aby si na své ratolesti našli trochu času, aby prioritou jejich
dne nebyla práce, za niž sice dostávají možná plat, nýbrž radost jejich
dětí ze společně strávených chvil.
V lednu se konala tradiční soutěž a výstavka o nejlepší ptačí
budku.
V červnu se uskutečnila organizačně a pro rodiče nejen
na přípravu velmi náročná soutěž „Krásenská rallye netradičních
vozítek“. Na startu bylo asi 15 opravdu velmi kuriózních vozidel.
Některým závodníkům při soutěži pomáhala celá rodina. Tatínek
musel běžet na vytýčené trase vedle vozítka, aby zajistil dobržďování
v náročných zatáčkách, dědeček společně s babičkou pak vytlačili
vozidlo zpět na start druhého kola. O to větší byla radost dvou chlapců
předškoláčků z absolutního vítězství.
V říjnu se konala také již tradiční drakiáda. Draků bezpočet,
dokonce se objevila i balzová letadla. Soutěž vzali za svou
i patnáctiletí. Na start se dostavili s kuriózními dráčky, kteří přesto, že
nebyli větší než majitelova dlaň, létali. Asi začneme psát Knihu
barvínkovských rekordů.
Víkendovky a letní tábory
Barvínek umožňuje, na základě dohody se ZŠ a OÚ Podomí,
o víkendech ubytování dětských organizací v budově školy
v Podomí, a to zejména kroužků přírodovědných a jednoho oddílu
bojového umění WU – SHU NANQUAN. Z této aktivity pak vyplývá
další nabídka pro naplňování volného času dětí z našeho regionu.
Od dubna loňského roku se mohli zájemci z řad dětí téměř
pravidelně jedenkrát měsíčně účastnit víkendovky bojového umění
a o prázdninách stejně zaměřeného desetidenního letního tábora.
Výcvik provádějí kvalifikovaní odborníci z Brna.
V listopadu se podomský ekologický kroužek zúčastnil též již
tradičně v Podomí konaného setkání Rezedětí - tedy setkání
přírodovědných kroužků z celého kraje.
V prosinci náš ekologický kroužek společně s dětmi z Domu dětí
Kyjevská z Brna pekl vánočky a vzpomínal na mnohé opomíjené
vánoční tradice. Koledování po Podomí v kostýmech v duchu
Ladových obrázků, obdarovávání starých spoluobčanů písničkou

nebo vlastnoručně zhotoveným vizovickým pečivem bylo pro všechny
zúčastněné překrásným navozením adventní atmosféry. Kdo vnímal
dojetí obdarované babičky, pochopil, že „adventní koledování“
se stane v příštích letech barvínkovskou tradicí.
Naše děti navštěvují střediska ekologické výchovy, např.
v červnu se vydal druhý ekologický kroužek (starší děti)
do Střediska ekologické výchovy a ekologického poradenství
ve Valašských Kloboukách. Děti byly programem přímo nadšené.
A kdo by nebyl! Cožpak se jim hned tak poštěstí tkát na stavu
nebo pozorovat „koncert“ rukou papučáře? Dovednosti téměř
zapomenuté.
V červenci měly barvínkovské děti možnost zúčastnit se ještě
dalšího letního tábora ve Skelné Huti.

Spolupráce se ZŠ Podomí
Spolupráce s podomskou školou je velmi rozsáhlá a rozmanitá.
Mohli bychom říci, že tyto dvě organizace žijí přímo v symbióze, že
jsou si navzájem velmi prospěšné.
Co nabízí škola Barvínku?
 prostory k činnosti, technické zázemí (počítač, kopírka,…)
 prostory k ubytování víkendovek dětských organizací (zisk je
převeden na základě smlouvy se ZŠ a OÚ Podomí na konto
Barvínku)
 organizační pomoc zkušených pedagogů při realizaci tradičního
Adventního večera, dětského karnevalu, country bálu a školního
plesu; někteří pedagogové jsou přímo členy sdružení
a pomáhají při většině barvínkovských aktivit
 veškerý a současně nemalý finanční výtěžek ze školního plesu je
vždy převeden na konto Barvínku
 prostřednictvím školy jsou několikrát ročně organizovány sběry
tříděných odpadových surovin (děti vyrábějí recyklovaný papír,
počítají, kolik stromů sběrem ušetřily, na podzim sbírají plody
stromů a na školním políčku pěstují s ekologickým praktikem
semenáčky) a jedenkrát ročně sběr bylin a pomerančové kůry,
finanční zisk je opět převeden na konto Barvínku

Jak pomáhá Barvínek škole?
 nabízíme všem dětem navštěvujícím podomskou školu velmi
rozmanité aktivity pro volný čas – viz přehled činnosti Barvínku
 nakupujeme dárky pro prvňáčky – první den ve škole
 nakupujeme veškeré knižní odměny, které žáci dostávají
na konci školního roku (hodnota minimálně 2000,- Kč)
 financujeme
odměny veškerých soutěží organizovaných
pro žáky školy
 nakupujeme nadstandardní sportovní vybavení školy (běžecké
boty a lyže, loni 6 ks sjezdových lyží, vybavení pro netradiční
sporty - např. florbalové hokejky,…)
 finančně podporujeme i provoz školních kroužků, loni např.
nákupem nákladných barev (na porcelán a textil) a různého
materiálu pro výtvarný kroužek, nákupem keramické hlíny
 v závěru roku 1999 pořídil Barvínek vlastním nákladem 70 000,Kč keramickou pec, jelikož je instalována v prostorách
podomské školy, je využívána i žáky v hodinách výtvarné
výchovy, během pracovní činnosti a v odpoledních hodinách
školní družinou
 Barvínek hradí předplatné časopisů pro školní knihovnu (např.
Světem zvířat), nakupuje encyklopedie
 finančně podporujeme kulturní pořady konané ve škole, zájezdy
do divadel a do kina, plně hradíme dopravu dětí na lyžařský kurz
na hory, každoročně přispíváme na zájezd žáků devátých tříd
do Prahy (krédo: každý žák vycházející ze základní školy by měl
alespoň jedenkrát navštívit hlavní město ČR)
 financujeme mikulášskou nadílku, dětský karneval, country bál,
Den dětí apod.
 třídy využívají kontakty Barvínku se středisky ekologické
výchovy k zajištění programu a ubytování pro školní výlety
 teoretické znalosti osvojené ve školních lavicích ověřují děti
v praxi při terénních vycházkách a cyklistických výletech
organizovaných Barvínkem (povodí Malé Hané, lomy v okolí,
putování vojenskými lesy Drahanské vrchoviny), aj.
 organizujeme besedy s osobnostmi kraje, např. s podomským
rodákem profesorem Černým
V atmosféře vzájemného porozumění a vstřícnosti ZŠ Podomí
a Občanského sdružení Barvínek jsou děti celoročně

vychovávány v duchu tradic rodného kraje (jarní a velikonoční
tradice: vynášení smrtky, stavění „máje“, vánoční tradice: Adventní
večer pro rodiče, adventní věnce, vizovické pečivo, obnovování
studánek - studánka U Habrového stání, společně realizovaný
program – Jak se peče chleba – obilí je pěstováno na školním
políčku a vymláceno cepem ve školním parku, atp.), jsou jim
nenásilnou formou během i mimo vyučování vštěpovány zásady
úcty k přírodě a pokory k životu i k sobě navzájem. Jsou
vedeny k poznávání historických, přírodních i jiných
zajímavostí Drahanské vrchoviny, tedy k lásce k rodnému
kraji.
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 1999
(přednesena na sněmu konaném 29. 3. 2000)
Příjmy:


příspěvek pro děti na prodej publikace Drahanskou vrchovinou
OÚ Krásensko
1 500,OÚ Ruprechtov
1 500,OÚ Senetářov
4 000,-

příjem za sběr (suroviny,byliny)

tržba z plesu

za ubytování

dotace z Programu péče o krajinu MŽP ČR

z prodeje publikace Drahanskou vrchovinou

ostatní příjmy (karneval, country bál,..), úroky
CELKEM:


8 078,27 765,23 555,60 000,29 855,13 820,170 073,- Kč

Výdaje:




odměny žákům
fotodokumentace
akce pro děti (drakiáda, karneval, country bál, Mikuláš
ve škole a ve školce, lyžařský výcvik, knižní odměny, dárky
prvňáčkům,…)



záloha na keramickou pec

4 865,5 922,28 363,39 950,-

dotisk publikace Drahanskou vrchovinou

materiál na informační tabule

ostatní a režijní výdaje
CELKEM:


29 505,2 686,13 113,124 404,- Kč

Stav k 31.12. 1999:
Pokladna
15 842,Na účtu
83 246,_______________________
CELKEM:
99 0 88,- Kč
Revizi hospodaření provedla paní Eva Hašková k 29.3. 2000.
Poznámka:
OÚ Podomí přispěl dětem podomské školy na prodej publikace
Drahanskou vrchovinou již na konci roku 1998.

NAŠE PLÁNY NA ROK 2000
Leden

školní ples

podpora lyžařského výcviku žáků 7. třídy (možnost zapůjčení
lyží, úhrada nákladů na dopravu)

zakoupení keramické pece a pomůcek pro keramický kroužek
Únor

maškarní ples pro děti
Březen

29. 3. sněm (program: připomínkování stanov, zpráva o činnosti
za rok 1999, zpráva o hospodaření a majetku, revizní zpráva,
plán činnosti na rok 2000, kalendář akcí, diskuse, volba rady,
revizora a hospodáře)

projednat s RŽP Vyškov další okolnosti péče o biotop u Studnic
Duben












Babiččina zahrádka - poznáváme, z čeho se peče, z čeho se vaří,
výsadba na políčku u školy
o tradiční zemědělské plodiny Drahanska
o pravěké obilniny
o rostlinky pro suchou vazbu
o koření naší babičky
o léčivky
ekologické programy pro MŠ, nabídnout i okolním MŠ
evidence studánek v okolí, jejich postupná obnova
19. dubna divadelní představení Zapomenutá studánka
v Jedovnicích
23. dubna totéž divadelní představení pro veřejnost v Rudici
zvyky a tradice Velikonoc
kontakt a projednání možnosti vzniku keramického kroužku
při ZŠ
pro dospělé - keramická dílna
Den Země aneb Vítání jara na Drahanské vrchovině
(spolupráce se skauty z Jedovnic a Senetářova)
o 13.4 likvidace černých skládek v okolí vesnic
o 15.4. - akce pro děti u Tří smrků (ekologické hry a programy)
o otevření studánky U Habrového stání
o využít naučné stezky a zajistit její jarní instalaci a údržbu

Květen

cyklistické putování vojenskými lesy Drahanské vrchoviny

cyklistické putování dětí v povodí Malé Hané spojené
s pozorováním přírody

propagace publikace Drahanskou vrchovinou v okolí (školy
okresu Vyškov a Blansko)

Červen

divadelní představení Zapomenutá studánka pro děti
vyškovských ZŠ (Besední dům)

Den dětí (zaměřit na ekologii)

putování Moravským krasem s ekologickým praktikem (Rudice,
Nový hrad)

rallye netradičních vlastnoručně zhotovených vozítek



oslovit vycházející žáky, zjistit zájem o individuální členství

Červenec

letní tábor Karla Gregora

dle možnosti hromadný barvínkovský výlet (kola, raft)

tábor netradičních bojových umění (Hauska)

prázdninové akce pro malé děti

letní škola Rezekvítků - regionální program (podle zájmu
Michala Medka)
Srpen

kosení biotopu u Studnic
Září





zájezd pro děti do Prahy
den netradičních sportů ? (Gregor)
navázání spolupráce se školou v německém Hamelnu
olšiny u Studnic

Říjen

drakiáda

studium nové divadelní hry

sběr semen lesních stromů pro pěstování semenáčků

vyrábíme recyklovaný papír (sběry odpadových surovin)
Listopad

country bál

program CHLÉB - pečení z vlastnoručně vypěstovaného obilí
Prosinec

Mikuláš ve škole

Adventní večer

vánoční zvyky a tradice pro předškolní děti

koledování a vánoční zvyky, víkendová akce

Festival tvořivosti - ledové stavby

Eskymáckou stezkou (běžky, hned jakmile napadne dost sněhu)
Barvínek
bude
podporovat
a mimoškolních aktivit :

činnost

těchto

kroužků

















netradiční sporty
výtvarný kroužek, celoročně kroužek bojového umění,
keramický kroužek
ekologické praktikum
pravidelný odběr časopisů určených dětem (školní knihovna)
divadelní činnost
činnost „Malých Barvínků“ pod vedením Pavly Šimkové
celoroční sběr odpadových surovin ve spolupráci se ZŠ (tříděný
odpad) a sběr bylin
navázat kontakt s paní Surákovou z Krásenska - příští rok možná
zimní cvičení v tělocvičně v Podomí - nabídnout i ženám
z okolních obcí
ekologické výukové programy pro MŠ (krteček, čmeláci,
mraveniště...)
příprava pracovních listů k informačním tabulím a jejich okolí
spolupráce se středisky ekologické výchovy
informace pro cyklistické stezky
podpora tvořivých nápadů dětí
připravit propagační materiály Barvínku

S KÝM SDRUŽENÍ SPOLUPRACUJE



Hlavním spolupracovníkem je bezesporu ZŠ Podomí – viz
zajímavosti roku 1999
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). 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.









V roce 1999 jsme navázali spolupráci se Střediskem
ekologického poradenství ve Valašských Kloboukách a s ČSOP
v Prostějově.
Dalšími spolupracovníky jsou OÚ Podomí, OÚ Krásensko,
OÚ Ruprechtov a OÚ Senetářov. Vycházejí Barvínku vstříc
např. pronájmem prostor k činnosti sdružení a finančními
příspěvky.
Pro činnost s ekologickým zaměřením jsou významnými
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. (archeologie,
přednášky, publikační činnost,...).

________________________________________________________

Děkujeme všem kamarádům Barvínku, kteří nám v roce 1999
pomáhali. Těšíme se na spolupráci i v roce příštím.

Milí čtenáři,
pokud jste přelouskali výroční zprávu Barvínku až sem, pak Vám
jistě není naše snažení zcela lhostejné a my Vás rádi uvítáme mezi
námi.
OS Barvínek
Podomí 155
683 04 Drnovice

telefon : 0507/385 447
e – mail: zs.podomi@iol.cz

