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1. ORGANIZACE A POSLÁNÍ 
 
Jsme potěšeni, že se zajímáte o práci Barvínků. Jste-li náhodnými čtenáři nebo 
novými přáteli, rádi bychom se Vám nejprve trošičku představili. 
 
Barvínek je občanské 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 nápadité a tvořivé občany všech věkových kategorií, kteří 
jsou ochotni nabízet dětem a mládeži rozmanité smysluplné aktivity pro 
volný čas, občany, kterým není lhostejná příroda, tradice, kultura, 
národopis, historie i perspektiva kraje, zejména kraje, v němž žili naši otcové 
a dědové.  
Již pátý rok přispívá Barvínek k obnově pospolitosti obyvatel čtyř 
sousedních vísek na Drahanské vrchovině a snaží se tím pozvolna vytvářet 
předpoklady pro vznik mikroregionu obcí Krásensko, Podomí,  Ruprechtov 
a Senetářov, přičemž se opírá zejména o společnou historii a tradice, o stejné 
přírodní i vzdělávací podmínky, děti z těchto vesnic navštěvují Základní školu 
v Podomí, a je-li to zapotřebí, pomáhá hájit děti, občana a přírodu před 
bezohlednými, sobeckými komerčními zájmy. Ochrana přírody patří 
k předním cílům našeho občanského sdružení. 
Barvínek usiluje také o návrat dětí, mládeže i mimoškolní výchovy a školní 
výuky do přírody. Proto postupně vytváří podmínky pro pobyty městských 
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dětí v půvabné krajině Drahanské vrchoviny, včetně nedalekého 
Moravského krasu. 
 
Sdružení realizuje aktivity iniciované dospělými i dětmi . Úzce spolupracuje 
se ZŠ Podomí, brněnským občanským sdružením Rezekvítek i s Domem 
ekologické výchovy Lipka, taktéž z Brna, s obecními úřady výše zmíněných 
obcí a s mnoha jinými organizacemi z blízkého  i vzdálenějšího kraje.                  
V nejbližší době chceme navázat kontakty i za hranicemi České republiky. 
 
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. 
 
Ke dni 28.2.2001 měl Barvínek 34 individuálních členů a 2 kolektivní členy 
(ZŠ Podomí – 173 dětí, PS Severka – 20 dětí). Úzce spolupracuje také se 
skauty ze sousedního Senetářova. 
 
Nejvyšším orgánem Barvínku je sněm členů, který se koná jedenkrát ročně. 
Volí radu a revizory. Rada řídí a koordinuje činnost sdružení mezi sněmy. 
V roce 2000 pracovala v  následujícím složení:  Jakub Gottvald, Karel Gregor, 
Miluše Králová, Marie Malá, Petr Šebela, Josef Šíbl, Pavla Šimková, Taťána 
Švarcová, Dáša Zouharová. Revizorem byla Eva Hašková, hospodářkou Miluše 
Králová. Rada zvolila předsedkyní sdružení Dášu Zouharovou. V průběhu roku 
2000 se rada sešla celkem čtyřikrát. 
 
 
2. SLOVO ÚVODEM 

 
V březnu 2000 otevřel Barvínek dveře do čtvrtého roku svého působení.        

A protože měl již zkušenosti z minulých let, naplánoval si spoustu rozmanitých 
aktivit, většinu z nich v průběhu roku realizoval. Nejdůležitější události roku 
však přišly zcela nečekaně a jistě závažně ovlivní vývoj sdružení v dalších 
letech. Podrobněji viz další text. 

Těší nás, že o členství i práci v Barvínku projevila v uplynulém roce zájem 
především mládež ve věku od 15 do 16 let. Přihlásilo se celkem 9 středoškoláků, 
z toho šest z uvedeného mikroregionu, dva až z Vyškova a jeden dokonce 
z Blanska.  

O činnost Barvínku se již druhým rokem zajímá také švýcarský občan 
(původem Čech), pan Josef Musil, příbuzný rychtářovského rodáka, orientalisty 
Aloise Musila. Naši činnost příležitostně dokumentuje videozáznamem                                        
a prezentuje ji svým přátelům ve Švýcarsku. Při prosincové návštěvě České 
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republiky se zúčastnil koledování v Podomí, dvoudenní víkendovky zaměřené 
na vánoční tradice, kde pravil: „Podomí se činností Barvínku stalo perlou mezi 
vesnicemi na Moravě“. Oceněním byl i článek o práci Barvínku 
v celorepublikovém deníku Mladá fronta dnes a uznání profesorky Masarykovy 
univerzity v Brně, PaedDr. Hany Horké, CSc., na Malé regionální konferenci 
ekologické výchovy v Brně, kde OS Barvínek reprezentovala předsedkyně 
sdružení RNDr. Dáša Zouharová referátem o činnosti Barvínku i metodách a 
formách ekologické výchovy v ZŠ Podomí. Občas nám „vyseknou“ poklonu 
osobnosti jako např. profesor MUDr. Ervín Černý - Křetínský, DrSc., ředitel 
Lipky ing. Aleš Máchal, Hana Korvasová z brněnského Rezekvítku, aj. 

Byli bychom velmi neradi, kdybyste předchozí  řádky vnímali jako 
sebechválu. O ni v této chvíli vůbec nekráčí. Výroční zprávou chceme 
hlavně informovat naše okolí, občany i obecní zastupitelstva, o výsledcích i 
problémech čtyřletého barvínkovského snažení, a to zejména některé členy 
obecního zastupitelstva, kteří svými výroky dávají najevo, že činnost 
Barvínku není hodna jejich pozornosti a sebemenšího uznání. Věříme, že si 
najdou chviličku na přelouskání několika stránek výroční zprávy a tím 
projeví dobrou vůli, jež je předpokladem každého porozumění. A přátelé 
Barvínku vědí, že o porozumění a pospolitost v mikroregionu nám jde 
především. 

 
 
3. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA, VZD ĚLÁVÁNÍ A OSV ĚTA 
 
Motto:  
„....ale vždyť je to přímý výsměch naší státní hymně, když necháme devastovat bory, 
vylámat skaliny a vyplenit květ vzácný jako zlaté kapradí, květ unikátních přírodních 
rezervací !...před dějinami národa byly tu dějiny geologických a geobotanických period, před 
vší slávou lidskou tu byla sláva sil přírodních. Ochrana vzácných přírodních památek není 
otázka sentimentality, nýbrž povinné úcty: tyto památky, ať je to prastarý strom, 
předvěký porost nebo vzácný geologický útvar, nám představují něco ctihodnějšího než 
podnikatelský zájem pana Petra nebo pana Capla. Tato povinná úcta došla už ve všech 
skoro civilizovaných státech výrazu zákonné ochrany, my jsme ve vzdělaném světě po této 
stránce nejzaostalejší, - tahle ostuda nám mohla být už dávno ušetřena.“ 
                                                                                            Karel Čapek, Lidové noviny, 1928 
 

 
Jak chtěli postavit u základní školy v Podomí  

komerční brokovou střelnici 
 

Bylo nebylo, nedávno tomu……  
Nebyla to pohádka, ani zlý sen, jen neuvěřitelná událost v dějinách 

podomské základní školy. V květnu roku 2000 vydalo zastupitelstvo obce 
Podomí písemný předběžný souhlas s výstavbou soukromé komerční brokové 
střelnice ve vzdálenosti pouhých 270 m od budovy základní školy, školky a 
dětského hřiště. Investor zde hodlal vystavět trap, lovecké kolo a vysokou věž. 
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Předsedkyně Barvínku a zároveň členka obecního zastupitelstva v Podomí 
propadala na základě informací, které měla k dispozici, naprosté beznaději.       
Po poradě s ředitelem školy a po konzultaci s ředitelem brněnské Lipky                 
i ředitelkou Rezekvítku se OS Barvínek rozhodlo výstavbě střelnice zabránit. 
Dnes, zdá se, rozum zvítězil. Ohrožený lesík se studánkou a s informační 
tabulí nedávno Barvínkem zbudované naučné stezky vzdálený pouhých  
300 m od vesnice se nestane skládkou 1,5 tuny olova ročně, jak bylo 
předpokládáno, ale bude nadále sloužit každodenním vycházkám dětí           
ze školky i  školy a k rekreaci občanů i turist ů. 

 
A jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Členové sdružení si při řešení 

kauzy střelnice uvědomili, že musí vést v budoucnu rozsáhlejší osvětu mezi 
občany, neboť neznalost zákonů a práv usnadňuje prosazování sobeckých 
komerčních zájmů.  

A právě proto jsme se rozhodli shrnout naše zkušenosti, možná budou 
někomu ku prospěchu. Tak tedy: Nejprve jsme prosili o radu právníky 
v Ekologickém právním servisu v Brně. S jejich pomocí jsme vyhledali potřebné 
zákony a zjistili, že soukromý stavební záměr můžeme účinně ovlivnit pouze 
tehdy, neproběhlo-li doposud územní řízení na stavebním úřadu. Tam nám 
sdělili, na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím, že doposud 
zahájeno nebylo. Začal závod s časem, v němž se při komunikaci s právníkem 
neocenitelným pomocníkem stala elektronická pošta. Barvínek včas  informoval 
občany vesnice, podomskou základní i mateřskou školu, tedy osoby stavbou 
nejvíce ohrožené, o zamýšleném záměru, o jejich právech na informace a hlavně 
o negativním vlivu střelnice na život školních zařízení i obce. Údaji byly 
pobouřeny i obecní úřady spádových obcí, jeden ze sousedních obecních úřadů 
dokonce oznámil, že pokud bude střelnice postavena, doporučí rodičům, aby 
děti z jejich obce navštěvovaly sousední školu, což by ve svém důsledku 
ohrozilo existenci  Základní školy v Podomí. A tak vlivem silného tlaku 
veřejnosti podomské obecní zastupitelstvo na veřejné schůzi zrušilo svůj 
souhlas se stavbou střelnice, což bylo velmi podstatné, neboť stanovisko obce 
je pro průběh povolovacího územního řízení zásadní. 

 
Je škoda, že o významných stavbách v obci neprobíhají předem diskuse 

investorů s občany a oponenty. Myslíme si, že občan by měl mít právo 
vyjádřit se v diskusi ke všem závažným změnám v obci, a to dříve než začne 
územní řízení. Obecní zastupitelstvo by potom v územním řízení  hájilo 
opravdu jen názor občana. Na druhé straně, ani občané nejsou bez viny. 
Nevyužívají-li své právo účastnit se zasedání zastupitelstev, nekontrolují 
práci zvolených zastupitelů. Nemohou se potom divit, že promeškají 
příležitost hájit svoje zájmy. 

Vzhledem k tomu, že tyto principy občanské společnosti u nás ještě ne 
vždy fungují, nabízí Barvínek občanům v případě potřeby pomocnou ruku: 
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• Naše sdružení může občanům poskytnout základní informace z těchto 
zákonů: Zákon o svobodném přístupu k informacím, Zákon o ochraně 
přírody a krajiny 114/1992, Zákon o obcích 128/2000. 

• Můžeme zprostředkovat kontakt s Ekologickým právním servisem v Brně, 
případně s pracovníky několika ekologických středisek. 

• OS Barvínek může být účastníkem povolovacího správního řízení      
(na základě  § 70 odst. 2 Zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny), 
neboť ochrana přírody a krajiny je hlavním posláním našeho sdružení. 

 
 

Záchrana biotopu prstnatce májového 
 

Deset kilometrů od Podomí se rozkládá na ploše asi čtyř 
hektarů louka, na níž každoročně vykvétá prstnatec májový 
v počtu několika set jedinců. Jejich výskyt byl ještě před 
dvěma lety ohrožen, neboť louku léta nikdo 
neobhospodařoval. Zarůstala stařinou a náletem olší. 
Barvínci pečovali o tuto vzácnou lokalitu již druhým rokem. 
Na většině plochy byly nejnutnější zásahy již provedeny. 
V roce 2001 budou referátem životního prostředí připraveny 
podklady pro vyhlášení ochrany území s navržením 
programu další péče. 

Louku ošetřovali společně rodiče (14), studenti (6) i děti 
(4). Opět v nádherné atmosféře pohody a porozumění. Při 
práci nás navštívil vedoucí lesní správy Rychtářov, ing. Jaroslav Ponikelský. 
Pozdravoval všechny Barvínky a děkoval za vše, co děláme pro přírodu. Na 
podzim naši práci kontrolovala Dr. Jatiová z Agentury ochrany přírody a krajiny 
z Brna. Vyslovila Barvínkům pochvalu.  

O louku chceme pečovat i v příštích letech. Po odstranění stařiny a 
vzrostlých olšin již nebude práce tak náročná, do úprav se tedy mohou ve větším 
počtu zapojit i děti školního věku. Předpokládáme, že společně s nimi 
provedeme každoročně inventarizaci chráněných druhů, děti budou sledovat vliv 
různých forem obhospodařování na výskyt prstnatce, též se zapojí do 
předpokládané revitalizace potoka. Půjde tedy o praktickou ekologickou 
výchovu, na níž se budou podílet i středoškoláci, tedy bývalí žáci podomské 
školy a jejich kamarádi. Louka bude jistě vhodným místem i pro výukové 
programy s dětmi.  
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Korespondenční soutěž Mraveniště   

 
Koncem září jsme oslovili všechny úplné základní školy a nižší gymnázia 

okresu Vyškov, celkem 21 škol. Přišli jsme s nabídkou přírodovědné 
korespondenční soutěže pro žáky 6. a 7. tříd, prim a sekund víceletých gymnázií. 
Do soutěže se zapojilo 54 dětí z  9 škol. 

Iniciátory soutěže jsou dva studenti - Barvínci, kteří se v roce 2000 zúčastnili 
Letní školy Rezekvítku. Organizační tým doplnili další čtyři středoškoláci, kteří 
se koncem roku stali též členy Barvínku. Za regulérnost soutěže odpovídá 
RNDr. Dáša Zouharová, předsedkyně Barvínku a učitelka přírodopisu. 

Během školního roku proběhnou čtyři korespondenční kola (vždy otázky ze 
života mravenců, z ekologie, vyhledávání zajímavostí o zvířatech, rostlinách i 
chráněných územích okresu Vyškov, tradice kraje), z nichž posledním bude 
samostatná terénní „výzkumná práce“. Dále nejméně tři víkendovky, jeden 
celodenní výlet na chráněná území Vyškovska 
a pro nejlepší řešitele je připravováno týdenní 
prázdninové soustředění. 

 
Cílem soutěže je rozvíjet citový vztah dětí 

k přírodě rodného kraje, dále pomáhat dětem a 
studentům při „bloudění“ labyrintem informací, učit 
je informace vyhledávat a používat v praxi, neboť jak jsme si mohli sami ověřit 
při řešení kauzy střelnice, cena včasné a správné informace v poslední době 
závratně roste. Potěší nás, vytvoří-li se v příštím roce při Barvínku dětský 
přírodovědný klub. 
 
 

Příklad spolupráce s brněnským Rezekvítkem a významným 
podomským rodákem profesorem MUDr. Ervínem Černým, DrSc. 

 
13. července 2000 zajišťovali Barvínci na louce u památných Tří smrků 

půldenní program pro účastníky Letní školy Rezekvítku. Vedoucí 
přírodovědných kroužků a začínající učitele z celého „Československa“ jsme 
společně s profesorem Černým, významným podomským rodákem, přivítaly 
moravskými koláči oděny v místním „barvínkovském“ kroji. Poté jsme hosty 
seznámily s činností Barvínku i ZŠ Podomí, s formami práce při přírodovědných 
a vlastivědných vycházkách s dětmi. Ve druhé polovině programu okouzlil 
hosty svým vyprávěním  o nedaleké zaniklé středověké vsi Vilémově a blízkém 
Rakoveckém údolí profesor Černý. Přátelé z Letní školy poděkovali nádherným 
„pozpíváním“ pod mohutnými korunami památných Tří smrků. Každé setkání 
s naším panem profesorem Černým, též s mladými lidmi z Rezekvítku, 
považujeme za nesmírnou přízeň osudu obohacující mysl  i duši. 
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Barvínek spolupracoval s profesorem Černým  během celého července. 
Společně jsme odklízeli mlází, klestí a listí v místech, kde lze nalézt stopy po 
domcích zaniklé středověké vesničky Hamlíkov, jejíž historie s největší 
pravděpodobností souvisí se světoznámou pověstí O Krysaři z města Hamelnu.  

A představte si, hned dva dny po ukončení Letní školy Rezekvítku přijeli 
hlavní organizátoři Mgr. Michal Medek a Mgr. Petr Hrádek i s rodinami za námi 
na Hamlíkov, kde jsme společně pracovali, povídali si i zpívali. „Ušlechtilí 
lidé“, pravil profesor Černý dívající se v podvečerním čase za odcházející 
skupinkou brněnských přátel. 

 
 

Tábornická stezka 
 

V podomských lesích jsme ji zorganizovali 8. dubna s kamarády z PS Haná 
Vyškov. V úvodu soutěže předvedli dětem své umění šermíři z Brna, kteří v těch 
dnech pobývali na víkendovém soustředění v ZŠ Podomí. Akce se zúčastnilo 
více než 50 dětí z Podomí a Vyškova. 
 
 

Utrmoles, Dny pro Zemi  
 

Podivný svět, v němž děti musejí být příkladem dospělým!!! 
 

Jako každé jaro i letos jsme společně s dětmi 
čistili přírodu. Nejprve jako obvykle park u školy a 
okolí Studánky u Habrového stání (asi 100 dětí). 
Navázali jsme i na loňskou zdařilou akci Utrmoles 
(asi 40 dětí, 15 středoškoláků a 10 rodičů nebo 
prarodičů) – sběr odpadků pohozených kolem silnic 
a lesních cest. Hlavními organizátory byli opět 
senetářovští skauti, kteří nejen že sbírali odpadky, ale  připravili i hry a soutěže 
na celodenní setkání skautů a Barvínků, dětí, které se Dnů pro Zemi účastnily. A 
jak jsme přispěli my, Barvínci? Děti pomáhaly sbírat drobný odpad kolem silnic 
i cestou ke Třem smrkům a starší z nás s organizací závěrečného programu u Tří 
smrků. Zprostředkovali jsme, stejně jako loni, likvidaci sesbíraného odpadu a 
sponzorovali jsme veškeré náklady, zejména odměny pro děti. 

Přiznáme se, že se nám loni do sbírání odpadků s dětmi moc nechtělo, neboť 
jsme si vědomi rizik z hlediska hygienického. Vždyť najít dnes mršinu 
pohozenou v igelitovém pytli u cest kolem Podomí není vzácností. Přes všechna 
rizika musíme konstatovat, že akce je velmi výchovná. A pospolitost 
senetářovských skautů je příkladem pro děti z okolních vesnic!  

Doufáme, že děti, které při likvidaci skládek odsuzují chování dospělých, 
budou k naší přírodě jako dospěláci ohleduplnější! 
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Malá regionální konference ekologické výchovy v Brně 
9. 11. 2000 

 
Předsedkyně OS Barvínek, současně učitelka přírodopisu a ekologického 

praktika v ZŠ Podomí, RNDr. Dáša Zouharová, zde referátem a demonstračním 
panelem seznámila asi 120 učitelů z budoucího Brněnského kraje s činností OS 
Barvínek a s metodami a formami ekologické výchovy uplatňovanými 
v posledních deseti letech v podomské škole. Důvěra, která nám byla dána 
organizátory konference, je velmi zavazující, neboť příležitost referovat zde          
o své práci měly pouze čtyři školy z kraje (Gymnázium Boskovice, ZŠ Podomí, 
ZŠ Tišnov, ZŠ Žďár nad Sázavou). Po ukončení konference ocenila profesorka 
Masarykovy univerzity v Brně, PaedDr. Hana Horká, CSc. naši práci a projevila 
zájem navštívit ZŠ Podomí se studenty pedagogické fakulty.  
 
 

Škola v přírodě, příroda ve škole 
 

Barvínek velmi úzce spolupracuje s podomskou školou právě v oblasti 
ekologické výchovy a osvěty. Předpokladem je lesní prostředí, v němž se 
budova školy nachází, ale též skutečnost, že předsedkyně Barvínku je v této 
škole učitelkou přírodopisu i a zástupkyní ředitele. Ekologické praktikum 
vyučuje asi deset let jako nepovinný předmět vždy v páté třídě, přičemž je 
každoročně navštěvováno 60 až 99 % žáků daného ročníku, což znamená, že 
v průměru tři čtvrtiny žáků podomské školy (v roce 2000 školu navštěvovalo 
175 žáků) projdou během povinné školní docházky malým kurzem ekologie.       
Za samozřejmost se v této škole považuje třídění odpadu, sběry odpadových 
surovin, sběry léčivých bylin, pitný režim bez automatů a hliníkových 
plechovek, bohatá květinová výzdoba v celé škole aj. Na školním políčku děti 
pěstují i pravěké plodiny - rosičku krvavou a pšenici dvouzrnku, jejichž výmlat 
provádějí vlastnoručně cepem. Výuka přírodovědných předmětů je často 
doplňována krátkými i delšími pobyty dětí v přírodě.  

Ekologické praktikum absolvovalo během roku 2000 několik půldenních až 
dvoudenních vědeckých expedic. Účastnilo se jich  v průměru 16 žáků. Konají 
se každoročně přibližně s následujícím obsahem:  
• V dubnu půldenní cyklistické putování povodím Malé Hané, pozorujeme 

život ve vodě a v půdě, geologické odkryvy a nádherné krajinné scenérie, 
brouzdáme se v jarním potoce, u Opatovické přehrady (zásobárna pitné vody 
pro Vyškov) vedeme diskusi o hospodaření člověka s vodou. Putování je 
zakončeno rozpravou na návrší zříceniny hradu Stagnova o postavení 
člověka v přírodě – o lidské namyšlenosti i pokoře. 

• V květnu celodenní přírodovědná expedice pěšky přes Ruprechtov, 
k památným Třem smrkům, zaniklé vesničce Vilémov, kolem Rájeckého 
rybníku zpět do Podomí, druhý den ve škole následuje konference                     
o přírodních i vlastivědných zajímavostech. Rozvíjíme citový vztah 
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k rodnému kraji – k p řírodě a historii, učíme děti vyhledávat informace 
a samostatně se vyjadřovat. 

• V červnu dvoudenní pěší putování z Podomí přes Rudici (Rudické propadání, 
větrný mlýn, pískový lom) na Nový hrad u Adamova, kde trávíme kouzelnou 
noc, někdy i pod širou oblohou. Cestou shromažďují děti ve skupinách 
argumenty, pro nebo proti, na zítřejší „setkání s investorem“, který chce 
v Rudickém propadání zbudovat vápenku, vystavět střelnici v rudickém 
pískovém lomu a na Novém hradě zřídit lovecký zámeček pro zahraniční 
hosty. Druhý den se koná v lese na návrší nad Blanskem mítink, kde se dětí 
učí zformulovat a obhájit vlastní názor. A věřte, že paní učitelka je velmi 
sebevědomý investor! Zcela pravidelně jsme v závěru expedice všichni 
hrozně unavení a špinaví, ale nikomu se nechce domů. A pokud nevěříte, 
můžete jít příští rok s námi!  

• Jedenkrát za dva roky se koná v květnu v Podomí ornitologický den.  Přijíždí 
za námi ing. Václav Prášek z Moravského zemského muzea v Brně, děti 
zblízka pozorují ptáky odchycené pomocí ornitologických sítí, přičemž se 
dovídají mnoho zajímavostí ze života ptactva.  

• V lednu se konala tradiční soutěž o nejlépe zhotovenou ptačí budku                  
i s výstavkou výrobků. 

• Regionální přírodověda je také v zábavné formě součástí tradičních stezek při 
Dnech dětí. 

• Děti i v  tomto roce pečovaly o Studánku u Habrového stání a její okolí.  
• Žákovská redakční rada celoročně vydává školní časopis Kaštánek, v němž 

má svou stránku také příroda. Děti i vyučující zde zveřejňují zajímavosti a 
informace, občas i zážitky  a zprávy z  „expedic“. 

• ZŠ Podomí umožňovala po celý rok víkendové pobyty v přírodě dětem 
z měst, zejména z Brna.  

• Barvínek zakoupil pro školní informační centrum přírodovědné encyklopedie 
v hodnotě 7000,- Kč 

• Barvínek zakoupil keramickou pec včetně pomůcek v celkové hodnotě            
70 000,- Kč. Od září navštěvovalo keramický kroužek každý týden průměrně 
40 dětí. Z části jsme dotovali nákup hlíny, spotřebu elektřiny i hlínu pro 
výtvarný kroužek. Plně jsme dotovali spotřebu keramické hlíny pro hodiny 
výtvarné výchovy. 

• Na základě spolupráce s brněnským Rezekvítkem jsou na škole uplatňovány 
další netradiční formy práce. Všem doporučujeme zejména pomůcky, jako 
např. Krabice plná vody aj. 

 
 

Naučná stezka a publikace Drahanskou vrchovinou 
 

Celoročně pečujeme o Naučnou stezku, kterou jsme zbudovali v roce 1999. 
Ke Dni Země ji každoročně instalujeme do přírody a v říjnu ji naopak ukrýváme 
pod střechu. Zjistili jsme ale, že největším nepřítelem je lidská hloupost. Dvě 
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tabule loni někdo rozmontoval, uřízl si část kreseb a textu a posléze pomačkaný 
papír zase vrátil pod plexisklo. Předpokládáme, že si text s kresbou hradů jen 
okopíroval.  

Upozorňujeme všechny zájemce, že rádi poskytneme jakékoliv informace           
i kresby, jsme k tomu profesorem Černým oprávněni. Pokud zájemci chtějí, 
mohou si stále zakoupit v ředitelně školy barvínkovskou knížečku Drahanskou 
vrchovinou, kde jsou podrobné informace i o hradu Kuchlovu a Stagnovu. 

Stezka i publikace Drahanskou vrchovinou jsou využívány i při výuce 
v přírodě.  

 
 
4.  VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 

Organizujeme rozmanité aktivity, nejčastěji půldenní, občas i víkendové, 
pravidelné i příležitostné. Některé akce zcela dotuje Barvínek (např. Den dětí), 
někdy rodiče přispívají dobrovolným vstupným (např. karneval, country bál), 
jiné hradí velkým dílem (např. provoz keramického kroužku). Občas přispějí 
finanční částkou i obecní úřady. V přehledu uvádíme aktivity, které se konají 
většinou pravidelně a každoročně, zejména proto, že veřejnost o ně jeví značný 
zájem, což nás samozřejmě velmi těší. 

 
 

Kroužky  
 
Opět se nám podařilo rozšířit nabídku. Vedle již tradičního  výtvarného a 

sportovního kroužku předškoláků a netradičních sportů (rimgo, florbal) 
dětí školního věku (účastní se mnoha turnajů – v tomto roce obsadily děti 3. 
místo v republikovém mistrovství  v rimgu v Karviné) se nám podařilo od září 
otevřít tři skupiny keramického kroužku, dokonce pod vedením vyučené 
keramičky, Marušky Hartmannové z Ruprechtova. Přestože asi 3/4 nákladů 
hradili rodiče dětí, byl o kroužek obrovský zájem. Od září do prosince jej 
navštěvovalo každý týden asi 40 dětí.  V příštím roce bychom rádi pořádali 
keramické dílny i pro dospělé.  

Od září mají děti možnost navštěvovat každý týden kroužek bojového 
umění WU – SHU. Příležitosti využívá 10 dětí. Výuku vede pan Jiří Hauska 
(přední mistr WU – SHU v ČR) z Brna. Sport je to náročný, kromě fyzické 
kondice však posiluje i vůli. Nemůžeme se divit, že vydrželi jen ti nejstatečnější. 
Protože je výuka vedena velmi kvalifikovaně, věříme, že dětí navštěvujících 
kroužek bude přibývat. Existence kroužku dokumentuje, že víkendové pobyty 
brněnských dětí v podomské škole jsou přínosné i pro děti z našeho 
mikroregionu. Po opakovaných víkendovkách během minulých tří let jsme 
nábídli mistru Hauskovi spolupráci – my Vám umožníme ubytování a naše děti 
budou moci navštěvovat vaši víkendovou výuku a každoroční letní tábory v ZŠ 
Podomí. A nakonec se z této spolupráce  zrodil i pravidelný kroužek. Místní děti 
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nemusejí ztrácet čas a peníze dojížděním za příležitostí do vzdálených okresních 
měst. 

 
 

Děti dětem – diskotéky pro malé žáčky 
 

Tyto diskotéky jsou organizovány žáky 8. třídy ZŠ Podomí pro děti z prvního 
stupně. Barvínku se tak daří naplňovat jeden z cílů, kdy jsou to děti samy, kdo 
přichází s novými nápady a co je důležitější, mají chuť tyto své nápady 
organizovat. Diskotéky se konají vždy v odstupu dvou měsíců. Děti mají pro 
menší spolužáčky nachystány hry, sladké odměny, celou akci si samy moderují 
a koordinují. Dohled dospělé osoby je zajištěn, ale takovým způsobem, aby 
průběh akce nebyl narušen a aby děti neměly pocit nedůvěry a toho, že jsou 
neustále hlídány. Mezi malými dětmi získávají tyto akce stále na oblibě, protože 
se jedná o příjemné zpestření  i dobré využití volného času.       

 
 

Dětský karneval 
 únor 

 
Tradice karnevalu je starší než sám Barvínek, ale tolik nádherných masek 

jako v letošním roce jsme na žádném z předcházejících karnevalů neviděli!!!  
Děkujeme všem rodičům, kteří doma pomáhali svým ratolestem masky 

vyrobit. Poklonu skládáme také všem žákům vyšších ročníků, kteří se dokázali 
upřímně bavit spolu s mladšími kamarády, zejména pak čarodějkám, hasičům i 
pirátovi. A zapomenout nesmíme ani na paní učitelky z prvního stupně, které 
vymyslely bohatou plejádu her a soutěží. S programem pomáhaly, jako obvykle, 
i maminky a mládež. Kvalitní hudební doprovod našim tanečníkům mixovala pí. 
Irena Znojová z Vyškova, bývalá učitelka v Podomí. 

Karnevalu se zúčastnila více než stovka dětí a nejméně 40 rodičů                    
a prarodičů. 

 
Den dětí 
červen 

 
OS Barvínek každoročně přispívá dětem k jejich 

svátku organizací a přípravou akce určené nejen 
jim, ale i jejich rodičům. Tyto akce se snažíme 
tematicky motivovat tak, aby byly nejen zdrojem 
zábavy, ale i poučení a získání nových poznatků. 

V letošním roce jsme náš Den dětí zaměřili 
zeměpisně. Akci jsme pojmenovali Křížem 

krážem naším světem, děti se proměnily v turisty, jejichž úkolem bylo zdolávat 
různé znalostní i pohybové nástrahy na jednotlivých stanovištích. Odpoledne 
bylo zahájeno vystoupením členů  bojového umění  WU - SHU (jehož výuka 
probíhá i v ZŠ Podomí). Pak už se děti vydaly hledat žluté šlápoty, které jim 
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ukazovaly směr cesty. První zastávkou byly Alpy, kde na ně čekal kvíz                 
o znalosti chovu kraviček, puzzle s telátky  a rébus, co s sebou do hor do batohu 
přibrat a co nikoliv. V Austrálii děti řešily šifry a soutěžily s klokany,                    
v Japonsku si procvičily paměť a zručnost v opičí dráze, v Americe na ně čekalo 
hledání zlata, práce s lasem a lov bizona, na stanovišti o fauně a flóře se               
při vyplňování kvízů a luštění křížovek zapotily nejen děti, ale i jejich rodiče. 

Děti byly odměňovány  tolárky, které si pak mohly v baru „ U Žraloka“ 
vyměnit za laskominy a sladkosti. Příprava této akce nebyla jednoduchá, a tak 
patří dík všem, kteří se na ni podíleli a nelenili strávit krásné slunné odpoledne 
při práci s dětmi. Dík tak patří barvínkovským maminkám Pavle Šimkové, 
Lence Jelínkové a Jitce Šebestové, manželům Flochovým, Haškovým                     
a Zouharovým, Karlu Gregorovi a Jožku Šíblovi, učitelkám ZŠ Podomí Heleně 
Vágnerové a Marii Vintrové. Svůj díl práce na jednotlivých stanovištích odvedla 
i barvínkovská omladina ze Senetářova. Akce se zúčastnilo asi 60 dětí,                
40 středoškoláků a 40 ostatních spoluobčanů.   

 
 

Country ball  
listopad 

 
Věříme, že příchozí sličné dámy  i stateční pánové (persóny ve věku mladinkém, 
jinošském i kmetském, v počtu asi 90 hostů) nelitovali náročné cesty do Podomí 
City, kde na ně čekala stylová hudba, veselý tanec, 
soutěže i „hazardní“ loterie. Přijel také Martin            
na bílém „koni“. Jenom ten sníh někde zapomněl. 
Děkujeme všem organizátorům i sponzorům, 
především Evě Haškové a manželům Flochovým.       
A za rok se těšíme se všemi zase na shledanou, 
ostatně jako každoročně. 

 
 

Táto, mámo, pojďte si hrát!  
aneb  

Kam se poděl čas?! 
 

Do této kategorie zahrnujeme aktivity 
provokující rodi če k tomu, aby si na své 
ratolesti našli alespoň někdy trochu času, též 
aby si uvědomili, jakou radost mají jejich děti 
nejen ze společně zhotovených hraček, ale 
především ze společně strávených chvil.  

V říjnu se konala již tradi ční drakiáda. 
Draků vzlétlo mnoho, o neobvyklé modely 

nebyla nouze. Vzhledem k nepřízni počasí jsme museli zrealizovat dračí let          
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ve všední den, nikoliv o víkendu, jak je dobrým zvykem. Proto účast rodičů,               
v porovnání s minulými drakiádami, byla minimální. Na nezájem dětí si však 
nemůžeme stěžovat. Dostavilo se asi 130 dětí se 60 draky i dráčky a věřte nebo 
ne, většina z nich byla domácí výroby. 

Nepodařilo se nám však zrealizovat „Krásenskou rallye netradičních 
vozítek“, a to přesto, že krásenský obecní úřad hodlal druhý ročník 
podpořit putovním pohárem. Protože rallye je organizačně, i pro rodiče 
zhotovující vozítka, velmi náročná, přeložili jsme termín konání z hektického 
června na září, s vírou, že rodiče i děti využijí prázdnin k výrobě vozítek. Ale 
nebyla to šťastná volba. Dovolené, letní cesty i tábory zaměstnaly děti natolik, 
že si na vozítka našel čas jen málokdo. A v říjnu jsme vzhledem k počasí           
od soutěže raději upustili. Ale RALLYE 2001 bude!, vždyť jsme to 
krásenskému starostovi slíbili! 

Připomeňme si atmosféru rallye 1999: „Na startu bylo asi 15 opravdu 
velmi kuriózních vozidel. Některým závodníkům při soutěži  pomáhala celá 
rodina. Tatínek musel běžet na trase vedle vozítka, aby zajistil dobržďování 
v náročných zatáčkách, dědeček společně s babičkou pak vytlačili vozidlo zpět 
na start druhého kola. Celé odpoledne bylo protkáno křehkou rodinnou 
pospolitostí!“ 

 
 

5.  TRADICE 
 

Hrkání  
 

O Zeleném čtvrtku „odletěly“ zvony ze zvoniček          
i kostelů do Říma. Pána Boha od čtvrtečního předvečera 
do sobotního rána křesťanům v našich vesnicích 
připomínali chlapci originálními hrkači, v Podomí 
zvanými vrkači. V sobotu ráno potom párovači, dva 
nejstarší chlapci, obešli coby koledníci vesnici               
(„od komínka do komínka“). Dostali vejce i peníze. 
Koleda se potom rozdělila mezi všechny účastníky. 

Hrkání má v obcích dávnou tradici. Jistě by se konalo 
i bez Barvínku a my si také nepřičítáme v tomto ohledu 
žádné zásluhy. Ale snad se můžeme trošičku pochlubit, 
neboť většina hrkačů navštěvuje podomskou školu, a je 
tudíž členem Barvínku. 

 
Mikuláš ve škole 

 
Mateřskou školu a děti z první až páté třídy podomské školy (téměř 100 dětí) 

navštívil již potřetí Mikuláš – člen Rady Barvínku. Asi jsme byli hodní, neboť 
nás všechny obdaroval perníčky, které pro Mikuláše napekla starší děvčata           
v „barvínkovské mikulášské pekárně“. 
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Koledování v Podomí 
15. až 17. prosince 

 
Víkendovky se zúčastnilo 120 koledníků. Přišly nejen děti z mikroregionu, 

ale i účastníci okresní přírodovědné korespondenční soutěže Mraveniště 
(pořádané Barvínkem) a kamarádi z brněnského Domečku (Dům dětí Kyjevská). 
Ostatně právě oni založili před pěti lety v Podomí tradici koledování.  

V pátek přivítali organizátoři, OS Barvínek a brněnský Domeček, děti 
seznamovacími hrami a soutěžemi. Sobotní program byl pestrý. Během 
dopoledne jsme si připomněli mnohé vánoční tradice, například: výrobu 
slaměných ozdob, malování na sklo, zhotovení vizovického pečiva, pečení 
vánoček a perníků, papírové ozdoby, krmítka pro zvířátka, pozpívání pod 
vánočním stromem aj. V předvečer jsme společným zpěvem koled                     
za  doprovodu kytar a housliček pozdravili vesničku Podomí, zejména však 
starší spoluobčany, kterým koledníčci, oblečení podle Ladových obrázků, 
popřáli pěkné Vánoce i hodně zdraví do nového roku a předali jim dáreček, 
který vyrobili v keramickém kroužku. 

Po návratu z koledování čekala na děti štědrovečerní tabule. Opravdu! 
Nezištně všech 120 porcí večeře připravila paní Kučerová z Podomí, za což jí 
ještě jednou děkujeme. Smažený kapr, cukroví, svícínky, štěstíčka. Atmosféra 
byla adventní, a přálo jí i počasí. Vždyť v tento den v Podomí poprvé padal sníh. 
A po večeři? Po večeři se přece rozdávají dárky! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V neděli během dopoledne, poté, co jsme obdarovali zvířátka v lese, se děti 
rozešly do svých předvánočních domovů. 
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Adventní večer 
čtvrtek 21. prosince 

 
Děti opět potěšily rodiče milým asi dvouhodinovým předvánočním pásmem 

tanečním i hudebním. Zdařilé bylo i divadélko o cestě zvířátek do Betléma. 
Všechny hosty vítala dívenka oděná v tradičních místních šatech z 19. století, 
která příchozí obdarovávala keramickými knoflíčky pro štěstí s přáním 
radostných vánočních svátků. 

Vystoupení přibližně padesáti dětí zhlédlo více než 200 diváků, zejména 
rodičů a prarodičů. Atmosféra byla milá, poklidná, tak jak to v adventu má být.  

 
 
 

Ochotnické divadlo -  cesta k pospolitosti dětí  
 
Také v tomto roce Barvínek navázal na znovu obnovenou tradici 

ochotnického divadla. Tentokrát jsme se zaměřili spíš na mladší protagonisty i 
na menší diváky a nastudovali jsme dvě dětské autorské pohádkové hry               
(O Marušce a O zakletém království). Herci se staly loutky, neboť se jednalo          
o divadélka loutková.  

Při dramatické výchově jsou děti vedeny k samostatnému vyjadřování, 
formulování svých myšlenek a nápadů, rozvoji fantazie. Děti se postupně (na 
vlastní kůži) seznamují s prací lidí u divadla. Vše začíná tím, že ve dvojicích 
vymýšlejí vlastní pohádku. Tu pak rozepisují do jednotlivých rolí a postupně se 
učí text zpaměti. K divadlu patří také kulisy, ty si děti samy navrhnou a 
vzhledem k rozměrům loutek také samy vyrobí. Pak už začíná zkoušení, kdy 
jsou nuceny mluvit pomalu, dobře artikulovat a používat vhodnou modulaci 
svého hlasu, velkou roli tu hraje i překonání ostychu, který některé z dětí 
pociťují, zvládnutí svých obav a nervozity..... Ale ta odměna!!! Děti se svými 
loutkovými divadélky vystupují v podomské MŠ a potlesk malých diváků jim 
dokáže na tváři vykouzlit krásný úsměv a v očích se objeví vítězoslavná 
světélka: „My jsme to dokázali, dětem se to líbilo!“ Tak to byla premiéra, pak 
svá dílka předvedou žáčkům z prvního stupně základní školy  a  s novou chutí se 
vrhnou do nácviku dalšího divadla. 
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6.  VÍKENDOVÉ POBYTY A LETNÍ TÁBORY 

 
Barvínek poskytuje v  budově školy ubytování dětským organizacím,       

a to několika přírodovědným kroužkům a jednomu oddílu bojového umění WU 
– SHU NANQUAN. V roce 2000 jsme ubytovali celkem 290 dětí školního věku 
a jeden desetidenní letní tábor právě zmíněného WU – SHU s 20 účastníky. 

Ubytování je realizováno celoročně na základě dohody Barvínku s ředitelstvím 
ZŠ i OÚ Podomí a je přínosem pro příchozí i pro děti z našeho regionu. 
Z příležitostných setkání vyplynou občas i kontakty pro další spolupráci. Tak 
vznikl i výše uvedený kroužek bojového umění, nebo tradice vánočního 
koledování. O letošním Dni dětí vystupovali v Podomí šermíři a vedoucí 
kroužku bojového umění s velmi rozsáhlým kulturním programem. Kamarádi 
z víkendovek nám pomáhají občas i cennými radami, jak tomu bylo i při výběru 
keramické pece. Z našich ubytovacích služeb vyplývají mnohé výhody 
recipročního ubytování pro  výlety místních dětí. Využili jsme je v tomto roce 
sice pouze jedenkrát, a to základnu střediska ekologické výchovy Sluňákov 
v Olomouci (pro 18 dětí), ale v případě potřeby máme možnost výhodného 
ubytování např. v Praze, Brně, Valašských Kloboukách, v Krkonoších,                 
na Šumavě a jinde. 

I během tohoto roku se mohli zájemci z řad dětí téměř pravidelně 
jedenkrát měsíčně účastnit víkendovky bojového umění a o prázdninách stejně 
zaměřeného desetidenního letního tábora.  

V listopadu dětem z Barvínku velmi chybělo tradiční, několik roků 
v Podomí organizované, setkání Rezedětí, tedy setkání přírodovědných 
kroužků z celého kraje, které se konalo vždy v počtu kolem sta dětí. Věříme, že 
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si vedoucí z Rezekvítku vybrali jen oddechový čas a že tato akce bude k radosti 
dětí brzy obnovena. Vzpomínali jsme i během předvánočního víkendového 
koledování, které nám atmosférou i počtem dětí toto rezekvítkovské hemžení 
trošku připomnělo.  

V prosinci se uskutečnilo také již zmíněné předvánoční víkendové 
koledování. 

V červenci člen rady, Kája Gregor, zorganizoval další letní tábor, 
tentokráte u Brněnské přehrady, kterého se, mimo jiných dětí, zúčastnilo                
i několik dětí z Barvínku.  
 
 
7.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2000 
 
Příjmy:  
 
• dary:  OÚ Podomí  5 000,-    11 000,- 

TAURO  4 000,- 
EKOBBENA      2 000,- 

• sběry  (surovin, bylin,...)      10 452,- 
• pobyty dětí        13 600,- 
• dotace od Agentury ochrany krajiny    30 000,-  
• smlouva o dílo s Okr. úřadem Vyškov    20 000,- 
• smlouva o dílo se sdružením Rezekvítek Brno   30 600,- 
• kroužky         11 695,- 
• ples 2000        38 197,- 
• prodej publikace             1 905,- 
• členské příspěvky             3 239,-  
• ostatní příjmy         13 179,- 
________________________________________________________________ 
celkem                 183 867,- Kč  
 
Výdaje: 
 
• odměny dětem          4 174,- 
• fotodokumentace           4 518,- 
• akce pro děti                  24 809,-  
• kroužky a soutěže       15 343,- 
• dokompletování keramické pece     29 471,- 
• nákup DHIM 

lyžařské vybavení             3 700,- 
knihy do knihovny             5 659,- 

• ostatní výdaje                     19 729,- 
________________________________________________________________ 
celkem                          107 403,- Kč 
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rozdíl příjmů a výdajů:        76 464,- Kč 
 
stav  peněžních prostředků k 31.12.2000:    

na účtě    167 935,50 
v pokladně           7 616,60  
      ------------ 
celkem    175 552,10 Kč 
 

Hodnota DHIM       108 308,- Kč 
Sdružení je bez závazků 
 
 
8.  SPOLUPRÁCE SE ZŠ PODOMÍ 

 
Občanské sdružení Barvínek a ZŠ Podomí jsou dva kamarádi, kteří se přátelí 

již plné čtyři roky. Vzájemně si pomáhají bez většího hašteření, takže můžeme 
hovořit prakticky o harmonickém soužití. Spolupráce je velmi rozsáhlá, proto ji 
zejména z důvodu zachování přehlednosti uvedeme pouze heslovitě. 

 
Co nabízí škola Barvínku?  

� prostory k činnosti, technické zázemí (počítač, kopírku,…) 
� 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 plesu; někteří 
pedagogové jsou přímo členy sdružení a pomáhají při většině 
barvínkovských aktivit  

� veškerý a současně nemalý finanční výtěžek z 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) 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 žákovských soutěží 
� nakupujeme nadstandardní sportovní vybavení, zejména pro netradiční 

sporty  
� finančně podporujeme i školní kroužky, např. výtvarný 
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� Barvínek hradí předplatné časopisů pro školní knihovnu (např. Světem 
zvířat), nakupuje encyklopedie – v roce 2000 téměř v hodnotě 7 000,- Kč 

� finančně podporujeme kulturní pořady konané ve škole, zájezdy              
do divadel a do kin, plně hradíme dopravu dětí na lyžařský kurz, 
každoročně přispíváme na zájezd žáků do Prahy (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  

� 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 vedeny k poznávání 
historických, přírodních i jiných zajímavostí Drahanské vrchoviny, tedy 
k lásce k rodnému kraji. 

 
 

10. SPOLUPRÁCE S OBECNÍMI ÚŘADY A OBČANY 
MIKROREGIONU, MÍSTNÍ AGENDA 21 

 
Posláním Občanského sdružení Barvínek je od prvopočátku práce s dětmi         

a mládeží, rozvoj pospolitosti občanů Krásenska, Podomí, Ruprechtova                 
a Senetářova, v neposlední řadě i ochrana přírody.  

Pozvolna, po celou dobu existence sdružení, navazujeme kontakty se 
zajímavými, často nenápadnými a velmi skromnými lidmi. A právě oni přinášejí 
do Barvínku to nejcennější, nejrůznější dovednosti, nápady a  ochotu věnovat 
svůj čas drobné a neokázalé práci, čímž vytvářejí živnou půdu pro zapouštění 
kořínků občanské společnosti v našem mikroregionu. Sdružení buduje zázemí 
právní, materiální i finanční pro realizaci iniciativ dětí, mládeže, dospěláků          
i rozmanitých organizací. 

V Barvínku spolu diskutujeme a nápady se snažíme uskutečnit. 
Spolupracujeme stále s větším okruhem různorodých organizací zblízka                 
i zdaleka (viz spolupráce). Občas se pokoušíme hájit zájmy občana a vést 
osvětu. Naše myšlenky se šíří zvolna, ale na základě ohlasů víme, že  již 
překročily i hranice Vyškovska. Barvínek se věnuje především dětem i mládeži 
a obnově pospolitosti ve výše zmíněném regionu. Opakovaně usiluje                      
o spolupráci s občany  a s okolními obecními úřady. Zveme je na akce                    
i každoroční sněm, který je velkým diskusním stolem, při němž polemizujeme a 
vytyčujeme si dílčí i dlouhodobější cíle.  
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Děti i občané naše aktivity vítají. Akce tradiční mívají vysokou návštěvnost, 
často 100 i 200 osob. Menší účast bývá tam, kde se tradice teprve rodí. 
Ekologický Utrmoles je akcí spíše pracovní, pomocníků přibývá zvolna, ale 
důležité je, že přibývá. Výchova příkladem je vždy mravenčí práce a vyžaduje 
mnoho trpělivosti, o to více si považujeme spolupráce s cílevědomými skauty ze 
Senetářova. Dokazují, že se i dnešní mládež umí bavit skromně bez velkých 
finančních výloh, halasných pokřiků, vulgárního chování a alkoholu. Dalším 
výrazem pospolitosti je pravidelná péče Barvínků o biotop u Kulířova. Vždyť 
dokáží-li se sejít lidé ze čtyř vesnic různého věku, profesí a zájmů i v počtu 30 
osob a společně kosit stařinu na třech hektarech louky proto, aby pečovali             
o chráněnou kytku, pak můžeme doufat, že pospolitost a pokora na Drahansku 
přežívá. Je vzácná, zrovna jako chráněná bylinka, proto ji Barvínci tak hýčkají a 
mají radost, když se jí daří. Dotaci, kterou dostává sdružení na pokrytí nákladů 
spojených s údržbou, nečerpáme nikdy na odměny. Částka zbývající                     
po zaplacení nutných výdajů (zapůjčení drobné techniky, dopravy a pod.) je plně 
věnována dětem. V roce 2000 umožnila zakoupení keramické pece, v roce 2001 
chceme koupit čluny i vesty a založit v Podomí vodácký oddíl, který by dětem 
umožnil další netradiční setkání s přírodou. 

Sněm v březnu 2001 byl již pátým v historii Barvínku, což nás vedlo               
i k úvaze, jaký postoj zaujala okolní obecní zastupitelstva k našemu občanskému 
sdružení? Vstřícný, avšak velmi střídmý. Žádné z nich nám neklade překážky 
v činnosti, požádáme-li je o finanční příspěvek, pak je-li to jen trošičku možné, 
vyjdou nám vstříc. Obecní úřad Podomí poskytuje Barvínku v budově školy 
prostory k činnosti, čehož si nesmírně vážíme. Jen málokterý člen obecních 
zastupitelstev však navštěvuje akce Barvínku a přijímá pozvání na diskusní 
sněmy, kde  by se mohl vyjádřit k naší práci, pohovořit o možné spolupráci i         
o perspektivách regionu. Tento postoj nás mrzí a potěší nás, budeme-li 
v budoucnu vnímáni jako partneři, kteří nabízejí pomocnou ruku celému 
mikroregionu. Našich sněmů se pravidelně účastní pouze zástupci krásenského 
obecního zastupitelstva, zapojují se do diskusí a sami přicházejí s nabídkami 
spolupráce. Například z barvínkovské rallye netradičních vozítek se stává na 
základě zájmu starosty obce Krásenská rallye, dle příslibu budou vítězové 
odměňováni i putovním pohárem. Krásenský obecní úřad nám každoročně 
zapůjčuje i  křovinořez potřebný k údržbě biotopu. K principům sdružení patří 
skromnost, neokázalost, úcta a pokora. Pokora ke všemu kolem, k přírodě, 
historii rodného kraje, k tradicím i lidské práci , k dovednostem i k sobě 
navzájem. Avšak přesto, že ctíme tyto principy nebo právě proto, že ctíme tyto 
principy, nelze předpokládat, že budeme jako mírné ovečky bloudit se 
sklopenou hlavou rodným krajem. Vážíme-li si práce jiných, pak Rada Barvínku 
se musí zastat dobrovolné práce členů sdružení,  práce věnované mimoškolní 
výchově dětí a rozvoji regionu, je-li někým znevažována. Rada byla během roku 
několikrát pobouřena opovržením našich aktivit, zejména proto, že zaznělo 
opakovaně z úst členů obecního zastupitelstva. Přesto, že se takto vyjadřují 
pouze jedinci, nelze se nad jejich jednáním nepozastavit. Vždyť člen 
zastupitelstva má dle našeho mínění přímo povinnost zajímat se o práci všech 
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spolků a organizací v obci. Ohlédneme-li se do minulosti, moudří panovníci  
podporovali výchovu a vzdělávání, neboť věděli, že investují do budoucnosti 
vlastní země. A ne jinak je tomu v obcích. Výroční zpráva je přehledem 
zajímavostí ze života Barvínku v roce 2000. Věříme, že informovanost povede 
k přehodnocení postojů, k lepší komunikaci a k větší ochotě vzájemně si 
naslouchat. Proto jsme si dovolili v úvodu zveřejnit i kladná hodnocení 
barvínkovského čtyřletého snažení. 

Barvínci začali již před čtyřmi lety realizovat první krůčky k prosazování 
udržitelného rozvoje v mikroregionu, a to aniž by tehdy tušili, že uvádějí              
do praxe základní principy mezinárodní úmluvy, Agendy 21. Jelikož víme, že 
Agenda 21 není prozatím v našem regionu příliš v povědomí veřejnosti, proto 
z důvodu osvěty a objektivního posouzení práce Barvínku čtenářem, citujeme 
několik myšlenek z publikace Práce s veřejností a místní Agenda 21 vydané 
MŽP ČR v roce 1998:  

 
AGENDA 21 

znamená program pro 21. století, ukazující cestu 
k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je to dokument, který 
spatřil světlo světa v roce 1992 v brazilském Rio de Janieru, 
kde se sešlo 10 000 delegátů z více než 170 zemí světa. Setkání 
se konalo pod hlavičkou OSN.  

 
MÍSTNÍ AGENDA 21 

je strategický a akční plán rozvoje určitého místa (na úrovni 
obcí, okresů, regionů), který obsahuje principy udržitelného 
rozvoje, s nimiž souhlasily národní vlády na Konferenci v Riu. 
Je to proces vedoucí k zajištění dobré a udržitelné kvality života  
a životního prostředí v určitém území. 
 

Udržitelný rozvoj 
je takový rozvoj, který umožňuje uspokojovat potřeby lidstva 
v současnosti bez ohrožení možnosti budoucích generací 
uspokojovat jejich potřeby. 

 
 
 

Udržitelný rozvoj by měl být rozhodujícím měřítkem při všech 
činnostech místních úřadů. 

 
Všechny místní úřady by měly vstoupit do dialogu s občany, 

místními organizacemi a soukromými podniky a přijmout místní 
Agendu 21. 

 
Je to poměrně nový přístup, který může být pro mnohé 

netypický a nestravitelný. 
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Tolik citace některých myšlenek z Agendy 21. Jisté je, že jsou vytrženy 
z kontextu, ale hloubavější čtenář může sáhnout po přesném znění v uvedené 
publikaci. Může si též přečíst, které klíčové kroky jsou doporučovány                  
při zavádění místní Agendy do praxe. Následně může posoudit, nakolik                       
OS Barvínek tyto kroky naplňuje.  

 
Sněm Barvínku v březnu 2001 měl charakter diskusního stolu, kromě             

17 individuálních členů sdružení se jej zúčastnili 4 zástupci kolektivních členů: 
ředitel ZŠ Podomí Mgr. Jaroslav Coufal, Miroslav Hrebíček a Lukáš Paluš – 
zástupci PS Severka z Vyškova a Petr Šebela – zástupce skautů ze Senetářova. 
Dále hosté: místostarosta OÚ Krásensko Jiří Vágner, Hana Kalová a Libor 
Mikulica z brněnského Rezekvítku, Pavel Klvač – předseda OS Drnka z Drnovic 
a Jaroslav Zukal – předseda nově založeného sdružení ze Senetářova. Prvně 
mezi nás zavítali  tři studenti vyškovského gymnázia, jejichž prostřednictvím se 
vytváří perspektiva spolupráce Barvínku se studenty. Je zřejmé, že se mj. 
diskutovalo i o formách vzájemné spolupráce. 

Barvínek se snaží prostřednictvím předsedkyně sdružení RNDr. Dáši 
Zouharové, členky obecního zastupitelstva v Podomí, ovlivnit i dlouhodobější 
cíle regionu. Zásluhou včasné informace jsme zastavili za podpory spoluobčanů 
a okolních obecních úřadů zamýšlenou výstavbu komerční brokové střelnice 
nedaleko školy v Podomí. Členka sdružení Jana Malá byla jmenována                 
na základě doporučení D. Zouharové knihovnicí obecní knihovny Podomí.       
Ve spolupráci se svojí sestrou, absolventkou vysokoškolského studia historie       
i českého jazyka a učitelky v ZŠ Podomí, Marií Malou, nyní provádějí generální 
rekonstrukci knihovny, která bude upravena na informační centrum, výhledově      
i s „internetovou kavárnou“. Jeho součástí, na základě návrhu OS Barvínek a 
souhlasu OÚ Podomí, bude též pamětní síň významných rodáků Drahanské 
vrchoviny, včetně galerie kreseb profesora Černého, který nedávno mj. věnoval 
Barvínku mnoho knih, jež budou uloženy ve školní a obecní knihovně. 

OÚ Podomí hodlá minimálně dvakrát ročně vydávat podomský občasník, 
jehož redaktory budou hlavně Barvínci, včetně dětí. Chceme občany informovat 
o dění v obci i ve sdružení. Dopisovatelem občasníku může být každá kontaktní 
osoba. 

Barvínek se v roce 2000 zapojil na základě výzvy Referátu životního 
prostředí OkÚ Vyškov do Programu rozvoje kraje . Sestavili jsme projekt 
nazvaný Informační centrum pro ekologii, vzdělávání, osvětu a obnovu 
tradic v regionu s rozpočtem cca dva miliony korun. Cílem projektu je 
zbudování informačního centra v obcích Podomí, Krásensko, Ruprechtov a 
Senetářov propojeného i s informačním centrem ZŠ Podomí a s okresními 
knihovnami. Dalšími cíli projektu je např. obnova tradic a starých řemesel 
v regionu, navázání zahraniční spolupráce např. s německým Hamelnem, pomoc 
obcím při zpracování a vydávání další regionální literatury, vyhledávání a 
pečování o významné přírodní a vlastivědné zajímavosti regionu, vybavení 
střediska pro environmentální výchovu (vztahující se k životnímu prostředí) aj. 
Co bude dál, závisí především na představitelích nově vzniklého Brněnského 
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kraje. S určitostí víme, že naše fiše byla při hodnocení více než sta předložených 
projektů zařazena na přední místo a je doporučena k realizaci. 

Koncem roku 2000 zprostředkoval Barvínek setkání starosty OÚ 
Krásensko s Mgr. Michalem Medkem z brněnského sdružení Rezekvítek. 
Opakovaná jednání dospěla k následujícímu závěru. OÚ Krásensko hodlá 
pronajmout Rezekvítku na 20 let zemanskou rychtu za účelem provozování 
střediska ekologické výchovy. Těžištěm činnosti střediska budou pobytové 
programy pro školy všech stupňů i pro pedagogy, ekologické poradenství a 
komunitní činnost. Barvínci jsou přesvědčeni, že středisko bude velmi přínosné 
pro rozvoj mikroregionu. Obě sdružení chtějí i nadále úzce spolupracovat.   
Činnost OS Barvínek je velmi rozsáhlá, zejména v oblasti mimoškolní 

výchovy dětí a mládeže. Ve spolupráci s ředitelstvím ZŠ Podomí se nám 
podařilo získat podporu i školského úřadu. Od září by měl ve škole fungovat 
ŠKOLNÍ KLUB , který bude nabízet služby dětem i mládeži, například rozsáhlé 
služby školního informačního centra nebo další kroužky: keramický, 
chovatelský – akvária i terária, dramatický, novinářský, aj. Barvínek schválil 
nákup člunů a dalšího vybavení potřebného pro zahájení činnosti vodáckého 
oddílu, a to v hodnotě ca 50 000,- Kč, vše bude čerpáno z vlastních zdrojů. 
Velmi rádi bychom zahájili činnost školní fotbalové a šachové ligy, usilovně 
hledáme trenéry. Hodláme nabízet výukové programy mateřským školám          
i okolním základním školám pro žáky prvního stupně. Pozorněji chceme 
sledovat možnosti grantů a žádat o dotace na akce pořádané Barvínkem pro děti 
z mikroregionu. 

Snažíme se průběžně vytvářet předpoklady pro založení mikroregionu 
obcí Krásensko, Podomí, Ruprechtov a Senetářov. Možná právě proto jsme 
přísní při posuzování zastupitelstev, neboť existence regionu, to není jen        
o tom vytvořit cestu k získávání financí, je to hlavně o mezilidských 
vztazích, komunikaci a porozumění mezi lidmi. 

  
 

11.  PODĚKOVÁNÍ  
 
Poděkování patří všem, kteří s Barvínkem v roce 2000 spolupracovali: 
� ředitelství ZŠ Podomí za celoroční spolupráci 
� OÚ Podomí zejména za poskytování prostor k činnosti, za pomoc při Dni 

Země 
� OÚ Krásensko za spolupráci při péči o významný biotop, ale zejména za 

zájem o společnou realizaci aktivit podporujících pospolitost a rozvoj 
mikroregionu   

� OÚ Ruprechtov i Senetářov  za vstřícnost 
� Ing. Aleši Máchalovi, řediteli Domu ekologické výchovy Lipka v Brně,            

a Haně Korvasové, ředitelce Rezekvítku - občanské sdružení s ekologickým 
zaměřením, též v Brně, za velmi cenné informace z oblasti občanskoprávní 

� za cenné rady pracovníkům: Ekologického právního servisu v Brně, 
Agentury ochrany přírody a krajiny v Brně, Ržp OkÚ Vyškov, Muzea 
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Vyškovska ve Vyškově, Správy CHKO Moravský kras, Střediska 
ekologického poradenství ve Valašských Kloboukách a členům ČSOP 
v Prostějově 

� za ubytování dětí Středisku Sluňákov v Olomouci 
� profesorovi MUDr. Ervínu Černému – Křetínskému, DrSc., za důvěru           

a spolupráci v oblasti vlastivědné, za knihy, které věnoval Barvínku,               
za přednášky o historii kraje a za vycházky obohacující mysl i srdce 

� senetářovským skautům za příkladnou pospolitost a za organizaci akce 
Utrmoles během dubnových Dnů pro Zemi 

� Janě Malé, autorce vložených obrázků 
 
Chceme také poděkovat za finanční nebo materiální podporu práce Barvínku:  
� firmě TAURO z Podomí 
� firmě EKOBBENA z Kotvrdovic 
� Ržp OkÚ Vyškov 
� OÚ Podomí 
� všem dětem za sběr odpadových surovin, bylin a pomerančové kůry 
� všem organizátorům tradičního plesu 
� všem pomocníkům při údržbě biotopu  
 
 
Srdečně děkujeme i členům a dalším kamarádům Barvínku, bez jejichž nadšení 
by nebylo možné zrealizovat aktivity pro volný čas dětí a mládeže ani pro rozvoj 
mikroregionu. 
 
 
 
 
Milí čtenáři, 
jsme potěšeni, že se zajímáte o činnost našeho sdružení. Chcete-li se stát 
kamarády Barvínku, najdete nás na adrese:   

OS Barvínek 
        Podomí 155 
                              683 04 Drnovice  
 
 
 
 
 
 
    
telefon : 0507/385 447       
e – mail: zs.podomi@iol.cz 


