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Blahopřání k pátým narozeninám Barvínku
24. března 2002
Rozvíjej se Barvínku
jako jeden z květů,
vždyť už celičkých pět let
napomáháš světu.
Barvínek je květinka,
pučí nejen zjara,
celičký rok činný je,
o přírodu se stará.
Barvínek je květinka,
roste od poupěte,
přírodu on miluje,
zároveň s ní kvete.
Kveť, Barvínku, stále dál,
do krásy a síly,
všechny tvoje představy,
skutkem aby byly.
Rozvíjej se Barvínku,
jako jeden z květů,
nejen pět, ale sto let
dělej radost světu
věnoval Ivo Máčel, učitel ZŠ v Podomí
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Ohlédnutí – obecně o Barvínku
1. ZALOŽENÍ OS BARVÍNEK
iniciovala v březnu 1997 RNDr. Dáša Zouharová, čerpala přitom ze zkušeností, které měla
z dlouholeté spolupráce s brněnským Občanským sdružením Rezekvítek a Domem
ekologické výchovy dětí a mládeže Lipka. Oslovila pedagogické i správní zaměstnance
Základní školy v Podomí, maminky na mateřské dovolené a několik dalších lidiček, o nichž
byla přesvědčena, že mají rádi rodný kraj a nebude jim na obtíž organizování akcí
pro pohodu, podporující pospolitost dětí, mládeže i dospělých. Na ustavující valné hromadě
se 24. března 1997 sešlo 12 nadšenců různých profesí a zájmů. Pozvání přijal i významný
podomský rodák profesor MUDr. Ervín Černý – Křetínský, DrSc., který byl založením
sdružení přímo nadšen. Na prvním sněmu v květnu téhož roku byl zvolen čestným členem
sdružení. Název Barvínek symbolicky vyjadřuje úctu členů k jeho životu a dílu.
2. PROČ NÁZEV BARVÍNEK?
Brouzdáte-li se v lesích Drahanské vrchoviny a jste-li pozornými tuláky, pak na mnoha
místech nalézáte vytrvalou vždy zelenou rostlinku barvínek. Je nenápadná, ale velmi
houževnatá. Každé jaro potěší okolí něžnými modrými kvítky. Ptáte se, co má společného
s naším občanským sdružením? Mnohé, posuďte sami.

V časopise Cosmos zveřejnili v roce 1997 následující informaci o barvínku:
„Rostliny pomáhají hledat stopy
Barvínek si libuje na stanovištích bohatých živinami. Daří se mu proto v okolí bývalých
sídlišť. Tuto skutečnost využívají nyní archeologové. Pomocí nalezišť barvínku vyhledávají
stará opuštěná sídliště, která se časem změnila v zalesněný porost.“

Také profesor Černý nacházel některé zaniklé středověké vesnice podle barvínku, zřejmě
právě proto nazval sbírku veršovaných povídek a zkazek z Vyškovska a Blanenska Zelený
barvínek.

Občanské sdružení Barvínek si podobně jako stejnojmenná rostlina libuje na stanovištích
bohatých živinami. Nevěříte-li, obujte si toulavé boty a putujte s námi Drahanskou
vrchovinou za přírodními i vlastivědnými pozoruhodnostmi.
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Členové Barvínku věří, že sdružení, podobně jako barvínek, přináší okolí trochu
informací o historii regionu a že se svojí činností snaží naplňovat odkaz profesora
Černého v duchu motta sbírky Zelený barvínek:
„Má vesničko, všemi kořeny jsi zarostlá ve mně.
Tvou budoucnost vidím v dětech, minulost čtu z polí, luk a lesů ...“
3. SÍDLO, POSLÁNÍ A CÍLE, PŮSOBNOST
Barvínek je občanské sdružení zabývající se mimoškolní výchovou dětí i mládeže a
ochranou přírody.
Sídlí v malé vesničce Podomí na jihovýchodním okraji Drahanské vrchoviny nedaleko
Moravského krasu. Sdružuje lidičky z okolních obcí - děti, studenty, rodiče, pedagogy a
ostatní spoluobčany i příznivce ze vzdálenějších míst. Zájemcům z řad dětí a mládeže nabízí
právní a finanční zázemí pro seberealizaci např. v oblasti zájmové, kulturní, přírodovědné i
vlastivědné. Zajišťuje podmínky pro pobyty co nejširšího počtu dětí v přírodě, zvláště dětí
z nedalekých měst. Stále intenzivněji se věnuje aktivní ochraně přírody, snaží se oživit tradice
a pospolitost především v obcích Krásensko, Podomí, Ruprechtov a Senetářov. Zvolna rozvíjí
spolupráci s tamními obecními zastupitelstvy a mnoha dětskými či přírodovědnými
organizacemi z blízka i z daleka. Podporuje myšlenky Místní agendy 21.
Cílem je mj. naplňování odkazu profesora MUDr. Ervína Černého – Křetínského, DrSc.,
podomského rodáka, dlouholetého badatele v oblasti historie: přiblížit mladým lidem minulost
regionu a pečovat o kulturně - historické a přírodní bohatství Drahanské vrchoviny. Dále
umožnit dětem a mládeži realizovat vlastní nápady v rámci volnočasových aktivit,
napomáhat jim při jejich výběru a organizaci, zvláště s ohledem na věkovou přiměřenost a
bezpečnost. Opomenout nelze také spolupráci se ZŠ Podomí, s občanskými sdruženími
pro děti a mládež, popř. s jinými organizacemi a institucemi.
Zpočátku vyvíjel Barvínek aktivity pouze v okolních obcích, dnes jeho působnost mnohdy
sahá za hranice okresu Vyškov. Středem zájmu však i nadále zůstává Drahanská
vrchovina.
4. ČLENSTVÍ
Členství v Barvínku bylo od vzniku sdružení individuální a kolektivní. Členy přijímá Rada
Barvínku. Kolektivním členem se může stát právnická osoba, za podmínky souhlasu se
stanovami Barvínku, která řádně vyplní a odevzdá přihlášku, jejíž součástí je mj. jméno
zástupce kolektivu, který se tímto stává prostředníkem mezi Barvínkem a daným kolektivem a
zároveň přebírá práva a povinnosti individuálního člena sdružení. Nově, na základě zájmu
přátel Barvínku, kteří nemohou být celoročně aktivními členy a přesto chtějí např. pomáhat
jednorázově nebo je těší mít o Barvínku průběžné informace, byla na sněmu v roce 2002
odsouhlasena další forma členství – člen příznivec. Na návrh Rady může Sněm Barvínku
volit i čestného člena sdružení.
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Složení členské základny k 28.2. 2003:
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Ke dni 28.2.2002 měl Barvínek 40 individuálních členů, 2 kolektivní členy (ZŠ Podomí –
173 dětí, PS Severka – 20 dětí) a Klub Mraveniště – 40 dětí.
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5. ORGANIZACE
Nejvyšším orgánem Barvínku je Sněm členů, který se koná jedenkrát ročně (v roce 2002 se
konal 16. března). Volí Radu a revizory. Rada řídí a koordinuje činnost sdružení mezi sněmy.
V roce 2002 pracovala v následujícím složení: Jakub Gottvald, Karel Gregor, Miluše
Králová, Petr Šebela, Josefa Šíbla nahradila během roku Lenka Jelínková, Pavla Šimková,
Taťána Švarcová, Marie Vintrová a Dáša Zouharová. Revizory byly Eva Hašková, Marie
Sedláková a Helena Vágnerová, hospodářkou Miluše Králová. Rada zvolila předsedkyní
sdružení Dášu Zouharovou. V průběhu roku 2002 se rada sešla celkem čtyřikrát.
6. Z HISTORIE
Zakládající členové Barvínku si vytýčili několik skromných cílů. Nabídnout dětem
alespoň jedenkrát za měsíc volnočasovou aktivitu, vyjádřit profesorovi Černému úctu a
nabídnout mu pomocnou ruku při výzkumech na Drahanské vrchovině, dále vytvořit formou
sdružení právnickou osobu pro nejrůznější jednání v zájmu dětí a ochrany přírody.
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Členů i příznivců přibývalo a s nimi přicházely i nové nápady, takže jsme
v průběhu minulých pěti let zrealizovali akce a projekty, o nichž se nám na začátku
naší činnosti ani nesnilo. Velmi nás inspirovala spolupráce s profesorem Černým. Zdůraznit
musím, že konání akcí pro děti usnadnila vstřícnost ze strany ředitelství ZŠ a OÚ Podomí
projevená zejména bezplatným užíváním prostor podomské školy.
Její budova se otevřela pro veřejnost i v době mimo vyučování. V předvečerním čase
tam přicházely maminky se svými malými předškoláčky, scházely se nejčastěji v kroužku
výtvarném a sportovním, oživovaly tradice regionu. Starší děti zase pod vedením pana Josefa
Šíbla a Marie Malé - Sedlákové obnovily v Podomí tradici ochotnického divadla, včetně
divadla loutkového. Mládež trénovala v tělocvičně pod vedením Karla Gregora netradiční
sporty a s ringem sklízela každoročně nemalé úspěchy i v republikové soutěži.
Tradičními se staly akce, jichž se společně účastní rodiče s dětmi. Patří k nim např.
country bál, karneval, drakiáda, rallye kolečkových sportů, adventní večer a koledování,
kosení biotopu s prstnatcem májovým, Dny pro Zemi – Utrmoles, Den dětí …
Největšího rozmachu se dostalo mimoškolní činnosti.
Jakmile Barvínek zakoupil keramickou pec, nastala přímo exploze
keramických kroužků, vedle nichž fungují ještě kroužky výtvarné,
kroužek bojového umění, kroužek chovatelský, žurnalistický aj.
Barvínek podpořil i nákup softwaru do školní počítačové učebny,
takže činnost mohly zahájit i kroužky informatiky pro menší děti.
Barvínek podporuje také volnočasové aktivity sezónního
typu, pořizuje vybavení pro různé sporty. Přes léto vyjíždějí na řeky
vodáci (vlastníme čtyři čluny Pálava, nové stany), v zimě a o jarních
prázdninách lyžují Barvínci nejen na pláních kolem Podomí, ale i na
horách. Vybaveni jsme dobře pro sjezd i běžkování (15 párů sjezdových lyží, asi 20 párů
běžek, obojí včetně potřebné obuvi). Ani cyklistika nám není cizí, proto jsme sehnali několik
cyklistických helem. V nejbližší době hodláme zakoupit vybavení pro nově vznikající Klub
lanových sportů. O prázdninách mají děti možnost výběru až mezi třemi různě zaměřenými
tábory. Celoročně mohou využívat i barvínkovský lesní srub. Co může být silnějším
zážitkem, než noc probdělá uprostřed lesa a nejlépe pod širákem?
Naším snem je, aby se konalo více akcí, při nichž starší děti nebo mládež přijdou
s nápadem, který s nepatrnou pomocí dospěláků a zejména s finanční podporou
Barvínku zrealizují pro mladší kamarády. K takovým počinům můžeme zařadit občasné
diskotéky deváťáků pro děti z prvního stupně a Korespondenční soutěž Mraveniště, kterou již
třetím rokem pilně organizují středoškoláci pro žáky druhého stupně škol okresu Vyškov.
Od prvních dnů spolupracoval Barvínek s profesorem Černým. Jeho vitalita a
moudrost nám byly nevyčerpatelným zdrojem energie. První společná vycházka vedla ke
studánce v Podomí, tuto jsme ještě v září 1997 společně upravili podle návrhu profesora
Černého, o rok později jsme poškozené lípy u studánky nahradili novými semenáčky
nedalekých lip z obecního pastviska. Uspořádali jsme několik přednášek a vycházek do okolí,
pomáhali jsme při výzkumu zaniklých vesnic Schreynern a Hamlíkov. Čím více jsme
naslouchali vyprávění podomského rodáka, tím více jsme si uvědomovali, jak málo známe
rodný kraj a jak málo učíme naše děti vnímat kouzlo okamžiku a jedinečnost prostých lesních
cest. Z tohoto poznání vyplynula také potřeba upozornit děti, rodiče a pedagogy na
přírodovědné i vlastivědné zajímavosti regionu. Proto v roce 1998 byla vydána publikace
Drahanskou vrchovinou. Na nejpozoruhodnější místa v okolí jsme veřejnost upozornili
stejnojmennou naučnou stezkou. O rok později, u příležitosti oslav 650. výročí vzniku obce,
jsme se redakčně podíleli na přípravě Kroniky Podomí a otevřeli jsme výstavu o životě a díle
profesora Černého. Měli jsme ještě mnoho plánů, avšak jejich společné realizaci zabránilo
tragické úmrtí profesora Černého 30. července 2001.
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Napsáno u příležitosti nedožitých 88. narozenin profesora Černého – Křetínského,
11. listopadu 2001
Ptáci utichli a lesy se chystají k zimnímu spánku. Uprostřed hamlíkovské bučiny
usedáme na koberec barevného listí, tentokrát však jen se skupinkou dětí z podomské
školy. Vzpomínáme a vyprávíme o Krysaři z města Hamelnu a o podomském „Malém
princi“, který miloval rodný kraj a hlasem svého srdce stále rozdává sílu všem, kteří
naslouchají.“
motto:
„Dobrý den,“ pozdravil malý princ.
„Dobrý den,“ řekl obchodník.
Byl to obchodník se znamenitými pilulkami utišujícími žízeň. Když člověk polkne jednu
týdně, nemusí už pít.
„Proč to prodáváš?“ zeptal se malý princ.
„Je to velká úspora času,“ odpověděl obchodník. „Znalci to vypočítali. Ušetří se padesát
tři minuty za týden.“
„A co se udělá s těmito padesáti třemi minutami?“
„Co kdo chce...“
Kdybych já měl padesát tři minuty nazbyt, řekl si malý princ, šel bych docela
pomaloučku ke studánce...
ANTOINE DE SAINT – EXUPÉRY, MALÝ PRINC
Pane profesore, zůstáváte pro nás studánkou v poušti.

Děkujeme, Barvínci

Přírodovědné a ekologické aktivity byly vždy propojeny se životem školy. Vyplývalo
to ze skutečnosti, že předsedkyně Barvínku je současně učitelkou přírodopisu a ekologického
praktika v ZŠ Podomí. Zpočátku jsme se společně snažili jen o drobnou ekologizaci života
školy a častější výuku v přímém kontaktu s přírodou. Např. ve třídách jsme zavedli třídění
odpadu, dbali jsme na bohatou květinovou výzdobu, odmítali jsme řešení pitného režimu
prostřednictvím nabízených automatů,… . Tradiční výuku ve třídách jsme doplňovali ve větší
míře tzv. „terénními výzkumnými expedicemi“, školní políčko využíváme k pěstování obilí,
bylinek a jiných rostlin, které v zimě můžeme použít k přikrmování ptactva. S postupem času
přibyla i praktická péče o více i méně vzácné přírodní lokality. Nejprve jsme s dětmi
udržovali jen okolí studánky U Habrového stání, letos již čtvrtým rokem budeme kosit louku
s prstnatcem májovým a začínáme usilovat o záchranu lokality u Protivanova, kde se v počtu
několika set kusů vyskytuje kriticky ohrožený hořeček český. Vynikajícím počinem Barvínků
středoškoláků je korespondenční soutěž Mraveniště. Vážím si jak mladých organizátorů, tak
soutěžících dětí. Pracují pouze pro radost. V doporučené literatuře vyhledávají informace,
ve volném čase pozorují přírodu, provádějí pokusy a pozorování přírody. Odměnou jsou
chvíle prožité na víkendovkách či letním táboře. Zdá se, že je pospolitost dětí se zájmem
o přírodu těší. Proč by jinak chodili o víkendech do školy? Tradičně vydařenou akcí bývá
Utrmoles – Dny pro Zemi. Děti nejprve odklízejí drobné černé skládky v okolí obcí.
Za odměnu pro ně připravují skauti ze Senetářova společně s námi půlden her a soutěží.
Od prvopočátku Barvínek usiloval o spolupráci s obecními úřady spádových obcí.
Ta se odehrávala především v oblasti kulturní, zejména v pořádání akcí pro děti nebo rodiče
s dětmi. Pro širokou veřejnost ze všech čtyř obcí organizujeme každoročně tradiční ples,
tematicky zaměřený Den dětí, country bál, Adventní večer, koledování v obci Podomí
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s předáním dárečků starším spoluobčanům. Velkou měrou jsme se podíleli na
přípravách oslav 650. výročí obce Podomí, včetně veškerých redakčních úprav
vydané Kroniky Podomí. Společně s krásenským obecním úřadem pořádáme každoročně
Turnaj netradičních kolečkových sportů o pohár starosty Krásenska. Ale jak už to bývá i mezi
přáteli to někdy pořádně zaskřípe. V roce 2000 bylo nutné hájit v obci Podomí navzdory
názorům obecního zastupitelstva udržitelný rozvoj obce. Záměr vystavět komerční brokovou
střelnici nedaleko školy a obce se naštěstí z iniciativy Barvínku podařilo zastavit. V roce 2001
jsme zprostředkovali setkání Mgr. Michala Medka
z brněnského Rezekvítku se starostou Krásenska.
Věděli jsme, že Rezekvítek hledá vhodnou budovu
pro terénní ekologickou výchovu a OÚ Krásensko
zase náplň pro Rychtu – historickou budovu v obci.
Výsledkem jednání je dlouhodobý pronájem
krásenské Rychty Rezekvítku za účelem provozování
terénního střediska ekologické výchovy. Průběžně
Barvínek přispívá do obecních občasníků, v Podomí
se podílí na provozování informačního centra.
Styl života dětí a mládeže na venkově se v posledních letech velmi změnil. Se zánikem
drobných rodinných hospodářství téměř vymizely pravidelné domácí povinnosti, kterými byly
děti v odpoledním čase zaměstnávány. Životní styl vesnice se značně přiblížil městu. Avšak
zatímco v nich jsou zřizovány domy dětí a centra volného času, na vesnicích, nepostará-li se
základní škola, je v oblasti mimoškolní výchovy naprosté vakuum. Záměrem Barvínku tudíž
bylo mj. nabídnout dětem ze spádových obcí podomské školy smysluplné využití volného
času. Proto se mimoškolní aktivity rozvíjely v úzkém sepětí se ZŠ Podomí. Spolupráce je
stále vstřícná a jistě oboustranně prospěšná. Po dohodě s ředitelstvím školy a obecním úřadem
smíme využívat prostory školy k realizaci mimoškolních aktivit i recipročního víkendového
ubytování dětských organizací. Při organizaci řady akcí pomáhají také mnozí pedagogové,
jejichž dobrovolné spolupráce si velmi vážíme. Nezanedbatelná je i finanční částka, kterou
Barvínek získává do své pokladny ze sběrových akcí žáků školy a z výše zmíněného plesu.
Z této skutečnosti vycházíme během celého školního roku. Barvínek sponzoruje např.
soutěže, kulturní pořady pro děti, přednášky zajímavých osobností, zájezdy do divadel a kin
(zejména exkurzi žáků do Prahy s návštěvou Národního divadla), různé odměny pro žáky,
provoz kroužků, vybavení školního informačního centra, dárky pro prvňáčky... Třídy
využívají recipročního ubytování při školních výletech v ubytovnách spřátelených organizací
Barvínku.
Barvínek zahájil svoji práci ve skromných podmínkách malé vesnice na Drahanské
vrchovině. Při zakládání sdružení jsme vycházeli ze zkušeností brněnského sdružení
Rezekvítek a DEV Lipka. Postupně, zejména při řešení různých problémů nebo účastí na
rozmanitých seminářích, jsme okruh našich přátel rozšiřovali. S mnohými jsme se poznali
náhodně, s jinými například při víkendových pobytech v naší škole. Vedle již zmíněných
okolních obecních úřadů je třeba jmenovat vstřícný Ržp OkÚ Vyškov, z neziskových
organizací např. Kosenku ve Valašských Kloboukách a Chaloupky u Třebíče, pochopení
nalézáme též v Muzeu Vyškovska ve Vyškově a na Správě CHKO Moravský kras. Při řešení
otázek ochrany přírody nám pomáhá nejvíce Agentura ochrany přírody v Brně,
bezproblémová jsou i jednání se zaměstnanci Lesní správy v Rychtářově. Opakovaně
příkladným lze nazvat pružné poradenství Ekologického právního servisu z Brna. Opomenout
nesmíme OÚ Krásensko, ani firmy EKOBBENA a GES Král Krásensko, kteří nám
každoročně zapůjčují techniku potřebnou k údržbě významných biotopů.
Pravidelná činnost Barvínku je finančně zajišťována zejména vlastními zdroji (sběry,
výtěžek z plesu, péče o biotopy,…), na jednorázové akce (např. publikace a naučná stezka,…)
se snažíme zajistit dotace zpracováním projektů. Téměř každoročně nás podporují svým
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příspěvkem okolní obecní úřady. Od firem z nejbližšího okolí dostáváme
příležitostné sponzorské dary finanční i materiální.
Co říci závěrem mého ohlédnutí? Děkuji všem členům Barvínku a ostatním
dobrovolníkům, kteří přispěli jakoukoliv měrou byť jen k chvilkové harmonii dětské
duše.
RNDr. Dáša Zouharová, předsedkyně sdružení

Poděkování si dovolím podtrhnout následujícím citátem:
„dobrovolník obecný – 1923 Ch. L. – homo sapiens sapiens voluntearis“
- místně více či méně výskytem vzácný exemplář rodu člověčího, s úsměvem na rtech a
pohodou na duši, vyznačující se čichem na dobré lidi spřízněného charakteru a potřebou
spolčování se do nejrůznějších společenství s těmito. Pro něhož jest dále životní potřebou
konat či přímo provádět skutky konkrétního hmotného i duchovního charakteru za účelem
potěšení, či přímo k užitku pro osoby sobě blízké i vzdálené, bez ohledu na okamžitý, či
vůbec dohledný prospěch.“
_____
Pod pojmem dobrovolník mi vytane na mysli obyčejně nenápadný člověk, jehož oslovila
nějaká myšlenka či akce natolik, že mu dělá osobní potěšení předat své osobní já, aniž
by se ptal, co za to. Skutečnou odměnou mu jest radost z probíhajícího děje (slovo práce
zde snad ani nelze použít) jakožto i potěšení nad vzniklým dílem jako takovým. Něco
jako když máma napeče buchty a má je s chutí kdo sníst...
Mgr. Lubomír Krejčí, fakulta informatiky MU Brno
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Rok 2002
Obecné a tradiční akce pořádané Barvínkem byly připomenuty v předcházejícím
ohlédnutí. Další kapitoly Vás seznámí s novinkami roku 2002.
Pravidelným čtenářům výročních zpráv Barvínku se omlouvám za to, že
předcházející část zprávy je obdobou úvodní kapitoly výroční zprávy z roku 2001.
Vzhledem k připravovaným oslavám podomské školy u příležitosti udělení čestného
názvu Základní škola profesora Ervína Černého – Křetínského předpokládám, že
zmíněná rekapitulace pěti let činnosti Barvínku může být pro některé hosty zajímavým
zdrojem informací o životě regionu.
1. SLOVO ÚVODEM
Uplynulý rok přinesl řadu proměn v životě Barvínku. V důsledku příjemných rodinných
událostí se výrazně proměnilo složení Rady, což do jisté míry nabouralo zažité formy
spolupráce při organizování některých aktivit. Přesto se většina tradičních akcí konala, jen
jsme občas museli zvolit jednodušší formu realizace. Důležité je, že vznikají nové vazby a že
se z vlastní iniciativy hlásí do Barvínku další členové. Jsou iniciativní v jiných nových
oblastech a to je jistě ku prospěchu občanského sdružení. V rámci změn přebírají iniciativu
starší děti, zejména žáci 8. a 9. třídy a středoškoláci, stabilními formami volnočasových
aktivit se staly zájmové kluby.
Z iniciativy Barvínku, ve spolupráci s ředitelstvím školy a OÚ Podomí, byly zahájeny
nutné administrativní kroky k propůjčení čestného názvu podomské škole „Základní škola
profesora Ervína Černého-Křetínského“.
V průběhu roku jsme navazovali bližší spolupráci s Terénním střediskem ekologické
výchovy Rychta Krásensko a ČSOP Prostějov.
Působnost Barvínku se rozšiřuje i za hranice Jihomoravského kraje. Obdivuhodnou
solidaritu projevili členové našeho sdružení v době loňských povodní.
V průběhu roku 2002 se nám dostalo několika drobných, ovšem pro naše členy
povzbuzujících ocenění.

2. KLUBY
Zájmové kluby vznikají postupně, buďto na základě zájmu dětí nebo z iniciativy
„dospěláků“, kteří nabízejí dětem a mládeži zajímavé vyplnění volného času po vyučování či
studiu. Seberealizaci považujeme za nejefektivnější prevenci proti negativním návykovým
jevům dětí a mládeže.
Barvínek podporuje činnost těchto zájmových klubů: přírodovědný Klub Mraveniště,
školní klub, vodácký klub, klub netradičních sportů, ...

Přírodovědný klub Mraveniště
viz kapitola ekologická výchova
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Školní klub
Pod vedením vychovatelky Jany Šebelové, kterou po odchodu na mateřskou dovolenou
zastupovala
Hana
Pospíšilová (Haumerová)
a od září Hana Vágnerová,
pokračovaly
kroužky
výtvarné
(2
skupiny),
keramické (3 skupiny) a
kroužek
žurnalistický
vydávající
žákovský
časopis Kaštánek. Činnost
zahájil
kroužek
chovatelský, v němž děti
pečují o velké akvárium a
terárium s osmáky degu. Děti
mají v rámci klubu i
přístup
k internetu
a
několikrát týdně do školní
knihovny. Děti zde mohou smysluplně vyplnit čas, kdy čekají na odpolední vyučování nebo
zájmové kroužky např. četbou časopisů nebo vyhledáváním informací na internetových
stránkách. Středeční odpoledne je tzv. zájmové, děti si samy navrhují jeho náplň nebo si
program pod dohledem vychovatelky samostatně organizují, např. diskotéky, cvičení
aerobiku, pěvecké soutěže typu Doremi, besedy, vycházky, .... Do programu klubu jsou
řazeny i dramatizace drobných loutkových pohádek. Školní klub pomáhal při organizaci
několika tradičních akcí pro děti a rodiče s dětmi, např. drakiáda, karneval, country bál,
Adventní víkend s koledováním aj.
Školní klub vzklíčil z Barvínku a nadále s ním úzce spolupracuje. Na většině akcí
se spolupodílejí členové Barvínku a zaměstnanci školy.
Vodácký klub
Rok 2002 byl druhým rokem v historii „barvínkovské
vodácké flotily“. Manželé Flochovi iniciovali několik
jednodenních i víkendových plaveb např. po řece Svratce,
vodácký Den dětí na rybníku v Ruprechtově, setkání vodáků
na tzv. „večeru mágů“ u barvínkovského srubu. Karel Gregor
zahájil tradici vodáckých letních táborů týdenní plavbou po řece Sázavě, které se pouhý týden
před povodněmi zúčastnilo asi 12 dětí. Velmi radostným byl i druhý ročník prázdninové
plavby „Přírodovědného klubu Mraveniště“ na rybníku ve Vysočanech.
Vybavení vodáků jsme doplnili zakoupením 8 stanů a dvou nafukovacích kajaků.
Klub netradičních sportů
Iniciátorem netradičních sportovních klání je Karel Gregor a nově manželé Flochovi.
V Karviné se v dubnu 2002 uskutečnil I. mezinárodní turnaj v ringu spojený s 10.
ročníkem republikového finále v tomto netradičním sportu. Dvě podomská družstva vedená
Karlem Gregorem, vítězové okresní soutěže v kategorii mladších i starších žáků, si úspěšně
vedla i v Karviné, kde vedle českých sportovců startovala i družstva z Varšavy, Krakova a
z Běloruska výběr města Minsk. Děti z malého Podomí se mezi nimi neztratily a získaly
3. místo v mezinárodním turnaji a 2. místo v republikovém finále v kategorii starších žáků.
V Podomí tak úspěšně již po devět let pokračuje tradice tohoto krásného, i když dosud málo
rozšířeného sportu, který rozvíjí obratnost, rychlost, postřeh i kolektivní souhru.
Po celý rok mohli zájemci navštěvovat také tradiční kroužek bojového umění.
Pravidelné týdenní tréninky se z důvodu výhodnější dostupnosti pro brněnské instruktory
přesunuly po dohodě předsedkyně Barvínku s mistrem bojového umění SIU LUM PAI
HUNG KAR KUNG FU Jiřím Hauskou do nedalekých Jedovnic, měsíční víkendová
soustředění se však nadále konají v Podomí. Této spolupráci s brněnským oddílem jsme velmi
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rádi, neboť tréninky mají vysokou profesionální úroveň, posilují tělo i ducha, což je
pro dospívající mládež jistě velmi výchovné.
Dlouhé zimní večery začaly naše děti pod vedením
maželů Flochových a opět Karla Gregora za motivující
přítomnosti několika skvělých mistrů lanových sportů
vyplňovat horolezeckými aktivitami na umělé stěně
v nedalekých Lažánkách. Ohlas je velký, proto uvažujeme o
nákupu pomůcek potřebných k bezpečnému provozování
tohoto náročného adrenalinového sportu.
K turistice dětí místních i vzdálenějších přispívá také
barvínkovský srub a naučná stezka. V průběhu roku se
uskutečnilo několik pěších a cyklistických výprav do okolí.

3. PŘÍRODOVĚDA , EKOLOGIE, OSVĚTA
Ekologické výchově a osvětě byl v roce 2002 v činnosti Barvínku opět věnován
značný prostor.
Podpořili jsme slovem i materiálně vznik Střediska ekologické výchovy
v Krásensku.
RNDr. Dáša Zouharová, předsedkyně Barvínku, byla přizvána ke tvorbě Koncepce
EVVO Jihomoravského kraje a následně k sestavení manuálu pro koordinátory
ekologické výchovy ve školách. Spolupráci se ZŠ Podomí, a to nejen v oblasti ekologické
výchovy, velmi kladně hodnotila i listopadová školní inspekce.
O činnosti Barvínku se při dubnové návštěvě podomské školy pochvalně vyjádřil i
ministr ŽP České republiky RNDr. Miloš Kužvart.
Vzácné biotopy
Louka u Studnic, o niž pečujemejiž čtvrtým
rokem, byla v roce 2002 vyhlášena Přírodní rezervací
Studnické louky. V květnu jsme zde s dětmi
ve vyznačených čtvercích i na zbývající ploše provedli
inventarizaci prstnatce májového. Zjistili jme, že počet
kvetoucích rostlin má mírně vzestupnou tendenci.
V srpnu jsme pokosili plochy s nejhojnějším počtem
prstnatců a mokřad s tužebníkem jilmovým. Nejvíce
se do letošního managementu zapojili Barvínci středoškoláci, s odklizením biomasy opět
pomohli Barvínci – rodiče a učitelé. Nepodařilo se nám zajistit zmulčování okrajové suché
plochy chráněné rezervace. Po konzultaci s AOPK v Brně uvažujeme v příštím roce
o revitalizaci potoka protékajícího zmíněnou rezervací. Navrácení
koryta do zaslepených bývalých meandrujících ramen by
zpomalilo průtok, což by jistě obohatilo zásoby spodních vod
v krajině, která zásobuje spodní vodou např. studny pro nedalekou
obec Studnice.
V roce 2002 jsme po tragickém úmrtí RNDr. Petra
Albrechta, člena ČSOP Prostějov, převzali ve spolupráci s
Jaroslavem Podhorným (členem ČSOP Prostějov a následně
novým členem Barvínku) iniciativu za záchranu malé (asi 0,8 ha)
pastviny nacházející se v katastru a vlastnictví obce Protivanov
(kraj Olomoucký). Na této suché svahové kulturní louce byl již
před více než 20 lety nalezen Dášou Šrámkovou (Zouharovou)
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český endemit (druh rostoucí pouze na území ČR), kriticky ohrožený druh, hořeček
český. Jelikož odpovídající orgány, ač byly o nálezu ihned po nálezu informovány
(viz diplomová práce a Věstník Muzea v Olomouci), zanedbaly ochranu lokality, došlo v 90.
letech k ohrožení výskytu hořečku českého na zdejším, zřejmě nejpočetnějším nalezišti
daného druhu, výsadbou smrků. V roce 2002 vyvolal Barvínek další z mnoha jednání
s Referátem životního prostředí v Prostějově a pastvina byla konečně po dvou desetiletích
vyhlášena přírodní památkou U Žlíbku. Následně došlo i k dohodě OS Barvínek s OÚ
Protivanov o likvidaci vzrostlé desetileté smrčiny. Koncem roku byly stromky vykáceny a
zahájeno jednání o dlouhodobém pronájmu přírodní památky občanskému sdružení Barvínek.
Součástí tradičních Dnů pro Zemi byl úklid okolí studánky,
likvidace černých skládek a zábavné odpoledne U Tří smrků pro
rodiče s dětmi zvané UTRMOLES (opět ve spolupráci se skauty ze
Senetářova). Ke Dni Země byla do lesů znovu nainstalována naučná
stezka, kterou jsme poprvé nechali v terénu i přes zimní období,
neboť krajem kolem tabulí projíždějí milovníci lyžování.
Několik Barvínků se společně s ČSOP Prostějov vypravilo
na přírodovědné poznávací exkurze do Krkonoš a na stepi
Vyškovska.
Společně s příznivci sdružení jsme podnikli tradiční květnové
putování nádhernými žleby vojenských lesů Drahanské vrchoviny.
Výukové programy
Členky Barvínku vedly v průběhu roku několik výukových programů pro okolní
mateřské školy i žáky 1. stupně regionálního sdružení základních škol Cirsium. Největší
zájem byl o keramickou dílnu. Terénní výukové programy realizujeme zatím jen
pro žáky podomské školy, a to sezónně v závislosti na ročním období. Realizaci
výukových programů opět finančně podpořila Národní síť středisek ekologické výchovy.
Barvínek má vliv i na ekologizaci života školy. 500litrové akvárium je instalováno
na chodbě v přízemí (o rybičky pečují chlapci ze sedmé třídy), do školního klubu jsme
pořídili osmágy degu, o něž se stará přírodovědný kroužek Termiti (děti ze 3. třídy). Pohovka
nedaleko akvária a terária je místem, kde děti rády odpočívají. I školní políčko bylo opět
využito k ekologické výchově. Mimo obilnin děti pěstují také bylinky na čaj a rostliny
pro suchou vazbu.
Přírodovědný klub Mraveniště
Přírodovědný klub se zrodil z řad řešitelů korespondenční
soutěže Mraveniště, která vznikla v září 2000 na popud dvou
středoškoláků (Marie Zouharové – studentky gymnázia a Jakuba
Gottvalda – studenta SPŠ), ke kterým se přidali jejich 4 kamarádi.
Vymysleli první kolo a rozeslali jej na 21 základních škol okresu
Vyškov. Padesát žáků 6. a 7. tříd, popř. prim a sekund gymnázií, se
následně pustilo do desetiměsíčního bloudění mezi řádky
encyklopedií, po stránkách internetu, občas i do vymáhání správných
odpovědí na rodičích a známých, někdy i na úřadech. Přírodovědném
klubu využívá tyto formy práce: přírodovědná korespondenční soutěž,
víkendové pobyty, exkurze a letní soustředění.
V roce 2002 byl ukončen druhý ročník soutěže a se začátkem
nového školního roku se rozběhl již třetí ročník. V rámci druhého
ročníku proběhly víkendové pobyty s názvem – Olympijské hry, Povodím Bílé vody, Rudické
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propadání. V rámci jednodenních exkurzí klub prozkoumal povodí Velké Hané, stepi
Vyškovska. CHKO Paláva a botanické skleníkyv Olomouci. Druhý ročník byl
dovršen desetidenním táborem v Bousíně.
V září 2002 se rozběhl již třetí ročník soutěže. Víkendové pobyty již neprobíhají jen
v Podomí (Křtinské arboretum, Countryball, Dílny vánočních tradic a koledování), ale
snažíme se s dětmi vyjíždět i za hranice regionu. V roce 2002 proběhla pouze jedna výjezdní
víkendovka – Za poznáním do Brna. V roce 2003 ještě navštívíme CHKO Poodří a CHKO
Bílé Karpaty. Na několik akcí z druhého i třetího ročníku se nám podařilo získat dotace
z projektu Národní sítě středisek ekologické výchovy a Nadace Gymnázia Vyškov, jejíž
dotace je částečně určena i pro historický klub, který vzniká mezi studenty Gymnázia Vyškov
podle našeho vzoru.
Přírodovědný klub Mraveniště připravuje mladé lidi na život mezi dospělými,
v jejichž světě je umění vyhledávání a zpracovávání informací, komunikace s lidmi a
tvorba mezilidských vztahů nepostradatelnou součástí.

Mravenec domácí

mravenec víkenďák

Tematické zaměření jednotlivých ročníků přírodovědné soutěže
1.ročník (2000/2001) – Mraveniště
(teoretický úvod do obecné terminologie přírodovědné a ekologické, exkurze - region)
2. ročník (2001/2002) – Od pramínku k moři
(studium všech forem vodních ekosystémů, exkurze – Drahanská vrchovina)
3. ročník (2002/2003) – Já a globální problémy
(globální problémy – planeta, Evropa, Česká republika, region, exkurze – oblast Moravy)
Poměr soutěžících z víceletých gymnázií
a základních škol - zahájení soutěže
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Marie
Zouharová, členka Barvínku a studentka septimy Gymnázia ve Vyškově
14

citace článku z Vyškovských novin z 25.10. 2002:
Za poznáním do Brna
se vydaly o víkendu děti z Přírodovědného klubu Mraveniště. Sedmnáct řešitelů 3. ročníku korespondenční
soutěže stanulo v pátek odpoledne poprvé v životě „na půdě“ vysoké školy. Okouzleni nádherou exotických
rostlin se tiše loudaly ze skleníků přes botanickou zahradu přírodovědecké fakulty Masarykovy university
ke katedře botaniky, kde je Mgr. Luboš Tichý, Ph.D. zaujal svým poučným vyprávěním o herbářích i studijních
oborech. Večer se jako zázrakem rozprostřela nad Brnem jasná obloha s tisíci hvězdami, takže nic nebránilo
nočnímu pozorování vesmírných dálav ze střechy planetária.
Také sobotní program byl naplněn až po okraj. Dopoledne navštívily děti Přírodní památku Kavky,
nejvýznamnější lesostepní lokalitu okolí Brna. S nejzajímavějšími pověstmi z historie Brna a s tzv. brněnským
„hantecem“ je při toulkách kolem „Velkého“ brněnského náměstí seznámila studentka filozofie Michaela
Radvanová. Dvoudenní putování bylo odměnou nejen pro nejvytrvalejší soutěžící, ale také pro čtyři
středoškoláky - Marii Zouharovou, Jitku Cetkovskou, Jakuba Gottvalda a Martina Kusalu – organizátory
soutěže a pravidelných víkendových pobytů. Akce přírodovědného klubu i výukové programy jsou dotovány
z NSSEVVO - Společný program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců
přírody.
RNDr. Dáša Zouharová, OS Barvínek

4. DOSPĚLÁCI DĚTEM
I v této oblasti dochází každoročně k proměnám, některé formy činnosti slábnou a
časem zanikají, jiné se stávají akcemi tradičními, důležité však je, že přicházejí noví iniciátoři
s dalšími nápady, což dle mého mínění svědčí o vývoji a vitalitě našeho sdružení.
Pouze z iniciativy rodičů, ostatně jako každý rok, se konal podzimní country bál
pro děti, který má již šestiletou tradici. A protože společně s dětmi se stylové tance učí i
rodiče, uvažují organizátoři o tom, že v roce 2003 zorganizují i country bál pro dospělé.
Maškarní taškařice se konala během nedělního únorového masopustního odpoledne.
Tady byly hlavními organizátory hříček a soutěží pedagogové z podomské školy, rodiče
pomáhali s hrátkami pro nejmenší. Tajuplných postav přišlo jako obvykle mnoho a celýému
odpoledni vládla příjemná pohodová atmosféra.
Novou podobu měl Den dětí. Mohli bychom říci, že šlo o celý seriál aktivit ve
spolupráci Barvínku s několika organizacemi. Zábavné půldenní soutěžní klání na mnoha
stanovištích v okolních lesích si pro své mladší spolužáky připravili žáci deváté třídy,
Barvínek organizaci podpořil zejména finančně. Ve spolupráci s OÚ Krásensko a
krásenskými hasiči proběhl náročný dvoudenní turnaj netradičních kolečkových sportů
„O pohár starosty Krásenska“, účast soutěžících gradovala a pospolitost krásenských
občanů je příkladná. Barvínkovský vodácký klub ve spolupráci s podomskými sokoly
uspořádal u ruprechtovského rybníka Den dětí u vody, vedle plavby připravili organizátoři
pro děti také řadu zajímavých aktivit a soutěží.
Během zimních měsíců pokračovalo i cvičení maminek s předškoláky. Jejich
iniciativa nepatrně ustrnula v oblastech zájmových, myslím, že i zde došlo k přirozenému
vývoji. Aktivním maminkám skončila mateřská dovolená, nastoupily do zaměstnání, děti
odrostly a změnily oblast zájmů. Je škoda, že se zatím nenašly jiné maminky, kterým by naše
sdružení rádo poskytlo k jejich aktivitám finanční a prostorové zázemí. Přesto, že jsme
některým z nich naše služby nabízeli, nejeví o ně doposud zájem. Také tento jev považuji za
přirozený. Ne všichni lidé mají potřebu pospolitosti nebo dar tvořivosti a organizačních
schopností, a to je třeba respektovat. O to víc si vážíme generace podomských maminek,
kterým dnes již děti odrůstají. Ukázaly „potenciálním“ maminkám z okolí, jaké možnosti
seberealizace jim Barvínek v době mateřské dovolené nabízí. Projeví-li o spolupráci zájem,
jistě jejich iniciativu podpoříme.
Novinkou byla lednová akce Krásenskou stopou připravená ve spolupráci krásenských
hasičů, OÚ Krásensko a Barvínku. V zimních sportech zápolily všechny věkové kategorie.
Mladší děti sáňkovaly a bobovaly, starší děti včetně nás usedlých dospěláků soutěžily v běhu
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na lyžích. Někteří jsme na trase téměř „ztratili duši“, ale rychlé občerstvení v cílové
stanici nás opět přivedlo k životu. Sportovního ducha projevili nejen místní, ale i řada
přespolních soutěžících. Akce byla výtečná, a proto budou-li příznivé sněhové podmínky, rádi
pomůžeme uspořádat další obdobné sportovní klání všech generací regionu.
Závěrem připomeneme citací článku Pavla Klvače zveřejněného 16. prosince v Rovnosti
(deník Jihomoravského kraje) naše tradiční Toulky časem adventním:
„Podomí – O obnovování a udržování vánočních tradic a zvyků zde řadu
let usiluje občanské sdružení Barvínek. Uplynulý víkend jeho členové spolu se
zaměstnanci a dětmi základní školy připravili místním občanům i četným
návštěvníkům dnes již jinde nevídaný předvánoční zážitek. Mýtický běh času
adventního se díky úsilí mnoha organizátorů stal živou vzpomínkou na doby
dávno minulé. Sobotní odpoledne patřilo adventním dílnám. Na dvě stovky
přítomných vyrábělo vánoční ozdoby ze slámy a drátků, svíčky a svícny,
malovalo se na sklo, peklo vizovické pečivo, vánočky, zdobily se perníky.
Poetická pohoda pak vrcholila adventním koncertem, pečlivě secvičeným dětmi
z podomské školy.
Poté se početný průvod koledníků vydal do ztemnělých ulic adventního
šera, aby podomským domácnostem povinšoval klidných Vánoc a potěšil je drobným dárkem. Děti, oděné
ve stylu Ladových obrázků – do kožíšků, šátků, šál a starých vlňáků, s proutěnými košíky plnými vlastnoručních
výrobků, putovaly celou vsí. Jejich sborový zpěv, doprovázený kytarami a flétnou, je ohlašoval zdaleka.
Když se prokřehlí koledníci vrátili do tepla útulně vyzdobené školy, čekala je stylově prostřená
„štědrovečerní“ tabule. A že všem cestou pěkně vytrávilo. Následovalo předávání vánočních dárků, zpívání
lidových písní a koled. Ale to už pozdní doba noční zvolna přecházela do svátečního času třetí adventní neděle a
všeliká strašidla a mátohy zimních temnot se daleko od Podomí po širém kraji začala ploužit...“

5. SPOLUPRÁCE S VÝZNAMNÝMI RODÁKY REGIONU
Přestože významný podomský rodák profesor Ervín Černý – Křetínský od nás navždy
odešel již v roce 2001, dovolte nám připomenout jeho osobnost malým zamyšlením. Teprve
zpětně jsme si uvědomili, že profesor Černý při své poslední návštěvě Podomí v roce 2000
uzavřel celoživotní přednáškový cyklus o historii regionu přednáškou u zaniklé středověké
vesnice Vilémov pro Letní školu Rezekvítku, jejímiž účastníky byli právě mladí pedagogové
z Čech, Moravy i Slovenska. Zamyšleně se díval za odcházejícími učiteli a jakoby tušil, že
k nim mluvil naposled, pravil: „Ušlechtilí lidé.“ Tímto rčením symbolicky předal svoji
štafetu pokory, úcty a naděje právě pedagogům celé bývalé Československé republiky. Jak
zavazující, nemyslíte? Jsme potěšeni, že Ministerstvo školství ČR reagovalo kladně na žádost
o propůjčení čestného názvu podomské škole – Základní škola profesora Ervína Černého –
Křetínského.
Členové Barvínku svoji úctu projevují i dalším osobnostem regionu. A tak se čestným
členem Barvínku stal na sněmu v roce 2002 také pan Josef Musil žijící se svojí rodinou
od roku 1968 ve vzdáleném Švýcarsku. Stejně jako profesor Černý miluje pan Musil nesmírně
rodný kraj a snaží se napomáhat jeho pozitivnímu vývoji, např. spolupracuje s Muzeem
v Blansku na přípravě trvalé výstavy měřící techniky. Při častých návštěvách rodného Blanska
vždy kontaktuje předsedkyni Barvínku, účastní se příležitostně některých akcí a zajímá se
o aktivity sdružení. Slovy uznání na adresu Barvínku nešetřil ani v článku, který uveřejnil
v létě v blanenských okresních novinách a ve švýcarském tisku.

6. LETNÍ TÁBORY, BARVÍNKOVSKÝ SRUB
Děti se mohly během roku 2002 účastnit čtyř táborů, které měly určitou spojitost
s Barvínkem. Přírodovědný klub Mraveniště pořádal pro 20 účastníků týdenní soustředění
v Bousíně, Karel Gregor připravil o jarních prázdninách lyžařský tábor v Branné a o letních
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prázdninách první ročník vodáckého tábora na řece Sázavě. Zájemci se mohli
tradičně zúčastnit i letního týdenního soustředění oddílu bojového umění SIU LUM
PAI HUNG KAR KUNG FU konaného letos opět v podomské škole.
Barvínkovský srub je využíván jako zázemí při organizování mnoha aktivit nejen
Barvínku, ale i jiných dětských organizací.

7. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2002
225693,00

Příjmy
dary:
OÚ Podomí
OÚ Ruprechtov
OÚ Krásensko
za sběr (surovin, bylin)
za pobyty mládeže
dotace MŹ ČR - Program PPK
M1 - výukové programy
dotace MŽP - NSSEV
výukové programy
M2 - Klub Mraveniště
dar Nadace Gymnázia Vyškov
dar Holoubkovi, Vyškov
dotace MŽP - NSSEV
akce
letní tábor
z akcí (karneval, country bál, koledování)
za keramický kroužek od žáků
z plesu - únor 2002
za pronájem srubu
SOKOL - příspěvek
prodej publikace Drahanská vrchovina
členské příspěvky
ostatní příjmy

12000,00
5000,00
2000,00
3000,00
9433,00
11060,00
62400,00
8296,00
5936,00
2360,00
50667,00
6000,00
1000,00
11560,00
8107,00
24000,00
4695,00
12320,00
39340,00
2725,00
1500,00
2450,00
1100,00
7707,00

206978,00

Výdaje
školní a kulturní akce
( dětský karneval,
MDD, Country bál, Mikul. besídka, Koledování,
knihy jako odměny, dárky prvňáčkům, doprava)
provoz akvaria
odměny dětem
keramický, výtvarný, vodácký kroužek, školní klub
M1 - výukové programy
fotoaparát digit.(část)
5936,00
nářadí na keramiku
491,00
M2 - Klub Mraveniště
akce
13785,00
školení
3007,00
fotoaparát digit.(část)
11560,00
letní tábor
22665,00
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37193,00

4022,00
3363,00
6450,00
6427,00

51017,00

50557,00

nákup hmotného majetku
lyžařské vybavení
florbal-výstroj
dresy
chladící box
stany 8 ks,
pláštěnka
digit.fotoap., pouzdro(část)
čluny 2 ks
fotodokumentace
dar Rezekvítku
kosení luk
ostatní výdaje
stav k 31.12.2002: 156313,26

5900,00
5808,00
640,00
974,00
16955,00
1212,00
6868,00
12200,00
1777,00
17000,00
8567,00
20605,00
156 313,26

pokladna: 7295,70

účet: 149017,56

8. SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM REZEKVÍTEK A DEV LIPKA
Barvínek spolupracoval s Rezekvítkem i Lipkou během celého roku. Mj. předsedkyně
Barvínku se podílela na přípravě Koncepce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
v Jihomoravském kraji, členové našeho sdružení se snažili být nápomocni při budování
Střediska ekologické výchovy Rychta v Krásensku.
Formy spolupráce se vzniklým střediskem zapouští pozvolna kořeny. Např. Barvínek
seznamuje účastníky seminářů s historií regionu nebo se zkušenostmi s ekologickou
výchovou, členové Barvínku a pedagogové ZŠ Podomí využívají akcí na Rychtě k dalšímu
vzdělávání. Zdařilý byl i oběma sdruženími koordinovaný cyklus akcí v čase adventním.
Ředitel SEV v Krásensku Michal Medek pomohl dětem z podomské školy navázat kontakt se
skotskou školou, což je velmi přínosné a perspektivní. Pracovníci střediska se stávají našimi
dalšími významnými spolupracovníky i poradci, přinášejí regionu osvětu nejen v oblasti
environmentální.
Těší nás, že vznikají první společné projety občanských sdružení Rezekvítek, Barvínek,
Drnka a obecních úřadů sdružených v Mikroregionu Drahanská vrchovina. Jsou to positivní
signály Místní agendy 21, jedny z prvních ve
spolupráci se všemi obecními úřady regionu.
Členové a příznivci OS Barvínek,
zejména občané Krásenska a Podomí, zaslali
23. srpna 2002 prostřednictvím povodňových
brigádníků z brněnské Lipky materiální
pomoc do záplavami zničených Strunkovic u
Prachatic. Po konzultaci se starostou zmíněné
obce byly darovány hlavně potraviny a
čistící prostředky. Ještě jednou děkujeme všem dárcům za příkladný projev solidarity.
Fotografie Jakuba Gottvalda, člena Barvínku,
nazvaná „Léto 2001“ obsadila
ve fotosoutěži „Svět očima Rezekvítků“ 2. místo, autor obdržel za tento snímek i cenu
diváka. Blahopřejeme.
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10. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI V REGIONU
Barvínek navázal spolupráci se všemi školami regionálního sdružení škol Cirsium,
jehož členy jsou: ZŠ Podomí, ZŠ Křtiny, ZŠ Jedovnice, ZŠ Ostarov u Macochy, ZŠ Sloup a
ZŠ Lipovec. V březnu jsme informovali jejich ředitele na setkání v Podomí o činnosti
Barvínku a našich formách ekologické výchovy. Na podzim jsme připravili pro Cirsium
v rámci dalšího vzdělávání přednášku ing. Romana Zajíčka o pralesích v Kolumbii a o
mezinárodních ekologických zákonech.
Nejužší je tradičně spolupráce s podomskou školou (viz úvodní kapitoly). V roce 2002
se nám podařilo zahájit činnost žákovského parlamentu, zástupci tříd zde sami navrhují akce i
formy práce, jejichž realizaci organizačně i finančně podporuje Barvínek.
Významně jsme finančně podpořili vystoupení dětí podomské
školy na Bambiriádě v Brně – přehlídka volnočasových aktivit,
zakoupili jsme digitální fotoaparát, který slouží i k dokumentaci
školních akcí, také pořízené stany a lodě slouží žákům školy,
podílíme se na uhrazení odborných a zdravotnických školení
vedoucích volnočasových aktivit aj.
V listopadu navštívili podomskou školu pedagogové - účastníci
jihomoravské Malé regionální konference o ekologické výchově,
aby se informovali o činnosti Barvínku i formách ekologické
výchovy v ZŠ Podomí.
11. BARVÍNCI SOBĚ
Velmi pospolitou akcí Barvínku bylo malé posezení členů s přáteli sdružení po sněmu
v sobotu 16. března u příležitosti pátého výročí vzniku Barvínku. V restauraci Barachov
v Jedovnicích si povídalo, pozpívalo i zatančilo asi 40 přátel. K poslechu a tanci hrálo duo
muzikantů ze Šubířova i country trio Skryjovi z Blanska. Mezi zástupci všech věkových
kategorií vládla příjemná pohodová atmosféra.
Státní svátek 8. května jsme oslavili již tradičně cyklistickou výpravou do vojenských
lesů. Naše nové přátele cyklistiky jsme seznámili s historií vojenského prostoru a s přírodními
zajímavostmi.
Na loňský pobyt u přátel na Kosence ve Valašských Kloboukách jsme po celý rok jen
intenzívně vzpomínali, a to není dobře. V roce 2003 to musíme napravit!
Těšíme se na další akce Barvínci sobě pro potěšení.
11. PODĚKOVÁNÍ
Za finanční pomoc děkujeme
NSSEV
Agentuře ochrany přírody
Nadaci Gymnázia Vyškov
OÚ Podomí
OÚ Ruprechtov
OÚ Krásensko
TJ Sokol Podomí
Sponzorům plesu

Za materiální pomoc, služby, různé dary a jiné formy spolupráce děkujeme
Sdružení Rezekvítek z Brna
DEV Lipka z Brna
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TS Rychta Krásensko
ČSOP Prostějov
Sdružení Drnka z Drnovic
Hasičům z Krásenska
Skautům ze Senetářova
Správě CHKO Moravský kras
Středisku ekologického poradenství Kosenka z Valašských Klobouk
Muzeu Vyškovska ve Vyškově
Ržp OkÚ Vyškov
Lesní správě Rychtářov
Firmě KTK z Blanska
Firmě Ekkobena z Kotvrdovic
PS Severka Vyškov
spádovým obecním úřadům
Ředitelství ZŠ Podomí

Za nezištnou dobrovolnou práci děkujeme členům rady, hospodářce, revizorům, všem
členům Barvínku, učitelům ZŠ Podomí a mnoha našim příznivcům, zejména:
Evě Haškové z Krásenska
p. Musilovi ze Švýcarska
ing. Marcele Zajíčkové z CVČ Lužánky v Brně
Manželům Flochovým
Františku Zouharovi za vedení internetových stránek Barvínku
Martinu Kusalovi za vedení internetových stránek přírodovědného klubu Mraveniště
Jaroslavu Podhornému a ostatním příznivcům z ČSOP Prostějov
Jiřímu Vágnerovi z Krásenska
Jakubu Gottvaldovi (autor novoročenky) z Ruprechtova
Marušce Zouharové, Jitce Cetkovské, Jakubu Gottvaldovi, Martinu Kusalovi, Jirkovi Skryjovi
za organizaci Přírodovědného klubu Mraveniště
Hudebnímu country triu Skryjovi z Blanska za hudební produkce
Michalovi Kolářovi a ostatním chlapcům ze 7. třídy, kteří pečují o barvínkovské akvárium
Hynku Skořepovi z Jevíčka
Manželům Holoubkovým
Dětem z Barvínku za sběry
Všem zúčastněným za pomoc při kosení biotopů
Janě Šebelové a Jitce Cetkovské za kresby
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Barvínek
Podomí 155, 683 04 Drnovice
telefon : 517 385 447
e – mail: zs.podomi@iol.cz
internetová adresa: www.barvinek.wz.cz
Výroční zpráva:
Text: RNDr. Dáša Zouharová, Mgr. Marie Sedláková, Marie Zouharová
Kresby: Jana Šebelová, Jitka Cetkovská, prof. MUDr. Ervín Černý – Křetínský, DrSc
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