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BARVÍNEK – občanské sdružení zabývající se mimoškolní výchovou dětí i mládeže a ochranou přírody 
 
sídlo: Podomí 155, 683 04 Drnovice 
telefon : 517 385 447       
e – mail: barvinek@barvinek.wz.cz 
internetová adresa: www.barvinek.wz.cz 
 www.mraveniste.wz.cz 
 
 
 
 

IČO : 45659648 
bankovní spojení: KB Vyškov      
č.účtu:  27 – 3900510237 / 0100 
 
Počet členů k 28. 2. 2004 

• individuálních členů: 46 
• příznivců: 1 
• kolektivních členů: 3 

 
 
Rada Barvínku v roce 2003: 
Vítězslav Floch, PhaedDr. Karel Gregor, Jakub Gottvald, Lenka Jelínková, Miluše Králová, Martin Kusala., Pavlína Šimková, Táňa 
Švarcová, Mgr. Marie Vintrová, RNDr. Dáša Zouharová, Marie Zouharová (ze Senetářova)  
 
předseda: RNDr. Dáša Zouharová 
hospodářka: Miluše Králová 
revizoři: Eva Hašková, Mgr. Helena Vágnerová, Mgr. Marie Sedláková 
správce majetku: Hana Vágnerová 
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PROMĚNY BARVÍNKU V ČASE         
 
Založení občanského sdružení 
 
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 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 podporujících 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 univerzitní profesor MUDr. Ervín Černý – Křetínský, DrSc., 
zakladatel vědní disciplíny historická geografie, 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.  

Ptáte-li se, proč právě Barvínek, pak vězte, že tato nenápadná rostlina si libuje na stanovištích 
bohatých živinami. Proto se jí daří právě v okolí zaniklých středověkých osad. Pomocí nalezišť 
barvínku vyhledávají archeologové i  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. 

Členové našeho občanského sdružení se snaží navázat na odkaz profesora Černého, který vyjádřil 
mottem sbírky Zelený barvínek: 

 
„Má vesničko, všemi kořeny jsi zarostlá ve mně. 

Tvou budoucnost vidím v dětech, minulost čtu z polí, luk a lesů ...“ 

 Barvínek 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.  
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Cílem a posláním 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 
zejména 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. Zájemcům z řad dětí a mládeže nabízí 
Barvínek 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. 
 
Zpočátku vyvíjel Barvínek aktivity pouze v okolních obcích, dnes jeho působnost mnohdy sahá za hranice regionu. Středem zájmu 
však i nadále zůstává Drahanská vrchovina. 
 
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. 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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Vývoj složení členské základny - srovnání  k datu 28.únor 2003/ 28. únor 2004: 

 
 
Ke dni 28.2.2004 měl Barvínek 47 individuálních členů a 3 kolektivní členy (ZŠ Podomí – 164 dětí,  Klub Mraveniště – 40 dětí, PS 
Severka – 20 dětí). 
 
Formy organizace  
 
Nejvyšším orgánem Barvínku je Sněm členů, který se koná jedenkrát ročně (v roce 2003 se konal 5. dubna). Volí Radu a revizory. 
Rada řídí a koordinuje činnost sdružení mezi sněmy. V průběhu roku 2003 se rada sešla celkem třikrát. 
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NOVINKY ROKU 2003 
 
� Z podnětu Barvínku byl Základní škole v Podomí propůjčen čestný název Základní škola 

prof. Ervína Černého – Křetínského – viz strana 19 
  
 
� Metodika činnosti  přírodovědného klubu Mraveniště zpracovaná členkou Barvínku obsadila 

1. místo v celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti v oboru Tvorba učebních 
pomůcek, didaktická technologie – viz strana 13 

 
 
� Barvínek se podílel na přípravě Strategie environmentálního rozvoje mikroregionu 

Drahanská vrchovina, a to ve spolupráci se SEV Rychta Krásensko a OS Drnka z Drnovic – 
viz strana 24 

 
 
� Na 15 roků jsme pronajali parcelu Přírodní památky U Žlíbku (u Protivanova), na níž se 

vyskytuje v hojném počtu kriticky ohrožený druh, český endemit, hořeček český – viz strana 9 
 
 
� Stali jsme se symbolickými vlastníky 50 m2 stoletého jedlobukového bělokarpatského pralesa 

– viz strana 10 
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prstnatec májový 

 
 

BARVÍNEK NA CEST Ě K  MÍSTNÍ AGEND Ě 21 
 
1. Praktická ochrana přírody 
 
To, co se při zakládání Barvínku zdálo nemožným, se dnes stává skutečností. Lidé z regionu sami pečují o 
přírodovědně výjimečné lokality nebo o místa, která jsou jejich srdci milá. Managementové akce iniciují 
členové Barvínku, ale s kosením, kácením a úklidem biomasy pomáhají i příznivci a kamarádi z okolí.  
 
Studánka U Habrového stání 
Protože se nachází pouhých  300 metrů od podomské školy na okraji lesa ve stínu vzrostlých stromů, je  
toto poetické místo vyhledávaným cílem při vycházkách dětí z místní mateřské školy i základní  školy. 
V rámci dubnových Dnů pro Zemi právě děti z místní školy otevřely studánku – vyhrabaly okolí, vyčistily 
potůček, vodou ze studánky osvěžily profesorem Černým vysazené lípy a u blízkých smírčích kamenů 
rostoucí barvínek. Připomenout musíme i práci žáků 2. stupně základní školy, kteří během dubna vyklízeli 
prostor pod lípami na podomském pastvisku  a okolí lesní cesty, po níž pěší přicházejí ke studánce. 
 
Na otvírání studánky a úklidu pastviska se podílelo cca 60 dětí z podomské školy. 
 
U Třech smrků 
V červnu  Barvínci středoškoláci, čerství maturanti, z vlastní iniciativy zorganizovali půldenní brigádu u 
památných stromů. Z blízkosti smrků odstranili náletové dřeviny, které svým stínem způsobovaly 
zasychání mohutného větvoví. Byla to akce neplánovaná, o to více potěšila barvínkovské „veterány“.  
Škoda jen, že o čtrnáct dnů dříve jiní mladí lidé zničili na tomto místě jednu z tabulí naší naučné stezky. 
Vyrvali ji ze země a spolu s označením památných stromů ji hodili do nedalekého mokřadu. Nic na plat, 
tabuli obnovíme a vrátíme zpět, jen škoda zbytečných investic! 
 
U třech smrků pracovalo 6 dobrovolníků. 
 
Přírodní rezervace Studnické louky     
Mokřadní louka s cca 500 kvetoucími prstnatci již přirostla členům Barvínku k srdci. V květnu v době 
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jejich květu sem organizují nezávisle na sobě vycházky: paní učitelka se žáky školy, členka důchodkyně spolu se svými vrstevníky 
nebo předsedkyně sdružení s ostatními Barvínky, rodiče individuálně se svými dětmi. Rostlinu, kterou před několika lety znal 
málokdo, nyní mnozí obdivují až hýčkají, příležitostně o ní vyprávějí svým známým. A tak věřte nebo ne, když přijde čas kosení a 
redukce náletových olšin, přicházejí nám pomáhat i lidé, které většina z nás nikdy neznala. Rok 2003 byl v tomto ohledu jedinečný. 
Srpnové kosení provádí z bezpečnostních důvodů vždy omezený počet brigádníků, v tomto roce 5 sekáčů. Ti si „mákli“ nejvíce. Tři 
dny poté, když tráva poschla, rozvinuli nedaleko rezervace stanovou základnu členové Přírodovědného klubu Mraveniště. Během 
dvou dnů shrabali na kupy celou rezervaci, neodradila je ani noční bouře s přívalovým deštěm, při níž byli evakuováni do Podomí. 
Následný den odváželi biomasu studenti, rodiče, pedagogové a různí přátelé přátel Barvínku. K přepravě jsme poprvé použili staré 
trakaře s bantamovým kolečkem, konečně jsme se tolik „nenadřeli“. Všem doporučujeme! V říjnu přišlo na řadu prořezání vzrostlých 
výmlatků olšin, podle plánu péče byly zredukovány na jednu třetinu. Přerostlý porost jsme otevřeli z jižní strany a na potoku zbudovali 
hrázky. Vzniklé tůňky prohřáté jarním sluníčkem budou příhodným místem k rozmnožování obojživelníku. Hrázky zvednou hladinu, 
tudíž potok zaplaví i zaslepené meandry a nivu kolem potoka.  
 
Počty kvetoucích rostlin prstnatce májového ve 3 monitorovacích čtvercích 

pozn.  v roce 2003 nemonitorováno  
  

Z grafu je zřejmé, že počet kvetoucích rostlin má vzestupnou tendenci. I v ploše přírodní rezervace lze sledovat rozšiřování 
prstnatce májového do míst, kde se v roce zahájení managementu nevyskytoval. 
Při managementu přírodní rezervace Studnické louky pomáhalo v roce 2003 cca 40 dobrovolníků. Všem děkujeme.  
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V roce 2003 byla poprvé smlouva o dílo uzavírána mezi Barvínkem a odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. V předcházejících letech byla smlouva uzavírána s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem v Brně. 
 
Výhled: 
V návaznosti na plán péče pokračovat v managementu a monitoringu, sledovat vliv různých forem kosení na výskyt rostlin, 
prosadit revitalizaci potoka, zajistit jarní zaplavení zaslepených meandrů. 
 
U Žlíbku     
Přírodní památka se rozkládá na pozemku p. č. 736/2 o výměře 15 843 m2 v katastrálním území obce Protivanov.  Odborníci 
předpokládají, že lokalita je místem s nejčetnějším výskytem kriticky ohroženého druhu, endemitu,  hořečku českého vůbec. Parcela 
má dvě části – polovinou je kulturní louka, druhou severní polovinou je pole obdělávané zemědělským družstvem. Doposud Barvínek 
realizuje management pouze na louce o rozloze cca 0,8 ha. V roce 2003 jsme kosili louku dvakrát. O posledním květnovém víkendu 
žatva odstranila dominantní konkurenční porost třezalky a tím byl vytvořen prostor pro růst juvenilních rostlin hořečku českého. 
Extrémně suché léto však omezilo i vzrůst xerotermních rostlin. Lodyhy hořečku byly ve srovnání s rokem 2002 nízké, méně košaté. I 
počet rostlin na louce ve srovnání s rokem 2002 byl cca třetinový. Přesně jsme spočítali kvetoucí jedince ve třech monitorovacích 
čtvercích (čtverce mají různou velikost – zabírají části přírodní památky na nichž se endemit vyskytoval v roce 2002 nejčetněji). 
 
Počty kvetoucích rostlin hořečku českého ve 3 monitorovacích čtvercích 
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hořeček český  
 
 

 
Rok 2003 byl  velmi suchým rokem, pastvina byla extrémně vyschlá, což se pravděpodobně odrazilo 
na počtu i vzrůstu kvetoucích rostlin. Zatímco v roce 2002 zde kvetlo 1030 lodyh, v roce 2003 pouze 
asi 300 kusů. Proměnlivost počtu rostlin je pro hořeček český typická. 
 
Prováděným managementem se snažíme co nejvíce přiblížit způsobu obhospodařování parcely v minulých 
dobách, kdy louka byla pravděpodobně v červnu kosena, avšak koncem léta spásána. Proto i my jsme 
druhé kosení realizovali až v říjnu po vyzrání semen hořečku, přičemž některé jeho rostliny jsme nechali 
nepokosené. Při hrabání trávy jsme se snažili co nejvíce narušit vysoké mechové polštáře, které zde 
přežívají jako nevítaná stopa po neoprávněně vysázeném a před rokem odstraněném desetiletém smrkovém 
porostu. 
 
Na managementu se podílelo 5 dobrovolníků. Děkujeme. 
 
I v tomto případě byla v roce 2003 poprvé smlouva o dílo uzavírána nikoliv s Agenturou OPK v Olomouci, 
ale s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje (obec Protivanov – 
Olomoucký kraj). 
 
Výhled: 
Významným počinem roku 2003 je získání celé parcely 736/2 do pronájmu Barvínku na dobu 15 let. 
V roce 2004 předpokládáme zaměření parcely a zahájení jednání ohledně přeměny zbývající části 
parcely z pole na louku, tedy vytvoření tzv. ochranného pásma. Výskyt hořečku je ohrožován 
projíždějící těžkou zemědělskou technikou – i přímo na místech kde endemit roste, ale i různými 
postřiky aplikovanými na pěstovaných plodinách. 
 
Bělokarpatský prales         
V létě 2003 jsme obdrželi od našich přátel z Kosenky ve Valaškých Kloboukách výzvu následujícího 
znění: Podaří-li se nám do konce roku 2003 vykoupit stodesetiletý jedlobukový les v Bílých Karpatech, 
zachováme toto dnes již ojedinělé přírodní bohatství pro  naše děti a další generace. Vy, kterým osud lesa 
není lhostejný, můžete svým příspěvkem zachránit odpovídající plochu porostu.   
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Barvínek přispěl částkou 800,- Kč, čímž zachránil 50 m2 lesa. Následně jsme od 
Pozemkového spolku Kosenka obdrželi Certifikát symbolického vlastníka.  
 
Chcete-li pomoci zachránit další cenné přírodní lokality, pak můžete podpořit národní 
sbírku Českého svazu ochránců přírody nazvanou Místo pro přírodu. Tím pomůžete 
vykoupit pozemky do vlastnictví ČSOP, který ve spolupráci s místními dobrovolnými 
ochránci přírody zajistí řádnou a trvalou péči o tato vzácná území. Podrobné informace 
naleznete na stránkách  
www.mistoproprirodu.cz 
 

 
2. Nejen environmentální výchova a vzdělávání 
 
Od svého založení se Barvínek snažil iniciovat aktivity, které probouzejí v lidech zájem o rodný kraj, v moderní terminologii bychom 
mohli hovořit o hledání genia loci (duch místa, atmosféra místa), o čtení v krajinách vnitřních i vnějších. Jen ztěží se bráníme úvahám 
o jakési „předurčenosti“ Barvínku a kraje Drahanské vrchoviny k podobnému snažení.  Vždyť celoživotní dílo podomského rodáka 
profesora Černého – Křetínského a setkání členů Barvínku s tímto jedinečným čtenářem krajiny vnější (zakladatel vědní disciplíny 
historická geografie) a troufáme si tvrdit i vnitřní v poslední etapě jeho téměř devadesátiletého života lze vnímat jako  symbolické 
předání štafety. Jsme si vědomi, že citlivý vztah k rodnému kraji se nevytváří jen osvojením vědomostí, ale především prožitky, při 
nichž vznikají citové vazby. Je málo pravděpodobné, že lidé budou mít rádi kraj, o němž jim učitelé či rodiče jen zprostředkovaně 
vyprávějí nebo promítají filmy. Proto Barvínci hledají takové formy práce s dětmi i veřejností, při nichž se co možná nejvíce 
zajímavostí o přírodě, historii či tradici kraje dovídají přímo v terénu. 

 
Přírodovědný klub Mraveniště    
 
Přírodovědný klub koordinují již 4. rokem středoškoláci, od roku 2003 také jeden vysokoškolák. Členy jsou žáci základních škol a 
nižších gymnázií bývalého okresu Vyškov. Celoročně probíhá korespondenční soutěž, asi jedenkrát za měsíc se konají víkendové 
pobyty s terénními exkurzemi a závěrečné letní soustředění. V červnu 2003 byl uzavřen třetí ročník korespondenční soutěže na téma 
Globální problémy. Víkendové pobyty a exkurze se v tomto roce přesunuly z regionu na území celé Moravy. Činnost a vývoj klubu 
znázorňují i následující grafy a statistiky: 
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Poměr sout ěžících z víceletých gymnázií                                   
a základních škol
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Přehled víkendových pobytů a exkurzí v roce 2003 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V září 2003 byl zahájen 4. ročník činnosti klubu. Středoškoláci, 
nastávající maturanti, obeslali základní školy a nižší gymnázia  
bývalého okresu Vyškov. Svoji roli koordinátora začali v důsledku 
předmaturitní zaneprázdněnosti zvolna přesouvat na „vyzrálé“ jádro 
patnáctiletých mravenčích „vykuklenců“, kteří sami vymýšlejí úkoly 
korespondenční soutěže. Víkendovky se konají pro mladší Mravence 
cca jedenkrát za dva měsíce, a to především v Podomí – nováčci 
poznávají nejprve nejbližší okolí. Skupina „vykuklenců“ se schází 
častěji, plánují akce do vzdálenějších míst a několikrát v měsíci kují 
nejen organizační pikle ve vyškovské čajovně. 
 

měsíc program počet 
účastníků 

počet 
dní 

únor víkendovka - běžkování 14 3 
březen Exkurze Rakovecké údolí 16 3 
duben Exkurze CHKO Poodří 22 2 
květen Exkurze CHKO Bílé Karpaty 21 3 
červenec Letní soustředění 17 14 
srpen Odklízení biomasy z pokosené PR Studnické louky 14 3 
září Úvodní víkendovka čtvrtého ročníku ve srubu v 

Podomí 
15 3 

říjen Soutěž Zelený list v Brně 6 1 
říjen Likvidace sukcesních olšich PR Studnické louky 10 1 
listopad Víkendovka pro nové členy Přírodovědného klubu v 

Podomí 
41 3 

prosinec Dílny vánočních tradic s koledováním v Podomí 44 3 
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Podrobnější informace o činnosti klubu i se vzkazovníkem naleznete na mravenčích internetových stránkách (www.mraveniste.wz.cz), 
které jsou mnohem pružnější, než stránky Barvínku. Ale maturanti slibují i jejich vylepšení – ovšem až po maturitě!!! 
 
 

Metodika činnosti  přírodovědného klubu Mraveniště zpracovaná členkou Barvínku, Marií 
Zouharovou, obsadila v červnu 2003 první místo v celostátní přehlídce Studentské odborné činnosti 
v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie. Již členové hodnotící komise krajského 
kola doporučovali publikování práce. Zdůrazňovali, že metodika může inspirovat další studenty 
k sebevzdělávání a spolupráci mezi studenty, dětmi, odborníky i veřejností. Práce shrnula 
zkušenosti ze tří ročníků činnosti klubu a stanovila obecná pravidla pro fungování obdobných 
aktivit. Autorka neopomenula v metodice podtrhnout, že fungování klubu je týmová práce, na níž 
se podílí ještě několik dalších středoškoláků, zejména: Jitka Cetkovská, Jakub Gottvald a Martin 
Kusala. Odborným konzultantem při zakládání klubu byla RNDr. Dáša Zouharová.   
  
 
 
Na podobných principech, zatím bez korespondenční soutěže, zahájil v  říjnu  2003 v Senetářově činnost historický klub. 
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Výukové programy      
Přírodovědná stezka pro školy regionálního sdružení základních  škol Cirsium 
termín: 2. května 
počet účastníků: 269 dětí  + cca 20 pedagogů 
 
Skupiny dětí z 6 základních škol se vydaly od podomské školy k zaniklé středověké osadě Vilémov. Cestou je čekala řada 
překvapení, potkávaly historické postavy i pohádkové bytosti. Vyslechly místní pověsti, dověděly se něco o historii míst, kterými 
procházely, pozorovaly přírodní zajímavosti, četly v krajině, společně vyvozovaly závěry. 
Pohádkové bytosti i historické postavy zdramatizovaly děti z přírodovědného klubu Mraveniště. Podle velmi stručného scénáře 
předsedkyně Barvínku bravurně improvizovaly, tudíž sklidily od pedagogů doprovázejících žáky pochvalná slova i obdiv.  
 
 
Exkurze -  lesy Vojenského újezdu Březina 
termín: 8. května 
počet účastníků: 30 osob (děti i dospělí) 
 
Tradiční každoroční cyklistická expedice, k níž je třeba speciální povolení Újezdního úřadu Vojenského Újezdu Březina. 
Nadšenci jeli z Odrůvek  údolím Jordánu k Jandově boudě, zámečku Ferdinandsko, mj. se zastavili u cílových ploch a na 
rozhledně Stříbrná. Pokračovali kolem tankového brodu, přes Myslejovice, po Hanácké cestě zpět do Odrůvek. Skladba účastníků 
byla různorodá. Od náctiletých dětí po zdatné šedesátníky. Ale i v tom je vitalita Barvínku. Umět žít spolu, tolerovat odlišnosti a 
nalézat společnou řeč.  
 Na místech, kde se dalo číst v krajině o přírodě či historii, expedice zastavila a vyslechla odborný výklad. Zpět se vraceli 
účastníci v menších skupinkách, podle výkonnosti nebo dostatku času.  
 
Exkurze -  přírodní rezervace Studnické louky 
termín: 27. května 
počet účastníků: 6 osob 
 
Zájemci o zhlédnutí kvetoucích prstnatců navštívili přírodní rezervaci (pouze omezený počet účastníků). 
 
Výukové programy pro žáky Základní školy prof. Ervína Černého – Křetínského v Podomí 
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Spolupráce Barvínku se základní školou je i v této oblasti velmi úzká. Barvínek výukové programy podporuje finančně, nákupem 
pomůcek, zprostředkováním služeb apod. 
1. Expedice údolím Malé Hané – pozorování vodních organismů, život v půdě, čtení v krajině, regionální pověsti 

termín: duben 
počet účastníků: 15 dětí 

2. Přírodní rezervace Studnické louky – pozorování a inventarizace 
termín: květen 
počet účastníků:  14 dětí 

3. Dvoudenní expedice Moravským krasem – simulační hry, výzkum, závěrečná konference, regionální pověsti, historie, tradice 
termín: 15. až 16. června 
počet účastníků: 15 dětí 

4. Noc zálesáka aneb jak přežít ve volné  přírodě, tábornické dovednosti, spaní pod širou oblohou nebo v lesním barvínkovském 
srubu (bez elektřiny!) 
termín: červen 
počet účastníků: 8 dětí 
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Školní klub při Základní škole prof. Ervína Černého – Křetínského v Podomí    
 

V roce 1997, tedy v roce založení našeho občanského sdružení, byla hlavní náplní Barvínku mimoškolní činnost dětí a mládeže. 
Během čtyř let narostla do takové šíře, že se předsedkyni Barvínku a řediteli školy podařilo v roce 2001 přesvědčit Školský úřad ve 
Vyškově, aby  v Podomí podpořil zřízení střediska volného času. Na doporučení pracovníků školského úřadu jsme však s přihlédnutím 
k právním předpisům zvolili zařazení zájmové činnosti pod název školní klub. Tím se značná část mimoškolních aktivit přesunula 
z Barvínku pod hlavičku základní školy, načež se spolupráce obou organizací ještě prohloubila. Škola poskytuje Barvínku např. 
prostory k činnosti, techniku a některé základní pomůcky, zejména vybavení tělocvičny. Barvínek pořizuje nadstandardní 
pomůcky, které by si základní škola existující v malé obci s počtem do 500 obyvatel nikdy nemohla dovolit, mimo to zprostředkovává 
kontakty a setkání, pobyty dětí u přátelských organizací, získává vedoucí zájmových kroužků a klubů. Finančně hradí částečně nebo 
plně proškolení vedoucích kroužků a klubů, v roce 2003 např. zdravotní školení 5ti osob, získání osvědčení vedoucího vodáckých 
aktivit - 3 osoby. Barvínek vlastní veškeré vybavení keramické dílny, vodáckého klubu, lyžařskou výstroj pro cca 25 dětí, výstroj pro 
lanové sporty, zesilovací aparaturu, která je využívána i  při školních kulturních akcích, nakupuje dražší encyklopedie i některé 
počítačové programy  aj. Finančně podporuje různé akce školy – soutěže, odměny, dárky pro prvňáčky, konání školního parlamentu i 
vydávání žákovského časopisu  Kaštánek atp. 
 
Za úspěch považujeme realizaci kulturních a sportovních aktivit, které si děti během roku samy vymyslí a zorganizují, při nichž pak 
vychovatelka jen z povzdálí dohlíží na bezpečnost. V roce 2003 se uskutečnily hlavně rozmanité zábavné soutěže a přehlídky. 
 
Velmi dobře zapouštějí kořeny „podomská vodácká flotila“ a „klub lanových sportů“, jejichž hnacím motorem je Víťa Floch  a Honza 
Kohout. Zájem dětí o tyto akce byl zpočátku velmi sporadický, nejaktivnější jsou „ostřílené“ děti, které pracují v přírodovědném klubu 
a v klubu netradičních sportů pod vedením Karla Gregora. Postupně přivádějí další kamarády, a tak počet zájemců zvolna narůstá. 
Navíc činnost obou klubů využívají i dospělí Barvínci,  příznivci i jejich přátelé (splavili např. řeky Jihlávku, Svratku, Váh, Belou, 
dokonce i některé rakouské řeky aj.) Společné aktivity dětí, mládeže i dospělých jsou jistě dalšími cestami k pospolitosti 
v mikroregionu. 
 
Kapitola o mimoškolní zájmové činnosti by musela být velmi obsáhlá, aby vystihla a poděkovala všem angažovaným lidem. Stručnou 
charakteristikou snad bude tabulka s přehledem kroužků, klubů a ostatních pravidelných aktivit sestavená na základě 
presenčních listin k 17. prosinci 2003. 
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Školní klub pro d ěti a mládež p ři ZŠ Podomí podporovaný OS Barvínek  
Seznam kroužk ů a ostatních aktivit 

  

  Název zájmového útvaru Věk Náplň Počet dětí 

  Kroužky:       

1. Keramický kroužek I. 1. třída   12 

2. Keramický kroužek II. 2. třída   13 

3. Keramický kroužek III. 3. + 8. + 9. třída   12 

4. Keramický kroužek IV.                 4. až. 7. třída   14 

5. Výtvarný kroužek I. 1. a 2. třída   11 

6. Výtvarný kroužek II. 3. až 5. třída   11 

7. Žurnalistika I. 1. až 5. třída redakce školního časopisu 8 

8. Žurnalistika II. 6. - 9. třída redakce školního časopisu 17 

9. Akvaristický kroužek 1. až 9. třída akvaristika, péče o terárium 11 

10. Pěstitelství 1. až 9. třída pěstování  zajímavých tuzemských i exotických rostlin 9 

11. Hudební redakce I. 1. stupeň hudební okénka, organizace diskoték 9 

12. Hudební redakce II. 2. stupeň hudební okénka, organizace diskoték ? 

13. Aerobic 5. - 9. třída   16 

14. Kroužek posilování I. 2. stupeň   13 

15. Šachový kroužek 1. – 9. třída    ? 

16. Maminky s dětmi předškoláci   11 

17. Dramatický kroužek 1.- 9. třída   12 

18. Netradiční sporty (středa) 2. - 7. třída   18 

19. Kroužek informatiky I. chlapci 3. - 6. 
třída 

  12 
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20. Kroužek informatiky II. dívky 3. - 6. třída   9 

21. Fotbalový kroužek 1. stupeň   11 

22. Konverzace v AJ 2. stupeň   ? 

23. Bojové umění 1.- 9. třída   18 

24. Přírodovědný kroužek 
Termiti 

1. stupeň   jaro 

25. Florbalový kroužek 1. - 9. třída   15 

26. Dopravní kroužek  1. - 9. třída   jaro 

        celkem 250 d ětí 

  Kluby:       

1. Přírodovědný klub 
Mraveniště 

žáci ZŠ, studenti 
SŠ, VŠ 

  59 

2. Historický klub - šerm žáci ZŠ, studenti 
SŠ, VŠ  

  11 

3. Klub - internetová čajovna 5. až 9. třída samostudium, práce s informacemi průměrně 20 dětí/1 odpoledne 

4. Klub - turistika, vodáctví, hry 7. - 9.   12 

5. Vodácký klub  žáci a studenti   jaro 

6. Klub lanových sportů žáci a studenti   zima 

        celkem cca 102 d ětí 

  Ostatní pravidelné aktivity 
ŠK:       

1. Informační centrum 1. až 9. třída samostudium, práce s informacemi pátek, 5. a 6. hodina 

2. Knihovna - projektové 
vyučování 

1. až 9. třída samostudium, práce s informacemi - podle zájmu vyučujících středa dopoledne (8.30 - 
11.30) 

3. Zájmové dílny 1. až 9 třída zábavná odpoledne, realizace nápadů dětí, viz měsíční plány ŠK středa odpoledne (13.15 až 
dle potřeby) 

4. Žákovský parlament 3. až 9. třída   1 x za 2 měsíce nebo dle 
potřeby žáků i pedagogů 

Letní tábory a soustředění pořádaná nebo podporovaná Barvínkem (stručný přehled):     
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� Vodácký tábor  - Lužnice 
termín: 7. až 12. července 
počet účastníků: 11 dětí i dospělých 

� Letní soustředění přírodovědného klubu Mraveniště v Bousíně 
termín: 13. až 27. července 
počet účastníků:17 dětí a středoškoláků 

� Bojové umění  - týdenní letní soustředění v Základní škole v 
Podomí 
termín: 30. června až 6. červenec 
počet účastníků: 29 
Využívají vybavení školy i Barvínku. 
 

 
3. Tradice a pospolitost v regionu     

 
Rok 2003 byl rokem nedožitých 90. narozenin podomského rodáka prof. Ervína Černého – Křetínského. Na jeho počest se konal 17. 
května  ve spolupráci Barvínku, podomské školy a Obecního úřadu v Podomí  slavnostní ceremoniál, při němž byl podomské škole 
propůjčen čestný název Základní škola prof. Ervína Černého – Křetínského, vysvěcen a zveřejněn obecní znak a prapor. 
Příprava slavnostního ceremoniálu byla výrazem pospolitosti regionu. Kromě výše zmíněných institucí se na přípravě podílela řada 
dobrovolníků, finanční a jinou pomoc ochotně a nezištně nabídli mnozí sponzoři – viz str.  29 
Součástí oslav byly tři výstavy, odhalení bronzové busty profesora Černého (vzorem byla sádrová busta z roku 1973 – od akademické 
sochařky Magdaleny Jetelové, sponzorské dary byly shromážděny v rekordních 3 dnech – nikdo z oslovených sponzorů pomoc 
neodmítl, nejvyšší finanční částkou přispěl  JUDr. Petr Fiala, bronzový odlitek busty zhotovila firma Umělecké lití Blansko), 
především zásluhou OÚ Podomí byl vydán Almanach školy v Podomí,  prostřednictvím Barvínku zase sada kreseb prof. Černého. 
Významným počinem OÚ Podomí je zhotovení podomského znaku a praporu. V obecní symbolice se mj. objevuje i kvítek barvínku 
symbolizující pohnutou historii obce a  vědeckou práci podomského rodáka prof. Černého.  
Bustu odhalila dcera prof. Černého PhDr. Helena Markusová spolu s ministrem životního prostředí ČR RNDr. Liborem Ambrozkem. 
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada dalších celebrit, jmenovat musíme alespoň pana Josefa Musila, 88letého člena Barvínku, 
který vážil cestu až z dalekého Švýcarska, kde žije již od roku 1968. V podvečerním čase slavnost uzavřelo setkání současných i 
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bývalých zaměstnanců školy konané u příležitosti 50. výročí otevření nové budovy podomské školy, k pohodové atmosféře přispěla 
cimbálová muzika Veronica z Brna. 
 
Celkové náklady (busta, kresby prof. Černého, jinošský kroj, zajištění pozvánek a výstav), jejichž finanční vykrytí zajišťoval 
Barvínek a ZŠ Podomí, činily 59 560,- Kč. Uhrazeny byly v poměru: 

 
Do grafu nejsou zahrnuty náklady hrazené OÚ Podomí, který zajišťoval 
návrh a zhotovení obecního znaku a praporu  i tisk Almanachu školy. 
 
Barvínek při této příležitosti nechal zhotovit tradiční sváteční jinošský oděv 
z konce 19. století. Jelikož dívčí oděv vlastní již od roku 1999, kdy obec slavila 
650. výročí  první písemné zmínky o její existenci, mohl být obecní znak 
zveřejněn dvojicí mladých lidí oblečených v tradičním krajovém  oděvu 
(obojí ušila pí. Průchová z Krásenska). Součástí kulturního programu byla 
dramatizace pověsti o Krysaři z Hamelnu, jejíž scénář, kostýmy i kulisy 
připravily děti podomské školy pod vedením Petry Tomanové a Miloše Tomka. 
Kéž toto propojení mládí a tradice symbolizuje skromnost, pokoru a naději 
kraje! 
 

 
 
Adventní víkend v Podomí 
 
termín: 12. až 14. prosince 
místo konání: budova ZŠ Podomí 
spolupráce: ZŠ Podomí, obecní úřady spádových obcí – finanční podpora 
počet účastníků: cca 150 dětí i  dospělých 
 
Vánoční dílny, adventní setkání a koledování se již staly tradičním programem předposledního víkendu času adventního. Od pátku do 
neděle pobývalo v podomské škole ve dne i v noci asi 80 dětí a studentů, kteří sobotní vánoční dílny vzali z velké části organizačně do 
svých rukou. Ve 13 hodin se škola otevřela veřejnosti, přicházeli děti, rodiče i prarodiče. Každý z nich si v dílnách během odpoledne 

8 900

5 160

45 500

OS Barvínek

ZŠ Podomí

sponzoři
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vyrobil pro radost sobě či blízkým mnohé vánoční drobnůstky. Velmi nás potěšila pomoc pedagogů podomské školy i krásenského p. 
faráře Plodra, který se v dílně ujal  výroby svíček z včelího vosku. V 16 hodin začalo hrané a zpívané pásmo současných i bývalých 
žáků podomské školy, které režírovali Petra Tomanová a Miloš Tomek.  Tradiční koledování v podvečerním čase muselo být pro déšť 
přesunuto na nedělní dopoledne. Společná „štědrovečerní večeře“  asi 90 přátel u prostřené tabule ve školní jídelně měla tradičně 
kouzelnou předvánoční atmosféru, poté následovalo rozdávání dárků.  
 
Adventní víkend v Podomí je jedním z pořadů mikroregionálního adventního pásma, jehož obsahem jsou také akce pořádané OÚ 
Krásensko a SEV Rychta  Krásensko. 
 
Atmosféru dokreslí citace článku (Rovnost, 23. prosince 2003, Helena Vaculová): 
 

V Podomí už slavili Vánoce 
 
Podomí • V Základní škole Podomí bylo v sobotu na 80 dětí. Zdejší vánoční dílny, adventní setkání a koledování si totiž kluci a 
holky tak oblíbili, že sem na ně jezdí i z okolí,  a dokonce z míst vzdálených desítky kilometrů. 
„Strašně se mi tady líbí“ říká devítiletá Gabriela z Krásenska. Za slabé dvě hodiny vyrobila svíčku, upekla s kamarády vánočku 
a na stole už má před sebou několik ozdob, které vyřezala z překližky. „Mne to tady fakt baví,“ tvrdí.  
U vedlejšího stolu zdobí kluci perníčky, kousek dál plete skupinka dětí dárky z lýka, holky zkoušejí paličkovat a ti nejmenší 
vyrábějí pod dohledem starších kamarádů nebo maminek přáníčka a prostírání. „Vezmu si ho domů a dám si ho na stůl,“ říká 
čtyřletá Adélka z Ruprechtova.  
Plány měly děti i na večer. Převléknou se do kožichů a kabátů v duchu Ladových obrázků a vydají se na obchůzku vesnicí. Tu a 
tam zazvoní, zazpívají a předají dárek. „Říkáme tomu sice koledování, ale nic nebereme, naopak rozdáváme. Hlavně lidem, 
kteří již žijí sami a písnička je potěší,“ vysvětluje zástupkyně ředitele Základní školy v Podomí Dáša Zouharová. 
Vánoční dílny v Podomí pořádají již několik let, pokaždé jsou jiné, ale začínají vždy stejně. „Asi měsíc před akcí se sejde celý 
tým lidí a domlouváme se. Koho pozveme, sepíšeme materiál, který budeme potřebovat, určíme, kdo bude mít jednotlivé dílny 
na starost. Hodně nám pomáhají i učitelé,“ říká Dáša Zouharová. 
Ani koledováním den pro děti nekončí, ve škole je ještě čeká štědrovečerní tabule. Cukroví si na ni upekly samy a rybí filety 
s bramborovou kaší jim přišly uvařit hodné kuchařky.  

 
Ochotnické divadlo 
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má v Podomí tradici, svědčí o tom i zápisy v obecních kronikách a v Kronice Podomí (vydané k 650. výročí založení obce v roce 
1999, autor prof. Černý). Nastudování světoznámé pověsti O Krysaři z Hamelnu dětmi z regionu, vlastní scénář i kulisy byly velmi 
kladně hodnoceny účastníky slavnostního ceremoniálu při propůjčení čestného názvu školy v květnu 2003. Škoda jen, že jeviště 
v tělocvičně školy má tak nevyhovující akustiku, dětské hlásky jsou slabé na to, aby zřetelně prorazily před forbínu. Navíc opona je po 
svých 50 letech téměř nefunkční. Proto řadu kulturních vystoupení přesouváme do vestibulu školy, kde je sice lepší akustika, ale 
mnohem menší kapacita divácká.   
Také součástí adventního setkání v prosinci byla dramatizace, starší děti předvedly pásmo Vánoční tradice v různých zemích. 

 
Stručný přehled dalších akcí organizovaných Barvínkem pro pospolitost mikroregionu: 

  
� Dětský karneval v tělocvičně školy v Podomí 

termín: únor 
spolupráce: ZŠ Podomí 
počet účastníků: cca 90 dětí i dospělých 

 
� Country bál pro dospělé v sále pohostinství v Podomí (2x) 
termín: duben a listopad 
spolupráce: - 
počet účastníků: cca 70 + 80 
 
� Soutěž kolečkových sportů v Krásensku – dvoudenní akce  
termín: 31.5. až 1.6. 
spolupráce: OÚ Krásensko, Hasiči Krásensko 
počet účastníků:  cca 120 
Jedinečná akce, příkladná mezigenerační pospolitost. První den 
soutěží děti v jízdě na kuriózních vozítkách a ve slalomu na 
kolečkových bruslích, druhý den následuje hokejový turnaj na 
kolečkových bruslích. 
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� Den na vodě – rybník v Ruprechtově      

termín: 15. června 
spolupráce: Hasiči Krásensko 
počet účastníků: 70 dětí i dospělých 
S využitím „barvínkovské flotily“ děti, celé rodiny i náhodní příchozí, jako např. děti ze Zvláštní školy v Račicích, pozorují přírodu 
v okolí rybníka, dovádějí i získávají první vodácké zkušenosti. Všem kolemjdoucím jsou čluny  k dispozici. 

� Drakiáda na Holém vrchu v Krásensku 
termín: 11. října 
spolupráce: ZŠ Podomí, OÚ Krásensko 
počet účastníků: cca 50 dětí i dospělých 

� Country bál pro děti v tělocvičně školy v Podomí 
termín: listopad 
spolupráce: ZŠ Podomí 
počet účastníků: cca 90 dětí i dospělých 
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4. Poradenství  
 
Každý další rok v životě Barvínku přináší nová sebepoznání. Národní síť středisek ekologické výchovy vyhlásila v roce 2003 program 
týkající se vzdělávání a osvěty, což ve svém důsledku znamenalo pro Barvínek zahájit evidenci dotazů, tedy vést přehled poradenské 
činnosti. K vlastnímu překvapení jsme zjistili, že jsme odpovídali na 95 dotazů.  
Příklady zajímavého nebo netradičního poradenství: 

� nález středověké vápenky Mojmírem Režným u Vápeného žlebu – posouzení typu vápence, doporučení konzultace 
s odborníkem, neboť se jednalo o organogenní vápenec. Návštěva lokality, zajištění a  následný doprovod geologa -  
lokalizace..  

� Obnova památníčku a pamětní tabule U Ševca v Rakoveckém údolí – turisté z Vyškova. 
 
Mimo drobné poradenství jsou RNDr. Dáša Zouharová a její dcera Marie, obě členky Barvínku,  zvány také k průvodcovství 
Drahanskou vrchovinou, které se týká zejména čtení v krajině. V roce 2003 se podílely např.  

� v červenci – dvě terénní exkurze pro Letní školu Rezekvítku  (Moravským krasem, vojenskými lesy) 
� září – program pro účastníky Sopky (klub středoškoláků) u zaniklé středověké osady Vilémov (čtení v krajině, tradice a 

osobnosti regionu) 
 
Zkušenosti s ekologickou výchovou v Podomí (v občanské sdružení i základní škole) byly shrnuty D. Zouharovou a budou součástí 
Manuálu pro koordinátory EV.  Předsedkyně Barvínku hovořila během roku 2003 o zkušenostech s EV na dvou konferencích – 16. 
října v Horce nad Moravou na 2. krajském setkání škol Olomouckého kraje a 21. listopadu na Kapradí, což bylo setkání škol a institucí 
Královéhradeckého kraje. 

 
5. Projekty, mezinárodní spolupráce 
 
Barvínek se s každým rokem zapojuje do širšího spektra projektů.  
 
Časově nejnáročnější byla naše spoluúčast na přípravě Strategie environmentálního rozvoje mikroregionu Drahanská 
vrchovina. Stěžejní práci odvedl Rezekvítek, Barvínek má podíl především na kapitolách týkajících se obnovení vodního režimu 
krajiny a fotodokumentaci stop zaniklých rybníků, meliorovaných mokřadů a regulovaných toků. Strategie by měla být pro 
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samosprávy obcí jednak zdrojem informací o přírodním bohatství mikroregionu a podkladem pro případné žádosti o dotace na obnovu 
krajiny. 

 
Ve spolupráci se SEV Rychta Krásensko se nám podařilo na jaře 2003 navázat spolupráci se skotskou školou. Skotská učitelka 
navštívila vedle Rychty též podomskou školu, děti korespondují prostřednictvím internetu. V podzimních měsících jsme v rámci 
mezinárodního projektu Sokrates navázali kontakty se švédskou i polskou školou a se školou ze Sardinie. Barvínek zprostředkoval 
kontakty a rodící se spolupráci hodlá podpořit finančně. 
 
V rámci Národní sítě středisek ekologické výchovy jsme  uspěli v modulu 4 – Ekologické poradenství a osvěta veřejnosti, následně 
pak v modulu 5 – Osvěta o místních Agendách 21. 
 
Přírodovědný klub Mraveniště získal finanční podporu od Nadace Gymnázia Vyškov. 
 
Mimořádně úrodným byl rok 2003 na finanční dary. Zřejmě, jsou-li sponzoři žádáni o podporu konkrétní aktivity, jakou bylo 
pojmenování školy na počest váženého rodáka z Podomí, univerzitního profesora Ervína Černého – Křetínského, pak jsou ochotni bez 
většího zaváhání přispět. Všem dárcům ještě jednou upřímně děkujeme. 
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6. Zpráva o hospodaření 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

PŘÍJMY  
státní dotace (ministerstva, města, obce)  83 500,- 
nadační příspěvky českých nadací 12 000,- 
nadační příspěvky zahraničních nadací 0,- 
členské poplatky 1 230,- 
dary podnikatelů 41 970,- 
příjmy z vlastní činnosti 112 950,- 
úroky 222,- 
ostatní příjmy  

    smlouva o dílo - Státní program EVVO ČR 
51 300,- 

celkem 303 172,- 

VÝDAJE  
poskytnuté příspěvky 62 852,- 
mzdové náklady 10 000,- 
materiálové náklady 22 686,- 
nemateriálové náklady 30 000,- 
propagace 5 000,- 
ostatní služby 20 039,- 
Investice – drobný hmotný inv. majetek 134  068,- 
Ostatní náklady 20 508,- 

Celkem 305 153,- 
  

rozdíl příjmů a výdajů - 1981,- 

podrobnější rozpis nákupu 
hmotného majetku: 

 134 068,00 

        notebook  31 889, 00  

        ozvučovací  aparatura  24 990, 00  

       lyžařské vybavení  33 100, 40  

       vodácké vybavení vč.člunů 32 698, 00  

       horolezecké vybavení 10 801, 00  

       kroj   590, 00  
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7. Propagace             
 

Barvínek se podílel na přípravě následujících výstav: 
� název výstavy: „30 dní pro neziskový sektor“ -  2 panely o činnosti Barvínku 

termín: 4. až 28. února 
místo konání: Gymnázium Vyškov  
spolupráce: neziskové organizace regionu 

� název výstavy: Historie ZŠ Podomí 
termín: 17. května 
místo konání: ZŠ Podomí 
spolupráce: ZŠ Podomí, OÚ Podomí 

� název výstavy: S profesorem Černým Drahanskou vrchovinou 
termín: 17. května 
místo konání: ZŠ Podomí 
spolupráce: ZŠ Podomí, OÚ Podomí 

� název výstavy: Příroda mikroregionu Drahanská vrchovina (autora p. Klvače)  
termín: 17. května 
místo konání: ZŠ Podomí 
spolupráce: OS Drnka, ZŠ Podomí, OÚ Podomí 

� název výstavy: S profesorem Černým Drahanskou vrchovinou 
termín: 23. října až 19. listopadu 
místo konání: Informační centrum ve Vyškově 
spolupráce: ZŠ Podomí, OÚ Podomí 

 
Propagací Barvínku je nadále publikace Drahanskou vrchovinou (1998, Podomí - k 
zakoupení v ZŠ Podomí a IC Vyškov) a stejnojmenná naučná stezka, jejíž 2 tabule zničené 
vandaly budou obnoveny v roce 2004. 
 
Členové Barvínku se podíleli také na vydávání místních občasníků v Podomí a 
v Krásensku. 
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8. Výhled  
Barvínek iniciuje v mikroregionu řadu aktivit, získává jednotlivce i skupiny pro jejich uskutečňování. Současně těmto novým 
podílníkům dává prostor k vyslovení vlastních představ o vývoji regionu i jejich následné realizaci. Od počátku existence pomáhá řešit 
problémy týkající se především životního prostředí, zprostředkovává kontakty jednotlivců i organizací. Pokud by se podařilo zajistit 
stálou mzdu pracovníka, který by koordinoval  činnost Barvínku, zřejmě by došlo k profesionalizaci sdružení. Alespoň v tomto duchu 
byla vedena diskuse na sněmu Barvínku v březnu 2004. V takovém případě by se dalo uvažovat i o provozování poradenství, 
průvodcovství, využívání některé z místních doškových chaloupek a přírodní učebny při ZŠ Podomí k nabídce výukových programů 
pro děti mateřských škol a prvního stupně základních škol. 

 

Články v tisku

Název tisku Datum Článek
9. května Skotové v Podomí
16. května Podomská škola pro děti v regionu

23. května 
Památce podomského rodáka přijel vzdát 
hold i ministr

31. října 
S profesorem Černým Drahanskou 
vrchovinou

21. listopadu
Podomský Barvínek vzpomínal na svého 
profesora

19. května Objevitel Hamlíkova má bustu

12. června 
Učitelka z Podomí se snaží, aby si lidé 
vážili historie a svého okolí

20. května Podomští vzpomínali na rodáka

30. srpna 
Vztah k rodnému kraji se rodí v úctě k 
přírodě

15. prosince V Podomí už slavili Vánoce
Červ - Čtvrtletník pro ekologii v regionu Vyškov č. 1 /2003 Přírodní rezervace Studnické louky

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, svazek 6 2003 Populace hořečku českého u Protivanova

Vyškovské noviny

MF Dnes

Rovnost
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9. Poděkování a spolupráce     
V první řadě citujeme poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě slavnostního ceremoniálu u příležitosti udělení čestného názvu 
ZŠ Podomí spolu se zveřejněním a vysvěcením obecního znaku a praporu. 

 
 
 
 

 
Sádrový originál busty profesora Černého-Křetínského zhotovila akademická sochařka Magdalena Jetelová u příležitosti 
profesorových 60. narozenin. Škole ji věnovala PhDr. Helena Markusová, dcera MUDr. Černého. 
Děkujeme JUDr. Petru Fialovi za finanční dar, který pokryl náklady na odlití bronzové busty.  
Bustu zhotovila firma Umělecké lití Blansko, s.r.o. 
 
Za pomoc a spolupráci děkujeme zejména:  
OÚ Podomí 
Mgr. Karlu Mlatečkovi – řediteli státního archívu se sídlem ve Slavkově 
firmě Moraviatisk Vyškov 
p. Julínkovi, firma VPO Protivanov 
ředitelství Pivovaru Vyškov 
OÚ Krásensko 
OÚ Ruprechtov 
OÚ Senetářov 
p. Františku Zouharovi z Podomí 
ředitelství firmy TAURO Podomí 
p. Mazurovi, Sporthotel Vrchovina 
ředitelství KTK Blansko 
firmě GES Král, Krásensko 
pí. Michálkové z Podomí 
Občanskému sdružení Drnka z Drnovic 
pí. Anně Průchové z Krásenska 
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p. Jakubu Gottvaldovi z Ruprechtova 
zaměstnancům ZŠ Podomí 
členům občanského sdružení Barvínek 
OÚ Drnovice 
sdružení PIAFA 
p. Jiří Láznička st., L-press Křtiny 
 

 
 
Za další finanční pomoc Barvínku děkujeme 
NSSEV 
Nadaci Gymnázia Vyškov 
OÚ Podomí 
OÚ Ruprechtov 
OÚ Krásensko 
sponzorům plesu 
  
Za materiální pomoc, služby, různé dary  a jiné formy spolupráce děkujeme 
 
Sdružení Rezekvítek z Brna 
DEV Lipka z Brna 
SEV Rychta Krásensko 
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje 
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 
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ZO ČSOP Kosenka 
Lesní správě Rychtářov 
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  
manželům Flochovým 
Janu Kohoutovi z Kulířova 
Martinu Kusalovi a Františku Zouharovi za vedení internetových stránek  
Jaroslavu Podhornému a ostatním příznivcům z ČSOP Prostějov 
Jiřímu Vágnerovi z Krásenska 
Jakubu Gottvaldovi (autor novoročenky, fotodokumentace) z Ruprechtova 
Marušce Zouharové, Jitce Cetkovské, Jakubu Gottvaldovi, Martinu Kusalovi za organizaci Přírodovědného klubu Mraveniště 
Kateřině Matuškové, Ireně Doleželové a Haně Grimové za organizaci Historického klubu 
Michalovi Kolářovi a ostatním chlapcům ze 8. třídy, kteří pečují o barvínkovské akvárium 
dětem ze 4. třídy pečujícím o terária s osmáky degu 
manželům Holoubkovým 
dětem z Barvínku za sběry papíru a léčivých bylin 
všem zúčastněným za pomoc při kosení biotopů 
Janě Šebelové, Jitce Cetkovské za kresby 
 

 
Zpráva, jejíž obsah Vyškovské noviny 10. října opravdu velmi pozměnily 
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Léto sLéto sLéto sLéto s    BarvínkemBarvínkemBarvínkemBarvínkem    
 

Když se Rada občanského sdružení Barvínek sešla na zářijovém zasedání, bylo věru na co vzpomínat. S profesionální dovedností zhotovené 
zvětšeniny fotografií J. Gottvalda připomněly účastníkům letní soustředění Přírodovědného klubu Mraveniště, poutavé besedy se zajímavými hosty, 
improvizovaná divadelní vystoupení s neopakovatelnou atmosférou, cyklistické výlety, hry a soutěže. 

Jiné fotografie zachytily II. vodácký  tábor Barvínku. Po loňské Sázavě jsme se vydali na řeku Lužnici s šesti čluny typu Pálava, které Barvínek 
zakoupil, a přes letošní nedostatek vody zaviněný extrémním suchem jsme splavili zajímavé úseky řeky a prožili pěkné večery s kytarou. 

Předsedkyně Barvínku D. Zouharová se podělila s členy Rady  o zážitky z Letní školy Rezekvítku, jejíž účastníky, učitele přírodopisu z celé ČR, 
seznámila se svými zkušenostmi s ekologickou výchovou a osvětou veřejnosti, zejména s metodikou tzv. „čtení v krajině“. 

Potěšilo nás, že členka Barvínku M. Zouharová, studentka vyškovského gymnázia,  získala 1. místo v celostátním kole Středoškolské odborné 
činnosti za zpracování metodiky práce Přírodovědného klubu Mraveniště v kategorii didaktické pomůcky. Přejeme jí i pobyt na setkání mládeže 
zemí EU ve francouzské Bretani dotovaného Evropskou komisí, jehož se v minulých dnech zúčastnila. 

Ani ostatní členové Barvínku nezaháleli. V srpnu se uskutečnilo pravidelné kosení přírodní rezervace Studnické louky, kde pracovalo 27 
dospělých, ale i studentů a děti z přírodovědného klubu. Podobná akce proběhla již v květnu v přírodní památce U Žlíbku blízko Protivanova, kde se 
nachází endemit hořeček český. 

Rada Barvínku však nejen hodnotila, ale připravuje i další činnosti. V následujícím školním roce podporuje mimoškolní aktivity cca 25 
zájmových útvarů. Vyčlenila ve svém rozpočtu 80 000 korun na vybavení pro vodácké sporty, sjezdové lyžování, základy lanových sportů. Zakoupí 
tkalcovský stav. Byl zahájen 4. ročník korespondenční soutěže  a první víkendové pobyty Přírodovědného klubu. 

Kroužek netradičních sportů a turistiky se již úspěšně zúčastnil soutěže v ringu v Jedovnicích, kde v kategorii do 15 let získal 1. místo a 
v kategorii do 12 let 2. místo. 

Barvínek připravuje již tradiční drakiádu, countrybál pro děti i dospělé, adventní víkend s vánočními dílnami, pokračovat bude i práce v přírodní 
rezervaci – redukce náletu olšového porostu. 

Připomeneme si i nedožité 90. narozeniny profesora E. Černého – Křetínského (* 11. 11. 1913). Všechny čtenáře VN zveme na výstavu, která se 
uskuteční na přelomu října a listopadu v informačním centru ve Vyškově, a má název S profesorem Černým Drahanskou vrchovinou. 
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Ukázky pozvánek a plakátků  
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