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Představení Barvínku

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.“
I profesor Černý nacházel některé zaniklé středověké vesnice podle barvínku, zřejmě právě proto nazval sbírku veršovaných povídek
a zkazek z Vyškovska a Blanenska Zelený Barvínek.
Vedle toho občanské sdružení Barvínek, které se zabývá mimoškolní výchovou dětí i mládeže a ochranou přírody. Podobně jako
stejnojmenná rostlina si libuje na stanovištích bohatých živinami. A přesto, že je Drahanská vrchovina krajem kamení, z hlediska
historického a přírodního budete stěží hledat úrodnější kraj. Nevěříte-li, nechejte se inspirovat publikacemi univerzitního profesora
MUDr. Ervína Černého - Křetínského, DrSc., rodáka z Podomí.
Členové Barvínku věří, že sdružení, podobně jako barvínek, přináší okolí trochu informací a zkušeností. Svojí činností se snaží
naplňovat odkaz profesora Černého, který nejlépe vyjádří motto sbírky Zelený barvínek:
„Má vesničko, všemi kořeny jsi zarostlá ve mně. Tvou budoucnost vidím v dětech, minulost čtu z polí, luk a lesů ...“
Barvínci mají radost především z pospolitosti, přátelství a každého i sebemenšího projevu pokory k světu i k sobě navzájem.
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Poslání a cíle1
Barvínek sídlí v malé vesničce Podomí na jihovýchodním okraji Drahanské vrchoviny nedaleko Moravského krasu. Působí na celém
území ČR, zejména na Drahanské vrchovině.
Posláním Barvínku je sdružovat občany, kteří
• umožňují dětem a mládeži obcí Podomí, Krásensko, Ruprechtov a Senetářov rozvoj osobnosti a vzájemné pospolitosti
organizováním zájmových, ekologických, kulturních, regionálně historických a jiných výchovně - vzdělávacích aktivit.
• rozvíjejí citové vztahy dětí a mládeže k přírodě, regionální historii, etnografickým zajímavostem a lidové tradici.
• se věnují ochraně přírody a krajiny.
Cílem Barvínku je
• rozvíjet osobnost dětí a mládeže, vytvářet hodnotové orientace s důrazem na nekonzumní oblasti života a dobré mezilidské
vztahy
• hlavním cílem sdružení je ochrana přírody a krajiny
• vychovávat občany ke spoluzodpovědnosti za stav přírody
• naplňovat odkaz 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
• umožnit dětem a mládeži realizovat vlastní náměty v rámci volnočasových aktivit, napomáhat jim při jejich výběru a
organizaci, zvláště s ohledem na věkovou přiměřenost a bezpečnost

Barvínci
Členství v Barvínku bylo od vzniku sdružení individuální a kolektivní. Členy přijímá Rada Barvínku. Řádným individuálním členem se
může stát každý zájemce starší 15 let, který se chce věnovat výchově dětí a mládeže nebo ochraně přírody. 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.

1

Vznik Barvínku proběhl podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Sdružení bylo registrováno MV ČR dne 10. 4. 1997 pod č. j. II/S –
OVS/1 – 32477/97 – R.
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pomáhat jednorázově nebo je těší mít o Barvínku průběžné informace, byla zavedena nová forma členství – člen příznivec. Na návrh
Rady může Sněm Barvínku volit i čestného člena sdružení.

Organizace
Orgány sdružení
1. Sněm Barvínku
2. Rada Barvínku
3. Předseda Barvínku
4. Hospodář Barvínku
5. Revizní komise Barvínku
Nejvyšším orgánem Barvínku je sněm členů, který se koná jedenkrát ročně. Ten volí radu, která řídí a koordinuje činnost sdružení
mezi sněmy. V Radě Barvínku zasedají společně (nejméně 4x ročně) učitelé, rodiče a středoškoláci. Akce na celý rok plánuje sněm
Barvínku, Rada koordinuje přípravu aktivit a spolupráci s organizacemi. Na sněm jsou zváni i starostové obcí, zástupci organizací,
zaměstnanci školy včetně ředitele ZŠ Podomí.
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Novinky roku 2004
-

-

-

-

projekt Zachování a obnova přírodního dědictví mikroregionu Drahanská vrchovina – viz str. 17
ve spolupráci s OÚ Podomí se začal připravovat projekt Regionální vzdělávací a poradenské centrum v Podomí
v rámci operačního programu SROP (Evropská unie – opatření 5.3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v
regionech), poděkování patří hlavně všem Barvínkům i Nebarvínkům, kteří dokázali pružně reagovat na potřebu
plánovacích setkání
ve spolupráci DEV Lipka se začal připravovat projekt Síť středisek EVVO v Jihomoravském kraji (Evropská unie opatření 4.2. Operačního programu rozvoje lidských zdrojů), oblasti zapojení Barvínku: Středisko EVVO – rozvíjení
vlastní činnosti, Veřejnost a ochrana přírody, Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí, Udržitelný regionální
rozvoj
proběhla předběžná jednání o pronájmu ruprechtovské doškové chaloupky
jednání o spolupráci s Mikroregionem Drahanská vrchovina a Větrník - návrh stanov občanského sdružení Místní
akční skupina Drahanská vrchovina 2004 (podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření
2.1.4. Rozvoj venkova, podopatření typu LEADER+ , v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství na období 2004 – 2006)
spolupráce Barvínku a ZŠ prof. Ervína Černého – Křetínského na přípravě Přírodní učebny (zachování a obnova
paměti krajiny)
spolupráce Barvínku a ZŠ prof. Ervína Černého – Křetínského při organizování plánovacího setkání k projetku
Socrates – spolupráce škol ze Švédska, Polska a Sardinie
Barvínek zorganizoval první Posezení u cimbálu (ve spolupráci s OÚ Krásensko a Podomí)
proběhlo první Barvínkovské prasečení – viz str. 14
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Akce pro děti

Přírodovědný klub Mraveniště
L. Šprtová, M. Zouharová/počet členů – 35

Počty žák ů z jednotlivých šk ol

Ve školním roce 2003/2004 se uskutečnil třetí ročník přírodovědné
12
soutěže Mraveniště. V tomto roce také nastaly drobné změny v organizaci
10
soutěže, protože již vykuklení mravenci začali připravovat otázky pro
8
další děti, a to z 5. a 6. tříd
6
základních škol a prim gymnázií.
4
Otázky
byly
zaměřeny
na
2
poznávání života zvířátek a
0
ZŠ P odom í Gymnázium
ZŠ
ZŠ
rostlinek kolem nás, poslední část
Vyškov
Rousínov P urkyňova
byla praktická - prozkoumávání
říčky nebo potoka v místě bydliště. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 dětí ze čtyř škol okresu
Vyškov (viz graf). Konaly se celkem dvě víkendovky, na které přijelo velké množství
mravenečků.
My, starší mravenci, jsme ale měli během roku víkendovek podstatně více. Z nichž budu
jmenovat např. víkendovku v Koryčanech, kde jsme si vyzkoušeli život daleko od civilizace, za
chladného počasí, v odlehlém lesíku s jediným zdrojem pitné vody jeden kilometr prudce
z kopce. Další víkendovky se již konaly v našem „základním táboře“ v Podomí.
O prázdninách jsme sjížděli řeku Sázavu (viz článek na konci výr. zprávy), na které jsme si
mnozí vyzkoušeli pádlování na řece vůbec poprvé. Celý vodácký tábor byl týdenní a všichni si
jej užili bez větší újmy na zdraví. Koncem prázdnin se konal pětidenní čundr okolím Tišnovska
a již tradiční kosení louky u Studnic.
Doufáme, že i další roky v historii přírodovědného klubu Mraveniště budou stejně zajímavé
jako byl rok 2003/2004.
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Historický klub
H. Grimová, I. Doležalová/ počet členů – 8

Od začátku školního roku jsme měli několik víkendovek. Ta nejzajímavější se konala ve Křtinách. Ubytováni jsme byli ve skautské
klubovně v přilehlém lese. Celá víkendovka byla inspirována knihou Deset malých černoušků. Poslední víkendovka se konala
v Podomí. Jelikož bylo proměnlivé počasí, víkendovku jsme zaměřili na hry, které rozvíjí taktické a strategické myšlení. Naštěstí se
jeden den udělalo pěkně a my jsme toho využili k procházce – prozkoumali jsme všechny bunkry v okolí Ruprechtova. Po této
víkendovce se již žádná další nekonala, protože byl malý zájem ze strany dětí. Občas si jen zajdeme na procházku.

Vodácký klub
V. Floch, P. Tomanová

Staré pravidlo říká: „Vodák nikdy nespí“, proto ani my nikdy nespíme a plně se činíme. Loňská zima byla
kupodivu tak chladná, že řeky zamrzaly a vody se nám taky nedostávalo, tak jsme si aspoň jezdili občas zablbnout
s kajaky do bazénu. Jakmile však začalo být počasí vhodnější, začali jsme se prohánět po řekách (ne jenom
českých), co to dalo. Podzim byl však vloni tak dlouhý, že naše poslední řeka byla Sázava. Obyčejný člověk si
řekne: „No jó, co je na Sázavě, tu sjede každej začátečník“, jenže jet Sázavu 17. prosince to je to pravé „FLOW jak
sviňa“. Tak bylo v našich pádlech za rok víc jak 200vkm (vodních kilometrů). I letošní rok na vodě zahájili plní síly
a jenom nevím, která řeka bude letos pro nás ta poslední...

Pojďte, pane, budeme si hrát
V. Floch, F. Zouhar

Outdoorová sekce Barvínku v minulém roce pořádala několik akcí pro naše mladé outdooristy. V zimních a
jarních měsících jsme navštěvovali lezeckou stěnu, kde zájemci z řad dívek i chlapců měli možnost získat
základy lezení na umělých stěnách. Někdy byla volnější i neděle, kterou jsme využili k zdokonalení znalostí
uzlování, slaňování, jummarování, prusíkování.... prostě k rozšíření základních horolezeckých dovedností. A
aby to nebylo jen o lezení, byly i dvě střelecké odpoledne. To jedno se věnovalo střelbě ze vzduchovky a to
druhé velké papírové přestřelce pro nejmenší outdooristy. Všechny akce se povedly a doufáme, že letošní rok rozšíříme naši
outdoorovou sekci natolik, že budeme moci dělat i akce delší a náročnější...
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Školní klub při Základní škole prof. Ervína Černého – Křetínského v Podomí
P. Tomanová
Název zájmového útvaru

Věk

Náplň

Počet

Vedoucí

Poznámka

Kroužky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Keramický kroužek I.
Keramický kroužek II.
Keramický kroužek III.
Výtvarný kroužek I.
Výtvarný kroužek II.
Žurnalistika I.
Žurnalistika II.
Akvaristický kroužek
Angličtina
Informatika

1. a 2. třída
3. a 4.. třída
5. - 9. třída
1. - 4. třída
5 .- 9. třída
1. až 5. třída
6.a 7. třída
1. až 9. třída
3. třída
4. třída

11.

Šachový kroužek, deskové hry

1. – 9. třída

12.

Maminky s dětmi

předškoláci

11

pí. Medková

13.

Netradiční sporty (pondělí)

2. – 7. třída

16

p. Gregor

14.

Netradiční sporty (středa)

2. - 7. třída

18

p. Gregor

15.

Aerobic

5. - 9. třída

16.

Fotbalový kroužek

1. stupeň

11

p. Zukal

17.

Bojové umění

3.- 9. třída

20

18.

Florbalový kroužek

1. - 9. třída

15

p. Zouhar, p.
Hauska
p. Plodr

9

redakce školního časopisu
příprava internet. časopisu
akvaristika, péče o terárium

18
11
8
10
7
11
11
17

ve volném čase, o přestávkách

pí. Tomanová
pí. Tomanová
pí. Tomanová
pí. Tomanová
pí. Tomanová
pí. Tomanová
pí. Tomanová
pí. Tomanová
pí. Tomanová
pí. Tomanová
pí. Tomanová

plánuje se pro příští šk. rok

x

x

v 1. pol.

Kluby:
žási ZŠ a
studenti SŠ a
VŠ (vedoucí)
žási ZŠ a
studenti SŠ a
VŠ (vedoucí)

1.

Přírodovědný klub Mraveniště

59

s. Zouharová M.

2.

Historický klub - šerm

11

s. Matušková

3.

Klub - internetová čajovna

5. až 9. třída

prům. 17

pí. Tomanová

4.

Klub - turistika, vodáctví, hry

7. - 9.

12

pí. Tomanová, p.
Floch

5.

Vodácký klub

žáci a studenti

10

p.Floch

6.

Klub lanových sportů

žáci a studenti

10

p. Floch

samostudium, práce s
informacemi

Ostatní pravidelné aktivity ŠK:

den

1.

Informační centrum

1. až 9.

samostudium, práce s
informacemi

pátek, 5. a
pí. Tomanová
6. hodina

2.

Knihovna - projektové vyučování

1. až 9. třída

samostudium, podle zájmu
vyučujících

středa
dopol.

3.

Zájmové dílny

1. až 9 třída

4.

Žákovský parlament

3. až 9. třída

5.

Pojďte, pane, budeme si hrát

MŠ. - 5. třída

pí. Tomanová

zábavná odpoledne, realizace středa
nápadů dětí, viz měsíční plány odpol.
pí. Tomanová
ŠK
(od13.15)
1 x za
pí. Tomanová
2 měsíce

aerobic, ping-pong,
turnaje, schůzky
klubů apod.
dle potřeby žáků i
pedagogů

Zábavná nedělní odpoledne pro 2x do
rodiče s dětmi
měsíce

Tábornické, lanové a
vodácké aktivity,
soutěže a hry

p. Floch, pí.
Tomanová
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Výukové programy
D. Zouharová P. Tomanová
Byly tradičně realizovány ve spolupráci se ZŠ Podomí, a to ve stejném rozsahu jako v roce 2003 ( viz výroční zpráva
2003). Pomoc studentů, členů Barvínku, se soustředila hlavně na budování Přírodní učebny (ve stylu dvůr selského
stavení), která bude příhodným místem pro realizaci dalších výukových programů pro děti a mládež.

Akce pro veřejnost
datum

spolupráce

místo konání

5.1.2004

P řednáška s besedou o životním prostředí K amerunu
účastníka studijního pobytu O ndřeje Sedláčka

ZŠ Podomí

6.3.2004

Závody na běžkách, sáňkování

O Ú K rásensko okolí K rásenska

tradiční maškarní ples pro nejmenší děti

ZŠ Podomí
K lub čských
turistů z
Vyškova

březen
17.4.2004

16.4.2004

1.5.2004
8.5.2004

O bnovení památníčku v Rakoveckém údolí, cestou čtení v
krajině - lektorská činnost pro turisty z V yškova

ZŠ Podomí

ZŠ Podomí
Terén mezi
Ruprechtovem a
Rakoveckým údolím

N eformální setkání představitelů místních samospráv,
pedagodů školy a občanského sdružení se seniory. Mj. byla
O Ú Podomí,
připravena prezentace publikační, ochranářské a jiné
O Ú K rásensko
činnosti Barvínku i školy. H rála cimbálová muzika
V eronica. O hlasy byly opravdu jedinečné,
bez spolupráce
základní vodácké dovednosti
Exkurze s odborným výkladem -historie výcvikového
bez spolupráce
prostoru a vliv na krajinu, pozorování přírody, vývoj
ekosystémů

Tradiční adventní víkend věnovaný výnočním tradicím a

13. - 15. 12. 2004 zvykům. V sobotu odpoledne nabízíme veřejnosti téměř 20
pracovních dílen po celé škole. V iz výroční zpráva 2003.

M . K rálová, M .
50 Vintrová, H.
Vágnerová
90 H. Vágnerová

80

D. Zouharová, M .
Vintrová

řeka M orava

30 V. Floch

Vojenské lesy mezi
Studnicemi a Bousínem

28 D. Zouharová

Zásady bezpečného a šetrného vodáctví. Bylo deštivé
počasí, proto menší účast než obvykle.

výuka countrytanců

Lektor -O .
Sedláček,

ZŠ Podomí

20.6.2004

20.11.2004

87

realizátor

D.Zouharová a M .
Režný

12.6.2004

Zásady šetrného tábornictví a pobytu ve volné přírodě.
N epřízeň počasí pronásledovala i tuto akci.

účastníci
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Jedinečná akce, příkladná mezigenerační pospolitost. P rvní
O Ú K rásensko,
den soutěží děti ve slalomu na kolečkových bruslích, druhý
Hasiči
K rásensko
den následuje hokejový turnaj na kolečkových bruslích "O
K rásensko
putovní pohár starosty K rásenska".

26.6.2004

11

popis akce

20 ruprechtovský rybník
okolí Podomí (v okolí
bez spolupráce studánky U Habrového
stání)
bez spolupráce hospoda N a Bělidle
ZŠ
Podomí,
obecní
úřady ZŠ Podomí
spádových obcí

M . K rálová, M .
120 Vintrová, H.
Vágnerová
38 manželé Flochovi
18 V. Floch, K . Gregor
60 K . Gregor
120

P. Tomanová, M .
Zouharová

Praktická ochrana přírody
Studánka U Habrového stání
Tradičně jsme pečovali o okolí v jarních měsících v rámci Dnů pro Zemi. V letních měsících jsme zjistili
závady v místě přechodu skruže v kamennou rotundu. V roce 2005 je nutné vyřešit pronikání povrchové
vody do studánky a naopak v nežádoucím místě ze studánky.

Kamenná studánka
V rámci projektu Zachování a obnova přírodního dědictví byla nedaleko Gundlova žlíbku u Podomí zbudována Barvínky a
členy ekologického praktika nová studánka. Vzhledem k tomu, že v jejím kouzelném okolí se nachází spousta dalších
pramenů, chystáme se na zbudovat další studánky.

U Třech smrků
Opravili jsme naučnou tabuli poškozenou vandaly v roce 2003 a znovu ji zabudovali v lokalitě Na Prostředních spolu
s cedulí Památné stromy.

U Žlíbku
Management PP U Žlíbku– 2 dny, 12 hodin, 15 dobrovolníků

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
(800 ks). Parcela má dvě části – polovinou je kulturní louka, druhou severní polovinou je pole obdělávané zemědělským
družstvem. (v příštím roce by se měla také přeměnit na louku – tzv. ochranné pásmo). Doposud Barvínek realizuje
management pouze na louce o rozloze cca 0,8 ha. V roce 2004 jsme kosili louku opět dvakrát. O posledním květnovém
víkendu žatva odstranila dominantní konkurenční porost třezalky a tím byl vytvořen prostor pro růst juvenilních rostlin
hořečku českého. V říjnu o louku nejprve pečovali členové PK Mraveniště – shrabováním trávy a vytrháváním kořenů po
smrčcích si odpracovávali rozbitý digitální fotoaparát. O měsíc později práci dokončilo několik Barvínků. Současně jsme
zabudovali dva páry kuželů, které by měly zamezit vjezdu motorových vozidel na louku a vyznačili jsme hranice louky.
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Prováděným managementem (dvojí kosení) se snažíme co nejvíce přiblížit způsobu
obhospodařování parcely v minulých dobách, kdy louka byla pravděpodobně
v červnu kosena, avšak koncem léta spásána. Při říjnovém hrabání trávy se snažíme
co nejvíce narušit vysoké mechové polštáře, které zde přežívají jako nevítaná stopa
po neoprávněně vysázeném a před dvěma lety odstraněném smrkovém lese.

Přírodní rezervace Studnické louky
Management– 8 dní/48 hodin/50 dobrovolníků

Likvidace sukcesních olšin– 1 den/8 hodin/28 dobrovolníků
Péče o mokřadní louku s cca 700 kvetoucími prstnatci májovými se již stala nedílnou
součástí ročního plánu Barvínku. Rostlinku, kterou před několika lety znal málokdo,
nyní mnozí obdivují až hýčkají, příležitostně o ní vyprávějí svým známým.. Srpnové
kosení provádí z bezpečnostních důvodů vždy omezený počet brigádníků, v tomto
roce 5 sekáčů. Ti si „mákli“ nejvíce. Když tráva poschla, rozvinuli již tradičně
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 (podobně jako minulý rok) 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! Dokonce nám byl konečně
ochoten pomoci se sběrem trávy i místní zemědělec s traktorem, ale neuposlechl
našich dobře míněných rad a po prvním vytvořeném balíku zapadl v mokřadu. Tak se
lekl, že už v práci nepokračoval.
V říjnu přišlo na řadu prořezání vzrostlých výmladků olšin, podle plánu péče byly
zredukovány o další třetinu. Přerostlý porost jsme otevřeli z jižní strany. Získané
dřevo poslouží obyvatelům Barvínkovského srubu.
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Pouť k Ševcovi
Asi dvacetičlenná skupina turistů z Vyškova obnovila „se souhlasem“ a
v doprovodu předsedkyně Barvínku v dubnu v Rakovecké údolí ceduli,
s památným nápisem i botami, připomínající událost starou téměř století –
loupežné přepadení a zabití ševcovského učně z Podomí kvůli novým
botám, které nesl zákazníkovi do nedaleké Bukovinky. Sychravé počasí
neubralo nic na kouzlu „neokázalého slavnostního rituálu“. Jen duch místa
si po sto letech povzdechl při pohledu na zloděje, který znovu zavěšené
škrpály ukradl během jediného týdne. Děkujeme kamarádům z Vyškova,
kteří bez váhání zavěsili pérka nová, tentokrát záměrně poškozená tak, aby
byla k chůzi nepoužitelná. Kéž by vás bylo víc, přátel krajiny a neokázalých
míst.

Barvínci sobě
Velmi pospolitou akcí Barvínku bylo malé posezení členů s přáteli sdružení po sněmu v sobotu 20. března u příležitosti
osmého výročí vzniku Barvínku. V restauraci Barrachov v Jedovnicích si povídalo, zpívalo i tančilo asi 40 přátel. Mezi
zástupci všech věkových kategorií vládla příjemná pohodová atmosféra.
S příchodem dalších nadšených a odvážných členů jsme se rozhodli vytvořit alternativní akce ke Dni dětí – den dospělých,
které jsme v roce 2005 strávili na vysokých lanových překážkách v Baldovci.
Barvínkovským „originálem“ se stalo i závěrečné posezení k ukončení prací v chráněných územích – tvz. „Prasečení“ –
neboli posezení u selátka.
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Vzdělávání dospělých
D. Zouharová

Přednášení na konferencích
téma: Jak sestavit program EVVO na škole a získat trvalou podporu
• Proč není dobré ve škole podcenit výběr koordinátora EVVO?
5. – 7. 2. 2004 SEV Rychta Krásensko
• Cesty koordinátora k získání morální a finanční podpory vedení školy.
7. 10. 2004
Praha – Toulcův Dvůr
• Proces sestavování Programu EVVO ve škole
20. 10. 2004
Benešov
∗ spolupráce s kolegy v oblasti přímého výchovně vzdělávacího procesu
∗ ekologizace života školy
∗ Místní Agenda 21 (zkušenosti ze spolupráce podomské školy s: občanským sdružením, obecními úřady spádových obcí,
veřejností, dalšími neziskovými ekologicky zaměřenými organizacemi v regionu, regionálním sdružením škol a pod.)
• EVVO v Základní škole prof. Ervína Černého – Křetínského v Podomí, ověřené metody a formy práce (vesnická
základní škola v obci se 430 obyvateli, 9 tříd, 169 žáků, téměř 15tiletá tradice zaměření školy na EVVO)
Manuál pro koordinátory EVVO – Škola pro život
V roce 2004 vydalo sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina jako příručku k realizaci školních programů environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty k udržitelnému způsobu života Manuál pro koordinátory EVVO. Jedna z kapitol hovoří také o
zkušenostech s ekologickou výchovou realizovanou Barvínkem a ZŠ Podomí.

Osvěta veřejnosti a ekologické poradenství
První členy Barvínku by při jeho zakládání ani nenapadlo, že by se mohl stát poradenským střediskem. Teprve až Barvínek
vstoupil do širšího podvědomí obyvatel regionu, (po kauze střelnice – viz výroční zpráva 2000) se zejména na hlavu předsedkyně
sdružení RNDr. Dáši Zouharové začaly snášet nejrůznější dotazy vztahující se k přírodě a její ochraně. Pak přišel rok 2003 a Národní
síť středisek ekologické výchovy vyhlásila 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.
Stejný program proběhl i v roce 2004 (viz níže). Zároveň bylo Barvínku nabídnuto partnerství v síti středisek ekologické výchovy

15

Jihomoravského kraje (předkládá Lipka – Dům ekologické výchovy, Brno, Lipová 20 do grantového schématu v rámci opatření 4.2
Operačního programu rozvoj lidských zdrojů).

Poradenství
Jak jsme již uvedli, Barvínek byl díky programu Národní sítě středisek EVVO „přinucen“ evidovat dotazy. V roce 2004 jsme
zodpověděli celkem 83 dotazů (evidováno jen do října).
Dotazy podle témat
kontakty
Dotazy podle formy kontaktu

účast veřejnost, právo
bydlení

fax

odpady, recyklace, třídění

dopis

doprava

e-mail

energie

telefon

pozemkové spolky

návštěva

ekol. Zemědělství, biopotraviny
hlášená návštěva

ovzduší, hluk
0

voda, praní, čištění

5

10

15

20

25

30

35

zeleň, rostliny
zvířata, domácí, divoká
ochrana přírody
0

5

10

15

20

25

30

35
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Projekt Zachování a obnova přírodního dědictví mikroregionu Drahanská vrchovina
Drahanská vrchovina je krajinou donedávna opomíjenou. Přesto, nebo možná právě proto, zde v posledních letech nacházíme mnoho
přírodních zajímavostí, které jsou příjemným překvapením pro turisty i odborníky. Na několika místech byly v nedávné době dokonce
zahájeny výzkumné práce. I Barvínek se rozhodl přispět určitou měrou. Na jaře roku 2004 byl tak vytvořen projekt, který částečně
navazuje na Strategii trvale udržitelného rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina, na které
jsme v roce 2003 spolupracovali se SEV Rychta Krásensko. O dotaci k jeho realizování (60 000
Kč) jsme úspěšně požádali Jihomoravský kraj.
Cílem projektu bylo:
• upozornit na hodnoty přírodního dědictví, jichž si v chvatu všedních dnů nemusíme
vůbec povšimnout, zmapovat zajímavá místa v přírodě
• informovat místní samosprávy
• upozornit na platnou legislativu
• upozornit na možnosti získání finanční podpory
• upozornit na místa k zastavení a k vycházkám
• ukázat možnost zdravého turismu jako cesty k udržitelnému rozvoji
• hledání cest k aplikace místní Agendy 21
Práci na projektu koordinovala Marie Zouharová, členka Barvínku a studentka Univerzity
Palackého v Olomouci, obor Ochrana a tvorba životního prostředí.
studánka Miluška
Mapování studánek, mokřadů a zaniklých rybníků realizovali studenti z Přírodovědného klubu
nejvydatnější v mikroregionu
Mraveniště (občanské sdružení Barvínek), mapování starých odrůd ovoce studenti z Ekoklubu
Kvíčala (SEV Rychta Krásensko).
Většina poznatků byla shromážděna prostřednictvím rozhovorů studentů s obyvateli jednotlivých vesnic. Při mapování
studánek a zaniklých rybníků byly „čteny“ informace také z map, odborné literatury i terénu.
Mapování starých odrůd jabloní jsme nad rámec projektu rozšířili do několika odlehlých vesnic vrcholové části geomorfologického
celku Drahanská vrchovina nacházejících se v těsném sousedství studovaného mikroregionu. V podzimních měsících byly odebrány
rouby nejzajímavějších zjištěných odrůd, které budou v následujících dvou letech využity k oživení výsadby starých odrůd ovoce
v mikroregionu Drahanská vrchovina.
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Obsah projektu
• Seminář pro starosty v srpnu 2004
• Zmapování studánek, mokřadů a zaniklých rybníků
• Zmapování starých odrůd jabloní

Webové stránky
Prvním tvůrcem barvínkovských www stránek byl Martin Kusala. Protože jsme se rozhodli rozšířit nabídku služeb
poskytovaných na internetu, převzala správu stánek Petra Tomanová. Na konce roku 2004 ještě nebyla nová verze stránek zveřejněna,
ale intenzivně se na nich pracovalo. Budoucí návštěvníky tak bude v roce 2005 na našich stránkách čekat: malá poradna (dotace na
ochranu přírody, novinky v legislativě,...), aktualizovaný kalendář akcí, diskusní fórum, ...
Kromě nově vznikajících stránek může zájemce o činnost navštívit stránky dvou barvínkovských klubů – Přírodovědného klubu
Mraveniště (www.mraveniste.wz.cz) a vodáckého klubu (www.voda.unas.cz)

Publikační činnost
Během sedmi let své existence stihl Barvínek vydat hned několik publikací. Nejvýznamnějším počinem bylo vydání publikace
Drahanskou vrchovinou, dále spolupráce při tvorbě Kroniky Podomí a Almanachu školy. Zkušenosti s ekologickou výchovou
v Podomí (v občanské sdružení i základní škole) byly shrnuty D. Zouharovou a jsou součástí Manuálu pro koordinátory EV.

Výstavy
30 dní pro neziskový sektor
únor 2004, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově
Ruprechtov v proměnách času

28. září 2001, Kulturní dům v Ruprechtově
Výstava fotografií Jakuba Gottvalda u příležitosti Václavských hodů – Ruprechtov v proměnách času - porovnávala staré fotografie
míst v obci s novými záběry. „Kubo, moc se Ti to povedlo,“ chválila předsedkyně Barvínku svého člena při psaní průvodního slova
k výstavě, „Musíš v tom pokračovat i v dalších obcích regionu.“ Text a několik fotografií zaslala ruprechtovskému rodákovi, dnes
šéfredaktorovi časopisu Reflex, Petru Bílkovi, který byl velmi potěšen. Takže Jakube, je to pro tebe velký závazek, co ty na to?
Naučná stezka
U Třech smrků byla znovu zabudována naučná tabule a cedule „Památný strom“.
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Spolupráce s médii
Barvínek se stále více dostává i do povědomí medií. A to nejen co se týče akcí pro veřejnost (červnový přehled aktivit, tradiční
prosincové Koledování) , ale dokonce i díky ochranářské činnosti (články o péči o chráněná území). Přehled tradičních akcí byl
dokonce uveřejněn v přehledu IC ve Vyškově a kalendáři Referátu živ. prostředí Jihomoravského kraje.
Vyškovské noviny
Vyškovské noviny
Vyškovské noviny

23. 1.
12. 3.
30. 4.

Rovnost

17. 4.

Vyškovské noviny

25. 6.

Vyškovské noviny
Rovnost
Vyškovské noviny
Rovnost
Vlastivědný věstník Moravský
Rovnost
Rovnost

30. 7.
26. 8.
27. 8.
15. 10.
3/2004
10. 12.
17. 12.

V ZŠ Podomí tvořili mezinárodní projekt
Krásenskou stopou
U Ševca visí nové boty
Setkání u cimbálu
Nezabíjejí nás nemoci, ale způsob, jakým jednáme a
jakým se díváme na svět
Škola pořádala přehlídku zájmových aktivit dětí
Finská stezka - pozvánka
Klub Mraveniště a Barvínek sjely Sázavu
Barvínek pomáhá kosit louky s ojedinělými rostlinami
Barvínek kosil louky
Vybíráme Strom Vyškovska roku 2004
S profesorem Černým Drahanskou vrchovinou
Až firma sklidí žito, opraví doškovou střechu
Děti prožily ve škole další adventní odpoledne

Vnější spolupráce
viz novinky roku 2004
Postupně se každým rokem prohlubuje spolupráce s obecními úřady mikroregionu Drahanská vrchovina – viz Novinky 2004, což
považujeme za dobrý signál při hledání cest k místní Agendě 21. Pokračuje spolupráce se ZŠ prof. E. Černého – Křetínského a
středisky ekologické výchovy, zejména se SEV Rychta Krásensko a s DEV Lipkou.
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Zpráva o hospodaření
Příjmy

284 028,00 Kč

dary (obecní úřady, fyzické osoby)
Nadace Gymnázium Vyškov
dotace od KÚ (za kosení luk)
dotace od KÚ - projekt Drahanská vrchovina
SSEV Pavučina
členské příspěvky
příjmy z vlastní činnosti:
tržba z plesu, za ker.kroužek, sběrové akce, prodej publikací, ubytování dětí

Výdaje

4 000,00 Kč
15 000,00 Kč
81 500,00 Kč
60 000,00 Kč
21 500,00 Kč
1 405,00 Kč
100 623,00 Kč

246 916,00 Kč

školní a kulturní akce:
dětský karneval, Den dětí, Country bál, Mikul. besídka, Koledování, knihy jako
odměny, dárky prvňáčkům, doprava na LVK, akvarium, odměny
provoz kroužků
projekt Drahanská vrchovina
programy M1,2,4,5,
nákup hmotného majetku:
člun Orinoko
19 490,00
vodácké vybavení
7 820,00
digit. fotoaparát
10 690,00
lezecké vybavení
10 876,00
publikace
539,00
ostatní výdaje: provozní výdaje, kosení luk, projekt Socrates...
stav k 31.12.2004:

191447

z toho v pokladně
na účtu

22 035,00 Kč

23 395,00 Kč
67 632,00 Kč
29 114,00 Kč
49 415,00 Kč

55 325,00 Kč
2 730,50 Kč
188 716,67 Kč

Statistický přehled hospodaření Barvínku lze najít na našich webových stránkách.
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Výhled
Sněm Barvínku konaný v březnu 2005 stanovil následující priority pro rok 2005
• navázat na projekty z loňského roku – NSSEV, EU
• spolupracovat se SEV Krásensko a s DEV Lipkou – projekt EU: poradenské středisko a koordinace MA 21,
profesionalizace Barvínku
• management PR Studnické louky včetně revitalizace potoka
• management PP U Žlíbku, rozšíření ochranného pásma
• management rozšířit na další zajímavé lokality regionu
• obnovování a otevírání studánek v mikroregionu Drahanská vrchovina
• spolupráce s obecními úřady mikroregionu Drahanská vrchovina
• sponzorování akcí a odborného proškolení zejména vedoucích zájmových klubů mládeže
• Ruprechtov – usilovat o využití doškové chaloupky v duchu tradic regionu Drahanská vrchovina

21

Poděkování a spolupráce
Za pomoc a spolupráci děkujeme zejména:
firmě ATELIER FONTES, členům občanského sdružení Barvínek, firmě GES Král Krásensko, p. Klvač, p. Jiřímu Lázničkovi st.z
firmy L-press Křtiny, pí. Michálkové z Podomí, Občanskému sdružení Drnka z Drnovic, OÚ Drnovice, OÚ Krásensko, OÚ Podomí,
OÚ Ruprechtov, OÚ Senetářov, ředitelství Pivovaru Vyškov, zaměstnancům ZŠ Podomí
Za finanční podporu Barvínku děkujeme
Jihomoravskému kraji, Nadaci Gymnázia Vyškov, Národní síti středisek ekologické výchovy, vzdělání a osvěty; Olomouckému kraji,
OÚ Krásensko, OÚ Podomí, OÚ Ruprechtov, ředitelství firmy Z-model Blansko, sponzorům plesu
Za materiální pomoc, služby, různé dary a jiné formy spolupráce děkujeme
ČSOP Prostějov, DEV Lipka z Brna, hasičům z Krásenska, Hnutí Brontosaurus, Lesní správě Rychtářov, odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje,
PS Severka Vyškov, Rezekvítku z Brna, ředitelství ZŠ Podomí, SEV Rychta Krásensko, Sdružení Drnka z Drnovic, skautům ze
Senetářova, spádovým obecním úřadům, Správě CHKO Moravský kras, Středisku ekologického poradenství Kosenka z Valašských
Klobouk, firmě TAURO Podomí, ZO ČSOP Kosenka
Za nezištnou dobrovolnou práci děkujeme členům rady, hospodářce, revizorům, všem členům Barvínku, učitelům ZŠ Podomí
a mnoha našim příznivcům.
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