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Slovo předsedkyně
V roce založení (1997) byla posláním Barvínku jen mimoškolní výchova dětí a
mládeže. Již o tři roky později se posláním občanského sdružení stala navíc také
ochrana přírody a krajiny. Dobrovolnická práce regionu koordinovaná Barvínkem
postupně sklízí nemalé plody – dvě profesionální místa. Z mimoškolní činnosti
vyrostl již v roce 2001 školní klub (je provozován při ZŠ Podomí) s placenou
vychovatelkou. Od roku 2005 má Barvínek svoji kancelář a finanční prostředky na
jednoho zaměstnance Střediska EVVO v Podomí, které poskytuje poradenské
služby nejen dobrovolníkům, místním samosprávám, ale také veřejnosti. Barvínek
mj. usiluje o spolupráci místních samospráv s veřejností na principech místní
Agendy 21. Bez ohledu na profesionalizaci je hlavním pilířem činnosti
dobrovolnická práce členů i příznivců Barvínku, za což jim patří srdečné
poděkování.
Zřízení kanceláře a profesionalizace je důležitý posun a příležitost. Příležitost pro
mladší členy sdružení, jak téměř po devíti letech činnosti Barvínku převzít „otěže“
do vlastních rukou a podle svých představ osvětou a poradenstvím napomoci
udržitelnému rozvoji nejen našich vesnic, ale ve spolupráci s Moravským krasem i
celému regionu Drahanské vrchoviny.

Dáša Zouharová, předsedkyně Barvínku

říjen – kácení olšin v PR Studnické louky
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Barvínek se představuje
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 se věnují výchově a vzdělávání dětí, mládeže
i dospělých (včetně environmentální oblasti), ochraně přírody a krajiny.

Cílem Barvínku je
•

•
•
•
•
•

všestranně rozvíjet osobnost dětí a mládeže. Přispívat k vytváření jejich hodnotové
orientace na nekonzumní oblasti života a dobré mezilidské vztahy. Rozvíjet citové vazby
k přírodě, regionální historii, etnografickým zajímavostem a lidové tradici. Podporovat je
v tvořivosti, seberealizaci, flexibilitě a získávání sebedůvěry.
ochrana přírody a krajiny
vychovávat občany ke spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí a udržitelný
rozvoj regionu
naplňovat odkaz profesora MUDr. Ervína Černého – Křetínského, DrSc., podomského
rodáka, dlouholetého badatele v oblasti historie: přiblížit mladým lidem minulost rodného
kraje a společně s nimi pečovat o kulturně - historické a přírodní bohatství regionu.
spolupráce se školami, s občanskými sdruženími pro děti a mládež, popř. s jinými
organizacemi a institucemi. Spolupráci mohou upravovat písemně uzavřené smlouvy.
podporovat získávání a zvyšování pedagogické i odborné způsobilosti svých členů

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
leden – Sněhové radovánky
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
zavedena nová forma členství – člen příznivec. Na návrh Rady může Sněm Barvínku volit i
čestného člena sdružení.

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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Co se nám podařilo v roce 2005
-

zřízení kanceláře Barvínku
zapojení do projektu Síť středisek EVVO v Jihomoravském kraji
zaměstnání prvních pracovníků Barvínku
rozsáhlé proškolení Barvínků
podali jsme první žádost o dotaci z MŠMT na podporu volnočasových aktivit dětí a
mládeže
sdružení přešlo na podvojné účetnicví

Organizace
Orgány sdružení
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sněm
Rada Barvínku
Předseda Barvínku
Místopředseda Barvínku
Správce kanceláře Barvínku
Hospodář Barvínku
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. V roce
2005 byla pro organizační podporu své činnosti kancelář Barvínku.

Kancelář
Díky zapojení Barvínku do projektu Sítě středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty v Jihomoravském kraji, který je financován Evropským sociálním fondem, sdružení
během roku 2005 zbudovalo první vlastní kancelář v prostorách Obecního úřadu Podomí. Dále
zakoupilo vybavení přibližně v hodnotě 200 000 Kč.
• PC sestava, notebook, tiskárna, telefon
• 3 kapesní počítače
• GPS
• Poloprofesionální digitální fotoaparát
• Dataprojektor
• 2 flipcharty
• Křovinořez, motorová pila

Lidé v Barvínku
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Do července roku 2005 byl Barvínek organizací založenou pouze na dobrovolnické práci. Díky
zapojení do projektu Sítě středisek EVVO
v JmK ale získalo prostředky pro
zaměstnání jednoho zaměstnance. Tento
úvazek byl prozatím rozdělen mezi tři
pracovníky. Do budoucna ovšem počítáme
se zaměstnáním jediného pracovníka. Díky
financím z EU může Barvínek odměňovat i
práci externích spolupracovníků.
Pracovníci Barvínku
• Petra Tomanová (0,4 úvazku) –
ekologická poradna, veřejnost a
ochrana přírody,
dobrovolnictví+správa kanceláře
• Marie Zouharová (0,4 úvazku) –
ekologická poradna, veřejnost a
ochrana přírody
• Dáša Zouharová (0,2) – místní
Agenda 21

červen – instruktoři lanových aktivit v akci

externí spolupracovníci
• Miluška Králová (dohoda o PP) – účetnictví
• František Zouhar (dohoda o PP) – tvorba www stránek
• Radek Nejezchleb – tvroba www stránek, pomoc v práci s dobrovolníky
Barvínek se snaží pravidelně zvyšovat odbornou kvalifikaci dobrovolných spolupracovníků a
vedoucích kroužků. V roce 2005 do vzdělání sdružení investovalo 28 000 Kč a získalo tak
následující instruktory:
• Instruktor vodní turistiky – 2 ks (celkm 4 ks)
• Cvičitel vodní turistiky – 1 ks
• Instruktor lanových aktivit I. třídy – VYSOKÉ překážky – 3 ks
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Činnost Barvínku

Barvínek

mimoškolní
výchova

pravidelné
kluby

nepravidelné
kluby

ochrana
přírody

akce pro
členy i
veřejnost

ekologická
poradna

péče o
chráněná
území

Mimoškolní výchova
V oblasti práce s dětmi a mládeží Barvínek působí zejména v regionu, který charakterizují 4
spádové obce (Podomí, Ruprechtov, Senetářov a Krásensko), jejichž děti docházejí do ZŠ Podomí.
Protože se jedná o venkovský region, do založení Barvínku tu neexistovala téměř žádná příležitost,
jak by děti a mládež mohli trávit volný čas. Barvínek se tedy od svého založení snaží suplovat
funkci středisek volného času ve městech a vytvářet tak prevenci sociálně patologických jevů a
pozitivní vil na výchovu dětí.
V roce 1997, tedy v roce založení sdružení, byla hlavní náplní Barvínku mimoškolní činnost dětí
a mládeže - fungoval výtvarný a sportovní kroužek pro předškoláky, kroužek netradičních sportů
pro děti a mládež, klub bojového
umění. Významný byl i kroužek
divadelní,
který
vystoupil
u
příležitosti oslav 650 let od založení
obce Podomí. V následujících letech
se nabídka rozšířila o keramickou
dílnu nejen pro děti a mládež, ale i
pro dospělé. V roce 2000 pak vznikl
Přírodovědný klub Mraveniště, jehož
členové se setkávají přibližně každý
měsíc na víkendových akcích či
exkurzích, které jsou založeny na
přírodovědném,
sociálním
a
historickém poznávání rodného kraje.
Během čtyř let narostla mimoškolní
činnost do takové šíře, že se
předsedkyni Barvínku a řediteli školy podařilo v roce 2001 získat podporu Školského úřad ve

duben – tradiční countrybál
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Vyškově, v podomské škole byl zřízen školní
klub. Tím se zejména pravidelné mimoškolní
aktivity přesunuly z Barvínku pod hlavičku
základní
školy
(výtvarný,
keramický,
žurnalistický, chovatelský kroužek, kroužky
informatiky a cizích jazyků apod.), načež se
spolupráce obou organizací ještě prohloubila.
V roce 2002 byla založena tzv. „outdoorová“
sekce v oblasti mimoškolní činnosti pro děti a
mládež, pod kterou se rozběhly kluby jako
vodácký či lanových aktivit. Zájem o tuto
září – sjezd řeky Jihlávky
činnost v průběhu let výrazně stoupla.
Členové Barvínku postupně získávají i požadované akreditované osvědčení pro jeho vedoucí.
Barvínek dále nabízí množství vzdělávacích akcí, které jsou určeny nejen dětem a mládeži, ale i
veřejnosti. Barvínek se tak snaží rozvíjet v občanech vztah k regionu a tak si vytvářet podmínky pro
zavádění principů místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje.
kroužek
Pravidelné kluby
florbalový
netradiční sporty
fotbalový
cvičení maminek s dětmi
Nepravidelné kluby
vodácký klub
lanový klub
klub Mraveniště
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počet dětí/pravidelnost

vedoucí

15
30
12
20

J. Plodr
K. Gregor
Z. Zukal
M. Sedláková

dvakrát za měsíc
jedenkrát za měsíc + tábor
jedenkrát za měsíc

V. Floch
V. Floch, F. Zouhar
M. Zouharová

Akce pro členy i veřejnost

Ochrana přírody
Občanské sdružení Barvínek prodělalo
v oblasti ochrany přírody v roce 2005 řadu
změn. Ty vyvrcholily 1.6. 2005 v prostorách
Lesní školy Jezírko u Soběšic, kdy bylo
podepsáno rozhodnutí o podpoře dvouletého
projektu „Síť středisek environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském
kraji“. Převážně ekologické organizace se
spojily pod DEV Lipka z Brna a pod vedením
hlavního
koordinátora
Michala
Medka
vytvořily projekt, který byl vybrán jako první z
asi čtyřiceti navrhovaných programů z celé
České republiky. Hlavním cílem je zvyšovat
červen – úklid biomasy z PP U Žlíbku
odborné znalosti jak pracovníků ekologických
organizací, tak také úředníků či učitelů, kteří
pak budou schopni ve větší míře a detailněji informovat širokou veřejnost o ekologické
problematice.
Aktivity vedoucí k většímu ekologickému povědomí a osvětě veřejnosti tak začalo hned vyvíjet
patnáct organizací Jihomoravského kraje, které za tímto účelem dostaly peníze z Evropské unie
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(Evropský strukturální fond). Část prostředků fondu je spravována a spolufinancována českým
Ministerstvem životního prostředí.
Barvínek se zapojil do následujících oblastí činnosti, které vyvíjí hlavně v oblasti mikroregionu
Drahanská vrchovina – budování ekologické poradny, práce s veřejností a dobrovolníky,
koordinace a aplikace principů Místní Agendy 21. Na tuto činnost Barvínek získal přibližně
1 100 000 Kč, v čemž je zahrnut i plat pro jednoho pracovníka – prvního zaměstnance historii
Barvínku.

Péče o chráněné území
Barvínek neustále rozšiřuje svoji péči nejen o chráněné území. Přes veškerou snahu se ovšem nedaří
vyřešit problém s úklidem odstraněné biomasy.
území
PR Studnické
louky
PP U Žlíbku

rozloha
3 ha

PR Skelná huť
Tři smrky

1 ha
0,2 ha

0,8 ha

činnost
kosení trávy,
odstranění olšin
kosení trávy,
odstranění smrků
kosení trávy
kosení trávy,
odstranění olšin

počet dobrovolníků
30

odpracované dny
7

24

3

3
10

2
1

Ekologická poradna
Začátkem roku 2006 bude v budově Obecního úřadu Podomí
otevřena kancelář Barvínku, která bude sloužit nejenom jako zázemí
občanského sdružení, ale hlavně jako poradna pro veřejnost
především v těchto oblastech:
 péče o krajinu, ochrana přírody
 psaní projektů a získávání dotací
 studánková poradna
 naučné stezky a cyklostezky
 regionální historie
 péče o handicapovaná zvířata
 domácí ekologie
 ekol. Zemědělství a biopotraviny
 energie a bydlení
dále se můžete obracet i v těchto oblastech – zákony, odpady a
recyklace, voda – praní a čištění, péče o zeleň, kontakty na ekol.
organizace....
Kromě samotné ekologické poradny pracovníci kanceláře pracují i
v těchto programech:

Vyškovské noviny
Veřejnost o ochrana přírody
V rámci programu Veřejnost a ochrana přírody se Barvínek snaží zejména o osvětu v oblasti
přírodního a kulturního dědictví Drahanské vrchoviny. Připravujeme rozšíření stávající naučné
stezky (celkem na 10 tabulí), vydání malého průvodce Drahanskou vrchovinou a „rodinných“
pracovních listů. V roce 2005 byly uskutečněny čtyři exkurze pro veřejnost. Také byla zhotovena
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výstava Studánky mikroregionu Drahanská
vrchovina, která měla vernisáž v rámci Dílen
vánočních tradic a v roce 2006 bude putovat
mezi jednotlivými obcemi mikroregionu.

červen – cykloexkurze za studánkami
Rakoveckého údolí a okolí Olšan
Udržitelný rozvoj
Barvínek je koordinátorem celého programu a
snaží se o implementaci principů místní Agendy
21 ve třech regionech Jihomoravského kraje
(mikroregiony Hrušovansko, město Boskovice a
mikroregion Drahanská vrchovina). Prozatím
proběhly jedna pracovní schůzka a jedno
školení pro realizátory programu. V obou
mikroregionech již proběhlo kontaktování a
setkání klíčových osob a v roce 2006 se
připravují dílčí „kulaté stoly“, které by měly
vést k vytvoření vizí jednotlivých obcí a regionu
(spolupráce s MAS Společná cesta).

Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí
V oblastí práce s dobrovolníky Barvínek
připravil několik pracovních akcí na chráněných
územích. Jedno setkání bylo připraveno jako
poděkování za hodiny dobrovolnické práce. Dále
jsme vytvořili databázi dobrovolníků. V dalším
roce připravujeme cyklus vzdělávacích akcí pro
dobrovolníky z mikoregionu.

prosinec – výstava Studánky mikroregionu
Drahanská vrchovina
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Barvínci sobě
Již tradičním Barvínkovským „originálem“ se
stalo i závěrečné posezení dobrovolníků
k ukončení prací v chráněných územích – tvz.
„PraSečení“ – neboli posezení u selátka.

září – Barvínkovské PraSečení

Propagace
Webové stránky
Díky zapojení do projektu „Síť
středisek
environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v
Jihomoravském kraji“ Barvínek
získal finance pro stálou podporu
správce webových stránek. Tím se
stal František Zouhar. Barvínek tak
získal vlastní doménu, jejíž obsah je
rozdělen do dvou sekcí. Jedna se
věnuje tradičním akcím Barvínku,
včetně aktualizovaného kalendáře
akcí, diskusního fóra. Druhá je
věnována
přímo
ekologické
poradně a dalším činnostem
červen – kolečkové sporty – o pohár starosty Krásenska
kanceláře a obsahuje i přímou
internetovou poradnu.
Kromě nově vzniklých 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.
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Výstavy
30 dní pro neziskový sektor
únor 2005, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově
Studánky mikoregionu Drahanská vrchovina

12. prosince 2005, ZŠ Podomí
V prosinci byla zveřejněna výstava Přírodní dědictví mikroregionu Drahanská vrchovina –
Studánky. Kuba Gottvald během podzimu nafotil na 20 studánek, které byly předchozí rok
zmapovány v rámci projektu Zachování a obnova přírodního dědictví mikroregionu Drahanská
vrchovina. Výstava bude dokončena během jarních měsíců roku 2006 a následně „oběhne“ všechny
obce mikroregionu Drahanská vrchovina.

Spolupráce s médii
Barvínek se snaží o své činnosti pravidelně informovat prostřednictvím různých
periodik. Nejvíce spolupracujeme s regionálními Vyškovskými novinami.
datum

periodikum

7.1.2005 Vyškovské noviny
únor 2005
březen
2005
březen
2005
15.4.2005

Jihomoravské ekolisty
Vlastivědný věstník
Moravský

S profesorem Černým Drahanskou vrchovinou
Co se dělo na Rychtě

Tisková zpráva

Setkání u cimbálu
Rybníky, studánky a mokřady se možná dočkají
obnovení
U Protivanova roste vzácný hořeček
Sdružení poradí lidem, jak chránit přírodu
Žáci si zkusili, jak obstojí v mimořádných situacích
Dívka věnuje volný čas ekologii
Barvínkovské léto bylo opět bohaté na řadu akcí
Borovice v Rakoveckém údolí připomíná vraždu
ševcovského učně
Šesťáci z Cirsia překročili Rubikon
Barvínek uklízel Studnické louky
Regiony spojily síly kvůli dotaci
Barvínek učil děti tradicím Drahanské vrchoviny

Dnes – Střední Morava
Vyškovské noviny
Vyškovské noviny
Vyškovské noviny
Vyškovské noviny

21.9.2005 MF Dnes
29.9.2005
25.11.2005
2.12.2005
16.12.2005

Malé ohlédnutí za událostmi, které se odehrály v roce
2004 na Vyškovsku
Barvínek

Rezekvěty

28.4.2005 Vyškovské noviny
25.4.2005
17.6.2005
24.6.2005
1.7.2005
9.9.2005

název článku

Týden u nás
Vyškovské noviny
Vyškovské noviny
Vyškovské noviny
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Hospodářská zpráva

přírůstek inventáře v roce 2005
název
křovinořez
motorová pila
kapesní počítače
mobilní telefon
fotoaparát
kancel. technika(počítač,
notebook, tiskárna)
flipchart
řezačka papíru
GPS navigační systém
dataprojekltor
radiomagnetofon
celkem 2005
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počet ks
ocenění
1
17990,00
1
16590,00
18704,50
1
2598,00
1
26720,00

2
1
1
2
1

48523,00
5333,50
3259,50
12329,00
39933,00
2790,00
194770,50

Výhled
Sněm Barvínku konaný v březnu 2006 stanovil následující priority pro rok 2006
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pokračovat v projektech - Síť EVVO v Jihomoravském kraji, Regionální informační
centrum, využití doškové Chaloupky v Ruprechtově
Hledání stálého JEDNOHO pracovníka
Pečovat o chráněná území - PR Studnické louky (včetně revitalizace potoka), PP U Žlíbku,
PR Skelná huť
vyřešit otázku odvozu biomasy
rozvíjet projetk Studánky mikroregionu Drahanské vrchoviny (Putování výstavy
vyvrcholí v infocentru ve Vyškově, rozbory kvality vody – v rámci bakalářské práce, oprava
a zbudování některých studánek ve spolupráci s obecními úřady, otvírání studánek na jaře,
cyklovýlet – studánky Malé a Velké Hané, Anketa Studánky Vyškovska)
zlepšit propagaci Barvínku (www stránky – www.barvinek.net, trička Barvínku a vodáků,
reklamní transparent, cedule u kanceláře, nástřik na člunech, propagační CD, výroční
zpráva)
začít připravovat výstavu 10 let Barvínku
Barvínek pro děti a mládež – dostát závazkům vyplývajícím z projektu podaného na
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
uspořádat tradiční akce
rozvinout činnost Barvínku o nové akce (Jednodenní zájezd Súlovské vrchy, Pohádkový les,
Tour de Podomí, Po stopách Merida Bike Tour, Promítání „Sektání s krajinou“)
nákoupit materiál (Lékárničky, 2 záchranné vesty pro instruktory, házečky pro všechny
lodě, dveře do kadibudky)

srpen – kosení PR Studnické louky
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Poděkování a spolupráce
Za pomoc a spolupráci děkujeme zejména:
firmě ATELIER FONTES, členům občanského sdružení Barvínek, firmě GES Král
Krásensko, p. Klvač, 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
Evropskému sociálním fondu, 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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