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Prázdniny utekly jako voda, listí už má všechny různé barvy jen ne zelenou a po ránu 
začíná klouzat chodník (teda nevím jak v Podomí a okolí, ale v Brně při cestě k VUT je ten 
most namrzlej fakt slušně). 

I přes ranní mrazíky však nastal čas rozhýbat informační kanály a po nějaké době zase 
rozeslat informace o aktuálním dění v Barvínku. 
 

 
Zprávy jednotlivých ministrů: 

 

Tradiční akce – Jitka Kocmanová: 
Začátek školního roku s sebou přinesl další "kolo" tradičních akcí - některé ale proběhly 

trochu netradičně: Poprázdninový desetiboj se nekonal na konci prázdnin, ale až 15. září a to 
ve škole v Podomí - ne jako předešlé ročníky v Senetářově. Desetiboj proběhl jako akce 
barvínkovsko-školní (učitelé spolu s žáky 9. ročníku připravili deset stanovišť pro všechny 
ostatní žáky školy + lanové stanoviště nachystali Franta Zouhar a Radek Nejezchleb) Na 
většině stanovišť byly upotřebeny pomůcky z barvínkovského inventáře, výsledky 
jednotlivých kategorií dodnes visí na nástěnce u šaten ve škole. 
 
Termín Poprázdninového desetiboje - tedy přelom prázdnin a školního roku - byl letos využit 
k Zábavnému odpoledni, které se uskutečnilo v neděli 5.9.2010 v areálu kulturního střediska 
a průmyslové zóny v Senetářově. Na této akci se velkou měrou spolupodílel OÚ Senetářov - 
díky jehož finančnímu příspěvku jsme mohli dětem dopřát jako odměnu za splnění úkolů na 
stanovištích nafukovací atrakce: hrad se skluzavkou a "mouchu". Úkoly, výtvarná dílnička i 
celková atmosféra a výzdoba byla tematicky propojena zvířátky. 
 
V září začal fungovat Sportovní kroužek a již v záři dokázal Karel Gregor s mladšími žáky 
vyhrát turnaj Ringa v Jedovnicích. 
Od října začaly fungovat i další kroužky - o výtvarný (a keramický = jeden kroužek) je letos 
skutečně enormní zájem, proto musí probíhat v několika skupinách a i tak je tam docela 
plno. Maruška Sedláková asi umí nadchnout! Se staršími dětmi jí pomáhá naše kreativní 
výtvarnice Lucka Kolmačková (učitelka ZŠ Podomí). Cvičení rodičů s dětmi v Senetářově byl 
po loňském nízkém zájmu zrušeno a letos se bude konat výhradně v Podomí - na prvním 
setkání cvičilo 10 dětí a kolem nich pobíhalo 6 maminek (- velice příjemný počet - ale vešlo 
by se nás i víc, takže na propagací budeme ještě muset více zapracovat)  
 
Další plánovanou tradiční akcí bude Drakyáda. Jakmile to počasí dovolí, krásenský Holý vrch 
opět určitě poskytne výborné podmínky a nejen děti z Krásenska zde budou moci provětrat 
své papíráky. Marie Vintrová a její pravé i levé ruky doufají, že to bude ještě v říjnu! 
Zvažujeme i uskutečnění Drakyády v Podomí....(resp. Bára Bodnárová zvažuje- ?!?) Dovolí-li 
nám to počasí, čas a další okolnosti.... (event. můžete i vy nabídnout pomocnou ruku...) 
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Již nyní si, milí barvínci, zapište do kalendáře datum Adventního víkendu: 10. - 12. prosince 
2010! Především pak v sobotu 11.12. bychom rádi zaměstnali co nejvíce z vás na tradičních, 
věhlasných a oblíbených adventních dílnách! Každý je vítán! Těšíme se na vaše příspěvky, 
pomoc a hlavně na to, že se zase společně setkáme v příjemném předvánočním čase. 
Hlavními garanty této akce je: Petra Ježková - má na starosti víkendovku, hry atd., dílničky 
bude koordinovat a usměrňovat Maruška Sedláková (teda alespoň v to doufám a tímto ji o to 
prosím) a oběma k ruce určitě budu mimo jiných i já: Jitka Kocmanová. Tímto se s vámi 
loučím a "těším se na vaši kapku do našeho společného mlýna" 

 
 

Outdoor ministerstvo – Radek Nejezchleb 
 

Proběhlo: 
 

17.-19.9. Proběhla víkendovka z cyklu Skotačiny II, Zaniklé národy Jižní a  
Střední Ameriky, akce proběhla v Podomí, účastnilo se cca 18 dětí a na  
organizaci se podílelo 8 vedoucích a instruktorů. Tentokrát jsme se  
nezaměřili až tak na outdoorové sporty, jako spíš na poznání přírody, okolí  
a zaniklých kultur. Hlavní podíl na úspěchu měla Katka Kulhavá jako garantka  
akce. 
 
24.-28.9. Jsme se rozhodli využít státní svátek a uspořádat  
sportovně-stmelovací akci pro vedoucí a instruktory a zajeli jsme do  
Rakouska na vodu a ferátu. Vydali se s námi i dvě nové tváře se zájmem o  
Barvínkovsko-outdoorové aktivity. I přes nepřízeň počasí jsme si akci  
parádně užili, naplánovali další akce a úspěšně se stmelili  

 
Plánujeme: 

 
28.-31.10 Se pokusíme zorganizovat další stmelovací akci pro vedoucí,  
instruktory a lidi se zájmem o naše aktivity. 
 
19.-21.10 Proběhne poslední letošní Skotačinová akce, zaměřená na jeskyně a  
Moravśký kras s tajuplným názvem Yucatánské cenoty. 
 
Podrobnosti o akcích probělhých i plánovaných je možné najít na stránkách  
outdoor.barvinek.net. 
V případě dotazů nebo připomínek k akcím nebo čemukoliv jinému neváhejte  
kontaktovat ministra pro outdoorové aktivity na nejezchleb.radek@seznam.cz 

 

Předsedkyně – Marie Horáková 
27.10. ve 20:00 proběhne v kanceláři Barvínku Rada Barvínku.   

 
Navržený program: 
1) shrnutí minulých událostí 
2) plánování nejbližších akcí 
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3) vyřešení srubu/náhrady za srub v Sentářově 
4) pobavení se o vzdálenější budoucnosti Barvínku a dalším směřování + nejbližší možnosti 
získání peněz na naše aktivity 
 

Barvínek získal zakázku na mapování technicko-historických památek na území MAS 
Moravský kras. Případní mapovatelé budou mít za úkol: 
1) vybrat si vesnice, které si vezme "do parády" 
2) prostudovat historické mapy (indikační skicy, ty teď získávám od Moravského zemského 
archivu) a další chytré knihy a najít případné objekty 
3) poptat se starostů nebo nějakých místních "znalců" 
4) udělat základní objektů 
5) v průběhu shánět nějaké informační materiály, fotky, obrázky .... 
 
Můžeme slíbit odměnu cca 150 Kč na hodinu - uvidíme podle toho, kolik nás to bude dělat. 
Samozřejmě budou propláceny i případné cesťáky. 
Tady na tom odkazu najdete mapku území: http://www.mas-moravsky-kras.cz/mas-
moravsky-kras/zakladni-udaje/mapa-uzemi-/ 
Momentálně tam nejsou hutě v Joseofském údolí, ale se zadavetelm jsem se domluvila, že 
tam můžeme zařazovat i objekty, které bezprostředně sousedí s územím MAS Moravský 
kras, ale nejsou na "jeho" katastrech. 

 
Prosím všechny zájemce o mapování historicko-technických památek, aby se dostavili 

v den konání Rady už v 19:00, abychom se konečně domluvili co a jak. 
 

Péče o chráněná území – Jakub Gottvald 
Milí Barvínci, máme za sebou další léto a s ním spojenou práci na chráněných územích 

v péči Barvínku. Musím se přiznat, že když jsem na sněmu v zimě přijal odpovědnost za práci 
na loukách s ohroženými druhy rostlin (PR Studnické louky, vstavač májový a PP U žlíbku, 
hořeček český), měl jsem nemalé obavy po zkušenostech z předchozích let, kolik se nás sejde 
na kosení, kdo přijde louky uklidit, bude nám přát počasí? Jediné, o co jsem strach neměl 
bylo množství trávy ke kosení, ta rostla letos doslova jako z vody.  

Teď, když nám podzim uklízí listí ze stromů, mám pocit, že jsme splnili svoje povinnosti 
na jedničku. Studnické louky i louku u Protivanova jsme pokosili a z toho obrovského 
množství suché trávy i většinu uklidili. Sice nás ještě čeká kosení PP U žlíbku a práce s 
prořezávkou olšin u Studnic, kdy se uklidí zbytek "sena". Pro vaši lepší představu se během 
osmi dní na loukách vystřídalo 47 lidí, někteří z nich opakovaně. Když spočítáme 
odpracované hodiny dostaneme se k celkem zajímavému číslu 173 "osobohodin"  

Za práci odvedenou na loukách bych chtěl poděkovat jak Barvínkům, kteří přiložili ruku 
k dílu, tak ale hlavně skautům ze Senetářova, Kotvrdovic a Vyškova, kteří letos odvedli 
největší díl práce. Poděkování patří také VLS Plumlov za vztřícnost a zajištění odvozu travní 
hmoty. Ještě nás čeká práce na olšinách a druhá seč v Protivanově, ale větší část práce, díky 
vám, máme už za sebou. V plánu je také drobnější akce na úklid u Tří smrků, o termínech vás 
budeme informovat v dostatečném předstihu. 

Ještě jednou děkuji za naše luční kvítí všem, kteří přiložili ruku k dílu a nebáli se práce.-) 
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Ministerstvo informací – František Zouhar 
Právě vyšlo nové číslo Barviček ☺ 
 
8.9. byla zprovozněna nová podobna stránek http://poradna.barvinek.net Kvůli 

jednodušší práci při přidávání obsahu, menší práci při vytváření stránek a větší rozšiřitelnosti 
funkcí stránek jsem se rozhodl pro další běh stránek využít redakční systém Drupal. Pro ty co 
nevědí o co jde zde uvádím vysvětlení.  

Drupal je redakční systém s volně šiřitelným kódem (tedy zdarma). Výhodou je, že 
splňuje veškeré standardy, které mají weby splňovat, existuje pro něj spousta rozšiřujících 
modulů a spousta různých vzhledů. Pro mě, jak správce webu to znamená to, že nemusím 
web ručně psát, pouze se musím o web dobře starat. To sice taky někdy není úplně sranda, 
ale za výsledek to stojí. Pro uživatele je pak nesporná výhoda v jednoduchém přidávání 
obsahu. Celý web je stále nainstalován na našem serverovém prostoru a mám nad ním plnou 
kontrolu.  

Pokud se Drupal osvědčí, třeba na něj jednoho dne předělám i stránky 
www.barvinek.net. Uvidíme… 

 
KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍCE ŘÍJEN A LISTOPAD: 

Říjen – drakiáda 
19 .- 21.10 - Yucatánské cenoty, poslední letošní Skotačinová akce 
 

   
 
DOUHODOBÁ PŘEDPOVĚĎ: 
 
Prosinec 

10. – 12 Adventního víkend 
11.12. Adventní dílny 

 
 

S přáním barevného a co nejméně deštivého podzimu 
František Zouhar 

 
 
 


