
Barvínek v roce 2008 
V roce 2008 Barvínek zahájil druhé desetiletí své 
činnosti. Kdo by to byl řekl před jedenácti lety řekl, že: 

• Barvínek bude mít svoji vlastní kancelář, kde 
budou pracovat dva zaměstnanci v 
ekologické poradně 

• akcí Barvínku se během roku zúčastní více 
než 1000 lidí jak v mimoškolních aktivitách, 
tak v ochraně přírody 

• se budeme starat od dvě zvláště chráněná 
území 

• se Barvínek stane uznávaným poradcem 
místních samospráv 

• budeme vydávat regionálně významné 
publikace 

 
a že se naše aktivity rozrostou tak, že si budeme 
muset ujasnit, jak to bude v našem sdružení vypadat 
dál. Sami jsme zvědaví, jak se naše sdružení vyvine 
dál. 
 
Tato výroční zpráva je jen stručným přehled široké a 
pestré škály aktivit Barvínku. Jen stěží dokáže 
zachytit a detailněji popsat šíři a význam naší činnosti 
– od mimoškolní výchovy až po ekologickou poradnu. 
Přesto bychom takto poukázali zejména na nadšení, 
obětavost a odhodlání mnoha dobrovolníku a 
příznivců Barvínku, bez jejichž pomoci a nápadů by 
se Barvínek za jedenáct let své existence nestal 
takových sdružením, jakým dnes je.   

Marie Zouharová, předsedkyně Barvínku 
 
Barvínek, ob čanské sdružení  
Posláním sdružení je přiblížit lidem historii Drahanské 
vrchoviny a pečovat o její přírodní bohatství. Barvínek 
se věnuje práci s dětmi a mládeží, pečuje o přírodní 
rezervace, pořádá akce pro veřejnost (exkurze, 
soutěže, přednášky aj.) a usiluje o oživení tradic a 
pospolitost především v obcích Krásensko, Podomí, 
Ruprechtov a Senetářov. Aktivně spolupracuje s 
obcemi Mikroregionu Drahanská vrchovina, kde 
podporuje principy místní Agendy 21. Od roku 2005 
provozuje Barvínek ekologickou poradnu.  

www.barvinek.net 
 
 

ČINNOST BARVÍNKU 
Aktivity Barvínku dělíme do dvou základních oblastí. 
První oblastí z nich jsou volnočasové aktivity 
připravované zejména pro děti, ale i pro dospělé. 
Tato činnost je realizována výhradně prací 
dobrovolníků a finančně podporovaná Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, též dary z řad 
místních podnikatelů. Významná je i spolupráce se 
ZŠ a MŠ Podomí, která nám poskytuje zázemí ve 
svých prostorách. V rámci této oblasti pořádáme 
jednorázové akce pro veřejnost i činnosti 
pravidelných i nepravidelných klubu a kroužků.  
Druhou oblastí aktivit je ochrana přírody. Barvínek 
jednak provozuje ekologickou poradnu, která se 
zabývá osvětou veřejnosti a prací s dobrovolníky, ve 
spolupráci s mikroregionem Drahanská vrchovina 
také rozvojem komunitního života. Sdružení také 
pečuje o několik zvláště chráněných území či 
významných prvků v krajině.  
 
Mimoškolní činnost 
V oblasti práce s dětmi a mládeží Barvínek působí 
zejména v regionu čtyř spádových obcí (Podomí, 
Ruprechtov, Senetářov a Krásensko), jejichž děti 
docházejí do ZŠ Podomí. Barvínek se od svého 
založení snaží suplovat funkci středisek volného času 
ve městech a vytvářet tak prevenci sociálně 
patologických jevů a pozitivní vil na výchovu dětí. 
Členové Barvínku postupně získávají i požadované 
akreditované osvědčení jako např. vedoucí dětských 
táborů, zdravotník, instruktor vodní turistiky, 
akreditaci pro stavbu nízkých a vysokých lanových 
aktivit apod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidelné kluby 
Pravidelně každý týden se schází klub Cvičení 
maminek s dětmi – v Podomí, Krásensku a 
Senetářově, které využívají řady cvičebních a hracích 
pomůcek, které Barvínek v uplynulých letech zakoupil 
a jejichž inventář je na základě potřeb neustále 
doplňován. V Senetářově pak probíhá i Výtvarný 
kroužek pro maminky s dětmi.  
 
Nepravidelné kluby 
Nepravidelně, obzvláště v závislosti na stavu vodních 
toků, se pak schází vodácký klub vedený Víťou 
Flochem. Kromě sjíždění českých řek nezapomínáme 
ani na pravidelné tréninky na rybníce, v bazénu nebo 
opravdových kanálech. 
Původní lanový klub se během roku 2008 
transformoval v Klub Skotačiny, který zahájí činnost 
až v roce 2009, proto sledujte: 

outdoor.barvinek.net   
 
Akce pro ve řejnost 
Kromě pravidelných kroužků a klubů Barvínek 
organizuje i jednorázové, většinou již tradiční akce. 
Jejich cílem je jednak oslovit i neorganizované děti, 
ale především umožnit dětem a rodičům společně 
trávit volný čas. Akce jsou jak sportovní, tak i 
relaxační a vzdělávací. Při organizaci těchto akcí se 
sdružení snaží o navázání spolupráce s ostatními 
organizacemi regionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

dotace MŠMT (50 000 Kč), OÚ Podomí (3 000 Kč), 
OÚ Senetářov (podpora akcí v Senetářově, 
bezplatný pronájem prostor), OÚ Krásensko 
(podpora akcí v Krásensku, bezplatný pronájem 
prostor), Spolupráce s ZŠ a MŠ Podomí (bezplatný 
pronájem prostor), podpora místních podnikatelů 
(Pohádkový les, Tour de Podomí, Poprázdninový 
desetiboj) 
 
Celková náklady 150 000 K č, dotace 50 000 K č. 

Náklady nad rámec dotace jsou hrazeny z p říjmu 
za péči o chrán ěná území. 

 



OCHRANA PŘÍRODY 
Barvínek se zajímá jak o praktickou ochranu přírody, tak i o 
ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Péče o krajinu 
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.  
V Přírodní rezervaci Studnické louky jsme na 3 ha provedly 
kosení a úklid trávy, kácení olšin. Celkově se tu po 6 dní 
zapojili do práce 43 lidé.  
V Přírodní památce U Žlíbku jsme na 0,8 ha provedli za 
sezonu dvě kosení  uklizení trávy, kácení smrčků. Celkově 
se tu po 3 dní zapojilo do práce 10 lidí. Kácením smrčků v 
předvánočním čase jsme se zapojili do charitativní akce 
Adopce na dálku. 

strom.aspone.cz 
 
Ekologická poradna Barvínku 
Díky zapojení do projektu Síť environmentální vzdělávání, 
výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji Barvínek 
provozuje ekologickou poradnu. Ta poskytuje bezplatné 
poradenství například v těchto oblastech: domácí ekologie 
(třídění odpadů, praní, zdravé potraviny, úspory energie), 
naučné stezky a cyklostezky v regionu Drahanská 
vrchovina, místní studánky a kvalita jejich vod, regionální 
historie Drahanské vrchoviny, legislativa v oblasti životního 
prostředí, metody komunitního plánování. Speciální 
kapitolu činnosti poradny představuje poradenství 
organizacím a institucím. Nabízíme poradenství v oblasti: 
práce s dobrovolníky, plánování činnosti organizace, 
fundraisingové poradenství. 
Činnost poradny je dále rozdělena do několika oblastí:   
V části „veřejnost a ochrana přírody“ poradna uspořádal 2 
exkurze pro veřejnost. Dále jsme vydali 5000 ks průvodce 
Devatero tipů na pší výlet na Drahanské vrchovině, 2500 ks 
letáku Naučné stezky jihu drahanské vrchoviny a připravili 
tématickou výstavy – Proměny Drahanské vrchoviny.  
V části „dobrovolníci v ochraně životního prostředí“ jsme 
uspořádali 8 setkání dobrovolníků a jeden třídílný seminář 
pro regionální organizace pracující s dobrovolníky.   

Další oblastí je zapojení místních obyvatel do 
komunitního života regionu. Barvínek v této oblasti 
úzce  spolupracuje s mikroregionem Drahanská 
vrchovina, se kterým máme i partnerskou smlouvu, a 
s Místní akční skupinou Moravský kras. Barvínek v 
regionu organizuje setkání klíčových osob, tvorbu 
Komunitního plánu zdraví a rozvoje. Připravili jsme 
řadu navazujících kulatých stolů, které pomáhaly 
obcím aktualizovat již vytvořené vize obcí. Na 
základě toho jsme vedly 12 pracovních skupin, které 
v jednotlivých obcích, a podle jejich zájmu, pomáhali 
jednotlivé problémy. Některé z nich byly dovedeny až 
do podoby projektové žádosti. Také jsme připravili 
dvě regionální kampaně – Dny Země a Dny Zdraví, a 
výstavu o implementaci Místní Agendy 21 v našem 
regionu. Tyto aktivity byly financovány zejména z 
projektu podpořeného Ministerstvem životního 
prostředí.  

poradna.barvinek.net 
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Barvínek, občanské sdružení 
Podomí 155 

683 04 Drnovice 

Evropský sociální fond (projekt Síť středisek 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v 
Jihomoravském kraji), Ministerstvo životního 
prostředí (projektu Zdravý mikroregion Drahanská 
vrchovina), Jihomoravský kraj (péče o Studnické 
louky), Olomoucký kraj (péče o louku U Žlíbku) 
 


