
  

                                        
 

                   V MIKROREGIONU „DRAHANSKÁ VRCHOVINA“ 
 V sobotu 10.dubna pořádalo o.s.Drnka trad    V sobotu 9.dubna pořádalo občanské sdružení Drnka  
                                                                          tradiční Ekologickou pouť k bažině „Žumpy“.  
                                                                          Přímo u bažiny proběhlo vystoupení básníka Petra Váši  
                                                                          a trubačů na lesní roh. Akce pokračovala v kulturním domě  
                                                                          vernisáží výstav fotografií „Lidé mikroregionu Drahanská  
                                                                          vrchovina“ a „Příroda a krajina v okolí Sv. Heleny(Rumunsko)“. 
   
 
      
 
       - vystoupení u bažiny Žumpy  - 
   Obecní úřad Olšany a T.K.Wild Horse Olšany pořádal           
   9.dubna tradiční putování za vodou – procházku v  
   okolí Olšan. Trasa vedla po Vandrovnici ke studánkám        
   Na hrázi,U Dudka, přes Kalečník, kolem Srubu zpět do        
   obce.Cestou vyčistili okolí studánek od odpadků a                 
   nepořádku.                                                                                - Putování za vodou Olšany - 
 
                                                                     Občanské  sdružení Studánky připravilo na nedělní  
                                                                     odpoledne pro děti tradiční „Vítání jara – otevírání studánek“. 
                                                                     Cesta ke studánkám byla pro děti zpestřena Šipkovanou, sběrem  
                                                                     odpadků,výkladem o studánkách a na konci děti čekalo překvapení. 
 
 
 
 
 
 
    - otevírání studánek ve Studnicích -  
   SEV Rychta Krásensko připravilo 16.dubna pro děti  
   a rodiče přírodovědnou stezku „Za tajemstvím lesa“,  
   v rámci které děti plnily úkoly na 12 stanovištích  
   zaměřených na les.Odměnou za splnění úkolů byla 
   výroba lesního úkolníčku a opékání špekáčků.                     - přírodovědná stezka na Rychtě - 
   Byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže, do které            
   se zapojilo 90 žáků ZŠ z Vyškova, Blanska a okolí a 
   současně probíhala v sále Rychty výstava těchto prací.  
   Dále probíhala ukázka a prodej Regionálních produktů  
   z Moravského krasu.Pro zájemce byla připravena  
   exkurze do Holštejnské jeskyně. 
                                                                                                                
   Do letošní kampaně Dny Země se zapojily Základní školy v Drnovicích, Podomí, Nemojanech, Račicích –  
   Pístovicích  a Mateřské školy v Lulči, Ruprechtově, Olšanech, Krásensku a Studnicích. 
   Na základních a mateřských školách probíhaly úklidy kolem škol, sběr odpadků, sběr starého papíru,  
   různé výtvarné soutěže, akce a besedy s ekologickou tématikou.  
   
 



        
                 - Den Země v Mateřské škole Olšany  -                     - Den Země v Mateřské škole Krásensko - 

                    
   - Den Země v Mateřské škole Ruprechtov  -      - návštěva ZŠ Nemojany v Responu Vyškov - 

            
- Den Země na ZŠ Drnovice – 

     
   - Den Země v MŠ Studnice -       - sázení lípy v MŠ Luleč -        - Den Země v ZŠ a MŠ Račice-Pístovice - 
   V některých obcích mikroregionu probíhal úklid a sázení stromků, které poskytly Vojenské lesy a statky.  
   Mikroregion „Drahanská vrchovina“ se finančně podílel na zajištění Ekologické pouti k bažině, vernisáži   
   výstav fotografií v Kulturním domě v Drnovicích, akcí na SEV Rychta v Krásensku a zajištění akcí na  
   základních a mateřských školách v mikroregionu. 
 

                                                
 
 

      Akce  se konaly v rámci projektu „Uplatňování principů udržitelného rozvoje v mikroregionu „Drahanská vrchovina“,  
      který je financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. 


