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''Putováni 
Za vodou,. -

oÚ olšany zorganizoval 3"7.duhna ZCI3'& pochod
,,Putování za vodou'*. Z olšarp vyraziÍ autohus do
Fozo ic k hájence. 0dtud se.rÍčastníci vydafli po
modné tun. značce k Srnčí a Žalmanové studánce
a ke z ícenině hradul V!!ďemberk, dalším zastawením.l
by! Žalmanťrv kámern a c'nata '7ifier"g'nr'n$ee, kde
bylo p ipraveno občerstvearí'Pak se častníci vyda!í
po žluté značce k rozcestn'líku Katečrrík,
kolenn stuldá n ky K-o_reti'n&a n

V sobotu !.0. dubna 2o1o po ádalo o"s. Ernka
tradiční jarní putování k drnovickémrr rnok aďu
Zumpy. P ímo ul bažiny proběhlo vystoupení
komorního kvarteta a tnubačťr na lesní roh.
Frogram dále pokračova! v t< nosále divadelním
p edstavením brněnského souboru Verdis
',Yetti a Mauglí v Nepálu'". V KD pak pnoběhla
slavnostní vernisáž v' staw student z HEN Fss
MU v Brně ',Mikroregion Dv - Eenius loci'n a

""Spolky v rnikronegionu DV'' a v, stavy F'Klvače
"nRumunské Karpaty _ mezl rninulostí a budoucností"'

lVa zákĚadmíclr školách probíhaĚy kliďy il<olerm školo
tiklid !esa, sběn starého papínu. rno měkteré žáky
si p lpnavily paní učltelky besedu ma ténna Derr Eemě
nebo projektové vyučowánrí s ekologickou ténmatikclu.
Děti si vyzkoušely modeláž tsvětin z FET lahvín
šnečí závody a vydováděly se p i r zrr' ch soultěžíeh-

SEV Rychta Knásensko p ipravila 24"4.2o10 pno
děti a jejich rodiče P írodovědnou stezku, na
které mohly děti zjistitn jak složitou cestu rmá
pylové zrnko z květu na květ" Jako zví átka
putovaly po stezce, prolézaly Aniadninul nFto na
$<onci stezky si vyrobily píšťalku. F i jarmínn pětibojÍ
a hrátkách s vojensk, mi lesy za azovaly polrlí a
fln'lčrrí květiny, luštily tajenku nebo si nnohty vyzkoušet
vázání panenek z l' ka. V btldově Rychty probíhala
v' stava projektové soutěže žák základ" škol Podormío
l_lpovce, Sloupu a dalších" Návštěvrrícl si zde mollll
zakoupit v, robky z Moravského E<rasuo z Fain Trade
obchodu nebo t eba oclrr..ltnat pannpe[iš[<ovol'l sodovku.

CIbčanské sdružení studánky p ipravilo rra nedělní
odpoledne 25. dubna otevírání sturdánek ve
Studnicích. Cesta ke studánkám hyla pro děti a
jejich rodiče zpest ena r zrr' rni koly a hrami, na
konci čekalo děti p ekvapení a opé[<ání špekáčk .

v někter ch obcích mikroregionu probíhal liklid' sběr železného šrotu a sázení stromk 
' 

ktéré poskytly
Vojenské lesy a Štatky čR.

Mikro egion -Drahanská vrchovina" se finančně podílel na zajištění akcí sEv Rychta v Krásensku a
v stavě občanského sdružení Drnka - ',Mikroregion Dv - genius loci".

Akce proběhly v rámci pro^jektu ,, Drahansk vrchovina - mikroregton bez baríér" ktery jefinancován z RevolvÍngovéhoJbndu MŽP'
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