
Zpráva o činnosti OS Vinohrad za rok 2012 

5. února 2012 – 2. výborová schůze OS Vinohrad / Výbor: Zdeněk Henzl, Petr Malášek, Josef Slanina/                            

- Naplánování Členské schůze a zábavy MDŽ  

 

3. března 2012 –Členská schůze OS Vinohrad  / Výbor: Zdeněk Henzl, Petr Malášek, Josef Slanina/ 

- Zpráva o činnosti za rok 2011 

- Zpráva o hospodaření za rok 2011  

- Nové volby orgánů sdružení – Nově byli zvoleni:  Jaroslav Girszewski,  Pavlína Pospíšilová a  Jitka 

Malášková  

- Plán akcí na rok 2012 :  1. Úklid obce, 2. Pálení čarodějnic, 3. Den Dětí, 4. Sportovní den, 5. Hodová 

zábava, 6. Posezení s pamětníky, 7. Mikulášská besídka, 8. Tradiční vánoční setkání 

- Přijetí nových členů: L.Křivánková, L.Křivánek, Y.Henzlová, J.Malášková, J.Girszewski, P.Pospíšilová, 

Celkem má OS Vinohrad k 3.3.2012 – 24 členů 

 

3. března 2012 –1. AKCE : Zábava k MDŽ  / Výbor: Zdeněk Henzl, Petr Malášek, Josef Slanina/   

Zúčastnilo se asi 40 obyvatel místních částí a jejich přátel. K tanci hrála skupina J. Kupky : MIX Hajánky 

 

16. března 2012 –Zápis 3. výborové schůze   / Výbor: J.Girszewski, P.Pospíšilová, J.Malášková/   

- Rozdělení funkcí členů  - Předseda: Jaroslav Girszewski,   místopředseda: Pavlína  Pospíšilová ,     

pokladník: Jitka Malášková  

- Úkoly nového výboru   

- Naplánování nejbližších akcí : Velikonoční brigáda, Pálení čarodějnic, Dětský den. 

-Přijetí nových členů : M.Brázdová, M.Žáček, J.Pokorný,   Celkem má OS Vinohrad k 16.3.2012 – 27 členů 

-Návštěva OS Naša dědina /p. Kovář/ – Štěpánovice – za účelem zjištění možnosti provozování místní 

hospody jako klubovny. Návštěva proběhla 16.3. 2012 v 18:00 hodin. Pan Kovář nám ohledně 

provozování klubovny řekl, že je nutné, aby si OS vyřídilo Živnostenský List na provozování pohostinství a 

muselo by vést podvojné účetnictví. Provozovna by musela být napsaná na jednu konkrétní osobu a 

každý, kdo by chtěl obsluhovat, by musel mít zdravotní průkaz.  Tuto variantu jsme proto zavrhli. 

 

7. dubna 2012 –2. AKCE : Velikonoční brigáda se „zeleným“ za účelem úklidu obce                         

Zúčastnilo se asi 41 obyvatel místních částí Hajánky, Hájek a Stanoviska.  Dle abecedy : Babák M., 

Běhounek P., Dvořáková M., Filipi M., Girszewski J., Girszewska K., Henzl Z., Hrdina R., Chlupová A., 

Chlupová K., Chromá H., Chromý J., Jelínek M., Jelínková Ž., Kotouček R., Kotouček L., Kotoučková V., 

Křivánková L., Kolačná K., Kolačný P., Kotrsal L., Malášek P., Malášková J., Malý K., Malá A., Nejez M., 



Nejez L., Nejezová Z., Píchová Z., Pospíšilová P., Pospíšilová J., Pokorný J., Slanina J., Šacl P., Štulpa J., 

Trtílek F., Weissová A., Weissová M., Weissová Š., Žáček M., Žáček M. 

Akce trvala od  10:00 do 14:30                                              

Jednalo se o úklid odpadků a psích exkrementů podél komunikací, vyčištění hajánecké zmoly, podél 

kopce od spodu až po vrchní zmolu, úklid hřiště, u kapličky, cesta na Hájek kolem ostrůvků mezi poli na 

Hájku a kolem Rašovských zpět. Sběr železného šrotu a odvoz do sběru.                                                                                                        

Na brigádě se čepovalo zdarma zelené pivo. 

Brigáda byla velice prospěšná, nahromadilo se mnoho pytlů s odpadem a spousta železného šrotu. Za 

spolupráce s MÚ Tišnov byl odpad odvezen. 

 

24. dubna 2012 – Brigáda – Výpomoc zahrádkářům – čištění kopce pod Brackovýma 

Dobrovolně se zúčastnilo 5 členů OS ( A.Chlupová, Z. Hamák, J.Malášková, M.Babák. Ma.Žáček, )           

..za což jménem předsedy J.Štulpy děkujeme.         

                             

30. dubna 2012  – 3. AKCE: Pálení čarodějnic                                                                                            

Na přípravě akce a chystání čarodějnice se podíleli:  Girszewski J., Babák M., Pospíšil V., Kotouček R., 

Pospíšilová P., Žáček Ma., Dlapa M., Malášková J., Nejez M. 

Zúčastnilo se asi 40  obyvatel místních částí Hajánky, Hájek a Stanoviska a jejich přátel.                                

Akce trvala od  19:00 do 01:30. 

Byla vyhlášena soutěž pro děti o NEJ čarodějnici.   

Soutěže se zúčastnily: 

 Karolínka a Adélka Girszewska (NEJvětší čarodějnice),  

Julinka Pospíšilová (NEJnaparáděnější čarodějnice)  

Tomášek Hlavinka (NEJstrašidelnější čarodějnice). 

Akce proběhla v klidu, lidé se dobře bavili a naštěstí nedošlo k požáru i když bylo velmi suché jaro. 

 

2. června 2012  – 4. AKCE: Den dětí 

Na přípravě se podíleli:    Malášková J., Pospíšilová P., Pospíšil V., Žáček Ma., Kotouček L., Kotouček R., 

Filipi M. – sekání a úklid trávy okolo hřiště 

Akce se zúčastnilo 18 soutěžících dětí s rodiči a prarodiči. Celkem se sešlo přes 50 lidí.                             

Začátek soutěží byl od 17:00 do  20:00 hodin 

Pro děti bylo připraveno 7 soutěžních disciplín. 

 

Všem dětem jsme po dokončení soutěží předali diplomy za účast a balíčky se sladkou odměnou.                   Ty 

Nejmenší dostaly na památku plyšové zvířátko.  Svaz zahrádkářů přispěl dětem částkou 500 Kč. 

 



16. června 2012 – Brigáda – Pokus o vyčištění kamenů na konci dědiny  

Akce se zúčastnili : Kotouček L., Filipi M., Komárek P., Štulpa J., Pospíšilová P., Pospíšilová J., Malášková J. 

Brigáda byla svolána společně s ČSZ a Obecní radou. 

Po několika pokusech o vytažení kamenů a betonů jsme nakonec asi po půl hodině práci vzdali, jelikož 

tráva a kopřivy dosahovaly výšky 1 metru a nebylo se zde možné pohybovat. 

 

1. července 2012 – Brigáda – Výroba oplocení hřiště a ohniště - dovoz dřeva na lavičky a stoly 

Akce se zúčastnili : Girszewski J., Nejez M., Pospíšil V., Pospíšilová P.,  Malášek P., Malášková J.,  Kotouček L.,    

Babák M., Kolačný P., Kotouček R.   

Brigáda trvala od 8:30 do 13:30 hodin  

Průběh brigády: 

Výroba oplocení na hřišti -broušení a natírání desek , které věnoval J.Kupka                                                                                      

Broušení a natírání sloupků na plot a stožárů na uchycení sítě.                                                                                                                                           

Výroba ohniště- dovoz, uříznutí a osazení skruže na ohniště + vykopání trasy pro usazení roury na přísun 

vzduchu a následné uložení a zahrnutí.                                                                                                                                                                                 

Výroba laviček - nařezání a dovoz dřeva z lesa. Odvoz dřeva na pilu.                                                                           

Nařezání kuláčů - nohy pod lavičky 

Dřevo na lavičky bylo odvezeno na Pilu Kupka, kde nám je  zdarma nařezali. 

Na akci přispěli z vlastních zdrojů:  

J.Girszewski – zajistil traktor + benzín, motorovou pilu, barvy                                                                                                               

M.Nejez - benzín + nářadí, barva na sloupky                                                                                                                   

Pospíšilovi - nářadí, odpadní roura                                                                                                                                    

Kotouček L. - elektrický proud                                                                                                                                            

Babák M. – nářadí                                                                                                                                                               

Kupka J. - dřevo na oplocení, nařezání kuláčů 

Ostatní drobný materiál byl proplacen na MÚ Tišnov. 

 

22. září 2012 – Brigáda – Montáž laviček a stolů - odtravnění a úklid hřiště 

Akce se zúčastnili:  Girszewski J., Nejez M., Kotouček L., Kotoučková V., Chromá I., Filipi Ma., Babák M., Kolačný 

P., Kotouček R., Henzl Z., Pospíšilová P., Filipi Mi., Žáček M., Kukačka L., Pospíšilová J., Girszewska K., Nejez O., 

Nejez L. 

Brigáda trvala od 9:30 do 14:30 hodin  

Průběh brigády: 

Ženy a děti se postaraly o odtravnění hřiště  a  pohrabání písku. A potom byla natažena síť na stožáry, kterou 

věnoval M.Nejez. 



Muži se věnovali montáži laviček a stolů což znamenalo odstranění kůry,                                                                                                           

nařezání dřeva na určenou délku, sešroubování a přidělání nohou.                                                                         

Nátěr dřeva -ochrana proti vodě.         Celkem byly vyrobeny 4 lavičky a 2 stoly. 

Na akci přispěli z vlastních zdrojů:  

M.Nejez – daroval hrací síť                                                                                                                                         

J.Girszewski – pivo, 4l. barvy                                                                                                                                    

Kotoučkovi – elektřina                                                                                                                                                                                  

Ostatní spojovací materiál byl proplacen na MÚ Tišnov. 

 

22. září 2012  – 5. AKCE: Sportovní den 

Na přípravě se podíleli:    Pospíšilová P., Girszewski J., Nejez M., Kotouček L. 

Akce se zúčastnilo 6 dospělých soutěžících . Celkem se sešlo okolo 20 lidí.         

Začátek byl od 16:00 do  19:00 hodin 

Začalo se kopanou, kdy se proti sobě postavilo 6 hráčů a po skončení si dali turnaj v pingpongu v místním 
kulturním domě. 

Maminky s dětmi si u ohniště opekly špekáčky a sledovaly zápas. 

 

10. listopad 2012  – 6. AKCE:  Tramp country večer 

Na přípravě se podíleli:   J. Girszewski, J. Kupka, P. Pospíšilová, M. Nejez, L. Kotouček a byla to společná akce OS 

Vinohrad a Klubu masožrout. 

Akce se zúčastnilo asi 60 místních obyvatel a jejich přátel.  

Začátek zábavy byl od 18:00 do  24:00 hodin.  

Zábava začala okolo 18:00 hodin, aby se jí mohly zúčastnit i naše malé děti, které si při muzice kapely MIX 

Hajánky pěkně zatancovaly. Dále zde hrála skupina Duha a B-Boys.  

K občerstvení připravil J. Kupka výborný gulášek, který se rozdával zdarma pro všechny zúčastněné.  

Sponzoři akce:  Klub masožrout, Pila Kupka, Bednář Interiér, MAN-Elektro s.r.o., MIX Hajánky 

 

 

8. prosince 2012  – 7. AKCE:  Mikulášská besídka 

Na přípravě se podíleli:   P. Pospíšilová, J. Girszewski, M. Dvořáková, J. Slanina, M. Nejez, Z. Henzl,            

V. Girszewska, L. Kotouček, Mi. Žáček, Ma. Žáček, Z. Formanová, Z. Nejezová     

Besídky se zúčastnilo:     19 dětí s rodiči a prarodiči, celkem se sešlo okolo 62 lidí        

Akce trvala od 15:00 hod do 19:30 hod. 

V 15:00 hodin se dostavili rodiče s dětmi ke kapličce, kde byl pro ně nachystaný vánoční stromeček, který 

daroval J. Slanina a o jeho zakotvení se postaral Z. Henzl.  Poté jsme společně začali stromeček zdobit 

ozdůbkami a některé šikovné děti si donesly i vlastnoručně vyrobené ozdůbky a řetězy.  



Brzy jsme se odebrali do kulturního domu, který byl pro děti vyhřátý, o což se zasloužil L.Kotouček a 

M.Nejez, který také daroval brikety na topení. 

Pro děti bylo přichystané promítání pohádky, občerstvení, které sponzoroval Klub masožrout částkou 500 Kč 

a návštěva Mikuláše s doprovodem. Kdo řekl pěknou básničku nebo zazpíval písničku, dostal od andílka 

balíček sladkostí. 

A když už z dětí opadl strach a obavy z čerta, všichni si společně zatancovali na připravené diskotéce. 

Besídka se všem moc líbila a děti byly spokojené.  

Balíčky pro děti připravila M.Dvořáková a na jejich financování se podílelo OS Vinohrad společně s ČZS 

Hajánky, kteří přispěli částkou 500 Kč. Paní Girszewska pomohla s výrobou kostýmů a vzácnou návštěvu 

tvořili Mi. Žáček, Ma. Žáček a Z.Formanová. Fotografie, které jsou uloženy na našich stránkách vyfotila 

Z.Nejezová. 

 

24. prosince 2012  – 8. AKCE:  Štědrý den u kapličky 

Na přípravě se podíleli:   J. Malášková, P. Malášek, P. Pospíšilová, J. Girszewski, Mi. Žáček, J. Kupka          

Setkání se zúčastnilo:     asi 70 občanů místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Stanoviska s rodinami         

Svařáček se nalíval od 11:00 hod do 13:00. 

Od 11:00 hodin se začali místní lidé scházet u vánočního stromečku u kapličky v Hajánkách. Tam si všichni 

vzájemně popřáli krásné svátky a byl zde pro ně připravený velký hrnec plný dobrého svařáčku, který 

společně připravili a darovali manželé Maláškovi a M. Žáček. Kdo měl zájem, mohl si prohlídnout místní 

kapličku, kterou paní Girszewska v tento den otevřela k nahlédnutí. 

V dobré náladě jsme si společně zazpívali vánoční koledy, a potom jsme se všichni vrátili do svých domovů, 

kde jsme pokračovali v přípravě štědrovečerní večeře. 

Na setkání přišlo mnoho místních lidí se svými blízkými, kteří za nimi přijeli společně oslavit Štědrý den do 

míst, kde se narodili nebo zde prožili část svého života.  

Bylo to hezké setkání, které nás přesvědčilo o tom, že sousedé se zde mají rádi a navzájem se tolerují. 

Vzpomínky v podobě fotografií zaznamenal M. Žáček a P.Pospíšilová 

Závěrem: 

Naše „mladé“ Občanské sdružení zorganizovalo v roce 2012 pro svoje členy a občany naší obce                 

8 zábavných akcí a 4 brigády, při kterých jsme spolupracovali se svazem zahrádkářů a osadním výborem. 

Zjistili jsme, že nejvděčnějšími návštěvníky všech akcí jsou právě děti, kteří  sebou vezmou své rodiče a 

prarodiče a jdou se bavit, proto bychom se v roce příštím chtěli více zaměřit na ně.   

Brigády, které jsem zorganizovali, byly prospěšné obci i kulturnímu životu zde. Zvelebili jsme hřiště, kde 

se pořádá spousta akcí, ať už pálení čarodějnic, dětské dny, ale také letní opékání špekáčků nebo různé 

oslavy narozenin, a je to také jedno z mála míst, kde se mají občané možnost setkávat. Proto si myslíme, 

že energie vynaložená tímto směrem, je správná, a máme v plánu, i v  tomto roce pokračovat.                

Jen prosíme o účast více členů i nečlenů na těchto brigádách. V letních měsících je také důležité sekání 

trávy okolo hřiště a odplevelování štěrku na hrací ploše. Každý z nás by mohl svou prací přispět k tomu, 

abychom zde udrželi pořádek a mohlo se využívat. Tímto bych chtěla poděkovat L. Kotoučkovi a R. 

Kotoučkovi, kteří si  vloni sekání trávy okolo hřiště vzali za své a pravidelně se o ně starali.  

 



Za výbor OS děkuji Všem aktivním členům sdružení, kteří nám pomáhají s organizací a průběhem akcí, a 

těm kteří chodí pravidelně na výše zmíněné brigády.  

V neposlední řadě děkujeme také Všem sponzorům za spolupráci v loňském roce a Filipovi Trtílkovi, za 

ochotu a vstřícnost při konání akcí v kulturním domě. 

 

Všechny pozvánky, podrobné zápisy z průběhu akcí a fotografie můžete najít na našich internetových 

stránkách. https://sites.google.com/site/osvinohrad/, které pro Vás zpracovala P.Pospíšilová 

 

        

 

V Hajánkách, dne 10.3. 2013 

 

Zapsala:            Pavlína Pospíšilová 

 

Zápis ověřila:    Jitka Malášková 

 

Schválil:            Jaroslav Girszewski 

 


