
Zpráva o činnosti OS Vinohrad za rok 2013  

 

Členská sch ůze OS Vinohrad – 10. b řezna 2013  

- Nové volby orgánů sdružení – Stávající výbor byl zvolen i na rok 2013  

  Ve složení: Jaroslav Girszewski, Pavlína Pospíšilová a Jitka Malášková   

- Ostatní ujednání viz. zápis. 

 

1. Akce: Jarní úklid obce  

Akce prob ěhla:      20. dubna 2013  od 10:00 do 16:00 hodin  

Brigády se zú častnilo :     asi 32 ob čanů místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Stanoviska  

Při brigádě došlo k vyčištění hřiště, pořezání keřů okolo hřiště a vyhrabání trávy, úklid dědiny, hajánského 
kopce, sběr odpadků okolo silnice až na Hájek a Stanoviska. 

Na dolním konci jsme vysbírali kameny, které zavazely sekání trávy, byla vyčištěna komunikace ke studni,  

Společně se zahrádkáři jsme popálili na kopci staré haluze. 

Na Hájku u Gromusových jsme vyčistili celou zmolu, a vytahali spoustu železného šrotu, který jsme vrátili 
do sběru a peníze vložili do OS. 

Na Stanoviskách kluci vyčistili meze okolo silnice na statek a u křížku. 

Během úklidu bylo zajištěno u hospody pivo zdarma a pro děti limonády. 

Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme za pomoc. 

 

2. Akce: Pálení čarod ějnic  

Datum akce:      30. dubna 2013  od 20:00 do 01:00 hodin 

Akce se zúčastnilo:     asi 50 občanů místních částí Hajánky, Hájek, Jamné, Stanoviska a hosté     

Na vatru, kterou postavili kluci, děti vyrobily 3 krásné čarodějnice. Ve 20:00 hodin jsme zapálili oheň, děti 

s rodiči si potom opekli špekáčky na malém ohništi. Pro všechny bylo k dispozici zdarma pivo a pro děti 

limonády. Pálení ohně jsme nahlásili na hasičskou stanici v Tišnově.  

Byl zakoupen kryt pružin na trampolínu, na který p řispělo m ěsto Tišnov – z dotací.  

 

3. Akce: Den d ětí 

Datum akce:      2. června 2013  od 14:00 do 18:00 hodin 

Akce se zú častnilo :     21 dětí se svými rodi či a prarodi či, celkem okolo 60 lidí 

1. BRIGÁDA – ÚKLID HŘIŠTĚ – SEKÁNÍ TRÁVY, VYPLEVELENÍ A POHRABÁNÍ H ŘIŠTĚ. 

Pro děti jsme měli připraveno 9 soutěžních disciplín. 

Za odměnu děti obdržely balíčky se sladkostmi a školními potřebami, na které nám přispělo m ěsto Tišnov  
formou dotací. Všechny děti také dostaly malé občerstvení - špekáček a limonádu, na které nám přispěl 
místní Svaz zahrádká řů. 



                                                          

4. Akce: Lou čení s prázdninami a sportovní den  

Datum akce:      31. srpna 2013  od 15:00 do 20:00 hodin 

Akce se zú častnilo :     asi 35 místních lidí - d ětí a dosp ělých 

                                                                  

2. BRIGÁDA - Před uspo řádáním sportovního dne jsme uklidili a p řipravili h řišt ě 

– SEKÁNÍ TRÁVY, ČIŠTĚNÍ HŘIŠTĚ   

Úmyslem akce bylo strávit společný sportovní den dětí a dospělých, proto jsme zvolili mimo jiné i sportovní 
disciplíny, kdy je možné, abychom si zahráli všichni společně. 

- turnaj ve vybíjené, fotbalu, ping pongu, a poté následovaly jízdy na kole a střílení. 

Byl to velmi povedený poslední prázdninový den, všichni se dobře bavili, děti dostaly balíčky se sladkostmi     
a dospělí sprchové gely za sportovní výkony, na které nám přispělo ze svých dotací město Tišnov. 

Dále byly za finance poskytnuté z dotací zakoupeny 2 míče, síťka a pálky na stolní tenis. 

Pro všechny zúčastněné bylo zdarma připraveno občerstvení od OS Vinohrad – pivo, limonády a špekáčky. 

 

1. Výborová sch ůze - 7. září 2013 

 (J. Girszewski, P. Pospíšilová, J. Malášková, Z. Henzl, J. Kupka, M. Dvořáková, L. Kotouček, M. Nejez)  

* Plánování Po-hodové zábavy a brigády    

 - Bude svolána brigáda na úklid v KD po výměně oken – zajistí P. Pospíšilová 

 - Zakoupení občerstvení – limonády, guláš, pivo, víno, káva… - zajistí: J. Kupka, J. Malášková, Z. Henzl,                

 J. Girszewski, M. Dvořáková, P. Pospíšilová 

  - Rozdělení činností během zábavy - obsluha v sále: Vinohrad (P. Pospíšilová, J. Malášková, V. Pospíšil)    

  a obsluha v hospodě: klub Masožrout (M. Nejez, J. Girszewski) 

* Naplánování karnevalu  

  - Zakoupení odměn do tomboly a občerstvení zajistí: P. Pospíšilová, J. Malášková 

  - Vyzdobení sálu zajistí: P. Pospíšilová  

  - Topení zajistí: Z. Henzl, J. Pokorný  

  - Halloweenské mufiny zajistí a upeče: P. Pospíšilová, M. Běhounková 

  - Program a organizaci karnevalu zajistí: P. Pospíšilová, J. Malášková 

  - Rozdělení obsluhy - v sále (V. Pospíšil, V. Kotoučková) a obsluha v hospodě (M. Filipiová) 

  Bylo dohodnuto, že na karneval bude pozvána skupina DUHA a MIX Hajánky - zajistí: J. Kupka, Z. Henzl  

 

5. Akce: Po-hodová zábava  

Datum akce:      14. září 2013 od 18:00 do 02:00 hodin  

Akce se zú častnilo :     asi 60 lidí, obyvatelé místních částí a jejich p řátelé  

                                                                  

3. BRIGÁDA - Před po řádáním zábavy bylo nutné provést úklid celého kultu rního domu, jelikož zde 
prob ěhla vým ěna dřevěných oken za plastové a bylo nutné uklidit nepo řádek po stavebních pracích. 
Kulturní d ům i hospodu. Brigády ve středu 10. 9. 2013 se zúčastnilo asi 15 lidí. 



 

Zábava byla pořádána ve spolupráci s Klubem Masožrout, o občerstvení v sále se postaralo OS Vinohrad     
a v hospodě obsluhovali Masožrouti.   

Začátek byl od 18:00 hodin, aby se mohly zúčastnit i naše malé děti. K tanci a poslechu hrála skupina          
MIX Hajánky a k občerstvení připravil J. Kupka výborný gulášek. 

Všichni se dobře bavili a veselá nálada pokračovala po odchodu dětí až do pozdních nočních hodin.  

 

6. Akce: Drakiáda  

Datum akce:      13. října 2013 od 14:30 do 16:30 hodin 

Akce se zú častnilo :     asi 45 lidí - rodi če a prarodi če s dětmi a na obloze se vznášelo asi 12 drak ů 

                                                                  

Za podzimního slunečného odpoledne jsme se se svými dětmi vypravili na Stanoviska, kde jsme se na louce 
pokoušeli rozlétat naše draky. 

Někomu se povedlo, někomu ne, ale i pohled na oblohu, kde létali ostatní draci, byl uspokojující a teplé, 
slunečné počasí, které ten den bylo, v každém z nás zanechalo úžasné vzpomínky na nevšedně strávený 
den s našimi dětmi. 

 

4. BRIGÁDA:  - 20. 10. 2013 prob ěhla na rychlo svolaná brigáda – spolupráce s Osadní m výborem 

Šlo o úklid - pálení haluzí a strom ů, které byly vykáceny za ú čelem nové výsadby t řešňové aleje 
okolo cesty na Stanoviskách. 

Tento rok budeme pokra čovat v další části – zajiš ťuje Tišnov. 

 

7. Akce: Halloweenský karneval a country zábava  

Datum akce:      9. listopadu 2013  od 17:00 do 02:00 hodin 

Akce se zú častnilo :     32 dětí se svými rodi či a prarodi či, celkem okolo 80 lidí 

                                                                  

Akci jsme pořádali společně s Klubem MASOŽROUT  za finanční podpory města Tišnova  a sponzorských darů 
od firmy Pila Kupka, MAN-Elektro s.r.o., BEDNÁ Ř Interier . 

Připravena byla pestrá tombola (financováno z dotací města Tišnova) a občerstvení, které dostaly všechny 
děti zdarma. 

Rodiče si pochutnali na výborném gulášku od Klubu Masožrout. 

Dobrá nálada všech zúčastněných naznačovala, že se karneval vydařil a za krásné hudby skupiny 
DUHA, která se starala společně se skupinou Mix Hajánky  o hudební doprovod, jsme se protančili až do 
pozdních večerních hodin. 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE. 

 

 

 



 

2. Výborová sch ůze - 1. prosince 2013  

(J. Malášková, J. Girszewski, P. Pospíšilová, L. Kotouček, Z. Henzl, M. Nejez) 

*Plánování Mikulášské besídky  

    - Zajištění a usazení vánočního stromečku, vyhledání baněk a osvětlení zajistí:  J. Girszewski , Z. Henzl   

    - Zajištění kostýmů a Mikuláše - J. Girszewski, J. Malášková , M. Žáček, M. Žáček, I. Skoupá, M. Jelínek 

    - Rozplánování financí na dárky pro děti a jejich zakoupení zajistí: P. Pospíšilová 

    - Občerstvení pro děti – pečená kuřecí stehna – zajistí: M. Dvořáková, a upeče: M. Běhounková 

    - Vytápění v sále zajistí:  L. Kotouček, J. Girszewski 

    - Občerstvení a obsluhu v KD zajistí: P. Pospíšilová, J. Malášková, V. Pospíšil 

    - Obsluhu v hospodě zajistí – J. Girszewski, M. Nejez 

    - Promítání pohádky – projektor + hudbu zajistí: M. Nejez 

*Plánování Štědrého dne u kapličky  

    - Svařák zajistí: J. a P. Maláškovi a M. Žáček 

    - Zakoupení a výrobu dárečků pro děti zajistí: P. Pospíšilová  

 

8. Akce: Mikulášská nadílka a zdobení strome čku 

Datum akce:      7. prosinec 2013  od 15:00 do 20:00 hodin 

Akce se zú častnilo:      25 dětí se svými rodi či a prarodi či, celkem okolo 60 lidí.   

                                                                  

Průběh akce :   

Již třetím rokem jsme se sešli, abychom s našimi dětmi nazdobili stromeček u kapličky a připomněli si tak 
blížící se Štědrý den a vánoční svátky.  

A nejen to, přišel k nám i Mikuláš se svým doprovodem a všichni, co řekli hezkou básničku nebo zazpívali 
písničku, dostali od Mikuláše balíček sladkostí, na který jsme dostali finance z dotačního programu města 
Tišnova. Pro děti jsme měli přichystané zdarma občerstvení - pečená kuřecí stehýnka s chlebem. 
Nakonec jsme promítali pohádku Peklo s princeznou.  

 

 

9. Akce: Št ědrý den u kapli čky 

Datum akce:      24. prosinec 2014  od 11:30 do 12:30 hodin 

Akce se zú častnilo :     asi 55 obyvatel z Hajánek, Hájku a Stanovisk se svými rodinami 

Od 11:30 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 připraven velký hrnec plný dobrého punče, který společně 

připravili a darovali manželé Maláškovi a M. Žáček.  

Děti našly pod stromečkem malý dáreček (sádrové vánoční ozdůbky na vybarvení) - dotace Tišnov. 

 



 

Ostatní  

V roce 2013 nám vyšly 3 články v Tišnovských novinách - Karneval, Mikulášská besídka a Přání OS k vánočním 

svátkům a poděkování za dotace městu. 

Fotografie můžete najít na našich internetových stránkách.   http://osvinohrad.rajce.idnes.cz/ 

 

Poděkování: 

Za výbor OS děkuji Všem aktivním členům sdružení, ale i nečlenům, kteří nám pomáhají 

s organizací a průběhem akcí a těm, kteří chodí pravidelně na brigády.  

Také Všem sponzorům za příspěvky, městu Tišnovu za poskytnuté dotace, klubu Masožrout, 

Svazu zahrádkářů a Osadnímu výboru za velmi dobrou spolupráci. 

 

        

V Hajánkách, dne 8. 3. 2014 

 

Zapsala:     Pavlína Pospíšilová 

 

Zápis ověřila:     Jitka Malášková 

 

Schválil:     Jaroslav Girszewski  
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