
 

Zpráva o činnosti OS Vinohrad za rok 2014 

Za OS Vinohrad zapsala 7.března 2015 - Pavlína Pospíšilová  

 

Rok 2014  byl mimo jiné díky finanční dotaci od města Tišnova na projekty „V ěnujeme se našim dětem“   
a „Poznej lépe svého souseda“, na akce opět bohatý. 

        Zimní klid  jsme ukončili první jarní akcí – společným úklidem obce.  Po dlouhé zimě bývá 
velký úklid velmi potřebný a po něm místní části Hájek, Hajánky a Stanoviska vždy znatelně 
prokouknou.Velkým finančním přínosem z této akce do sdružení, byl železný šrot, který nám darovala 
paní Halabalová, za pomoc při úklidu na jejich statku na Stanoviskách. Úklidu se zúčastnilo celkem   
25 lidí. (10 dětí a 15 dospělých ) 

        Po brigádě začalo nejen jaro, ale i smršť našich aktivit. Nejprve každoroční pálení čarodějnic ,           
na které se zejména děti moc těšily, vyrobily krásné čarodějnice a opekly si buřty.  Přišlo jich 16 společně 
s rodiči. Celkem se zúčastnilo okolo 45 lidí. 

        Následovala  akce  Dětský den  naplněný soutěžemi, letos jsme na pomoc přizvali i kováře Matěje 
Žáčka, který dětem přiblížil kovářskou práci a dal jim možnost ukovat si na památku vlastní hřebíky, děti 
byly nadšené a za to jak statečně soutěžily  byly odměněny výhrami, které jsme zakoupili z dotací města      
a sponzorského daru zahrádkářů. Na občerstvení jim J. Kupka se  Z. Hanzlem  ugrilovali kuřecí stehýnka. 
Krásné počasí přilákalo asi 75 lidí a soutěžilo 33 dětí. 

       Do prázdnin jsme ještě stihli besedu Putování s Bromptonem, kterou nás provázel Mudr. B.Pícha, 
člen české výpravy milovníků kola  Bompton, který se zúčastnil společně s kamarádem                     
Ing. Františkem Strnadem Mistrovství světa Bromptonů v Anglii. O své zážitky z putování do Anglie, 
kdy po cestě poznali a nafotografovali spoustu zajímavostí v evropských zemích, se s námi přišli 
podělit. Slovem a obrazem nám přiblížili také průběh soutěže v Anglii, na těchto speciálních skládacích 
kolech. Na besedu dorazilo 22 místních obyvatel. 

        S prázdninami jsme se rozloučili Sportovním dnem  pro děti i dospělé. Nepřízeň počasí 
nezdolala naše soutěžní povahy a všech 34 lidí , 13 dětí  a  21 dospělých, jsme si sportovní soutěže 
báječně užili v kulturním domě a  díky tišnovským dotacím si každý odnesl zaslouženou odměnu. 

        Ještě úspěšnější akcí a zřejmě největší tohoto roku, kdy přišlo okolo 84 lidí ( 36 dětí ) byl 
Pohádkový maškarní karneval, na kterém se letos sešla nejen spousta dětských masek, ale i většina 
dospělých převlečených do legračních či pohádkových obleků. Bohatá tombola udělala radost malým    
i velkým a za účast v karnevalových soutěžích si každý odnesl domů pěknou, sladkou nebo  praktickou 
výhru. K tanci nám zahrála skupina Mix Hajánky a větší děti upekly na občerstvení karnevalové 
dortíky.  Ještě před začátkem karnevalu jsme ve spolupráci se spolkem Za sebevědomé Tišnovsko,  
městem Tišnovem a ČZS v Hajánkách, alespoň trošku přispěli k obnově třešňové aleje na 
Stanoviskách, kam jsme se vydali s dětmi sázet mladé stromky. Celkem se sešlo 12 místních obyvatel 
a několik dobrovolníku z Tišnova a vysázelo se okolo 32 stromků. 

        Podzimní akce doplnila hojně obsazená Drakiáda  na Stanoviskách , kdy se i za sychravého počasí 
vydala spousta rodičů se svými dětmi  pouštět své draky. Celkem se nás tam sešlo okolo   60 z toho 24 
dětí.  I když bylo nevlídné  počasí, vítr pěkně pofukoval, proto nebyl nikdo, komu by drak nevzlétl.  
Dětem jsme potom za odměnu dali opečené brambory a kdo nechtěl mohl si opéci špekáček, který mu 
donesli rodiče nebo ochutnat výborný bramborový guláš, který v kotlíku nad ohněm za pomocí babičky 
uvařil Ondrášek Nejez. Pro tatínky jsme narazili malý soudek piva, který nám zůstal ze sportovního dne. 



       

  V předvečer 17. listopadu, jsme se vypravili s dětmi na náš 1. lampiónový průvod. Sešli jsme se v počtu 
52 lidí u kulturního domu v Hajánkách , a poté jsme společně vyrazili Borovičkami k ostrůvku na 
Stanoviska, kde jsme měli připravené překvapení v podobě  ohně a podařilo se nám tajemně osvítit staré 
stromy na ostrůvku. Počasí nám přálo, protože celou cestu nás doprovázela silná mlha, a tak cesta byla 
strašidelná, hustou tmu rozbíjela jen světýlka z našich lampionů. Kdo celý pochod zvládl a dorazil až 
k ostrůvku, mohl si na připraveném ohni opéci špekáček a na zahřátí každý malý i dospělý dostal čaj, který 
jsme uvařili v kotlíku nad ohněm. 

        Předposlední akcí tohoto roku bylo zdobení stromečku u kapličky v Hajánkách a Mikulášská 
nadílka.  Po nazdobení stromečku  jsme se odebrali do kulturního domu. Předtím, než přišel Mikuláš 
s čertem a andělem, mohli jsme zhlédnout pěkné hudební vystoupení, které si pro nás letos připravila 
Mirečka Komárková a Karolínka Vašková, kdy společně za doprovodu flétny zazpívaly několik  
vánočních koled a balad. Po Mikulášské nadílce, kterou muselo podstoupit 35 dětí jsme dětem pustili 
pohádku a dospělí si mezitím mohli pochutnávat na čertovském guláši, který pro všechny navařil klub 
Masožrout.  Pro děti připravila M. Dvořáková obložené rohlíky a napekla jim perníčky. V kulturním    
domě se v ten večer sešlo přes 75 lidí. 

         Celý rok jsme ukončili tradičním setkáním místních občanů na Štědrý den u vánočního 
stromečku u kapličky v Hajánkách, kde se každoročně scházíme u dobrého svařáku, který nám 
připravují manželé Maláškovi s Milanem Žáčkem. Letos jsme si za doprovodu hudebních nástrojů 
zazpívali koledy, děti dostaly  malý dáreček (rolničky), vzájemně si popřáli a po společné fotografii, 
jsem se rozešli do svých domovů. Tato akce se stává čím dál tím více oblíbenější, letos se  nás sešlo 
okolo 70 lidí. 

Děkujeme všem, kdo nám s pořádáním akcí pomáhají, a všem účastníkům, bez kterých by pořádání 
akcí nemělo smysl  a v neposlední řadě  Městu Tišnovu za finanční podporu našich projektů a všem    
za sponzorské dary. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Podpis:                                                                    Pavlína Pospíšilová – místopředseda OS Vinohrad 

 

Datum Název akce 

Celkový  
počet  

zúčastněných 

Z toho děti  

0 – 15 let 

    Ostatní 

15 a více let 

5.4. 2014 1. Jarní úklid obce   25 10 15 

30.4. 2014 2. Pálení čarodějnic 45 16 29 

1.6. 2014 3. Dětský den 75 33 42 

7.6. 2014 4. Putování s Bromptonem 22 3 19 

31.8. 2014 5. Loučení s prázdninami 34 13 21 

19.10. 2014 6. Drakiáda 61 24 37 

25.10. 2014 7. Den stromů 12 6 6 

25.10. 2014 8. Pohádkový karneval 84 36 48 

16.11. 2014 9. Náš 1. lampioňák 52 19 33 

6.12. 2014 10. Mikulášská besídka 75 35 40 

24.12. 2014 11. Vánoční setkání 70 17 53 


