
 

Zpráva o činnosti Spolku Vinohrad za rok 2015 

Za Spolek Vinohrad zapsala 12.března 2016 - Pavlína Pospíšilová  

Spolek Vinohrad se ohlédl za rokem 2015 

           Letošní rok 2015 byl na akce opět bohatý. Všechny se krásně povedly nejen díky dotacím 
města Tišnova na naše projekty „Věnujeme se našim dětem“ nebo „Poznej lépe svého souseda“ a 
sponzorským darům, ale především proto, že se mezi námi stále najdou dobrovolníci, kteří si najdou 
čas akce naplánovat, zorganizovat, zrealizovat, a pak vše také uklidit.  

          Těm Všem bychom chtěli v první řadě moc poděkovat, za to, že věnují spoustu svého volného 
času,  práce  a  svých  prostředků, jako už vlastní  nářadí, křovinořezy, auta, traktory, pohonné hmoty, 
el. energii, brikety, dřevo nebo uhlí na topení  pro všechny z nás. A také především musíme ocenit  
práci s  přípravou besedy,  práci s chystáním dřeva na čarodějnici, těžkou práci s dětmi u kovárny, 
odbornou pomoc při organizaci cyklozávodu , nakupováním dárků pro seniory a cen nebo dárků do 
soutěží, celovečerní  hraní a zpívání na zdejších zábavách, práci s nákupem a přípravou občerstvení , 
moderováním Mikulášké besídky, vystoupením  a zapůjčením kostýmů, navařením vánočního 
svařáku či práci s administrativou, prezentací,  pokladnou, vedením webových stránek  a 
fotodokumentací našich akcí.  

Ovšem neméně důležitou roli hrají také účastníci,  kterých je v okolí  stále více a rádi se našich akcí 
zúčastňují a bez kterých, by naše snažení nemělo význam.  

Jaké akce a brigády spolek uspořádal? 

 

7.3.2015- Výroční členská schůze a Beseda Putování s Bromptonem 2         

        Společně s březnovou Výroční členskou schůzí  našeho spolku proběhlo další pokračování úspěšné 
besedy „ Putování s Bromptonem 2 “ – Náš spoluobčan pan Pícha projel tentokrát společně s kamarádem 
panem  Strnadem napříč Evropou, aby se  zúčastnili závodů Bromptonů v Holandsku a Belgii. Cestou 
poznali spousty zajímavých historických památek  i průmyslových  a stavebních zajímavostí, které pan 
Pícha nafotil a vzorným humorným výkladem nám přiblížil.  Na besedu se dostavilo 24 posluchačů. 
 

28.3.2015- Jarní úklid obce        

            Jaro jsme zahájili jako vždy společným úklidem  místních částí a okolí.   Na brigádu se dostavilo asi  

35 lidí z toho 8 dětí.  - vyčistili jsme zmolu u Železného, posbírali odpadky podél silnice  pod Hajánkami  až  
ke kovárně v Hájku a hajánský kopec. Proběhl úklid dědiny, okolí kapličky a kulturního domu. Uklidilo se také 
podél komunikace na horní Hájek.                                                                                                                                       
Na hřišti v Hajánkách jsme vyčistili  meze nad  hřištěm a pod hřištěm,  pokáceli drobné stromky a vysekali 
keře.  Úklid Stanoviska – zajistili manželé Maláškovi a Ma. Žáček,  včetně svezení odpadků.                  
Poslední částí brigády bylo čištění třešňové aleje na Stanoviskách – pálení posekaných větví a keřů. Během 
pálení haluzí jsme  si všichni společně opekli s dětmi zasloužené klobásky, dali si  pivko a limonády.  Celkem 
se nasbíralo 38 pytlů odpadu , pneumatiky a několik kilo železného šrotu, který byl vrácen a  peníze vloženy 
do  pokladny Spolku Vinohrad.  

Brigády se zúčastnili : J.Girszewski, K.Girszewska, P.Pospíšilová, V.Pospíšil, J.Pospíšilová, J.Malášková, P.Malášek, J.Malášek, 

A.Malášková, M.Nejez, Z.Nejezová, O.Nejez, L.Nejez, M.Běhounková, L.Kotouček, V.Kotoučková, K.Kolačná, R.Kotouček, V.Kolačná, 
M.Filipi, Z.Henzl, Ma.Žáček, I. Skoupá, A.Chlupová, Z.Píchová, B.Pícha, J.Pokorný, p.Hoder , pí.Hoderová, K.Malý, A.Malá,  Klára, 
M.Dvořáková, P.Běhounek,  



 

 

 

30.4.2015  - Pálení Čarodějnic         

            Koncem dubna následovalo tradiční pálení  pálení čarodejnic, na které se hlavně děti moc těší 
a je to vlastně takové zahájení našich společných setkání a aktivit na místním hřišti v Hajánkách. 
Letos se na stavění čarodějnice podílelo  10 lidí,  ( M.Nejez, J.Girszewski, V.Pospíšil, R.Kotouček, 

M.Suchomel, Ma.Žáček, P.Pospíšilová, P.Kolačný. L.Nejez, T.Hlavinka )   a samotného pálení a opékání buřtů se 
zúčastnilo přes 50 lidí  z toho 22 dětí - místních a jejich přátel.  

 

30.5.2015  - Cyklozávod a Den dětí         

              Novou akcí pořádanou spolkem Vinohrad, jejíž patronem a spolupořadatelem byl známý 
místní cyklista Pavel Klepárník,  byl  0. ročník cyklozávodu „Hajánecké kolečko“ pro děti. Soutěž 
byla rozdělena na různé věkové kategorie a trasa závodu vedla okolo Hajánek. Celkem odstartovalo 
31 dětí a nechyběl ani závod pořadatelů . Díky sponzorům čekaly na děti poháry, diplomy, krásné 
ceny v tombole  a občerstvení.  Celkem se sešlo přes 70 lidí. 

             Odpoledne po cyklozávodě  patřilo také dětem a oslavě jejich dětského dne, kdy jsme měli 
pro děti tradičně přichystané soutěže na hřišti, nechyběl oblíbený kovář Matěj, kterého od kovárny 
děti propustili až ve 22:00 hodin a za své výkony všech 26 dětí obdrželo sladké odměny a věcné ceny 
zakoupené z dotací a daru od ZO Hajánky. Na občerstvení jsme uvařili kotlíkový guláš na ohništi a 
pro dospělé se točilo selátko na rožni. Byl to hezky strávený den s našimi dětmi a celkem se nás zde 
odpoledně sešlo přes  60 lidí. 

 

21.4. – 20.6.2015 – Zalévání třešňové aleje na Stanoviskách     

             Během jara a léta chodilo několik dobrovolníků s dětmi zalévat nově vysazenou třešňovou 
alej podél cesty na Stanoviska, ale vzhledem k extrémně vysokým letním teplotám se ani tak, 
nepodařilo několika novým stromkům zakořenit a na podzim musely být vysázeny nové.                             
Brigády se zúčastnili :  M.Nejez, P.Pospíšilová, J.Malášková, J.Girszewski, P.Malášek, Ma.Žáček, Z.Nejezová, 
L.Nejez, J.Pospíšilová, O.Nejez, T.Hlavinka, K.Girszewska, A.Girszewska, J.Malášek  

 

12.6.2015  - Úklid KD                

               Další brigádou, byl úklid kulturního domu po malování sálu, kdy proběhl kompletní úklid 
nábytku, židlí a stolů, umytí oken včetně vyčištění parket speciálním strojem s kartáči. Brigády se 
zúčastnilo 14 lidí.                                                                                                                             
Brigády se zúčastnili :  L.Kotouček, V.Kotoučková, K.Kolačná, P.Pospíšilová, V.Pospíšil, J.Malášková, P.Malášek, 
J.Girszewski, I.Skoupá, A.Dvořáková, M.Filipi, I.Henzlová, Z.Henzl, L.Hodinář  

 

 26.7.2015 - Cyklovýlet                 

             Nastartováni cyklozávodem, kdy nás nezastavili ani extrémní tepla, jsme společně s Pavlem 
Klepárníkem  podnikli cyklovýlet. Trasu Skalička – Hluboké dvory - Žernovník – Brťov - Unín - Hajánky, kdy 
jsme společně ujeli našich prvních 30 km, přežili všichni včetně dětí  a v restauraci „Ahoj“  na Žertovníku, 

jsme si dali za odměnu občerstvení.  Výletu se zúčastnilo 13 cyklistů. 



12.9.2015 – Po-hodová zábava                  

            Prázdniny uběhly jako voda  a následovala hodová zábava,  kterou ve spolupráci s klávesistou  

Jiřím Ondrem  připravila místní  skupina Mix Hajánky. Společně se přišlo pobavit a zatancovat okolo  40 lidí  
a  na občerstvení si mohli dát výborný guláš, který navařil J. Kupka. 
 

10.10.2015 - Drakiáda                 

            Podzimní vítr přál dětem i jejich rodičům na drakiádě, kde si děti vedle pouštění draků vyzkoušely 

uvařit čaj a bramborový guláš v našem novém spolkovém kotlíku nad ohněm. Celkem se zúčastnilo přes 60 
lidí z toho 26 dětí . 

 

6.11.2015 – Kytarový večer                

             Pro příznivce country jsme společně s klubem „Masožrout“ připravili setkání kytaristů a muzikantů. 
Klub Masožrout připravil výborné občerstvení a společně jsme si zazpívali country písničky. Na akci se sešlo 

přes 40 přátel hudby. 

 

16.11.2015 – Lampioňák   

            Dětmi oblíbený lampionový  průvod z Hajánek na Stanoviska byl zakončením  letošní sezóny 
venkovních akcí s  posledním opékáním špekáčků a vařením v kotlíku na ohni. Se svými lampiónky přišlo     

23 dětí a celkem se zúčastnilo přes  45 lidí.   
        

21.11.2015 – Filmový karneval 

             Ani letošní  filmový maškarní karneval opět nezklamal , sešli jsme se zde v hojném počtu 70 lidí 
z toho přes 30 dětí. Dorazila spousta dětských i dospěláckých masek, filmových hrdinů a záporáků, kteří proti 
sobě nastoupili v soutěžích a za to vyhrávali věcné ceny v tombole, které jsme mohli zakoupit z dotací  města 
Tišnova. Všichni jsme se báječně pobavili, společně se zasmáli a zatancovali si na písničky, které pro nás 
vybrali a zahráli  Dj Ońka a Dj Tom.    Na občerstvení děti dostali párek s rohlíkem a limonádu.  
 

5.12.2015 – Mikulášská besídka 

               I letos k nám přišel Mikuláš, čert a dva zpívající andílci, kteří  30 dětem  hodným i zlobivým, 
rozdali za básničku nebo písničku spoustu dobrot. Před nadílkou si děti společně nazdobily vánoční stromeček 
u kapličky v Hajánkách.  Nakonec  děti zhlédly pohádku a dostaly občerstvení. Ti, kteří vydrželi nejdéle si 

mohli zatancovat a zaskotačit. Na besídku přišlo přes 80 lidí. 

 

24.12.2015 – Tradiční vánoční svařák u kapličky na Štědrý den 

 

              Již pět roků, se během vánočních svátků  setkáváme  na Štědrý den u kapličky v Hajánkách, abychom 
si společně popřáli šťastné a veselé svátky, zazpívali koledy  a dali si výborný svařák, který již tradičně pro 
všechny připravují manželé Maláškovi s Milanem Žáčkem. Letos však chutnal ještě lépe, protože jsme ho pili 
z hajánkových hrníčků, které nechal vyrobit a všem zúčastněným daroval Martin Nejez. Pro děti jsme měli 
připravené malé dárečky a kdo se nebál, mohl se povozit  na koníkovi Staníkovi,  kterého vodila  Klárka. 
Dětem i dospělým se setkání moc líbilo. Sešlo se nás zde přes 75 z toho 24 dětí. 
 



 

Rok 2015  - Přání seniorům ( nad 70 let )  

            Od června roku 2015, také chodí paní Běhounková, vždy společně s některým členem výboru Spolku 
Vinohrad, přát k narozeninám nebo jubileu našim starším spoluobčanům. S přáním pevného zdraví,  od nás 
obdrží  i malý dárek, v podobě kytky a bonboniéry nebo likéru.                                                                  

Tento  rok přijali naši gratulaci tito spoluobčané:                                                                                    
FABIÁNOVÁ ANNA, KU ČEROVÁ MARIE, HAMŘÍKOVÁ LUDMILA, HORÁK VLASTIMIL, HORÁKOVÁ 
MARIE, KLEPÁRNÍK OTTO , KLEPÁRNÍKOVÁ LUDMILA, HRUŠÁKOVÁ BOŽENA   

 

Přehled akcí a účasti na akcích spolku Vinohrad v roce 2015 

 

 

 

 

Pavlína Pospíšilová – místopředseda SV                                                                       

Podpis:                                                               

Datum Název akce 

Celkový  

počet  

zúčastněných 

Z toho děti 

0 – 15 let 

    Ostatní 

15 a více let 

7.3.2015 Beseda - Putování s Bromptonem 2   24 0 24 

28.3.2015 Jarní úklid obce 35 8 27 

30.4.2015 Pálení čarodějnic 56 22 34 

30.5.2015 Cyklozávod –„ Hajánecké kolečko“ 75 31 44 

30.5.2015 Dětský den 63 26 37 

12.6.2015 Brigáda – úklid KD Hajánky 14 0 14 

26.7.2015 Cyklovýlet  13 4 9 

12.9.2015 Po-hodová zábava 40 12 28 

10.10.2015 Drakiáda 61 26 35 

6.11.2015 Kytarový večer 42 6 36 

16.11.2015 Lampioňák 45 23 22 

21.11.2015 Filmový maškarní karneval 73 30 43 

5.12.2015 Mikulášská besídka 82 30 52 

24.12.2015 Tradiční vánoční setkání u kapličky 75 24 51 

06 – 12  2015 Gratulace  seniorům (nad 70 roků) 8 0 8 


