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1.  Kdo jsme 
 
První návrh a první debata o možnosti založení spolku na pořádání akcí a realizaci dalších 
nápadů padl začátkem léta roku 2010. Hlavní idea byla a je propojit všechny aktivní sousedy 
a kamarády, kteří mají zájem společně spolupracovat na kulturních a sportovních akcích v obci. 
 
Tříčlenný přípravný výbor ve složení Bc. Kateřina Kessnerová, Jana Bartoňová a Zdeněk 
Bartoň připravil ve spolupráci s dalšími přáteli návrh stanov a zaregistrovali je na Ministerstvu 
vnitra ČR podle Zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 
 
Občanské sdružení NAŠA DĚDINA vzniklo 1.10.2010  ustavující schůzí jako dobrovolný 
spolek na podporu rozvoje kulturního a společenského. 
Sdružení působí po celém území České republiky. 
 
sídlo o. s.: Štěpánovice 38 
 
poštovní adresa:  Štěpánovice 38, PSČ 666 02 
 
IČ: 228 588 31 
bankovní spojení: Poštovní banka 
číslo účtu: 240495057 / 0300 
 
webové stránky: www.nasadedina.webnode.cz 
e-mail: nasadedina@seznam.cz 
 
mobilní telefon: 607 291 279 
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2  Lidé ve sdružení 
 
Nejvyšším orgánem o. s. NAŠA DĚDINA je členská schůze, funkci statutárního orgánu o. s. 
vykonává  5-ti členný výbor, který je volen ostatními členy sdružení. 
 
Složení výboru voleného členskou schůzí 1. 10. 2010: 
Zdeněk Bartoň, předseda 
Bc. Kateřina Kessnerová, místopředsedkyně 
Martina Senohrábková 
Věroslava Kovářová 
Pavel Vaněk 
 
Revizorem sdružení je Bc. Richard Mašek.  
 
Počet členů o. s. 15, do konce roku odešel 1 člen , přibyli 2 členové 
 
1. výroční členská schůze občanského sdružení se konala 28.9.2011 za účasti 11 členů.  
V době konání výroční schůze mělo občanské sdružení 16 členů – členská schůze byla tedy 
v souladu se stanovami občanského sdružení usnášeníschopná. 
 
Složení výboru zvoleného na výroční schůzi: 
Zdeněk Bartoň, předseda 
Bc. Kateřina Kessnerová, místopředsedkyně 
Dagmar Lazarová 
Věroslava Kovářová  
Aleš Lazar 
 
Revizorem občanského sdružení je i nadále Bc. Richard Mašek.  
 
V průběhu roku 2011se členská základna ustálila na 16-ti osobách, které se podle svých 
možností a schopností podílí na přípravě a provedení jednotlivých akcí a dalších aktivit, 
pořádaných pod hlavičkou sdružení. V současnosti jsou všichni dosavadní členové občanského 
sdružení obyvateli obce.  
Potěšitelný je i fakt, že s námi spolupracuje a účastní na našich akcích řada přátel 
a sympatizantů jak ze Štěpánovic, tak z okolí.  
 
 
3.  Naše aktivity 
 
Jedná se především o pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí se zaměřením 
na využití volného času rodičů a dětí, dále pak ochrana kulturních hodnot a tradic, ochrana 
přírody a podobně. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení. 
Snažíme se svou činností získávat podporu veřejnosti a jiných zájmových organizací.    
21. listopadu 2010 jsme otevřeným dopisem zastupitelstvu obce Štěpánovice  představili svoji 
existenci a připravenost spolupráce. 
 
Založením e-mailové adresy sdružení a shromážděním kontaktů na přátele dáváme možnost 
informovat o dění, koncertech a dalších společenských aktivitám všem, kdo mají zájem. 
Zároveň toho využíváme například při hromadném objednávání vstupenek. 
Počátkem roku 2011 byly spuštěny spolkové internetové stránky a zřízena vývěska 
u domu č. p. 38. Jak stránky, tak vývěsku sdružení užíváme k rychlejšímu informování o naší 
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činnosti i o zajímavých akcích našich přátel. Většinu námi pořádaných akcí avizujeme 
roznášenými letáčky do všech schránek ve Štěpánovicích. Vybrané akce jsou ještě inzerovány 
v tišnovském periodiku VOX a NOVÉ TIŠNOVSKO. 
  
Pro malé i velké jsme uspořádali, případně se podíleli na těchto akcích: 
 
 
Rok 2010 
 
� Pyžamová párty – zahájení letních prázdnin odpoledním programem pro děti a rodiče 

s večerním posezením u táboráku 
� Drakiáda s MŠ Štěpánovice – připravili jsme odměny pro děti ( perníkové medaile) 

a občerstvení 

 
� Sbírka dárků pro děti z Heřmanic – na základě společné potřeby pomoci lidem postiženým 

srpnovými povodněmi jsme navázali kontakty s představiteli obce Heřmanice u Frýdlantu  
a uspořádali sbírku nových hraček pro děti této obce.(1.11. až 28.11.) 

� Adventní dílnička - v pronajatých prostorách jsme připravili možnost výroby vánočních 
ozdob pod vedením zkušených lektorů a se zajištěním materiálu 

 

                                   
 
� Mikulášská nadílka  
� Vánoční procházka za zvířátky 
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� Vánoce pro Heřmanice 
- hračky byly jako  jednotlivé vánoční balíčky  připraveny podle seznamu dětí poskytnutém  
z Heřmanic, odvezeny a předány na OÚ Heřmanice (13.12.2010) .  

      Sesbírali jsme hračky za téměř 10 000,- Kč. 
      Dopravu jsme hradili ze sponzorského příspěvku.  

                    

� PF 2011  - roznesení přání ve formě záložky do knížky  s logem našeho o.s. a kalendářem 
do všech domů ve Štěpánovicích. 
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Rok 2011 
 
� Běžky do Nového Města na Moravě s Jupíkama (2.1.) 
� Hudebně degustační víkend v Pouzdřanech (14. - 16.1.) 

– zorganizovali jsme víkendový rodinný pobyt u našich přátel s koštem vína 
a hraním na kytary 

� Sbírka autolékarniček pro Adru (leden - únor)  
– na výzvu společnosti Adra jsme vytvořili sběrné místo starých autolékárniček 

� Výroba blahopřání k MDŽ a jejich roznesení všem ženám ve Štěpánovicích, taky jsme jim 
nechali zahrát v obecním rozhlase pěknou písničku 

� Beseda s cyklotrempem Honzou Vlasákem (30.3.) 
– zajištění prostor a audiovizuálního zařízení pro promítání z cest známého cestovatele 

 

                                     
 
� Sbírání a přenášení migrujících žab v obci (březen – duben) 

– dobrovolná brigáda na pomoc při záchraně ropuchy velké ( organizovala ZŠ Doubravník) 
Dvě odpoledne stavění dočasných zábran a 12 sběrových pochůzek dle potřeb organizátora. 
 

                  
 

� Drátkování a velikonoční tvoření (3.4.) 
– opět rodinné rukodělné dopoledne. 
Zajišťujeme materiál, prostory a lektory 

� Odemčení Swarcavy (9.4.)  
– malá vodácká slavnost s posezením u táboráku 
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� Smrtná neděle  (10.4.)  
– oživení tradičních zvyků – společná výroba, zdobení a vynášení Morany, zdobení 

a přinesení létéčka . 
 

                                    
 
� Den Země čištění břehů řeky (16.4.) 

– dobrovolná brigáda na sběr odpadků na březích řeky Svratky v katastru obce Štěpánovice,  
v délce 2 kilometry. Naplnili jsme 13 velkých pytlů a zajistili likvidaci. 

       

                                   
 
� Cyklovíkend pod Pálavou (21.-25.4.)  

– čtyřdenní pobyt pro rodiče a děti u přátel v Pouzdřanech, spojený s denními projížďkami 
na kolech do okolí  

� Vodácký trénink na Svratce (8.5.)  
– pro nevodáky seznámení se základy vodáctví 

� Splutí Divoké Orlice s vodáckým oddílem Racek Brno (14.5.) – výlet  
� Den rodiny 15.5.  

– pěší výlet na tišnovskou rozhlednu na Klucanině  
� Zahájení výstavy fotografické soutěže  „Fotíme našu dědinu“ (25.6.) –vernisáž 

– na podzim 2010 jsme vyhlásili fotografickou soutěž, shromáždili dodané fotografie 
a ve spolupráci s majitelem občerstvení „Na Mlýně“ panem Matouškem zrealizovali 
výstavu, na které příchozí návštěvníci hlasovali o nejlepší fotku.  

� II. Pyžamová párty (1.7.) 
– zahájení letních prázdnin, podvečerní program (hry) pro děti, posezení u táboráku, 

zajištění teepee pro přespání dětí 
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� Dernisáž fotosoutěže  
–vyhlášení výsledků (31.7.) 

� Splutí Jihlavky (10.9.) 
– vodácký výlet 

� V rámci Evropského roku dobrovolnictví jsme se zúčastnili výstavy Dobrovolnictví 
na Tišnovsku a besedy s poslankyní Evropského parlamentu paní Zuzanou Brzobohatou 
(11.9. – 4.11.2011). Součástí výstavy byl panel se zmínkou o činnosti našeho o. s. 

 

                                 
 

� Víkend v Pouzdřanech s promítáním o Portugalsku a tématickým výšlapem 
na Pouzdřanskou step (4.- 6.10.) 

� Výroba draků s Petrem Klimešem (16.10.) 
� Promítání a povídání s Honzou Vlasákem o jeho cyklovandru po Albánii (15.11.) 
� Výroba přání PF 2012 technikou suchá jehla 

– společná ruční práce a spolupráce při výrobě přání, které jsme osobně roznesli do všech 
domů ve Štěpánovicích 

� Zamčení Swarcavy (20.11.) 
� Adventní dílnička (27.11.) 
� Křest kalendáře 2012 

– před adventní dílničkou jsme slavnostně pokřtili  kalendář na rok 2012 sestavený 
z vítězných vybraných fotek fotografické soutěže „Fotíme našu dědinu“. Kmotrou tohoto 
povedeného díla se stala poslankyně parlamentu EU paní Ing. Zuzana Brzobohatá.  
Část nákladů na tisk hrazena ze sponzorských příspěvků. 
Původně plánovaný náklad 30ks byl dvakrát dotiskován. 

 

                                         
� Po dědině chodí Mikuláš (5.12.) 

V roce 2011 jsme pořádali nebo se podíleli na bezmála třiceti akcích. 
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4.  Finanční zpráva 
 

Občanské sdružení Naša dědina není vlastníkem žádného nemovitého majetku. 
 

Příjmy a výdaje jsou vedeny v peněžním deníku a na účtu občanského sdružení. 
 

Příjmy  –   tvoří členské a dobrovolné příspěvky, dobrovolné vstupné z pořádaných akcí 
a sponzorské dary. 
 

Výdaje  –  tvoří většinou nákup materiálu na dílničky a zajištění akcí včetně drobného 
občerstvení pro účastníky, dále ceny a odměny v soutěžích pořádaných občanským sdružením, 
pronájem prostor a podobně. 
 

Příjmy  v roce 2010 Výdaje v roce 2010 
CELKEM: 12.298 Kč CELKEM: 9.222 Kč 

Příjmy  v roce 2011 Výdaje v roce 2011 
CELKEM: 19117 Kč CELKEM: 9.218 Kč 
 
 
5.  Plán činnosti na rok 2012 
 

V následujícím roce se chceme zaměřit na zlepšení organizace při přípravě tradičních akcí 
a následně nabídnout atraktivní nabídku nových vícedenních akcí pro rodiny s dětmi.        
Vyhlášením II. ročníku fotosoutěže s novými tématy oslovit početnou skupinu amatérských 
fotografů, kteří se mohou těšit na výstavu svých snímků.  
Jednou z vizí je podílet se aktivně na zkrášlování naší obce, tímto ji dobře prezentovat, 
potažmo i Mikroregion Porta, jehož jsme nedílnou součástí. V této věci jsme již v jednání 
s majitelem zelených ploch kolem železniční zastávky Štěpánovice, kterým je SŽDC Brno. 
 
 
6.  Poděkování 
 

Poděkování patří všem aktivním členům, přátelům a sympatizantům za to, že přispěli svým 
dílem i dary k úspěšné organizaci akcí v roce 2010 a 2011.  
 

A velký dík patří dárcům a sponzorům, kteří naši činnost a nápady finančně podpořili. 
Jsou to: 
pan Jiří Šubert,  firma VP OKNA s. r. o.  Kuřim 
pan Josef Uchytil, firma UCHYTIL s. r. o.  
pan Tomáš Ondráček, ing. 
pan Luboš Chvíla, ing. 
pan Zdeněk Koláček, Zámkařství Koláček s. r. o.   
 
 
7.  Závěrečné slovo předsedy 
 

Občanské sdružení N.D. má za sebou rok a půl svojí existence. I za tuto krátkou dobu dokázalo 
svoji životaschopnost. Veřejnou aktivitou se zařadilo mezi další činné spolky v obci i regionu. 
S mnohými z nich jsme navázali kontakty a spolupráci. 
Jsme sdružením otevřeným pro všechny, kdo mají zájem podílet se s námi na kulturním  
a společenském životě. Velice rádi navážeme nová přátelství. 
Řídíme se heslem "Každý podle svých možností a schopností." 
 
Zdeněk Bartoň, předseda o. s. 


