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Slovo úvodem 

 Po panu kronikáři Ing. Františku Filipovi, který zesnul 19. června 2016, 

jsem byla k 1. září 2016 panem starostou Františkem Švarcem pověřena 
psaním nové kroniky Vinoře a správou archivu. V posledním srpnovém 

týdnu jsem letopisecký archiv dala převézt na Městský úřad, kde je lépe 
uložen, uvolnily se tím prostory v Infocentru Na Rychtě pro kulturní 

referentku, a co považuji za nejdůležitější, obecní archiválie a kroniky 
jsou na úřadě lépe chráněny a jsou po domluvě přístupné pro zájemce a 
badatele, zejména během víkendů. Převzít dědictví po panu Filipovi 

nebylo lehké, v mnoha směrech zůstává nenahraditelný. Naneštěstí jsem 
záhy shledala, že koncepty kronik a kronika sama z let 2015 a 2016 aj. 

cennosti chybějí, zmizely, a ani později se nenašly. Muselo se pokračovat 
dál, antedatovat se kronika, když koncepty předešlého kronikáře nejsou, 

nesmí, to je považováno za kronikářské falsum. Proto rok 2016 shrnuji 
přiznaně s tím, že první polovina roku je zprostředkovaná a vlastně jako 

by ani nebyla. 

Dovolte mi se na počátku s Vámi podělit o vymezení statutu kronikáře 

a jeho práce, jak je chápu já.  

 Kronikář neboli histor, na rozdíl od historika, musí u událostí obce 
v pozici kronikáře být, žít je a s co největší objektivitou je zapsat, nikoliv 

hodnotit, nýbrž maximálně uspořádat do přehledné a chronologické, 
vkusné a sdílné formy. Pravdivost popisovaných událostí kronikář 
zaručuje svou personou a přítomností, na základě podkladů a podnětů, 

které získává sám v terénu nebo od představitelů obce, svědků, 
pamětníků a občanů. Kronikář má být člověk zcela nestranný (politicky, 

nábožensky, občansky, genderově i jinak), má psát nezaujatě, nikoliv na 
zakázku, z pozice tady a teď, i když fakticky píše „! událo se“. V psaní 

záznamů jde o aktuální zachycení událostí s vědomím, že píši zejména 
o tom, co nového či opakovaného se událo, pro ty, kteří u toho byli či 

nebyli, pro paměť všech a příští pokolení. Jelikož se mé předchozí studijní 
a profesní zkušenosti odehrávaly spíše na poli historiografie a fikce, 

nějakou dobu jsem patřičnou formu hledala, byla jsem přesvědčena, že 
kroniku bych měla vést narativněji, chronologičtěji, moderněji, nebo 
naopak po vzoru středověkých kronik a análů, prostě jinak. Dnes si to 

již úplně nemyslím a vidím, jak nesnadný je to téměř každodenní úkol, 
kde finální zápis je jen nepatrný zlomek toho, co ve skutečnosti kronikář 

dělá. Jinými slovy romantická představa o kronikáři píšícím v noci u 
svíce či petrolejové lampy sice stále trvá a praktikuji ji prozaicky při 



lampě, ale jelikož jsem měla příležitost okusit trochu té kronikářské pěny 

dní, začala jsem si velmi vážit obětavé a dosti marné, nikdy nekončící 
práce všech svých předchůdců, trpělivosti, pokory a krasopisu a snahy 

po sobě zanechat co nejúplnější sdělení a obraz. Variant kronik z těchto 
let vzniklo hned několik - obrazové, multimediální, antikvující, v této 
své poslední oficiální, střídmé verzi pro oslavy 930 let Vinoře navazuji 

na vinořskou tradici, zejm. se nevzpouzím strukturování kapitol, které 
mi jsou doporučeny zákonem O kronikách a obcích, ze dne 14. března 

2006, i když jejich obsah nenaplňuji samoúčelně. Snažím se respektovat 
ochranu osobních údajů, jak jen to je při psaní kronik možné. 

Jsem přesvědčena, že i moderní kronika obce by měla být zaujatý 

historický artefakt, nikoliv fotoalbum, ani vědecká práce. Kronika by 
měla být stará na pohled, psaná jazykem lehce archaizujícím a měla by 
být ručně psaná. Jelikož mám dosti nečitelný rukopis, kronika má pro 

jistotu dvojí podobu: elektronickou a ručně psanou. Nechť mi Vinořané 
prominou všechny mé nedostatky. 

Bývá zvykem kronikářů se na počátku představit: 

Narodila jsem se v Praze roku 1980. Své rané dětství jsem strávila u 
Národního divadla a poté na Smíchově. V roce 1992 jsem se s rodiči 

přestěhovala do Vinoře a od té doby bydlím v zákoutí mezi fotbalovým 
hřištěm a Ctěnickou oborou. Vystudovala jsem česko-italské gymnázium 

Dante Alighieri, italštinu na FFUK a religionistiku a husitskou teologii 
na HTF. Postgraduální studium na Románských literaturách FFUK, 

specializovanou na historii a fikci, jsem dokončila v roce 2013. Od 
jazykových státnic v roce 1999 pracuji zejména jako lektor angličtiny a 

italštiny a překladatel. Po narození dcery Anny jsem ve Vinoři při KVC 
Vincent založila jazykový a kulturně vzdělávací program Lingva 
Ludus pro širokou veřejnost, zejména však pro děti. Od roku 2009 jsem 

koordinátorkou Rady mladých – dětského zastupitelstva obce, vedu 
komisi pro orální historii a částečně i mezinárodní spolupráci. Od září 

2016 jsem jmenovanou zastupující kronikářkou obce. 

V Praze-Vinoři, 1. července 2018 

 

 

 



 

Kronika Léta Páně MMXVI 

 

Úvod do roku 2016 v kontextu ČR a světa 

 

Přestupný rok 2016 (MMCVI) začal pátkem a skončil v sobotu. OSN rok 
2016 označila jako Mezinárodní rok luštěnin. Praha se stala evropským 
hlavním městem sportu.  

Několik zaznamenáníhodných události z domova a ze světa:  

1. ledna se Nizozemsko ujalo předsednictví EU; 

Evropskými hlavními městy kultury se staly španělský San Sebastián a 
polská Vratislav; 

12. února:  na Kubě došlo poprvé v dějinách k setkání představitelů dvou 
největších církví: hlava katolické církve papež František se setkal s 
hlavou pravoslavné církve patriarchou Kirillem; 

22. března: při teroristických útocích v Bruselu zahynulo 35 osob a kolem 
340 jich bylo zraněno; 

24. června:  Velká Británie v referendu odhlasovala vystoupení z EU. 
Pro odchod se vyslovilo 51,9% hlasujících, referenda se zúčastnilo 72, 1% 
voličů;  

14. července v den státního svátku Francie, zahynulo při teroristickém 
útoku v Nice 85 lidí;  

 v noci z 14. na 15. červenec došlo v Turecku k pokusu o vojenský 
převrat, při němž bylo zabito na 160 lidí; 

5.–21. srpna probíhaly v brazilském Riu de Janeiru XXXI. letní 
olympijské hry, česká reprezentace získala jednu zlatou, dvě stříbrné a 
sedm bronzových medailí;  

18. srpna  v Anglii poprvé vzlétl Airlander 10, největší hybridní 
vzducholoď světa;  
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9. září:  Severní Korea provedla svůj doposud největší jaderný 
test provázený otřesy o síle 5,3 stupně r.s;  

29. září se zformoval hurikán Matthew, během své dvanáctidenní cesty 
napříč západním Atlantikem zasáhl a zpustošil 
části Haiti, Kuby, Dominikánské 
republiky, Bahamy,  jihovýchod USA a kanadskou Pobřežní provincii.. 
Vyžádal si přes 733 obětí na životech a způsobil škodu za 15 miliard 
dolarů.  

7.–8. října se ve třetině senátních obvodů  konaly volby do Senátu České 
republiky a současně v celé republice kromě Prahy také volby do 
zastupitelstev krajů. Volební účast při komunálních volbách byla 34, 
57%. ANO 2011 v nich získalo 21, 05% hlasů, tj. 176 mandátů, ČSSD 15, 25%, 
tj. 125 mandátů, KSČM 10, 55%, tj. 86 mandátů, ODS 9, 47%, tj. 76 
mandátů, KDU-ČSL 6, 3%, tj. 42 mandátů, koalice Svoboda a přímá 
demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů 4, 67%, tj. 30 
mandátů, Starostové a Nezávislí 4, 02%, tj. 24 mandátů, Starostové pro 
Liberecký kraj 1, 58%, tj. 18 mandátů, TOP09 3, 4%, tj. 12 mandátů, 
Koalice pro Pardubický kraj 0, 93%, tj. 9 mandátů ad. V senátních 
volbách žádný z kandidátů nezískal v prvním kole nadpoloviční počet 
hlasů a nebyl tak zvolen senátorem, proto se ve všech 27 obvodech 
konalo druhé kolo senátních voleb, do kterého postoupili dva 
nejúspěšnější kandidáti. Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se 
uskutečnilo 14.- 15 října s účastí 15, 38%. KDU-ČSL získalo 5 senátorských 
postů, ANO 2011 3, ČSSD 2, ODS 2, STAN 2, TOP+STAN 2, S.cz 2, NK 1, 
KDU-ČSLSZ 1, KDU+PIR+DPD+LES 1, OPAT 1, OSN 1, 
KDUSZ+HPP11+PIR 1, ODSSNKEDSSČRSTO 1, KDU-ČSL+NESTRAN 1, 
STAN + SLK 1; 

17. října  Prahu navštívil  tibetský duchovní představitel 
14. dalajláma Jeho Svatost Tändzin Gjamccho, aby se zde zúčastnil 20. 
ročníku konference Forum 2000;  

8. listopadu byl americkým prezidentem zvolen Donald Trump;   

1. prosince Finanční správa České republiky zahájila 
provoz elektronické evidence tržeb. 
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Stručné shrnutí vinořských události od počátku roku do 1. září 
roku 2016 

 Co se realizačních stavebních plánů ve Vinoři týče, v roce 2016 by mělo 

dojít k dokončení rekonstrukce suterénu zdravotního střediska se třemi 
třídami pro družinu a dvěma cvičebními sály, měla by být realizována 

výstavba fotbalového hřiště s umělou trávou, provedena částečná 
rekonstrukce sokolovny, zahájena výstavby nových šaten základní 

školy, nad nimiž v příštích letech vyrostou čtyři další učebny. Staví se 
nové nákupní centrum typu Billa na Dlabačově, v červnu vznikl nový 

chodník k firmě Strom a ve fázi stavební přípravy je autobusová zastávka 

Vinořská a Semtínská. V létě se naplno začalo stavět nové fotbalové hřiště s 
umělou trávou pro mládež, začala první etapa rekonstrukce staré sokolovny. 
Čeká se na stavební povolení na výstavbu nových šaten základní školy a 

připravuje se projekt na rekonstrukci kapliček svatováclavské cesty a 
výstavby archeoparku. Sleduje se postup investora ve výstavbě nového 
obchodního centra u Dlabačů a čeká se na nového provozovatele Ctěnického 

hotelu, restaurace a kavárny, které jsou od 21. prosince roku 2015 uzavřeny. 
Sleduje se také stav výstavby golfového hřiště a hrobnického domku s veřejným 

WC.  

 

Důležité body z jednání zastupitelstev a informace MÚ 
Praha-Vinoř, veřejné debaty a mimořádné události v první 
polovině roku:  

• Na 10. zasedání Zastupitelstva z 11. prosince 2015 MZ odsouhlasilo 

záměr výstavby obchodního centra na pozemku parc. č. 1 1360/1 
v areálu Stavebniny Dlabač na Mladoboleslavské ulici, MZ 

souhlasilo s vyjmutím pozemku č. 656/1 Zahrádkářské kolonie 
z nájemního smluvního vztahu, schválilo změnu rozpočtu k 29. 
únoru podle rozpočtového opatření č. 1/2016 o převodu 

z kapitálových výdajů s celkovou výší v příjmové a výdajové části 
23 343000Kč.  

• 19. ledna před polednem vypukl požár lisu na olejové filtry 
v Rosické ulici. Požár se rozšířil na střechu budovy. Na místě 

zasahovalo na sto hasičů. Kvůli požáru chemického materiálu byl 
vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu a občanům doporučeno, 



aby do večerních hodin nevycházeli z domů. Požár se podařilo 

dostat pod kontrolu po čtyřech hodinách.  
• Na 11. zasedání Zastupitelstva z 31. března MZ souhlasilo 

s využitím prostor pobočky České spořitelny pro potřeby Úřadu 
městské části, k 31. březnu byl posílen rozpočet o 3 milionovou 
dotaci z MHMP na rekonstrukci suterénu zdravotního střediska, 

4 miliony na nové šatny základní školy, 76 tisíc na sport a kulturu 
a 9, 9 tisíc na knihovnu. Na místo paní B. Hrdinové z bytového a 

sociálního výboru nastoupila I. Boušová.   
• Slavnostního vítání občánků v jídelně ZŠ 14. dubna se zúčastnilo 37 

dětí z celkového počtu 56 narozených a přihlášených k trvalému 
pobytu ve Vinoři v roce 2015.  

• Na konci května MÚ pro občany Vinoře otevřel nové bezbariérové 
prostory úřadu - podatelnu a CZECH POINT. Stalo se tak po 

nečekaném odchodu České spořitelny z budovy Bohdanečská 97.  
• Na 13. zasedání Zastupitelstva z 14. června MZ zřídila novou 

pracovní pozici kulturní referent Vinoře v rámci kulturního 

centra Vincent. Kulturní referent bude od 1. září na plný 
pracovní úvazek připravovat pro městskou část a KVC Vincent 

kulturní a společenské akce a bude se starat o jejich propagaci. 
Zároveň se bude starat o naplnění poslání Informačního centra v 

Prachovické ulici, v němž bude v rámci své pracovní náplně sídlit 
a připravovat pro něj mimo jiné kulturní, přednáškové a výstavní 

akce a propagační materiály. Svou činnost bude pracovník 
vykonávat v koordinaci s ředitelem KVC Vincent a předsedou 

Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity Robertem Rytinou.  
Do nově zřízené pozice MZ schválilo Janu Hyklovou Česákovou. 
MZ schválilo navýšení rozpočtu o 4 984400 Kč. MZ schválilo 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Vinoř na poskytnutí 
investiční dotace z MHMP ve výši 2150.000 Kč na úhradu nákladů 

na výstavbu fotbalového hřiště s umělou trávou, MZ taktéž 
schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Vinoř na 

poskytnutí investiční dotace ve výši 882000 Kč na úhradu nákladů 
spojených s rekonstrukcí budovy sokolovny č.p. 35.  

• 2. srpna proběhla veřejná debata o Obchodním centru Vinoř, které 
se zúčastnilo 17 lidí a investor. Na základě obav občanů týkajících 

se hluku a provozu developer slíbil investovat prostředky do 
odhlučňovacího zeleného valu, omezení zásobování v určitých 



časech. Městská část přispěla částí pozemku na budoucí 

odhlučňovací stěnu.  

 

Z kulturního, společenského a spolkového života Vinoře první 
poloviny roku: 

• Od 5. do 10. ledna: se ve Vinoři uskutečnila tradiční Tříkrálová 
sbírka organizovaná Charitou ČR prostřednictvím vinořské 

farnosti.  
• 23. ledna se konal 5. Společenský večer Zlaté Prahy, organizovaný 

Hnutím fokoláre ve spolupráci s farností a Sokolem. Výtěžek 
16 949 Kč byl zaslán nemocnici ve Fontem v Kamerunu. 

• Historicky druhý vinořský masopust probíhal 16. února dopoledne 
při zabijačkových hodech na Hoffmanově dvoře. Odpoledne 

masopustní průvod s tradičními maskami a dudáckou 
Pracharandou obcházel smluvená stavení ve Vinoři. Večer na 
Hoffmanově dvoře hrála místní kapela Na Jedno Použití a zpívala 

herečka a zpěvačka Barbora Marysková.  
• 27. února: se v místní sokolovně konal 24. ročník obecního plesu 

s názvem „Letem světem“, který moderovali Gabriela Kludská a 
Pavel Karička. O scénu a výzdobu se postarala Jana Hyklová 

Česáková, k tanci hrála skupina Dekameron, předtančení 
obstarala vinořská Zumba, vystoupili i profesionální pěvci 

Barbora Kmentová, Michaela Katráková, Jiří Rajniš starší i 
mladší a světelná show skupiny Tetris. Hlavní hvězdou večera 

byla zpěvačka a herečka Světlana Nálepková. Volba nejlepších 
masek probíhala na červeném koberci. 

• Dětský karneval proběhl v sokolovně 28. února, odpolednem 

prováděla Barbora Marysková za pomoci Krtečka a Rákosníčka.  
• 4. března: proběhla výroční schůze myslivců. 

• 5. března: vinořská baráčnická obec J. A. Komenského převzala 
patronát nad volebním seděním XVI. župy a uspořádala 

slavnostní zasedání konšelstva v sokolovně.   
• 12. března se konala výroční schůze zahrádkářů. 

• 17. – 19. března se v Infocentru Na Rychtě konala Jarní výstava 
zahrádkářů.  

• 20. března proběhl 8. velikonoční jarmark v country stylu v areálu 
Dlabačov. 



• 15. a 16. dubna se uskutečnil jarní bazar oblečení a věcí ve školní 

jídelně ZŠ.  
• 24. dubna: Rada mladých pořádala jarní úklid. 

• 27. dubna: v Kočárovně Zámeckého areálu Ctěnice proběhl 
slavnostní koncert z díla J. Brahmse, A. Dvořáka, P. I. 
Čajkovského a S. Rachmaninova v podání ukrajinské 

mezzosopranistky Leny Belkiny a ukrajinské klavíristky Oleny 
Kushpler za účasti zástupců z partnerských měst Schulzendurf a 

Kargowa a dalších významných hostů diplomatického a 
kulturního světa.  

• 30. dubna se uskutečnily Čarodějnice na Hoffmanově dvoře. 
• 22. května: proběhl 7. ročník tradičního rodinného turistického 

pochodu Vinoří – Vandráček. 
• Pohybové studio Majky Šulové 28. května na tanečním Mia 

festivalu v pražské Lucerně vyhrálo 1. místo v originálním 
dynamickém tanci.  

• 29. května se konal dětský den na farské zahradě na téma 

cestování mezi ostrovy.  
• 4. června: spolek rybářů pořádal závody v chytání ryb.  

 

Významné události školy, volnočasového vzdělávání, 
farnosti a sportu: 

• Velikonoční dílny na Dlabačově probíhaly od 12. do 25. března. 
• 1. dubna se v knihovně uskutečnila Noc s Andersenem. 
• Rada mladých od února do května pořádala amatérskou soutěž 

Vintal 2016 pro mladé talenty ve výtvarném oboru s tématy 
z pohádek „Červená Karkulka“ a „Dvanáct měsíčků“ a „Vinoř a 
Česká republika očima dětí“.  

• Zápis do ZŠ probíhal 2. a 3. února, z 119 uchazečů bylo přijato 82 
dětí. Otevřou se tři první třídy, které budou umístěny v přístavbě 
hlavní budovy školy. 

• Zuzana Štočková, učitelka ZŠ Vinoř, 2. února vyhrála pražského 
Zlatého Ámose, soutěž o nejoblíbenějšího učitele. 

• Zápis do mateřské školy proběhl 17. a 18. března. Z 91 žádostí bylo 
přijato 60 dětí.  

• Olympiádu dětí a mládeže Vinoř 2016 pořádala místní ZŠ od 31. 
května do 3. června. 



 
• Noc kostelů se uskutečnila v pátek 10. června. 
• 23. června: v rámci koncertů hudební školy Pavel Hokr se konalo 

slavnostní vyhlášení soutěže Vintal 2016. V kategorii „Červená 
Karkulka“ 3–5 let I. místo obdržela Lara Ondrejechová, II. místo 
Elena Doubková, v kategorii 6–7 let I. místo získala Johana 
Matyášová, II. místo Tereza Bičová, v kategorii 8–9 let I. místo 
bylo uděleno Kateřině Kruchinové, II. místo Kláře Vyhnisové, v 
kategorii 10 let I. místo obdržela Magdalena Paulová, II. místo 
Ema Šidláková. V kategorii Vinoř – Česká republika 3–5 let I. místo 
získal Oliver Kroh, II. místo Martin Kroh, v kategorii 6–7 let  I. 
místo bylo uděleno Kateřině Šmídové, II. místo Štěpánovi Hyškovi, 
v kategorii 8–9 let I. místo získala Mariana Koucká. V kategorii 
„Dvanáct měsíčků“ 6–7 let I. místo obdržela Tereza Bičová, V 
kategorii „Dvanáct měsíčků“ 6–7 let I. místo obdržela Tereza 
Bičová, II. místo Anna Löwensteinová, v kategorii 8–9 let I. místo 
získala Magdalena Kučerová a Taťána Řídká, II. místo získali Jan 
Troják a Jan Víšek. Témata soutěže byla vybrána tak, aby obrázky 
dětí mohly Vinoř reprezentovat na pohádkovém workshopu v 
partnerském městě Laveno Mombello. 

• Na konci července se vinořská farnost rozloučila se svým 
duchovním správcem farnosti P. Pavlem Budským, který zde 
působil od 15. září 2015. Nahradí jej otec Vít Horák.  

• 1. srpna se administrátorem vinořské římskokatolické farnosti 
stává P. Vít Horák z královehradecké diecéze. Pan farář nám byl 
„propůjčen“ na dva roky s možností dalšího prodloužení. 

 



 
 
 
Z projektů mezinárodní spolupráce: 

• 9. ledna se v německém Schulzendorfu konalo tradiční vítání 
Nového roku a novoroční turnaj v sálové kopané, v němž vinořští 
fotbalisté získali první místo.  

• Ve dnech 4.-5. června se již po šesté v partnerském městě Kargowé 
konal festival „Svátek čokolády“, kterého se účastnil i vinořský 
místostarosta Robert Rytina. Radní Kargowanům přivezl dar ve 
formě velkého čokoládového dortu z cukrárny Marcipánka. 

• 21. května ve Vinoři proběhla přátelská utkání ve volejbale a ping-
pongu našeho týmu s hosty ze Schulzendorfu. 

• Ve dnech 24.–26. června: fotbalisté z partnerské obce Schulzendorf 
navštívili Vinoř. Zápas v kopané pro Vinoř nedopadl nejlépe, 
podlehla 0-9.  

• Od 1. do 8. července: hudební soubor vinořských dětí pod vedením 
Kristýny Kolajové navštívil partnerské město Laveno Mombello. 
V oratořích děti zahrály operky Z. Svěráka a  J. Uhlíře „Červená 
Karkulka“ a „Dvanáct měsíčků“ a pro italské publikum uspořádaly 
interaktivní pohádkové workshopy, doprovozené ilustracemi 
vinořských dětí. 

• Od 17. července byla Vinoř pořadatelem a hostitelem každoročního 
mezinárodního dětského campu partnerských měst Vinoř-
Schulzendorf-Kargowa. Mezinárodní tábor probíhal tradičně 
v základní škole a vedly jej paní učitelky Iveta Koníčková, Iveta 
Boušová a Veronika Boušová. 



Vlastní kronika 

Kapitola I. Obecní záležitosti Vinoře – plány na rok 2016, 
stavební realizace od 1. září: 
 K 1. září byly pro děti otevřeny tři družinové třídy v suterénu 
zdravotního střediska. Připravuje se parkoviště v Ronovské ulici a boční 
vchod do školy na hlavní budově. Probíhá přístavba nových šaten, 
realizuje se fotbalové hřiště s umělou trávou s plánovaným otevřením 
na začátku listopadu. Předělává se váhovna na vinořském náměstí na 
veřejné toalety. Před zahájením jsou zastávky Vinořská a Semtínská. 
Upravuje se sokolovna. V přípravě je realizace chodníků do Kbel podél 
Mladoboleslavské i Bohdanečské a Jilemnické, stejně tak chodník do 
Ctěnic Bohdanečskou ulicí. V plánu je zrestaurování pěti kapliček a 
postavení dvou původních v rámci Svatováclavské cesty v katastru 
Vinoře. Autobusová linka 386 z Přezletic do Satalic byla prodloužena až 
k metru B Hloubětín. Na podzim byl obnoven provoz zámeckého hotelu 
a restaurace v zámeckém areálu Ctěnice.    
 

Kapitola II. Správní a obecní záležitosti, výstavba a politicko-
občanský život ve Vinoři id 1. září 2016 

• Na 14. zasedání Zastupitelstva z 6. září MZ souhlasilo se záměrem 
výstavby víceúčelového sportovního areálu na pozemku č.p. 

1575/10 napravo před vjezdem do Vinoře ze Kbel. MZ schválilo 
navýšení rozpočtu o 1 780 775 korun, smlouvy s TJ Sokol Vinoř na 

poskytnutí investiční dotace 2 miliony korun na úhradu nákladů 
spojených s výstavbou fotbalového hřiště s umělou trávou a 800 

tisíc korun na rekonstrukci sokolovny. MZ odsouhlasilo uzavření 
spolupráce s městem Sevan v Arménii. MZ vzalo na vědomí 

jmenování Kláry Löwensteinové kronikářkou Vinoře.  
• 3. listopadu proběhla kolaudace nového fotbalového hřiště 

s umělou trávou a osvětlením. 

• Na 15. zasedání zastupitelstva z 3. listopadu byl k 30. listopadu 
navýšen rozpočet o 5 328 000 korun, v němž je obsažena dotace 

MHMP na výstavbu parkoviště, dotace na sport a kulturu a 
dotace pro Sokol.  

• 8. listopadu: se v Infocentru uskutečnila další veřejná debata o 
dopravní situaci v ulici Stojická, které se zúčastnilo 25 občanů 

z této lokality a spolu s dopravním projektantem diskutovali nad 
variantami, jak v místě zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost pro 

chodce, zejména pro děti. Výsledkem bylo navržení tří dopravních 



opatření. Na začátku roku 2017 má dojít k navazující debatě, kdy 

by se lidé měli přiklonit k jedné z variant. 
• 28. listopadu proběhla třetí veřejná debata v Infocentru, týkající 

se projektu zástavby mezi ulicemi Českodubská, Velkoosecká a 
pozemku příštího golfového hřiště. Na setkání přišlo přes 25 občanů 
Vinoře a přítomen byl autor projektu architekt Břetislav Lukeš 

z Přezletic, který zapracuje připomínky účastníků debaty do nové 
verze projektu. V novější verzi projektu by měly být větší 

odstupové vzdálenosti, velké bloky budov by se měly rozdělit na 
menší.   

• Poslední veřejná diskuse s občany se týkala městské hromadné 
dopravy a uskutečnila se 7. prosince v Infocentru. Přítomni byli 

dva zástupci Ropidu a sedm občanů.   
• 16. zasedání Zastupitelstva z 14. prosince schválilo změnu 

rozpočtu k 31. prosinci, týkalo se přesunů mezi položkami a 
zařazení dotací MHMP do rozpočtu. Rozpočet bude navýšen o 
55 400 korun. MZ schválilo ukončení nájemní smlouvy se Základní 

a Mateřskou školou k 31. prosinci a uzavření nové nájemní 
smlouvy k 1. lednu 2017 na dobu neurčitou ve výši jedné koruny 

ročně. MZ podpořilo záměr vybudovat infrastrukturu 
vysokorychlostního internetu a kabelové televize a podporuje 

zasíťování optickými kabely v celé Vinoři.  
 

Kapitola III. Veřejný a občanský život v obci: významné 
události, návštěvy, výročí, slavnosti, činnost spolků, 
charitativní akce 

• Posvícenská zábava vinořských spolků pod záštitou baráčnické 
obce se netradičně konala v zámecké kočárovně ve Ctěnicích 17. 
září. V rámci večera vystoupil folklórní soubor Furiant, dudácká 
muzika Pracharanda, baráčnice zatančily Českou besedu a k tanci 
hrála místní kapela N.J.P. a zpívala Barbora Marysková, 
nechyběla ani bohatá tombola. 



 

 
 

• Podzimní zahrádkářská výstava probíhala 15.-17. září 
v Infocentru Na Rychtě. 

 
 



• 22. října proběhl vinořský Halloween aneb dlabání na Dlabačově 
tradičně v areálu stavebnin Dlabač ovšem v zalesněné horní části. 
Kromě vydlabávání dýní děti mohly plnit čarodějné úkoly a 
navštívit bylo možné i vědmu Misone. Návštěvníci se potkávali s 
dušičkovými strašidly a nechyběl ani ohňostroj na závěr. 

  

 
• V říjnu probíhaly výlovy rybníků a hony myslivců. 

23. října: rybáři pořádali výlov rybníku Velká Obůrka. 

 
• 5. listopadu: Rada mladých pořádala podzimní úklid Vinoře 

s následným čajem a ekoprogramem pro děti v KVC Vincent. 



 
• 5. listopadu proběhl 14. lampionový průvod na téma filmy a 

pohádky. Letos se vycházelo z Vinořského náměstí. 

  

 



1.-3. prosince: zahrádkáři připravili Vánoční výstavu Na Rychtě. 

 
14. prosince se Vinoř díky baráčníkům zapojila do projektu Česko zpívá 
koledy. Hudbou a zpěvem na Vinořském náměstí provázela kapela NJP 
a Bára Marysková se svými dcerami. 
27. listopadu začal vinořský advent s adventními trhy na Vinořském 
náměstí a rozsvícením vánočního stromu. Pokojný vánoční čas Vinoři 
popřáli starosta František Švarc, zástupkyně ředitele školy Marie 
Brothánková a farář Vít Horák. V kostele Povýšení sv. Kříže poté 
proběhl první adventní koncert dětí paní učitelky Michaely Králové ze 
základní školy. 
4. prosince: v kostele zahrála folková skupina manželů Radových. 
11. prosince: v kostele Povýšení sv. Kříže zazněly slavné skladby 
v podání Štěpánky Heřmanové (soprán), Drahomíry Matznerové 
(varhany) a Miroslava Laštovky (trubka). 
18. prosince v kostele zazpíval sbor Camerata Praha pod vedením 
Veroniky Žofákové Dvořáčkové. 
 
 

Kapitola IV. Školství, vzdělávání, kultura, farnost, sport a 
volnočasové aktivity 

• V ZŠ Vinoř se otevřelo 21 tříd s počtem 567 žáků s průměrem 27 žáků 
na třídu. Otevřely se tři první třídy, čtyři druhé třídy byly 

umístěny v budově na Vinořském náměstí. Otevřela se družina pro 
druhou třídu v zrekonstruovaném suterénu zdravotního 

střediska. 15. září se ZŠ připojila k 14. ročníku celonárodní sbírky 
Světluška na podporu zrakově handicapovaných, každoročně 



organizovaná Nadačním fondem Českého rozhlasu.  V rámci 

sbírky se vybralo 24 865 korun, což bylo o 7 tisíc více než 
v předešlém roce.  

• Od září nově vzniklé sportovní centrum ZŠ Sportovní zahájilo své 
celodenní programy ve dvou multifunkčních sálech v prostorách 
zrekonstruovaného suterénu zdravotního střediska.  

• Vedení farní kroniky po Františkovi Filipovi se ujímá jáhen pan 
Alois Koláček.  

• 18. září na Hoffmanově dvoře proběhl Poslední letní mejdan (nejen) 
pro náctileté. Vystoupili známí YouTubeři Nakashi, Natyla a Sej 

Roška, tým Airosofťáků, v programu nechyběl dogfrisbee, mistři 
v YoYování, street-art a současná ilustrace, výstava monster 

panenek. V závěru večera zahrála kapela Donaha.    

 
• Spolek pro umělecké vzdělávání VinoHra 6. září uskutečnil zápis 

do svých kurzů. Zakladatelkou a ředitelkou spolku je Anežka 
Beščecová.  

• 2. listopadu v knihovně proběhlo přezkušování čtení a pasování sto 
dvaceti druháčků na čtenáře. 

 



 

• 9. listopadu: bylo slavnostně otevřeno nové fotbalové hřiště 
s umělým povrchem a osvětlením. Hřišti požehnal pan farář Vít 

Horák a slavností výkop provedl nejslavnější fotbalista Vinoře, 
bývalý reprezentant Dukly Jiří Čadek. Následovalo utkání 
vinořských starých gard proti satalického týmu s výsledkem 1:0 

pro Vinoř. Role zdravotníků se ujaly Iveta Boušová a Anna 
Švrčinová, rozhodčím byla Alexandra Bechr a nechyběl ani ředitel 

školy Alfréd Teller. Věci poslední na místě jistila pohřební služba 
Vítek. 

 

 
http://www.prahavinor.cz/2016_aktuality/video_slavnosni_otev

reni_hriste/vinor_satalice.mp4 

http://www.prahavinor.cz/2016_aktuality/video_slavnosni_otevreni_hriste/vinor_satalice.mp4
http://www.prahavinor.cz/2016_aktuality/video_slavnosni_otevreni_hriste/vinor_satalice.mp4


 
• 25. listopadu: se v KVC Vincent konal certifikovaný teoreticko-

praktický kurz ,,První pomoc u dětí“ společnosti Life Support pro 
lektorky Vincenta a vychovatelky mateřské školy.   

 
• 27. listopadu: hokejisté HC Kačeři Vinoř zvítězili nad Zbraslaví 

4:2.  

 
 

• Vánoční dílny na Dlabačově pro školu a veřejnost probíhaly od 26. 

listopadu do 2. prosince. 
 

Kapitola V. Mezinárodní spolupráce 
• 19. září: MČ Praha – Vinoř získala v pořadí již páté partnerské 

město Sevan v Arménii. Město se nachází 65 kilometrů od 
hlavního města Jerevanu a je ve výšce 2000 metrů nad mořem. 
Jméno nese podle nedalekého jezera Sevan. Nové partnerské město 
má přes 20 tisíc obyvatel a navázaná spolupráce je výsledkem 
zájmu arménské společnosti Atlantis holding, ucházející  se ve 
Vinoři o výstavbu nových bytových domů v sousedství 
vznikajícího golfového hřiště a jinde. Smlouvu o partnerství 
v Sevanu podepsali tamní starosta Rudik Ghukasian a za Vinoř 



místostarostové Iveta Boušová a Robert Rytina. V arménském 
partnerském městě by do roka měl vzniknout na naši počest Park 
Praha-Vinoř.  

 
• 30. října: Markéta Dvořáková (mezzosoprán), Petr Matuszek 

(baryton), Anna Rheingans (flétna) a Pavel Voráček 
(klavír)reprezentující Vinoř vystoupili v Patronatskirche 
v německém Schulzendorfu s programem z klasického repertoáru 
a operních árií. Do partnerského města je doprovodili starosta 
František Švarc a místostarosta Robert Rytina.  

 
• 19. listopadu: Pohybové studio Majky Šulové se zúčastnilo 

mezinárodních tanečních závodů v polské Kargowe a dívky 
vybojovaly třetí místo. 

• 2. – 4. prosince: Vinoř navštívil schulzendorfský spolek 
dobrovolných hasičů, a jelikož Vinoř hasičský sbor nemá, zavítali 
do sousedních Kbel.  

 
 
 
 



Kapitola VI. Demografický vývoj obyvatelstva 
 

                                       K 1. 1. 2015                             k 1. 1. 2016 

Počet obyvatel                      3805                                           3865 

z toho: mužů (do 15 ti let)        423                                            438 

              mužů (nad 15 let)     1414                                            1437 

z toho žen (do 15 ti let)          366      382 

                žen (nad 15 let)      1602                                           1608 

Počet narozených dětí v roce 2016 (od 1.1. do 31. 12.) 

                                                     72 

z toho: chlapců                             40 

             dívek                               32 

Zemřelo občanů        17 

z toho: mužů                                 8  

             žen                                   9 

Počet přistěhovaných                 172  

z toho: mužů       82 

z toho: žen                                   90  

Počet odstěhovaných                  105 

z toho: mužů                                56  

z toho: žen                                   49  

 

Kapitola VII. Počasí a hospodářský rok 2016 

Počasí v zimě opět kopírovalo předcházející dva teplejší roky. 18. ledna 
ve Vinoři poprvé nasněžilo, 22. ledna byla naměřena nejnižší teplota 

minus 12,8 °C. 23. ledna přišla další sněhové nadílka. Jaro bylo oproti 
předchozím třem letům chladnější. 1. března ve Vinoři opět nasněžilo. 
Jařiny sel Vin Agro až na konci března, po nich ječmen, cukrovku a 

nakonec sóju. V únoru a na jaře byl úhrn srážek průměrný. Oproti 
přechozímu suchému jaru byly srážky podstatně vyšší. Od začátku roku 

2016 do konce října Vin Agro naměřilo 480 mm srážek. Jarní měsíce de 



facto neproběhly, v květnu a červnu přešel rok rovnou do letních až 

tropických dní. Nejvyšší teplota 36, 6 °C byla naměřena 25. června. Léto, 
probíhající až do měsíce října, bylo výrazně teplé.  Na sv. Martina ve 

Vinoři nasněžilo. Prosinec byl opět teplý. 

Vin Agro začalo žně 11. července sklizním řepky. O týden později se 

sklízel ječmen a dozrávala pšenice. Výnos ječmene jarního byl 71 q/ha, 
řepky 45 q/ha a pšenice 97 q/ha. Sója se sklidila s výnosem 30 q/ha a 

cukrová řepa 75 t/ha. Výnosy za takto ukončený hospodářský rok Vin 
Agro zařadil mezi své tři historicky nejúspěšnější.  

Vysoké výnosy hlavních obilovin a řepky byly již třetím rokem po sobě 
nadprůměrné v celé Evropě i ve světě. Na trhu tak zůstávají stále 

vysoké zásoby.  Ceny komodit většinou na vyšší zásoby reagují 
s určitým zpožděním. V letošních žních se již výše zásob výrazně 

projevila a ceny u pšenice i ječmene se snížily v průměru o tisíc korun 
na tunu. To po podnik Vin Agro představuje poměrně výrazné snížení 

tržeb ve výši zhruba 4 miliony korun. Cena řepky zůstala konstantní a 
je tak významným příjmovým stabilizačním prvkem zemědělců.  

Již druhý rok po sobě zemědělci museli v rámci SZP plnit nové 
požadavky na udržitelné hospodaření. Přímé dotace na hektar se snížily 

z šesti tisíc na polovinu.  Další dva tisíce na hektar mohou zemědělci 
dostat, pokud dodržují pravidla hospodaření, šetrná k životnímu 

prostředí. Součástí těchto pravidel je například pravidelné střídání 
plodin, pěstování minimálně tří druhů plodin a pěstování plodin 

šetrných k půdě. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kronika Léta Páně MMXVII 

 

Úvod do roku 2017 v kontextu ČR a světa 

Rok 2017 (MMXVII) začal v neděli 1. ledna a skončil v neděli 31. 
prosince. OSN vyhlásila rok 2017 Rokem udržitelného 
rozvoje cestovního ruchu. 

Zaznamenáníhodné události z domova a ze světa:  

1. ledna Malta převzala předsednictví EU; 

evropskými hlavními městy kultury se staly dánský Aarhus a 
kyperský Pafos; 

13. ledna zasáhl severozápadní Čechy, zvláště pak Krušné hory vítr o 
síle orkánu, na Klínovci byl naměřen poryv o rychlosti 119 km/hod; 

22. března se v centru Londýna odehrál teroristický útok, který si 
vyžádal 4 oběti na životech a přes 30 zraněných; 

3. dubna v  petrohradském metru zahynulo při teroristickém útoku 15 
lidí a 64 jich bylo zraněno; 

16. dubna se turečtí občané v referendu vyslovili 51,3% pro změnu ústavy 
při celkové volební účasti 84% oprávněných voličů, Turecko se tak 
stalo  prezidentskou republikou; 

2. května oznámil premiér Bohuslav Sobotka v reakci na 
kauzu korunových dluhopisů ministra financí Andreje Babiše, že 
podá demisi do rukou prezidenta republiky Miloše Zemana. 5. května 
Bohuslav Sobotka navrhl odvolat z kabinetu Andreje Babiše 
k 9. květnu. Svou demisi odvolal, protože by podle jeho vyjádření 
nevedla k ukončení Babišova vládního působení. Prezident republiky 
Babiše z vlády odvolal 24. května. Ve funkci místopředsedy vlády jej 
vystřídal ministr životního prostředí Richard Brabec a v úřadu 
ministra financí jej nahradil další člen ANO, předseda sněmovního 
hospodářského výboru Ivan Pilný.  

7. května: ve francouzských prezidentských volbách zvítězil Emmanuel 
Macron; 
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19. května: Česká republika se ujala předsednictví v Radě Evropy; 

23. května: prezident Miloš Zeman podepsal milost pro odsouzeného 
Jiřího Kajínka; 

3. června:  při teroristických útocích v Londýně zahynulo osm lidí; 

5. června: Černá Hora se stala 29. členem Severoatlantické aliance; 

15. června: byly zrušeny roamingové poplatky v rámci EU;  

1. července: Estonsko převzalo předsednictví EU, 

9. července: irácký premiér Hajdar Abádí oznámil vítězství nad 
samozvaným Islámským státem a kompletní osvobození Mosulu; 

17. srpna:  při teroristickém útoku dodávkou v ulici La 
Rambla v Barceloně bylo zabito 15 lidí a zraněny desítky lidí;  

6. září: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 
vydání poslanců hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k 
trestnímu stíhání; 

6.–10. září: Karibik a USA zasáhl Hurikán Irma; 

20.–21. října: proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Ve volbách zvítězilo hnutí ANO 2011, které získalo 29,64 % 
hlasů a 78 mandátů. Na druhém místě skončila ODS, která získala 11,32 % 
s 25 poslanci. Následovaná byla Českou pirátskou stranou s 10,79 % 
a SPD s 10,64 %. Obě tyto strany získaly 22 mandátů. V poslanecké 
sněmovně zasedli zástupci KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a 
nezávislých. Volební účast činila 60,84% ; 

29. listopadu: vláda Bohuslava Sobotky po ustavující schůzi nově 
zvolené Poslanecké sněmovny podala demisi, kterou prezident Zeman 
přijal 5. prosince.  

6. prosince: prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem Andreje 
Babiše; 

13. prosince: prezident Miloš Zeman jmenoval první vládu Andreje 
Babiše. 
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Kapitola I. Obecní záležitosti Vinoře – plány na rok 2017, 
stavební realizace 
 Na rok 2017 a výhledově dále se připravuje další rozsáhlá přístavba 

dvou pater základní školy, která bude stát přes 21 miliónů korun 
(schváleno zastupitelstvem hl. m. Prahy koncem března). Celý projekt je 

krytý bezúročnou půjčkou od hl. m. Prahy a má být dokončen na jaře 
příštího roku. Dokončují se nové šatny základní školy. Připravuje se 

projektová fáze nového sportovního areálu na okraji Vinoře se zimním 
stadionem a plaveckým bazénem. Plánována je výstavba nových kabin 

vedle nového fotbalového hřiště s umělou trávou.  V realizačním plánu 
jsou zastávky MHD Semtínská a Vinořská, chodník do Kbel a do Ctěnic, 

chodník před starou školkou v Mikulovické ulici. V přípravě je projekt 
na revitalizaci předzámčí včetně stržení panelové zdi a vybudování 
dobové ohradní. Tím se otevře prostor předzámčí a vznikne další 

parková plocha k odpočinku. Připravují se opatření na komplexní 
zklidnění dopravy v Mladoboleslavské ulici. V tomto roce vinořské 

spolky slaví svá jubilea: Obec baráčnická oslaví 85 let od svého založení, 
Sokol 95 let, rybářský spolek 70 let, zahrádkáři před třiceti lety začali 

s likvidací černé skládky, na jejímž místě dnes stojí zahrádkářská 
kolonie. V sociální oblasti se připravuje studie nových bezbariérových 

bytů s regulovaným nájmem v Křemílkově ulici. 

Stav projektů k červenci a září roku 2017:  

• 29. srpna proběhla kolaudace šaten ZŠ, nad kterými vzniknou 

další učebny. 

Připravuje se projekt na výstavbu nové mateřské školy. Před zahájením 

je výstavba zastávek MHD Semtínská a chodník do Ctěnic a 
Kbel. Dokončen je projekt pro územní řízení na výstavbu nového 

sportovního areálu. Shánějí se finance na archeopark v Obůrkách s 
rozhlednou, sportovní areál, na revitalizaci předzámčí, sociální byty v 

Křemílkově ulici, chodníky a dětská hřiště. Plánuje se úprava hřbitova 
s kolumbáriem a rozšíření Informačního střediska Na Rychtě, které by 

mělo stálou expozicí o Vinoři.  

• 5. září firma BrázdimNet začala s pokládkou optických kabelů ve 

Vinoři. V první etapě položí chráničky a následně protáhne optické 
kabely v ulicích Českodubská, Velkoosecká, Bohdanečská směrem k 



fotbalovému hřišti. První etapa s připojením k internetu by měla 

skončit v polovině října.  
• 19. září proběhlo slavnostní otevření nového nákupního centra na 

Dlabačově společnosti RP Vinoř s.r.o. s prodejnou Billa, drogérií 
DM a Super ZOO. Tabák s vinotékou a obchod PEPCO bude otevřen později. 

 
• V září došlo k posunu zastávky Vinořská směrem do centra a došlo 

ke sloučení se zastávkou v Rosické ulici. Nová zastávka je 

definitivní a má nový přístřešek. 
• 25. listopadu byla postavena dočasná autobusová zastávka 

Vinořský zámek. První autobus by zde měl zastavit 3. ledna 2018. 
Pracuje se na projektu finální zastávky u vjezdu do předzámčí, 

která by měla být obousměrná.   

Plánují se oslavy na příští rok, v němž si připomeneme 930 let od první 
písemné zmínky o Vinoři.   
 
 

 

Kapitola II. Správní a obecní záležitosti, výstavba a politicko-
občanský život ve Vinoři 

• Na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, konaného 14. 

prosince 2016, byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2017 s 
příjmy i výdaji ve výši 26 966 000,- Kč, po konsolidaci 26 864000,-

Kč. 



• 12. ledna proběhlo v Informačním centru představení druhého 

developerského projektu na zástavbu prostoru mezi ulicí 
Českodubská a vznikajícím golfovým hřištěm. Jednalo se o 

výstavbě na konci ulice Dubanská. Projekt veřejnosti představila 
paní architektka Navrátilová a přítomni byli zástupci firmy 
Vinoř development. 

• Zastupitelé na 17. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 19. ledna 
schválili poskytnutí bezúročné půjčky od MHMP na přístavbu ZŠ 

ve výši 24 000 000,- Kč. 

Kulturně vzdělávacímu centru Vincent MZ schválilo navýšení 
rozpočtu o 300 000,- Kč na pořádání kulturních akcí MČ, 

spadajících pod kulturní referentku Janu Hyklovou Česákovou a 
Výbor pro kulturu a volnočasové aktivity. 

• V únoru započala jednání pana starosty Františka Švarce 
s Hnutím fokoláre ohledně výstavby dětského rejdiště na pozemku 

Centra Mariapoli.  
• 20. března: delegace s panem starostou Františkem Švarcem a 

místostarostou panem Michalem Biskupem, Ing. Arch. Jindřichem 
Synkem, farářem Vítem Horákem a kronikářkou Klárou 

Löwensteinovou navštívila Ministerstvo kultury na předem 
sjednanou schůzku s ministrem Danielem Hermanem ve věci 
řešení vinořského zámku. Jelikož pan ministr nebyl přítomen, v 

jednání jej zastoupil náměstek Ing. Vlastislav Ouroda. Vinořská 
delegace opětovně žádala o navrácení vinořského zámku, resp. o 

vyjednání náhradního objektu Ministerstva kultury s 
Ministerstvem vnitra, které zámek spravuje od roku 1952 a 

v němž od povodní 2002 sídlí Zásahová jednotka středočeského 
kraje a dopravní a cizinecká policie. Starosta František Švarc 

s místostarostou Biskupem přednesli genezi žádostí o postoupení a 
zpřístupnění zámku od roku 2006, předali fotodokumentaci o 

současném stavu chátrající památky a nastínili možná řešení se 
spoluúčastí MČ Praha – Vinoř. Schůzka naneštěstí nevedla k 
dalšímu posunu v řešení Vinořského zámku ze stran ministerstev, 

ministr Herman setrval ve funkci ministra kultury do 13. prosince 
2017. 

• Od března má Vinoř svůj oficiální informační youtubový kanál, 
kde je možné shlédnout záznamy z kulturních akcí, reportáže aj.:  



https://www.youtube.com/channel/UCRhgAySql0IyEVwWcZJEo

sw 
• Při 18. zasedání Zastupitelstva MČ z 23. března byl schválen 

rozpočtový výhled do roku 2021 s nulovým schodkem a přebytkem. 

MZ k 31. březnu schválilo změnu rozpočtu dle rozpočtového 

opatření č. 2/2017 týkající se posílení rozpočtu o 24 009 900,- Kč o 
účelovou dotaci pro místní knihovnu a návratnou finanční 

výpomoc od MHMP na přístavbu školy. 

MZ odsouhlasilo vybudování optických sítí a vysokorychlostního 
internetu firmou UPC v celé zástavbové oblasti. 

MZ nesouhlasilo s předloženou studií projektu „Rezidence Vinoř“ a 
požádalo o její doplnění o řešení napojení plánované výstavby na 

dopravní infrastrukturu. 

MZ souhlasilo s předloženou Architektonickou studií Vinořský golf 

resort, nesouhlasilo však se Smlouvou o spolupráci při výstavbě 
mezi MČ Praha – Vinoř, Atlantis Investment s.r.o. a DUONA s.r.o. 

MZ vyslovilo nesouhlas s restitučními nároky bratrů Holečkových 

na většinu vinořských rybníků a pozemku u Velké Obůrky. Vinoř 
bude iniciovat svůj vstup do předmětného soudního řízení jako 

vedlejší účastník na straně žalované.  
• Na 19. zasedání Zastupitelstva ze dne 18. dubna byla schválena 

změna rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 3/2017 týkající se 

úpravy rozpočtu mezi MHMP a MČ v rámci revitalizace ul. 
Mladoboleslavská, Mechová, Lohenická, Rosická a dalším 

navýšením a přesuny v rozpočtu.  
MZ schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Vinoř na 

poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s podlahou 
v budově sokolovny ve výši 320 000,-Kč pod podmínkou, že se zde 

ukončí pořádání trhů. 

MZ souhlasilo s návrhem Smlouvy o spolupráci při 
výstavbě mezi MČ Praha – Vinoř, Golfpark Vinoř East s.r.o. 
a DUONA s.r.o. 

K 20. dubnu došlo k převodu nájemní smlouvy na 

Mladoboleslavské ul. č. p. 13 z Hany Hořákové na firmu Persona 

https://www.youtube.com/channel/UCRhgAySql0IyEVwWcZJEosw
https://www.youtube.com/channel/UCRhgAySql0IyEVwWcZJEosw


s.r.o. s tím, že musí být zachován předmět podnikání, tj. výtvarné 

a kreativní potřeby.  

• Od poloviny května se ve Vinoři sbírají podpisy pro vyhlášení 

místního referenda, které by se mělo konat na podzim tohoto roku 
s cílem zmírnit dopady při realizaci developerského projektu a 

požadující od MČ Praha-Vinoř odstoupení od smlouvy o výstavbě 
nového rezidenčního centra. Návrh na místní referendum podává 

přípravný výbor, jehož členy jsou Ing. Jan Obruča – zmocněnec 
přípravného výboru, Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. – 

zastupitelka MČ, Martin Halík – zastupitel MČ, Mgr. Karel Janko 
– zastupitel MČ, Mgr. Dana Sobotová, Mgr. Daniel Vlasák. Podle 

prohlášení pana starosty a místostarostů a většiny zastupitelů by 
se odstoupením od smlouvy výstavba nezastavila, tu povoluje na 
základě platného územního plánu stavební odbor Kbely a 

odvolacím orgánem je magistrát, který kontroluje soulad s 
územním plánem. Naopak by se přišlo o roční vyjednané benefity 

pro MČ a developerovi by se uvolnily ruce k zástavbě podle 
zákona. V reakci na připravované místní referendum o 

odstoupení od smlouvy o spolupráci při výstavbě nového 
rezidenčního centra mezi MČ a developerem (schválené MZ 18. 

dubna) vychází v červnu mimořádné vydání Vinořského 
zpravodaje (č. 131), které obsahuje jak stanovisko zastupitelstva, 

tak i přípravného výboru pro referendum, dále prezentaci 
projektu developera a vyjádření nezávislých odborníků.  

• Na 20. zasedání MZ ze dne 22. června MZ schválilo uzavření 

smlouvy s Římskokatolickou farností kostela Povýšení sv. Kříže na 
poskytnutí dotace ve výši 170 tisíc korun na opravu opěrné zdi 

v Urbanické ulici. 
MZ schválilo změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 4/2017 

obsahující navýšení příspěvku o 572 400,- Kč pro na vybavení 
šaten a opravu tělocvičny ZŠ. 

Místo rezignovaného člena výboru pro výchovu a vzdělávání 
Igora Zahradníčka byla zvolena Kateřina Machová Ondřejová. 

• V návaznosti na výše zmíněné referendum podala neznámá 
osoba na vedení MČ Praha-Vinoř anonymní oznámení o podezření 
ze spáchání trestného činu na státní zastupitelství, které 

prošetřuje kriminální policie.  
• 12. září v Informačním centru proběhla veřejná debata nad 

návrhem dopravních opatření pro zklidnění dopravy v ulicích 



Mladoboleslavská, Stojická, Klenovská a Rosická za přítomnosti 

autora konceptu Ing. Tomáše Cacha a za účasti zhruba 30 
vinořských občanů. Hlavními nástroji pro zklidnění dopravy se 

má stát dobudování tzv. obytné zóny ve prospěch chodců, 
zavedení přednosti zprava, zúžení komunikací střídavými 
parkovacími stáními, zajištění maximální prostupnosti pro 

cyklisty, zrušení některých jednosměrek, zjednodušení značení. 
Občané se vyjádřili, že jejich největší prioritou je bezpečnost, kterou 

ohrožují zejména rychle jedoucí řidiči.  Ve Stojické ulici dojde k 
doplnění návrhu o výrazné zúženi a zakřivení jízdní dráhy 

pomocí cik-cak parkovacích míst. Dále bude osazena značka 
zakazující v dopravní špičce odbočovat z Rosické do Stojické ulice. 

Ve velmi diskutované ulici Moravanská má dojít k osazení 
zákazu vjezdu nákladních aut nad 3,5 tuny a k cik–cak parkování. 

MČ projektantovi zadala, aby návrh zahrnoval vytyčení 
maximálního počtu parkovacích míst pro obyvatele. Přítomní 
občané se hlasováním vyjádřili ke snížení parkovacích míst ve 

prospěch zklidnění dopravy a vyšší bezpečnosti. Jednání byl 
přítomen pan Radek Čermák z Odboru dopravy MČ Kbely, což 

snad přispěje k snazšímu schválení navržených změn. K jejich 
realizaci by mělo dojít v první polovině roku 2018.  

• 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř ze dne 19. září 
neschválilo konání místního referenda o bytové výstavbě 

v termínu podzimních voleb, iniciované přípravným výborem, 
jehož zmocněncem se stal Ing. Jan Obruča a odsouhlasilo 

protinávrh o nesouhlasu s odstoupením od smlouvy o spolupráci 
při výstavbě rezidenčního centra na jihozápadním okraji Vinoře 
s developery. Pro protinávrh hlasovalo 8 zastupitelů, proti byli 2.   

V rámci téhož zasedání byla snížena dotace na opravu opěrné zdi 
u kostela na 150 tisíc korun, navýšen byl rozpočet o 10 786 800 Kč 

o dotaci na rozšíření MŠ, projektovou dokumentaci na výstavbu 
veřejného sportoviště, z odvodu z výherních automatů pro dotaci 

sportu a kultury. 
Po dohodě s Římskokatolickou církví MZ souhlasilo s umístěním 

pomníku „Již nikdy žádné války“ před hřbitovní zdí. 
• 23. září dopoledne proběhla komentovaná prohlídka 

připravovaného golfového hřiště Twin Chapels Golf Resort Praha 
pro vinořské občany. Na padesát zájemců si ve společnosti ředitele 
společnosti Golf Vinoř, a.s., Miloše Drbala, prohlédlo areál 



plánovaného 18ti jamkového profesionálního hřiště, 9ti jamkového 

hřiště pro amatéry a rozestavěný golfový klub se zázemím pro 
golfisty i hráče. Golfový areál by měl být otevřen koncem léta 2018.    

• 20. a 21. října se konaly volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Ve Vinoři probíhaly tradičně ve dvou volebních 
okrscích s účastí 73, 55% a výsledky: ANO 22, 52%, tj. 486 hlasů, ODS 

15, 61%, tj. 337 hlasů, Česká pirátská strana 14, 73%, tj. 318 hlasů, TOP 
09 9, 45%, tj. 207 hlasů, Stan 9, 31%, tj. 201 hlasů, SPD 7, 13%, tj. 154 

hlasů, KDU-ČSL 6, 39%, tj. 138 hlasů.  
• Na 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, konaného 16. 

listopadu, bylo schváleno navýšení rozpočtu o 678. 800 Kč. MZ 
odsouhlasilo dostavbu dobové ohradní zámecké zdi a demolici 

části stávající betonové na náklady MČ Praha – Vinoř do výše 1, 7 
milionu korun a s darováním dokončeného díla Krajskému 

ředitelství policie Středočeského kraje.  
MZ neodsouhlasilo konání referenda, navrhovaného Ing. Janem 
Obručou na 12. a 13. leden následujícího roku, usilující o zrušení 

smlouvy o výstavbě rezidenčního centra mezi MČ a společností 
Atlantis Development (resp. referendum o odstoupení od smlouvy 

o spolupráci při výstavbě rezidenčního centra mezi ulicemi 
Bohdanečská, Mladoboleslavská, Semtínská, Českodubská, 

Velkoosecká, Mlázovická, Dražkovská a Dubanská). 
• 21. listopadu na Hoffmanově dvoře Sdružení pro Vinoř uspořádalo 

veřejnou debatu s Jiřím Drahošem, kandidátem na prezidenta.  

 
• 28. listopadu proběhlo první soudní jednání ohledně restitučního 

nároku na vinořské rybníky. V žalobě se Miroslav Holeček a 

Ing. Michal Holeček domáhají vydání osmi parcel, resp. rybníků 
ve Vinoři. Jako vedlejší účastník sporu byla nakonec uznána i 

Vinoř a jako druhý vedlejší účastník Hlavní město Praha. Za Vinoř 
byla přítomna právnička JUDr. Monika Hoffmannová a 



místostarosta Michal Biskup. Místostarosta Biskup uvedl, že v 

průběhu jednání žalující strana redukovala své požadavky na 
polovinu a nepožaduje již vydání pozemků par. č. 699, 1533/1, 1564 

a 1587/2, což představuje rybník za Ctěnickým zámkem, 
Cukrovarský rybník, Pohankův rybník a rybník Malá Obůrka. 
Předmětem žaloby zůstává nadále rybník Velká Obůrka a několik 

přilehlých parcel včetně louky u rybářů. Zastupitelé připravují 
podklady pro další soudní stání, které proběhne v březnu 2018 o 

neoprávněnosti nároku na Velkou Obůrku (p. č. 1529/1, 
1529/2,1529/3, 1228/1).  

• Mimořádnou událostí ve Vinoři se 4. prosince stal požár. Ve spodní 
průmyslové zóně Vinoře v objektu čtyř spojených hal v blízkosti 

benzínové pumpy začalo kolem osmé hodiny večer hořet. Zdá se, že 
požár vypukl v hale prodejce balících strojů a obalového materiálu 

společnosti Ronex. Místním rozhlasem byl vyhlášen zvláštní 
stupeň poplachu a lidem bylo doporučeno nevětrat a nechodit na 
místo zásahu. Díky hasičům a dalším složkám byl požár před 

půlnocí pod kontrolou a nedošlo k žádným ztrátám na životech ani 
k větším zraněním. Mimo 30 střídajících se jednotek hasičů byla na 

místě policie a záchranáři se sanitkami a zázemí zajišťoval 
Červený kříž. Na pomoc se svými jednotkami profesionálních i 

dobrovolných hasičů přijelo mnoho hasičských vozů z okolí. Škoda 
byla odhadnuta na 50 milionů korun. Do půl jedné v noci byla 

uzavřena Mladoboleslavská ulice. Ve středu ráno byla již silnice 
zprovozněna a požár zcela uhašen. 

 
• 11. prosince na místní radnici proběhlo veřejné projednání o 

úpravě provozu na pozemních komunikacích rezidenční zástavby 



MČ Vinoř za účasti zástupců odboru životního prostředí, dopravy 

a místního hospodářství Kbely. 
• 13. prosince se na popud faráře Víta Horáka konalo na faře 

předvánoční setkání starostů a místostarostů z Vinoře i okolí a 
zástupců farnosti, kteří diskutovali o každodenních problémech a 
řešeních. 

• 18. prosince zemřel zastupitel pan Martin Halík.  
• Na 23. zasedání místního zastupitelstva, konaného 21. prosince, se 

novou zastupitelkou za KDU-ČSL namísto zesnulého zastupitele 
pana Martina Halíka stala Judr. Jitka Divínová.  Byla schválena 

změna rozpočtu s navýšením o 419 000,- Kč, odsouhlasen 
vyrovnaný rozpočet na rok 2018 s příjmy i výdaji 31 540 000,- Kč, 

podpořen záměr společnosti Cznet s.r.o. na uložení optické sítě na 
vytyčených pozemcích Vinoře. Do školské rady byly MZ schváleny 

Magdaléna Rytinová a Johana Benešová. 

 

Kapitola III. Veřejný a občanský život v obci: významné 

události, návštěvy, výročí, slavnosti, činnost spolků, 
charitativní akce 

• 20. ledna: rybáři spolu s radnicí pro veřejnost upravili zamrzlou 
plochu rybníka Velká Obůrka, kde se naposledy bruslilo před pěti 
lety. Připravili čtyři kluziště, občerstvení a večerní osvícení. 

Víkendové bruslení (21.-22. ledna) na rybník přilákalo nespočet 
malých a velkých bruslařů. Bruslilo se i během následujícího týdne 

a víkendu.  



 

 
• Již po deváté mohla Vinoř přispět do Tříkrálové sbírky pořádané 

Charitou České republiky, ve Vinoři realizovanou prostřednictvím 
dobrovolníků z farnosti ve dnech od 3. do 8. ledna. Výtěžek sbírky 
činil 30 266 Kč. 

• 14. ledna v místní sokolovně proběhla benefiční akce 5. ročníku 
Zumby pro Dlouhou cestu, kterou lektorovali Martin Hybš, David 

Juřina a Lucie Burdová. Spolek Dlouhá cesta pomáhá rodinám, 
kteří přišli o dítě. 

• 17. ledna v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR proběhla 
vernisáž putovní výstavy fotografií k 60. výročí Českého 



zahrádkářského svazu „Smysl-krása-užitek“. Většina 

vystavovaných fotografií pocházela z vinořské zahrádkářské 
kolonie. 

 
• 21. ledna v rámci slavnostního sedění Obce baráčnické byli přijati 

čtyři noví členové. 

 
• Pro zajištění financí na plánovaný zimní stadión pan starosta 

František Švarc v únoru vydává brožuru „70 let vinořského 
hokeje“. Hokejový klub Sokol Vinoř byl ve Vinoři založen v roce 

1947, své působení skončil koncem 70. let minulého století. Na tuto 
tradici nyní navazují Kačeři Vinoř v amatérské soutěži. 



 
• V sobotu 18. února se konal 6. Společenský večer Zlaté Prahy 

organizovaný Hnutím fokoláre ve spolupráci s farností, Sokolem 

a s podporou MČ Praha – Vinoř. Večera se zúčastnilo na 130 hostí, 
výtěžek půjde do Kamerunu a bude použit na zajištění lékařské 

péče ve Fontem. Večera se osobně zúčastnil i páter František 
Slavíček, který se do Vinoře vrátil po třinácti letech služby ve 

Fontem. 
• 18. února proběhla výroční schůze rybářského spolku, který letos 

slaví 70 let od svého založení. Jejím předsedou nadále zůstává 
Miroslav Sládek. Rybáři kromě hospodaření na šesti vinořských 
rybnících pro vinořské občany každoročně připravují závody, 

výlovy a bruslení pro veřejnost, podílejí se na akcích MČ, jako je 
Vandráček a Čarodějnice ad. Rybáři mají od nynějška své webové 

stránky: www.Rybari-vinor.cz. 

 
• 25. února se konal Masopust na Hoffmanově dvoře s tradičním 

zabijačkovým obědem. Vinoří odpoledne procházel průvod 

v maskách s dudáckou muzikou Pracharanda. Měl devět 

http://www.rybari-vinor.cz/


zastavení: od Podskalí přes Rychtu až po nové a staré sídliště. 

Průvod je k vidění na youtubovém kanálu: 
https://www.youtube.com/watch?v=pWDg8AX1YLU 

 
• 25. obecní ples proběhl v sobotu 11. března v místní sokolovně v 

retro stylu 30.-90. let. Celý večer provázel orchestr Brand New 

Band a ples moderovali Pavel Karička a Gabriela Kludská. 
Hlavním hostem večera bylo swingové vokální trio Hot Sisters. 

Nechyběla bohatá tombola. Tančilo se a veselilo do dvou hodin do 
rána. 

https://www.youtube.com/watch?v=OsvTWkYV0Mc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWDg8AX1YLU
https://www.youtube.com/watch?v=OsvTWkYV0Mc


• V neděli 12. března odpoledne se ve vinořské sokolovně konal 

dětský karneval. Moderovaly jej Barbora Marysková a Markéta 
Kilingerová z divadla „Prima den“ za asistence Kosích bratrů. Na 

programu nechyběly soutěže, tanečky, hry a spousta odměn. 
Vystoupily i dívky z Pohybového studia Majky Šulové. 

 
• 14. března v jídelně základní školy proběhlo Vítání občánků, dětí 

narozených v roce 2016. Letos se do vinořské kroniky zapsalo 
rekordních 76 dětí, z nichž troje dvojčata. Dětí bylo tolik, že se 

vítalo nadvakrát. Vítání občánků bylo koncipováno jako setkání 
generací: dětí, rodičů, prarodičů, představitelů obce a tetiček 

Baráčnic a dětí z mateřské školky, které pro vinořské občánky 
připravily pásmo písní a říkadel. Rodiče se podepisovali do 

kroniky, přijímali poukazy a pamětní listy, gratulace od pana 
starosty Františka Švarce, paní místostarostky Ivety Boušové a 

Veroniky Boušové. Nechyběly ani drobné dárky od firem Babiez 
a Hipp. 



 
 

• 17. března se konala výroční schůze Mysliveckého sdružení 
Satalice-Vinoř v hájence ve vinořsko-satalické oboře pod vedením 

hospodáře Františka Josky, na níž se hodnotil hospodářský rok a 
problémy revíru. 



 
• 17. - 18. března se uskutečnil Jarní vinořský bazar v jídelně 

základní školy. 

• 26. března se uskutečnila výroční schůze zahrádkářů Na Rychtě, 
hodnotil se zahrádkářský rok, problémy s pozemkovým fondem a 

připravované akce pro Vinoř. Velké problémy zahrádkářům 
způsobují vinořští pávi, kteří před lety uletěli ze Ctěnic a pustoší 

zahrádkářskou kolonii a přilehlé zahrady. Domluven byl jejich 
odchyt. 

 
• 6.-8. dubna proběhla prodejní Velikonoční výstava zahrádkářů Na 

Rychtě. 



 
• Velikonoční jarmark se konal 9. dubna netradičně na Hoffmanově 

dvoře. Kromě stánkařů a velikonočních dílen vystoupily děti 

z VinoHry, loutkové divadlo Kozlík zahrálo „Vodnickou 
pohádku“, vystoupila Zumba Lucie Burdové a Pohybové studio 

Majky Šulové. Celým odpolednem jarmark provázela Kapela 
TriJo. https://www.youtube.com/watch?v=zojNdpZm2Xk 

• 22. dubna Rada mladých spolu s místními dobrovolníky slavila 
Den Země úklidem veřejných prostranství. Děti s rodiči sesbíraly 

osm pytlů pouličního odpadu, v KVC Vincent následoval 
doprovodný ekologický program a literární dílna o Zemi. 

 
• 5. května se u pomníků padlým konal pietní vzpomínkový akt na 

oběti světových válek. Uctít výročí konce II. světové války přišel 

https://www.youtube.com/watch?v=zojNdpZm2Xk


nevelký počet představitelů obce, školy, církve a odborné 

veřejnosti. Pan starosta František Švarc pohovořil o Pražském 
povstání a vinořských obětech, paní učitelka Adéla Kocmanová 

referovala o zájmu dětí ze ZŠ o dějiny, o zdařilosti válečných 
projektů zejména tam, kde zůstává živá paměť.  Společenstvo 
pamětníků se shodlo na tom, že historická výročí, která se nás 

místně a osobně dotýkají, je třeba připomínat proto, abychom se 
s událostmi měli možnost setkat, reflektovat je, vytěžit ze 

souvislosti s naším „tady a teď“, byli o trochu skromnější a 
vděčnější za to, co máme a můžeme. V rámci vyrovnání se 

s minulostí pan starosta František Švarc na leden příštího roku 
připravuje instalaci pomníčku devíti Němcům, kteří byli 9. května 

1945 pochováni ve společném hrobě před hřbitovem a 11. května 
vykopáni místními německými občany, mezi nimi byla i sl. 

Bělohříbková, poslední majitelka zámku. Rakve byly převezeny do 
Ctěnického háje, polity petrolejem a zapáleny. 

 

 



 
Fotografie z Nesnídalovy kroniky při vykopávání těl mrtvých Němců z roku 

1945. 

• U příležitosti 85 let od založení Obce baráčnické Jana Ámose 

Komenského v Informačním centru Na Rychtě probíhala od 8. do 
2. června rozsáhlá výstava mapující historii vinořského 

baráčnického spolku od svého vzniku v roce 1932 po současnost. 
K vidění byly tradiční baráčnické artefakty a rozsáhlá 

fotodokumentace. 



 

 
• 21. května proběhl 8. ročník Vinořského Vandráčka s novými 

stanovišti na konečné Vinořská, V Žabokřiku a v hospůdce u 
Jednorožce. Další zastavení byla v Ďolíku, u rybářů, Na Rychtě, u 

zahrádkářů, hasičů s tradičním zakončením na Hoffmanově dvoře. 

 
• 21. května se v sokolovně u příležitosti 90. výročí od založení Sokola 

ve Vinoři a 75. výročí od dostavby jeviště znovu hrálo divadlo. 
Ochotnické divadlo „Máj Praha“ odpoledne zahrálo představení 
„O perníkové chaloupce aneb jenom jako“ a pro dospělé večer hru 

„Její Pastorkyňě“. 27. května se konaly oslavy 85 let od založení 
vinořské Obce baráčnické J. A. Komenského. Vítali se hosté ze 

sousedních obcí Líbeznic, Hoštic, Zálezlic, Brandýsa nad Labem a 
Sokolova. Slavnostní průvod s prapory a baráčníky ve svátečních 

krojích za doprovodu kapely Mělničanka a všech zúčastněných 



nejprve položil věnce k pomníkům padlých, cestou na Hoffmanův 

dvůr se zastavil u sochy Jana Nepomuckého a u lípy, kterou 
baráčníci zasadili před pěti lety. Po příchodu na Hoffmanův dvůr 

tetičky zatančily českou besedu. O další doprovodný program se 
postaraly děti a učitelé ze spolku VinoHra. Následovalo slavnostní 
baráčnické sedění, které vedla tetička rychtářka Věra Kučerová. 

To bylo zakončeno zpěvem baráčnické hymny, následoval 
zábavný program s tancem a zpěvem za doprovodu harmoniky.  

 

 

 



 

 
• 4. června odpoledne na farské zahradě pořádali místní farnost, 

Hnutí fokoláre ve spolupráci se Sokolem vinořský dětský den. 
Letošním tématem byla Noemova archa. Dramatického 

zpracování biblického příběhu se na sýpce ujal herec a scénárista 
Jan Horák. 

• Vinořská farnost se opětovně připojila k nadnárodní akci Noc 

kostelů, která se pro širokou veřejnost konala v pátek 9. června. Po 
mši svaté následovala komentovaná prohlídka kostela, dílny pro 

děti a přednáška o životě misionářů ve Fontem. 
• 20. června v podvečer se na farské zahradě konal tradiční táborák 

s bleším trhem pod vedením Marie Novákové. 



• 27. 6. proběhla pietní vzpomínka na Judr. Miladu Horákovou před 
farou na Vinořském náměstí. Při této příležitosti pan starosta 
František Švarc napsal: „Svoboda není věcí automatickou, je třeba 
ji udržovat a bránit zvláště dnes, kdy dochází k zavedení politiky 
na její dno, kdy nedochází k soupeření programů stran, nýbrž k 
soutěžení o to, která strana více očerní a zkriminalizuje více svých 
protivníků, kdy se opět rojí v životě a třeba ve volbách neúspěšní 
udavači, kteří zbaběle anonymně udávají a očerňují ty úspěšnější… 
Je proto důležité si staré události připomínat, aby se již 
neopakovaly, aby populismus a levné výkřiky a sprostá udání 
nenahrazovaly vlastní rozum, vlastní názor a logické myšlení. 
Odsouzení Milady Horákové bylo, je a bude ostudou soudnictví a 
zůstává mementem pro nás všechny.“ 

• 24. července pan starosta František Švarc spolu s bývalými 

zvoníky navštívili předchozího vinořského faráře Pavla Jančíka 
v Ústí nad Labem, aby jej podpořili a pozvali na pietní akt 
odhalení pomníku „Již nikdy žádné války“, který se uskuteční 

v pátek 12. ledna příštího roku a jejímž iniciátorem spolu s panem 
starostou byl právě Pavel Jančík.   

• 29. července ve Vinoři vyvrcholil mezinárodní projekt Hombre 
Mundo, pořádaný Mládeží z Hnutí fokoláre (Teens for Unity). 

Během dne na sto dobrovolníků z celého světa zvelebovalo Vinoř: 
natíralo plot na fotbalovém hřišti, hrabalo seno, uklízelo Ctěnický 

háj a dělalo nejrůznější dobrovolnické práce. Večer se na farské 
zahradě konal multikulturní večer při ohni srdce. 

 

 



 
• 10. srpna odpoledne se konal druhý ročník multižánrového 

hudebního festivalu Vinoř se fest na Hoffmanově dvoře. 

https://www.youtube.com/watch?v=QG6vkiK0Tws 

 

• 30. srpna ČT24 odvysílala reportáž z archeologického průzkumu 
přemyslovského Hradiště ve Vinoři, kde archeologové odkryli 

patnáct hrobů s bronzovými šperky (gombíky) pro vyšší vrstvu. 
Nové nálezy poukazují na podstatně starší dobu Hradiště, než se 
předpokládalo, a to dokonce před konec Velkomoravské říše, který 

nastal na počátku 10. století.  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2224873-

archeologicke-nalezy-ve-vinori-vedou-k-velkomoravske-top-
spolecnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=QG6vkiK0Tws
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2224873-archeologicke-nalezy-ve-vinori-vedou-k-velkomoravske-top-spolecnosti
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2224873-archeologicke-nalezy-ve-vinori-vedou-k-velkomoravske-top-spolecnosti
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2224873-archeologicke-nalezy-ve-vinori-vedou-k-velkomoravske-top-spolecnosti


 
• V neděli 17. září se uskutečnila rodinná akce Pražské cyklozvonění 

s místostarostou Michalem Biskupem v čele. Na deset cyklistů z Vinoře 

vyrazilo na 17 km trasu přes Satalice na Invalidovnu.  
• 21.-23. září proběhla podzimní zahrádkářská výstava v Infocentru 

Na Rychtě. 

 
• 5. října se Na Rychtě uskutečnila vernisáž výstavy Nítěné 

knoflíky a powertext Hany Hořákové. 

 



 

• 7. října proběhlo slavnostní položení základního kamene 
Komunitního domu Hnutí fokoláre na rohu ulic Ke Mlýnku a U 

Bakaláře. 
• 13. a 14. října v jídelně ZŠ proběhl tradiční Podzimní bazar oblečení 

a věcí. 

• 21. října se konaly oslavy Halloweenu aneb Dlabání na Dlabačově. 

 
• 22. října proběhl tradiční výlov rybníku Velká Obůrka. 29. října 

rybáři za velké vichřice pokračovali ve výlovu Malé Obůrky a 
Biologického rybníku. 

 



 
• 29. října Vinoř a celou Českou republiku zasáhla silná vichřice. Ve 

Vinoři vítr vyvrátil několik stromů a poničil několik střech. Hasiči 
zasahovali u vyvrácené borovice u Normy. Spadl i strom na 

hřbitově, popadaly větve v parku proti úřadu, vyvrátily se túje, 
stromy v Oboře a ve Ctěnickém háji. Povichřicové škody odklízeli 

a dávali do pořádku zaměstnanci úřadu.  

 
• Rada mladých v rámci tradičního podzimního úklidu spolu 

s dobrovolníky, rodinami s dětmi 4. listopadu uklízela Vinoř. 



 
• 4. listopadu v podvečer výbor pro kulturu pořádal 15. Lampionový 

průvod s hororovitou odbočkou pro nebojácné ve ctěnickém lese a 
závěrečnou fireshow skupiny T.E.T.R.I.S. a občerstvením na 

fotbalovém hřišti. 

 
 



 
 

• 23. listopadu se na Sýpce ve farním centru uskutečnilo I. setkání u 
poezie - „Dvojí záznam“ v podání Aleny Laufrové a Lenky 
Novotné. 

• 30. listopadu - 2. prosince v Informačním centru Na Rychtě 
pořádali zahrádkáři Vánoční zahrádkářskou výstavu.  

 
• 3. prosince Centrum Mariapoli uspořádalo odpolední Mikulášskou 

dílnu a Mikulášskou nadílku. 

• 3. prosince začal vinořský advent. Od odpoledne se na Vinořském 
náměstí konaly adventní trhy, na dvoře fary probíhala dílna 

perníčků Hany Hořákové a divadlo Kozlík zahrálo představení „O 



perníkové chaloupce“. V šest hodin večer se na Vinořském náměstí 

rozsvítil vánoční strom pod patronací pana starosty Františka 
Švarce, místostarosty Roberta Rytiny, zástupce školy Martina 

Sýkory a faráře Víta Horáka. V kostele Povýšení sv. Kříže 
následoval adventní koncert dětí z vinořské školy a hostů paní 
učitelky Michaely Králové.  

 
• 9. prosince Mikulášská nadílka proběhla u baráčníků a seniorů. 

 
• 10. prosince se konal druhý adventní koncert v kostele Povýšení 

sv. Kříže s klasickým repertoárem v podání mezzosopranistky 

Štěpánky Pučálkové, basisty Davida Tótha, klavíristy Miroslava 
Sekery a houslisty Petra Macečka. 



 
• 13. prosince Obec baráčníků přizvala občany Vinoře k projektu 

Česko zpívá koledy na Vinořské náměstí. Na úvod vystoupily děti 
z VinoHry, dále hrála kapela NJP.  

 
• 15.-16. prosince Rada mladých, resp. starostka Veronika 

Kocourová, ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádala 
předvánoční sbírku hraček a dětského oblečení v Infocentru Na 

Rychtě. Sbírka naplnila jedno nákladní vozidlo. 



 
• 16. prosince se v Centru Mariapoli konal adventní sousedský 

večírek za účasti sta lidí.  
• 17. prosince v kostele Povýšení sv. Kříže proběhl třetí adventní 

koncert pěveckého sboru Camerata Praha pod vedením 
sbormistryň  Veroniky Dvořáčkové Žofákové a Jany Pavlíčkové.  

• 24. prosince dopoledne Představenstvo okrašlovacího spolku 
Veselý Vinořák - Veronika a Jiří Cihlářovi pořádali v restauraci 

U Černínů soutěž o nejlepší vinořský bramborový salát. 
Absolutními vítězi se stali manželé Hradilovi. Cenu útěchy si 

odnesl Marco Stella, kterému salát přes noc snědl jeho pes. 
 

 
 
 

 



Kapitola IV. Školství, vzdělávání, kultura, farnost, sport a 
volnočasové aktivity 

• 8. ledna zazněla v kostele Povýšení sv. Kříže Rybova „Česká mše 
vánoční“ v provedení Jitky Košatové (soprán), Alice Votavové 

(mezzosoprán), Václava Sibery (tenor), Pavla Klečky (bas) a sboru 
Camerata Praha spolu se sólisty a Komorním orchestrem ZUŠ 

Hronov. 
• 31. března: v místní knihovně proběhla Noc s Andersenem pro 

malé návštěvníky knihovny. Celostátním tématem byl komiks 
Čtyřlístek a jeho hrdinové. Knihovnice Monika Lichtenbergová 

pro děti připravila zábavný program. 

 
• 1.-2. dubna: vinořská hala při ZŠ a domácí pořádající klub Sokol 

Meteor Praha-Radotín hostily nejvyšší soutěž IBOD a Tesing 
Finále play-off extraligy v badmintonu 2017. Domácím se podařilo 
obhájit mistrovský titul. 

• 4. a 5. dubna proběhl zápis do I. tříd. K zápisu se dostavilo 88 dětí,  
přijato bylo 72 uchazečů, tj. všechny vinořské děti i děti s jiným 

bydlištěm, kteří v ZŠ Vinoř mají sourozence. V příštím školním 
roce budou otevřeny tři první třídy. Děti tradičně přivítalo školní 

divadlo „Housle na stromě“, Mach a Šebestová a žáci vyšších tříd 
a pedagogové.  



 
• Od 5. do 15. dubna probíhaly tradiční velikonoční dílny na 

Dlabačově s Jiřinou Dlabačovou. 
• 5. dubna se v Centru Mariapoli konal koncert žáků Hudební školy 

Pavel Hokr. Kromě přehrávky bylo na programu i představení 

nově nastudované hudební operky Z. Svěráka a J. Uhlíře 
„Růženka“, kterou s vinořskými dětmi připravila paní učitelka 

Kristýna Kolajová. S tímto představením se vinořští muzikanti 
začátkem července vydají na turné do partnerského města Lavena 

Mombella v Itálii. 

 
• 3. a 4. května proběhl zápis do MŠ. Z 88 dětí bylo vyhověno 53 

žádostem. Přijaty byly všechny děti nad tři roky s trvalým 
bydlištěm ve Vinoři ucházející se o celodenní docházku.  V 

přípravě je studie na rozšíření kapacity školky – i s přihlédnutím 



ke školskému zákonu. Podle letošních směrnic do školky musí být 

přijaty děti nad čtyři roky, v roce 2020/2021 to budou děti nad dva 
roky. Z tohoto důvodu se plánuje stavba další mateřské školy, pro 

kterou se hledá vhodná lokalita. 
• 6. června se na farní sýpce konal závěrečný duhový koncert 

VinoHry. Následovala oslava a rozloučení s její zakladatelkou 

Anežkou Beščecovou, která po roce působení spolku odchází na 
mateřskou dovolenou. Vedení spolku se ujímá Lucie Diblíková. 

• 14. června v zámeckém areálu Ctěnice, v sále kočárovny od sedmé 
hodiny večer probíhal koncert složený ze scén opery „Norma“ 

Vincenza Belliniho se světově známými interprety: arménskou 
sopranistkou Hasmik Papian, americkým tenoristou Franchem 

Farinou, českou mezzosopranistkou Štěpánkou Pučálkovou, 
mexickým tenoristou Rafaelem Alvarezem, barytonistou Petrem 

Matuzskem, mezzosopranistkou Markétou Dvořákovou, 
sopranistkou Kristýnou Fílovou, za klavírního doprovodu Zdeňka 
Klaudy. Koncert probíhal ve spolupráci s Městskou částí Praha-

Vinoř a Praha 19, pod záštitou velvyslanců Arménie a Rakouska 
a radního hl. m. Prahy pro kulturu Jana Wolfa. Zámecký areál 

navštívilo na tři sta lidí, mezi nimiž byli i čestní hosté: velvyslanec 
Arménské republiky J. E. Tigran Seiranian, velvyslankyně 

Lucemburska J. E. Michele Pranchere, starosta partnerského 
města Schulzendorf Markus Mücke a další představitelé 

diplomatického a kulturního světa.  

 

 



 

• 21. a 22. června: v Centru Mariapoli probíhaly závěrečné koncerty 
hudební školy Pavel Hokr. 

• V termínu 24.-28. července se uskutečnil I. turnus třetího ročníku 
Letní školy hrou v KVC Vincent s tématem „Vinořské léto hudby“ 

s devatenácti dětmi pod vedením lektorek Kristýny Kolajové a 
Kláry Löwensteinové. 

 
• 1. srpna divadelní spolek Na konečný otevřel svou srpnovou sekci 

pohádkových úterků ve stavebninách Václav Dlabač a zahrál 
„Ufounskou pohádku“. 

• V týdnu od 7. do 11. srpna v KVC Vincent proběhl II. turnus Letní 

školy hrou s tématem Vinořské léto sportu (od starověkých 
olympijských her po Letní olympijské hry – Vinoř 2017) s dvaceti 

pěti dětmi pod vedením lektorek Kláry Löwensteinové a Kristýny 
Kolajové. 

 



 
• 22. srpna ochotnický spolek Na konečný v areálu stavebnin na 

Dlabačově zahrál pohádku „Čmelda a Brumda – strašidlový 

příběh“.  
• Od 7. do 10. září se na kriketovém hřišti nedaleko Ctěnic konal 

evropský turnaj Pepsi cup Prague 2017, který zahajoval pan 

místostarosta Robert Rytina. 
• 24. listopadu v knihovně v KVC Vincent proběhlo pasování dětí 

z druhých tříd ZŠ  na čtenáře. 

 
 

• 25. listopadu. - 2. prosince probíhaly v areálu Stavebnin Vánoční 

dílny na Dlabačově s Jiřinou Dlabačovou. 
 

 
 



Kapitola V. Mezinárodní spolupráce 
• 7. ledna se vinořští fotbalisté pokusili obhájit loňské prvenství na 

mezinárodním Novoročním halovém fotbalovém turnaji 

v Schulzendorfu. Skončili na osmém místě.  
• Vinoř v týdnu od 12. června navštívila delegace z arménského 

partnerského města Sevan v čele se starostou Muradyanem 

Sargisem. Představitelé města si prohlédli Vinoř, Kbely, historické 
centrum Prahy a některá místa Středočeského kraje. Na konci 

návštěvy bylo podepsáno memorandum o další spolupráci, 
týkající se zejména výměnných pobytů pro děti a seniory, kultury, 

sportu a turistiky. 
• Zájezd souboru vinořských dětí s paní učitelkou Kristýnou 

Kolajovou do partnerského města Lavena Mombella proběhl od 2. 
do 8. července. V oratořích v Lavenu a v Mombellu soubor 

předvedl představení operek „Růženky“ a „Dvanácti měsíčků“, 
kterým předcházel pohádkový workshop.  Cesty se účastnil i farář 
Vít Horák, který se pokoušel o navázání na duchovní spolupráci 

mezi partnerskými městy, kterou před osmi lety započal páter 
Pavel Jančík. Výpravu doprovázela Klára Löwensteinová jakožto 

koordinátorka výpravy a vyslankyně MČ Vinoř pro komunikaci s 
tamní radnicí a kulturními a duchovními institucemi.  

Představení měla velký ohlas, byla přislíbena reciproční návštěva. 

 



 
• 30. července - 6. srpna proběhl mezinárodní dětský letní tábor 

partnerských měst Vinoř-Schulzendorf-Kargowa v německém 
Schulzendorfu s hudebním zaměřením. Zúčastnilo se ho dvacet 

devět vinořských dětí pod vedením učitelek Ivety Boušové, Ivety 
Koníčkové a Veroniky Boušové. V příštím roce se letní camp bude 

konat v polské Kargowe. 
 

 
• 18. listopadu se Pohybové studio Majky Šulové zúčastnilo taneční  

soutěže v polské Kargowe, v nichž vinořské reprezentantky 
získaly 2. místo a Pohár starosty města za umělecký dojem. 

• 24. listopadu na podzimním koncertu v partnerském městě 
Schulzendorf v Německu v historickém sále Patronatkirche Vinoř 

reprezentovali hudebníci - mezzosopranistka Štěpánka 
Pučálková, houslista Petr Maceček, Miroslav Sekera, klavírista - 



s výběrem z Mozarta, Beethovena a Dvořáka. Do Schulzendorfu 

je doprovodili místní zastupitelé Robert Rytina a Hana Šůrová. 

 
 

Kapitola VI. Demografický vývoj obyvatelstva 

                                       K 1. 1. 2016                                  k 1. 1. 2017 

Počet obyvatel                      3865                                           3964 

z toho: mužů (do 15 ti let)       438                                            478 

               mužů (nad 15 let)    1437                                           1443 

z toho žen (do 15 ti let)           382             402 

                žen (nad 15 let)     1608                                            1641 

Počet narozených dětí v roce 2016 a v roce 2017 

                                                          (od 1.1. do 31. 12.) 

                                                     72                             44 

z toho: chlapců                             40                             16 

             dívek                               32                             28 

Zemřelo občanů            17        31 



z toho: mužů                                8                              14 

             žen                                  9               17 

Počet přistěhovaných                172               216 

z toho: mužů         82                              102 

z toho: žen                                 90        114 

Počet odstěhovaných                105        87 

z toho: mužů                               56         43 

z toho: žen                                  49         44 

 

Kapitola VII. Počasí a zemědělství 

Zima byla oproti předchozím dvěma letům chladnější, v lednu silně 

sněžilo a mrzlo. 5. ledna se Vinoř dočkala první sněhové nadílky, malí 
sáňkaři hned vyrazili na kopec u Malého hřiště před tělocvičnou. Po 

pěti letech vinořské rybníky zamrzly natolik, že se na Velké Obůrce 
konalo veřejné víkendové bruslení (21.-22. a 28.-29. ledna). Nástup jara 

byl velmi časný již počátkem března. 5. března proto Vin Agro zaselo 
první ječmen a cukrovku v polovině března. Sója se sela na přelomu 

dubna a května. Od poloviny května do poloviny června bylo sušší 
období, což způsobilo snížení kvality obilovin, a to jak u ječmene, tak i u 
pšenice. Z nedostatku vody v rozhodném období byla zrna obilovin 

drobnější. Polovina sklizené pšenice kvůli suchu nedosáhla 
potravinářské kvality. Sladovnický ječmen měl kvalitu hraniční. 

Řepku, sóju ani cukrovku toto sušší období výrazněji nepoškodilo. Žně 
Vin Agro zahájilo 10. července sklizní ječmene a následně řepky. Pár 

dní na to začala dozrávat pšenice. Výnos ječmene jarního činil 69, 1 
q/ha, řepky 39 q/ha a pšenice 88 q/ha. U všech těchto plodin došlo 

podle Vin Agra k poklesu výnosů oproti předešlému roku. Sója se 
ovšem sklidila s rekordním výnosem 35 q/ha. U cukrové řepy Vin Agro 

dosáhlo historicky nejvyššího výnosu 83 t/ha. Jarní i letní měsíce byly 
nadmíru teplé a suché. Podzim byl průměrný, až na vichřici, která 29. 
října zasáhla Vinoř a celou Českou republiku. Ve Vinoři vítr vyvrátil 

několik stromů a poničil několik střech. Hasiči zasahovali u vyvrácené 
borovice u Normy. Spadl i strom na hřbitově, popadaly větve v parku 

proti úřadu, vyvrátily se túje, stromy v Oboře a ve Ctěnickém háji. 
Zima byla velmi teplá, teprve na třetí adventní neděli napadl první 



sníh. Nejnižší teplota -17.1. °C byla naměřena 7. ledna, nejvyšší 36.8 °C 

pak 3. srpna.  Vin Agro naměřilo za rok 2017 600 mm srážek, průměr 
za posledních 15 let činil 530 mm. 
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Vinořský rok 2018 – rok smíření, vzájemnosti a spolupráce 

 V roce 2018 Vinoř slaví kromě významných historických událostí jako 

je 100 let republiky i své vlastní malé jubileum – 930 let od své první 
písemné zmínky. Vinoř (Uinar) je poprvé zmíněna v tzv. zakládací 

listině Vyšehradské kapituly v roce 1088, v níž český král Vratislav II. 
vyjmenovává statky, které poskytl Královské kolegiální kapitule sv. 

Petra a Pavla na Vyšehradě. Název Uinar je zmíněn v přípisku a 
zřejmě se jedná o falzum z 12. století, v němž se vyjmenovávají služebníci 
kostela: …z Vinoře Svěboš se svým synem Baťkem a Děkava a Miřena…  

Vinoř je ovšem prastaré místo s významným prehistorickým osídlením, 

s panským i duchovním centrem od raného středověku, místem, kudy 
vedla kupecká i svatováclavská poutní cesta do St. Boleslavi, místem, 

které mělo slavné pány a stavitele, samostatnou farnost, školu, poštu, 
řemesla, spolky a ochotníky, významné představitele, obyvatele a 

návštěvníky, lesy, polnosti, louky, vodní plochy, zvěř a rostlinstvo. Toto 
dědictví si do jisté míry uchovala dodnes včetně svého malebného 
venkovského koloritu. 

Rok 1088 je pro nás tedy jakýmsi pomyslným, zakládajícím a 

orientačním datem, od kterého odpočítáváme a odvozujeme dějiny obce 
v místním svátečním kalendáři. Nejinak to má Řím nebo velká Praha či 

naši větší sousedé. Vinoř byla od počátku dějin významnou kupeckou, 
duchovní a mocenskou křižovatkou, od jejího připojení k Praze v roce 
1974 se postupně stala suverénní moderní okrajovou městskou částí. Že 

je Vinoř rozrůstající se městskou částí co do počtu obyvatel a obydlí, 
která svou topografií přislibuje kvalitnější a alternativnější způsoby 

života, je vyhledávaným místem pro ukotvení, vytvoření domova pro 
rodiny, nerušenou tvůrčí práci, intenzivnější, uvědomělejší a citlivější 

osobní i komunitní život v souladu s přírodou a přírodními cykly, o tom 
není pochyb. Demografický nárůst obyvatel z 3350 v roce 2008 na 4049 

k 1. lednu 2018 o tom vypovídá nejen v číslech. Přináší pozitivní i 
negativní dopady. Pozitivní v podobě stále se zlepšující vybavenosti 

obce a větších, neustávajících investic; negativní související s větší 
lidskou stopou, tj. zátěží na životní prostředí, vandalismem, požadavky 
a nespokojeností. Ale i přesto, že ve Vinoři za posledních pětadvacet let 



vyrostlo přes pět satelitních „sídlišť“, zůstává stále místem, kde se 

zastavil čas.  

 S ohledem na plánované vinořské akce a výročí pan starosta František 

Švarc rok 2018 koncipoval a nazval rokem smíření, vzájemnosti a 
spolupráce. V tomto duchu se konají a připravují nejrůznější kulturně 

historické, sportovní, vzdělávací a společenské události, a to jak v 
samotné Vinoři, tak i v našich pěti partnerských městech, vedou se 

multikulturní a mezigenerační dialogy a realizuje se či se dokončuje celá 
řada stavebních projektů pro zlepšení a udržení kvality a spokojenosti 

života ve Vinoři.  

Vše je v plném realizačním a tvůrčím modu, intenzivně se připravují 

podzimní oslavy 930 let, spontánně vznikají nové spolky a občanské 
iniciativy, sousedská setkání vedle aktivit a projektů volnočasových a 

vzdělávacích center, našich pěti spolků, komisí, radnice a 
zastupitelstva. Vše roste a množí se. Jen čas tu plyne od klekání do 

klekání, od souvratě ku souvrati, tak nějak po svém, idylicky. 

 

Úvod do roku 2018 v kontextu ČR a světa do poloviny roku 

Rok 2018 (MMXVIII) začal v pondělí a pondělkem též skončí. 

Rok 2018 podle OSN je Evropským rokem kulturního dědictví. 

Zaznamenáníhodné události z domova a ze světa do poloviny roku:  

1. ledna: Bulharsko převzalo předsednictví EU; 

evropskými hlavními městy kultury se staly nizozemský Leeuwarden a 
maltská Valletta; 

12.–13. ledna: v prvním kole prezidentských voleb uspěli Miloš 
Zeman (38,56%) a Jiří Drahoš (26,6%), voleb se účastnilo 61,92% voličů; 

26.–27. ledna:  v druhém kole prezidentských voleb zvítězil Miloš 
Zeman (51,36%); 

6. února: z amerického mysu Canaveral odstartovala v současnosti 
nejsilnější raketa Falcon Heavy společnosti SpaceX; 
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9.–25. února: proběhly XXIII. Zimní olympijské 
hry v jihokorejském Pchjongčchangu, na nichž český tým získal osm 
medailí; 

22. února: byl zavražděn  slovenský novinář Ján Kuciak a jeho 
partnerka Martina Kušnírová;  

2. března:  na Slovensku a v Evropě tisíce lidí uctily pietními akty 
památku zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky; 

4. března: došlo k otravě Sergeje a Julije Skripalových v Salisbury ve 
Velké Británii paralytickou látkou ze skupiny Novičok; 

5. března:  v ČR proběhly několikatisícové demonstrace proti 
zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro 
kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, protesty směřovaly k 
stávajícímu premiérovi v demisi Andreji Babišovi; 

8. března byl prezident republiky Miloš Zeman inaugurován do funkce 
prezidenta na druhé funkční období; 

15. března se vysoké a střední školy a další instituce zapojily 
do studentské stávky Vyjdi ven na obranu ústavních hodnot;  

18. března byl Vladimír Putin v prvním kole voleb zvolen ruským 
prezidentem; 

22. března došlo k výbuchu v areálu chemičky Synthos v Kralupech nad 
Vltavou, incident si vyžádal šest mrtvých a dva zraněné;  

26. března: v souvislosti s otravou nervovým plynem Sergeje a Julije 
Skripalových ve Spojeném království vyhostily 
USA, Kanada, Ukrajina, Albánie a 14 zemí Evropské unie včetně Česka 
ruské diplomaty. 

23. dubna byly ostatky kardinála Josefa Berana uloženy v kapli 
sv. Anežky v katedrále sv. Víta;  

25. května v Evropské unii vstoupilo v platnost Obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů, tzv. GDPR; 

24. června stávající turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan zvítězil v 
prezidentských volbách; 
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27. června, v Den památky obětí komunistického režimu, prezident 
Miloš Zeman jmenoval druhou vládu Andreje Babiše s podporou 
komunistů. 

1. července: Rakousko převzalo předsednictví EU 

1.–7. července se v Praze konal 16. všesokolský slet v upomínku 
stého výročí vzniku Československa; 

12. července: druhá Babišova vláda získala důvěru Poslanecké 
sněmovny, a to 264 dní od parlamentních voleb, po více než 15hodinové 
rozpravě dolní komory Parlamentu a demonstracích na 
Malostranském náměstí a ve Sněmovní ulici. Premiér Andrej Babiš 
dostal důvěru pro svou menšinovou vládu ANO a ČSSD s podporou 
KSČM. Obdržel 105 hlasů od poslanců ANO, ČSSD a KSČM, proti bylo 91 
zákonodárců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, čtyři 
poslanci se hlasování nezúčastnili. 12. červenec 2018 je demokraty 
označován jako černý den v pětadvacetileté historii České republiky, kdy 
trestně stíhaný Andrej Babiš vstupuje do historie ČR jako první 
premiér, který bude vládnout díky podpoře komunistů. 

11. a 12. července proběhl v Bruselu summit NATO: 10. července předseda 

Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude 

Juncker spolu s generálním tajemníkem NATO Jensem 

Stoltenbergem podepsali nové prohlášení EU a NATO. V rámci 

dvoudenního jednání se jednalo o bezpečnostních výzvách, vztazích s 

Ruskem, přistoupení nových států, o zahraničních misích. Velkým 

tématem byly výdaje na zbrojení. Nespornými úspěchy je akční 

strategie 4x30, přizvání Makedonie, podpora 

svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, vyzvání Ruska, aby 

navrátil anektovaný Krym. Americký prezident Donald Trump na 

summitu obhajoval americké zájmy a požadoval 2% výdaje na zbrojení 

do roku 2019.  Zastoupení Česka na vrcholném setkání NATO v 

Bruselu poznamenalo souběžné hlasování o důvěře druhé vládě Andreje 

Babiše. V první den summitu Česko zastupoval prezident Miloš Zeman. 

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra a zahraničí Jan 

Hamáček (ČSSD) do Bruselu dorazili až ve čtvrtek 12. července. Ministr 

obrany Lubomír Metnar (ANO) a náčelník generálního štábu české 

armády Aleš Opata nepřijeli vůbec. Prezident Zeman, který byl na 
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summitu pouze ve středu, podle Hradu, na pracovní večeři zdůraznil 

význam spolupráce v boji proti terorismu, spolupráce v oblasti 

zbrojního průmyslu, podpořil navýšení výdajů na obranu, varoval před 

snahami obnovit studenou válku a vyjádřil nutnost komunikovat 

s Ruskem. Premiér Andrej Babiš po vrcholné schůzce ve čtvrtek 

novinářům sdělil, že ČR nebude upravovat a zrychlovat plán týkající se 

výdajů na obranu. Obranné výdaje podle něj vzrostou ke dvěma 

procentům hrubého domácího produktu až v roce 2024.  

 

Kapitola I. Obecní záležitosti: plány na rok 2018 
 Vinořský rok 2018 je nejen rokem svátečním, ve kterém se má uskutečnit 
řada mimořádných ale i zaběhlých kulturních, mezinárodních i 
společenských akcí, ale i realizačních a projektových. Ve spolupráci se 

Sokolem mají vzniknout nové kabiny v areálu fotbalového hřiště, ve 
spolupráci s Obcí baráčnickou má dojít k rozšíření stávající Rychty, ve 

spolupráci s vedením základní a mateřské školy se dostaví pět nových 
tříd základní školy a dvě zcela nové třídy mateřské školy. Dokončí se 

kompletní odvedení dešťových vod ze zdravotního střediska, shánějí se 
potřebné finance na projekt pro stavební povolení nového sportovního 

areálu se zimním stadionem, plaveckým bazénem i dalšími sportovišti. 
Před realizací je i dětské rejdiště před novou školou. Dokončuje se projekt 

na výstavbu čtyř sociálních bytů. V oblasti předzámčí se má postavit 
nová, původní, zámecká zeď v barokním stylu a zbourat ta stará, 
panelová, čímž se otevře celé předzámčí. Plánuje se parkoviště před 

mateřskou školkou v Mikulovické ulici, chodníky do Ctěnic a Kbel. 
Hotový je i projekt na nový most do Satalic.  

 

Kapitola II. Správní a obecní záležitosti, výstavba a politicko-
občanský život ve Vinoři 

• Od 3. ledna má Vinoř novou autobusovou zastávku Vinořský 
zámek ve směru na Brandýs. Je dočasná a je na znamení. 

• 12. ledna a 13. ledna se konalo I. kolo prezidentských voleb v místní 
základní škole. K prezidentským volbám ve Vinoři přišlo 2 212 

voličů z 2 985, účast činila 74, 17%, platných hlasů bylo 2 205. Do 
druhého kola prezidentských voleb postupují kandidáti prof. Jiří 

Drahoš se 787 hlasy (35, 69%) a Miloš Zeman s 497 hlasy (22,53%). 



Celorepublikově Miloš Zeman získal 1 985 547 hlasů (38, 56%) a Jiří 

Drahoš 1 369 601 hlasů (26,60%), volební účast byla 61,92 %. 26. - 27. 
ledna ve Vinoři proběhlo II. kolo prezidentských voleb ČR v 

budově základní školy. Jiří Drahoš získal 1509 hlasů (65,52%), Miloš 
Zeman 794 hlasů (34,48%). Volební účast stoupla na 78, 52%. 
Celorepublikově Miloš Zeman získal 2 853 390 hlasů (51, 36%) a Jiří 

Drahoš  2 701 206 hlasů (48, 63%). Volební účast byla 66,6%. Hlavou 
státu zůstává nadále Miloš Zeman.  

• Ve stejných dnech, tedy 26.-27. ledna, probíhalo Vinořské 
referendum v prostorách Centra Mariapoli, iniciované 
přípravným výborem pro referendum Ing. Janem Obručou, Doc. 
Ing. Lenkou Turnerovou, CSc. – zastupitelkou MČ Praha – Vinoř, 
Mgr. Karlem Jankem – zastupitelem MČ Praha – Vinoř, Mgr. 
Danou Sobotovou, Mgr. Danielem Vlasákem k následující  otázce: 
„Souhlasíte s tím, aby orgány městské části Praha - Vinoř učinily 
v samostatné působnosti veškeré kroky k odstoupení od smlouvy o 
spolupráci při výstavbě rezidenčního centra na pozemcích par. č. 
1577/180, č. 1580/1, č. 1577/5, č. 1577/6, č. 1577/178 a č. 1577/41, vše v 
katastrálním území Vinoř, Praha hl. m. (lokalita mezi ulicemi 
Bohdanečská, Mladoboleslavská, Semtínská, Českodubská, 
Velkoosecká, Mlázovická, Dražkovská a Dubanská) s developery, 
včetně zrušení souhlasu se související architektonickou studií a 
zrušení souvisejícího souhlasu do stavebních a souvisejících řízení, 
a aby orgány městské části Praha - Vinoř podnikly v samostatné 
působnosti veškeré kroky k tomu, aby obytná výstavba na těchto 
pozemcích měla maximální výšku 2 nadzemních podlaží?" 
K referendu se mohlo vyslovit 2970 oprávněných osob zapsaných 
v obci, zúčastnilo se ho celkem 689 občanů Vinoře (23,2%), vydáno 
bylo 689 volebních lístků, z toho platných bylo 681. 628 se vyslovilo 
pro ANO a 53 pro NE. Aby bylo rozhodnutí referenda závazné, 
muselo se pro konkrétní odpověď ANO/NE vyslovit více než 25% 
oprávněných osob. Požadovaných 25% tedy představuje 742 
nutných hlasů a pro volbu ANO jich bylo odevzdáno pouze 628. 
Chybělo tudíž více než 110 hlasů. Zákon o místním referendu 
(22/2004 Sb.) ovšem požaduje účast minimálně 35% oprávněných 
osob, což je 1040 lidí. Z výše uvedeného vyplývá, že referendum 
konané 26. - 27. ledna 2018 je neplatné. 
Účast byla nižší než 25% a pro odpověď ANO hlasovalo pouze 21% 
oprávněných osob zapsaných v seznamech. Téměř 80% hlasovalo 
buď NE, nebo svůj postoj dalo najevo neúčasti v referendu. 



• Na 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř 1. března 
v Infocentru představila Česká pošta záměr přejít pod MČ Praha – 
Vinoř, nebo pod jiný subjekt. Občané se k otázce pošty ve Vinoři 
vysloví anketou. Připomeňme, že v říjnu 2017 Česká pošta oznámila 
Městské části Praha – Vinoř zrušení pobočky. Judr. Jitka Divínová 
byla na zasedání zvolena předsedkyní Kontrolního výboru MČ 
Praha – Vinoř. Výbor pro spolky a církve byl přidružen k Výboru 
pro kulturu pod vedením Roberta Rytiny. 

• Finanční zpráva MÚ k dubnu 2018: pan starosta František Švarc 
informoval občany, že úvěr 24 milionů, které si Vinoř vzala na 
realizaci staveb, je letošním dubnem splacen.  

• Statutární místostarosta Michal Biskup občany informoval o tom, 
že výběrové řízení na generální úklid Vinoře vyhrála firma AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o. Práce byly naplánovány do tří 
etap. V týdnu 23.-29. dubna proběhlo odplevelování ploch, ve 
druhé fázi od 30. dubna do 13. května mělo dojít k osazování 
dopravního značení, od 14. do 20. května probíhalo hlavní čištění 
komunikací a chodníků, zpevnění ploch a schodišť, zametání a 
odstraňování plevele a nánosů mezi komunikací a obrubníky 
včetně posypu. Celkové náklady úklidu činily 199 000Kč (241 000 
Kč včetně DPH). Na nekvalitní úklid si stěžovalo velké množství 
občanů. 

• 3. května: 25. zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu k 30. 4. 2018 
dle rozpočtového opatření č. 2/2018. Touto úpravou byl rozpočet 
navýšen v příjmové i výdajové části o 9 150000 Kč.  

• 31. května: statutární místostarosta Michal Biskup informoval 
občany o tom, že rybníky Malá a Velká Obůrka zůstanou v 
majetku Vinoře. Po několika soudních stáních s bratry 
Holečkovými, kteří si jako náhradu v rámci restitucí nárokovali 
vinořské rybníky a okolní pozemky, tito stáhli žalobu a vzdali se 
nároků na pozemky v katastru Vinoře. V návaznosti na tuto 
zprávu předseda Rybářského spolku Tomáš Podzimek napsal 
zastupitelstvu MČ Praha – Vinoř děkovný dopis za vynaloženou 
snahu při soudních řízeních, při kterých Vinoř zastupovala Mgr. 
Monika Hoffmanová. 

• 21. června: na 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř MZ 
na základě výsledků ankety ve věci pošty ve Vinoři upřednostnilo 
zachování současného provozu pošty na dosavadním místě, a to 
ve správě České pošty s. p. MZ v souladu se zákonem odsouhlasilo 
navýšení počtu zastupitelstva na 15 členů pro následující volební 



období. MZ vzalo na vědomí rezignaci členky bytového a 
sociálního výboru Ludmily Martincové. 

• 27. června večer se rozsvítily nově instalované lampy pod Normou 
a u altánu. Lampy byly částečně instalovány též v podzámčí.  

• 7. července proběhlo zaměřování kamerových systémů na 
budovách ve Vinoři. 

• Letní stavební práce ve Vinoři k 27. červenci: na fotbalovém hřišti 
probíhá stavba nových kabin, staví se nová mateřská škola se 
dvěma třídami a chodník do školky a parkoviště Mikulovická. Na 
novém parkovišti pod ZŠ byl posunut plot, mezi plotem a 
parkovacími místy vznikne chodník. Firma realizující pouliční 
osvětlení VO v předzámčí oznámila, že během začátku srpna 
budou osazeny lampy v předzámčí. 
První týden v srpnu začala výstavba autobusové zastávky u 
zámku ve směru do Kbel, zastávka Semtínská, a následující týden 
dojde k zahájení výstavby kruhového objezdu na křižovatce 
Chaltická-Mladoboleslavská. Do konce prázdnin má být 
nainstalován zpomalovací radar na semaforu u Normy, aby se 
snížila rychlost aut v okolí ZŠ. Ke snížení rychlosti mají přispět i 
provizorní semafory na křižovatce Živanická-Mladoboleslavská. 
Ty mají fungovat minimálně do konce roku. Během letních měsíců 
se opravují komunikace. Postavit by se měla nová zámecká zeď 
podle původních plánů a zbořit zeď panelová, na tu momentálně 
probíhá výběrové řízení. Projektuje se dům se sociálními byty a 
nová kuchyně ve staré budově mateřské školy s navýšením 
kapacity jídel a výdejem pro seniory. V přípravě je fitness-hřiště 
v podzámčí. V rámci stavebního řešení je na stavebním úřadu 
projekt chodníku do Ctěnic a podél Mladoboleslavské do Kbel. 
Dlouhodobě se bude řešit realizace stavby sportovního areálu se 
zimním stadionem, plaveckým bazénem, horolezeckou stěnou, 
beach volejbalem a dalšími sportovišti na kraji Vinoře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kapitola III. Veřejný a občanský život v obci: významné 
události, výročí, návštěvy, slavnosti, činnost spolků, 
charitativní akce 

• 5. ledna - 9.1.: ve Vinoř i probě hl desátý roč ník Tříkrálové sbírky 

Charity ČR, poř ádaný farností a Hnutím fokoláre, bě hem níž  se 

vybralo 46 735 Kč  ve Vinoř i a Satalicích, tj. o 15 tisíc korun více 

než  v minulém roce. Do sbírky se zapojilo 55 dě tí, 15 vedoucích a 5 

asistentů . Hlavní koordinátorkou akce byla paní Marie 

Nováková a Jan Obruč a. 

• 12. ledna se před vinořským hřbitovem konal pietní akt s mottem 

„Již nikdy žádné války“, jehož duchovními otci byli pan starosta 
František Švarc a bývalý farář Pavel Jančík. V rámci podvečera, 

za zvuku Ódy na radost na prostranství před vinořským 
hřbitovem, kde se shromáždilo na sto lidí, byl odhalen pomník k 

připomenutí události z 6. května roku 1945, kdy byla v parku 
vinořského zámku nalezena těla několika německých občanů, která 

byla později pohřbena a znovu vykopána a ve Ctěnické oboře 
spálena týranými místními vinořskými německými občany, mezi 
nimiž byla i poslední majitelka vinořského zámku slečna Marie 

Luisa Eleonora Bělohříbková. Vzácnou návštěvou Vinoř poctili a o 
své zkušenosti se s poválečným několikageneračním smiřováním 

podělili zástupkyně německého velvyslanectví v Praze paní 
Christiana Markert a zástupci české a německé sekce sdružení 

sudetských Němců Ackermann Gemeinde, mezi nimiž byl i 
předseda české sekce a bývalý ministr kultury pan Daniel 

Herman. Novému pomníku požehnal současný administrátor 
vinořské farnosti páter Vít Horák. Po odhalení pomníku byly 

zažehnuty vzpomínkové svíce a vinořští obyvatelé přenesli 
rozptýlené ostatky poslední majitelky vinořského zámku sl. 
Bělohříbkové do Černínské kaple k její rodině. Další část večera se 

uskutečnila v Centru Mariapoli, kde program pokračoval 
osobními výpověďmi. Atmosféru a smysl pietního aktu velmi 

dobře vystihl jeden z německých účastníků, pan Herwig Steinitz: 
„Všiml jsem si, že na prostranství před Vinořským hřbitovem jsou 

vedle nově odhaleného pomníku ještě dva další, a sice obětem obou 



světových válek. Uvědomuji si, že všechny tři tvoří součást jedné 

historie a nějak k sobě patří. A tak se jako věřící člověk těším, až se 
jednou sejdeme před tváří Boží, pachatelé i oběti, a u jednoho stolu 

v království pokoje a lásky budeme moci spolu mluvit již bez vášně 
a nenávisti.“  
Následně děti při „Modlitbě pro Martu“ rozdaly přítomným modré 

stuhy a v sále lidé navázali kruh přátelství.   
Program umocnil a zklidnil koncert z díla Leoše Janáčka, 

Bohuslava Martinů, Josefa Suka od předních interpretů Pavla 
Voráčka (klavír), Petra Macečka (housle) a Jana Zvěřiny 

(violoncello). Akci pořádal pan starosta MČ Praha - Vinoř 
František Švarc a Hnutí fokoláre. Celá příprava pietního aktu 

trvala několik měsíců a nesla se v duchu smíření, vzájemnosti a 
spolupráce tak, jak by podle pořadatelů měl vypadat celý rok.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

• 20. ledna se v místní  sokolovně konal 7. společenský večer Zlaté 
Prahy pro lidi dobré vůle, pořádaný Hnutím fokoláre. K poslechu 
a tanci hrála kapela Anna W Quintet, nechyběla ani tombola a 
půlnoční překvapení. 

• 27. ledna odpoledne se konalo slavnostní baráčnické sedění Na 
Rychtě, na kterém byla znovu zvolena stávající rychtářka Věra 
Kučerová a místorychtářka Hana Vaňková a celé vedení obce. 
Vinořská obec baráčnická má nyní 46 členů, mezi nimiž jsou i 
mladé baráčnice, které pokračují v třicetileté tradici tančení České 
besedy. Vinořská OB je velmi činorodá a veleobcí a sousedními 
obcemi je velmi vážená. Během roku pořádá pro Vinoř několik 
samostatných akcí a spolupodílí se na spolkových a významných 
kulturních a dobročinných událostech Vinoře, jako je výhledově 
blízký masopustní průvod, jarmarky, vítání občánků, kladení 
věnců k pomníkům I. a II. světové války, Vandráček, podzimní a 
adventní slavnosti a Česko zpívá koledy. OB v minulém roce 
slavila 85. výročí od svého vzniku. Spolek OB ve Vinoři představuje 
strážce a zprostředkovatele tradic, dobrých sousedských a 
mezigeneračních vztahů. 



 

• 10. února proběhl tradiční vinořský Masopust se zabijačkou na 
Hoffmanově dvoře, odpoledním průvodem masopustních masek a 
večerním programem na Hoffmanově dvoře za hudebního 
doprovodu kapely B. Lues.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TeMFG8g7Fug&feature=you
tu.be 

• 12. února: skupina dobrovolníků – Marco Stella, Veronika 
Cihlářová a Michaela Dvořáková – uklidila černou skládku u 
Cukrovarského rybníka.  

https://www.youtube.com/watch?v=TeMFG8g7Fug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TeMFG8g7Fug&feature=youtu.be


• 17. února proběhla výroční a volební schůze rybářů. Dlouholetý 
předseda pan Miroslav Sládek odstoupil a jeho funkce se ujal pan 
Tomáš Podzimek.  

• 24. února se v místní sokolovně konal 26. obecní ples ve stylu 
puntíkaté Garden Party, při němž hrála kapela The Fribbles, přišel 
i kouzelník z Ameriky a mažoretky. Nechyběla tombola s dary, 
mezi nimiž byla šunka od pana starosty Fr. Švarce a olympijská 
bunda od M. Antoše.  

 

• 25. února odpoledne v sokolovně proběhl Dětský karneval v duchu 
stého výročí republiky a olympiády. Karneval tradičně provázelo 
moderátorské duo Primadenek – Markéta Kilingerová a Bára 
Marysková. 

 



• 26. února byly do neoznačené kóje v Černínské kapli uloženy 
ostatky M. L. E. Bělohříbkové vedle jejích rodičů a sestry.  

 

 

• 2.-4. března zamrzly rybníky, a tak se konečně bruslilo na Velké 
Obůrce. Místní rybářský spolek rybník zpřístupnil a připravil 
občerstvení. 

 
 

• V březnu byla pro veřejnost otevřena komunitní zahrada 
Pastvina nad Velkou Obůrkou, jejím provozovatelem je pan 
Marco Stella, Ph.D. Zájemci zde mohou pěstovat zeleninu a zažít 
farmu naživo, vzdělávat se v rámci seminářů, nekomerčně se 
bavit, hrát a pracovat. 



 

• 9. a 10. března: v prostorách jídelny ZŠ proběhl jarní bazar 
oblečení a věcí. 

• 17. března se konala výroční a volební schůze zahrádkářů, 
předsedkyní byla zvolena Martina Kolarová. 

• 22.– 24. března: Vinořané mohli navštívit jarní výstavu 
zahrádkářů v Informačním centru Na Rychtě. 

 

• 24. března se na Vinořském náměstí konal vinořský jarmark se 
stánky a pátrací hrou pro děti, výtvarnou dílnou, kolotočem a 
střelnicí. Na jarmarku vystupovala kapela Tri Jo, Zuzana 
Večerníková se dvěma kramářskými písněmi, Zumba Lucie 
Burdové a mladé tanečnice ze Studia Majky Šulové. Jarmareční 
den provázelo duo Kohoutek a Zajíček (Pavel Karička a Gábina 
Kludská). 

• Setkání generací aneb Vítání občánků proběhlo 10. dubna 
odpoledne v jídelně základní školy. Děti narozené v minulém roce 
přivítali představitelé obce, pan farář Vít Horák, baráčníci a děti 
z mateřské školy s malým vystoupením.  



 

 

 
   

  
 Nedlouho na to pan farář Vít Horák vážně onemocněl. 

• 27. dubna proběhla výroční schůze mysliveckého spolku. 
• 29. dubna v Centru Mariapoli proběhlo mezinárodní setkání na 

téma žití v dialogu. Diskuse s podtitulem „Dialog a spolupráce 
v obci“ se zúčastnil bývalý vinořský farář Pavel Jančík, pan 



architekt Jindřich Synek, pan starosta František Švarc a 
koordinátorka Rady mladých, vedoucí výboru pro 
mezinárodní spolupráci a kronikářka Klára Löwensteinová.  

 

• 30. dubna: na Hoffmanově dvoře proběhla oslava Čarodějnic. 
Hlavní hvězdou akce byl Jakub Smolík, o hudební doprovod se 
postarala kapela Mladí a neklidní a Něžný octopus. Soutěží bylo 
tradičně osm, čarodějů a čarodějnic mnohem více. K atmosféře 
přispělo tajuplné sklepení Hoffmanova dvora se Smrťákem a 
hranice s Moranou na dvoře.  

• 2. května se konala výroční schůze Sokolů. 
• 7. května dopoledne proběhlo kladení věnců k pomníkům obětem 

válek a také krátké a intenzivní setkání mezi pomníky a mezníky 
vinořských dějin. Vzpomínkového aktu, připomínkou revolučních 
dní z Nesnídalovy kroniky, se zúčastnil pan starosta František 
Švarc, ředitel základní školy Alfréd Teller, z důvodu nemoci pana 
faráře Víta Horáka zastoupila kronikářka Klára Löwensteinová 
a zástupkyně radnice. Nutno ocenit provedení věnců v barvách 
trikolory u pomníků padlým a obětem I. a II. světové války a 
německým obětem a přiléhavou červeň u pomníku Rudoarmějce. 
Někteří obyvatelé Vinoře byli rozhořčeni, že nedostali pozvánku ke 
vzpomínkovém aktu. 



 

• Vinoř má od nynějška kynologický oddíl „Vlčí stopa“, zaměřený na 
výcvik psů na cvičišti i v podmínkách města. Oddílové schůzky 
probíhají v klubovně Sokola. Vedoucím kynologického oddílu je 
Drahoslav Vodička.  

• 12. května proběhl 9. ročník oblíbené rodinné akce Vinořský 
vandráček. Na startu byly Baráčnice v krojích, první stanoviště 
měl pod taktovkou Výbor pro kulturu s pojízdnou nemocnicí. 
Pokračovalo se tradičně lesem, přes hřiště až Na Rychtu, kde byla 
výstava dětských obrázků z kroužku L. Obručové, a končilo se 
netypicky na farské zahradě, kde na děti čekal Jiří Cihlář 
s kytarou, diplomy a občerstvení.  

 
• Hombre mundo i letos ve Vinoři: 19. května do Vinoře z celého 

Česka zavítalo na třicet mladých dobrovolníků, aby uskutečnili 
v pořadí druhý ročník projektu Hombre mundo, který pořádají 



mladí z Hnutí fokoláre. Pro malou účast místních se zrealizovaly 
pouze čtyři brigády: natíral se plot na fotbalovém hřišti, uklízela 
se vnitřní a vnější Vinoř s oborou a probíhaly zahradní a pomocné 
stavební práce na komunitní zahradě Pastvina. Práce se ve 
dvaačtyřiceti dobrovolnících za tři hodiny udělalo dost. 
Následovalo malé pohoštění v Centru Mariapoli a povídání 
s dobrovolníky. 

 

 



• 1. června: dobrovolníci z Diakonie Praha uklízeli Vinoř. 
• V neděli 3. června na farské zahradě probíhal Dětský den aneb 

Olympijské odpoledne. Připravila jej farnost, mladí z Hnutí 
fokoláre, Sokol, VinoHra, vystoupila děvčata z pohybového studia 
Majky Šulové. Děti se mohly vyžít na skákacím hradě a zažít 
trochu adrenalinu na lanoví. 

• Výročí 90 let vinořského fotbalu se slavilo 16. června na 
fotbalovém hřišti po celý den. Hlavní událostí byl slavnostní 
výkop legendy československého fotbalu Jiřího Čadka, 
reprezentanta Dukly a čestného občana Vinoře a jeho poklepání 
spolu se starostou Sokola Myronem Gawdunem na základní 
kámen nově vznikajících fotbalových kabin. Od rána se hrály 
zápasy nejmenších fotbalistů, mladší i starší přípravky. Od 14. 00 
proběhlo utkání prvních týmů Vinoře a Čakovic. V 16. 00 
nastoupily starší gardy Dukly Praha s fotbalovými 
internacionály v čele s H. Bergerem proti vinořské starší gardě. 
Výkop provedl Jiří Čadek, spolu se starostou Sokola Myronem 
Gawdunem pokřtili nové fotbalové kabiny. Mimořádné utkání 
legendárních týmů Dukla versus Vinoř skončilo 6:2. Po zápase 
proběhlo setkání s fotbalovými ikonami. Následovala tombola a 
hudební vystoupení vinořské skupiny NJP, Ilji Vlčka a Barbory 
Maryskové. Oslavy vinořského fotbalu skončily kolem půlnoci. 

 
 



 
 

• Uctění památky Dr. Milady Horákové před farou ve Vinoři: 
27. června, v Den památky obětí komunistického režimu, jsme si 
před vinořskou farou připomenuli šedesáté osmé tragické výročí 
justičních vražd Dr. Milady Horákové, Jana Buchala, Oldřicha 
Pecla a Záviše Kalandry v rámci vykonstruovaného politického 
procesu komunistického Československa. 

. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1818621418159950&set=pcb.1818627634825995&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1818621418159950&set=pcb.1818627634825995&type=3


Právě na vinořské faře se 25. září roku 1948 sešli představitelé 
nekomunistických stran, aby jednali o možnosti vzájemné spolupráce. 
Za sociální demokraty se schůzky účastnili Vojta Beneš a Zdeněk 
Peška. ČSNS zde zastupovali Milada Horáková a Josef Nestával 
(současně členy národněsocialistické „politické šestky“), ČSL 
reprezentoval Vojtěch Jandečka. 

Milada Horáková byla zatčena 27. září roku 1949. Následovalo zatčení 
většiny bývalých ústředních funkcionářů ČSNS. Dne 8. listopadu 1949 
začalo v ruzyňské vazební věznici vyšetřování. V prosinci 1949 měli 
vyšetřovatelé dostatek materiálu, aby zahájili proces. Soudní líčení s 
„dr. Miladou Horákovou a spol.“ se konalo ve dnech 31. května–8. června 
1950 v Praze. 

Souzeno bylo třináct osob, které byly obžalovány z trestných činů 
velezrady a vyzvědačství. Padly čtyři rozsudky smrti pro Miladu 
Horákovou, Záviše Kalandru, Jana Buchala a Oldřicha Pecla. Popravy 
byly i přes protesty významných světových osobností vykonány 27. 
června 1950 v Praze na Pankráci. 

V toto tragické výročí nejzrůdnějšího politického procesu 
komunistického Československa prezident Miloš Zeman jmenoval 
druhou Babišovu vládu s podporou komunistů.  

 

O několik hodin později přišlo uctít památku této statečné ženy Sdružení 
pro Vinoř. 



 

 

• 28. června pan starosta František Švarc, pan architekt Jindřich 
Synek a místní kronikářka navštívili pana faráře Víta Horáka na 
faře v Karlíně, který zde statečně překonává těžkou nemoc. Jeho 
mandát ve Vinoři končí posledním červencem a jeho nástupcem se 
stane pan farář Stanislaw Góra se sídlem v Čakovicích. 

 



 

4. července proběhlo fotografování zámku s kulturní referentkou Janou 
Hyklovou Česákovou pro účely podzimních oslav 930 let Vinoře a 
prohlídky zámku pro veřejnost. 

 

8. července: kronikářka Klára Löwensteinová spolu s kulturní 
referentkou a fotografkou Janou Hyklovou Česákovou navštívila vilu 
Jarmila, postavenou v roce 1913 a vyhořelou v roce 2003. O osudech vily 
a jejích majitelích hovořila s prapravnukem stavitele Josefa Hradce 
Petrem Budařem. Pan Josef Hradec je ve Vinoři znám hlavně jako 
stavitel měšťanské školy (1932). Vila se na podzim tohoto roku strhne, a 
pokud budou v budoucnu dostatečné prostředky, postaví se její replika. 
Z našeho setkání vzniklo krátké povídání o rodinné historii a vile, které 
bude zařazeno do sborníku 930 let Vinoře.  

 



 

• Návštěva bývalého vinořského faráře Pavla Jančíka na faře v 
Ústí nad Labem: 18. července navštívili bývalí vinořští zvoníci 
spolu s panem starostou Františkem Švarcem, místostarostkou 
Ivetou Boušovou a kronikářkou vinořského duchovního Pavla 
Jančíka, nyní působícího v rámci farnosti Nanebevzetí Panny 
Marie v Ústí nad Labem. Pavel Jančík nás přivítal a pohostil, 
povyprávěl o radostech farnosti a sociálních problémech Ústí a 
provedl nás celou farou. Nejvíce zaujala modernistická kaple 
Panny Marie s abstraktní křížovou cestou a oltářem. Následovala 
prohlídka gotického a novogotického kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, jenž má nejšikmější věž na sever od Alp v důsledku 
bombardování Američany z roku 1945. Dostalo se nám od pana 
faráře Jančíka velmi erudovaného a zajímavého výkladu k 
sakrálnímu interiéru. Páter Pavel Jančík nás poté vzal na výlet 
na zříceninu středověkého hradu Střekov, který nechal kolem roku 
1318 postavit král Jan Lucemburský jakožto strážní hrad polabské 
cesty a o kterém Goethe pravil, že je z něj ten nejmalebnější výhled 
na světě. Nejpodstatnější částí našeho setkání bylo ovšem povídání 
o projektech usmíření, které páter Jančík inicioval, zrealizoval či 
se jich jako duchovní účastnil za svého působení v Děčíně a v Ústí 
nad Labem. Vzpomeňme na událost, jejíž připomínkou je deska, 
kolem které jsme projeli. Na mostě Edvarda Beneše (a jinde) v Ústí 
nad Labem 31. července roku 1945 revoluční garda provedla tzv. 
ústecký masakr, naházela stovky německých občanů z mostu do 
Labe, vraždila, znásilňovala … 31. července 2005 byla na mostě 
umístěna pamětní deska, která tuto událost připomíná. Jistě si 
vzpomenete na vinořský masakr ke konci války, kterému jsme 12. 
ledna tohoto roku věnovali pietní akt a jehož duchovními otci byl 
právě Pavel Jančík a František Švarc. Páter Pavel Jančík je 
mimochodem ztělesněním odpuštění a smíření navzdory všemu. 
Čiší optimismem, láskou k Bohu i k lidem a pochopením pro druhé, 
decentním humorem a vírou v pokrok. Naše setkání končil slovy: 
„Až vejdeme do té nové civilizace (myslel tím nepochybně 
království nebeské), tak to budeme teprve koukat, to bude pokrok, 
žádná nuda…“ 

 

 



 

• 1. srpna: do funkce administrátora farnosti Povýšení sv. Kříže 
oficiálně nastoupil nový farář pan Stanislaw Góra, kterého přišel 
přivítat pan starosta František Švarc.  

 

 

 

 

 



Kapitola IV. Školství, vzdělávání, kultura, farnost, sport a 
volnočasové aktivity 

• 22. ledna Vinoř v Knihovně Václava Havla hrála Havla. Divadlo 
Prima den (Barbora Marysková a Markéta Kilingerová) 
představily mikrohru „Ela, Hela a stop“, následovalo scénické 
čtení hry „Prase“ v podání Davida Smoljaka, Roberta Rytiny a 
Václavy Zahradníčkové. Na dramaturgii a scénografii se podílela 
Jana Bačová-Kroftová. 

 

• Od února do května společnost Attavena ve spolupráci s  KVC 
Vincent v Infocentru Na Rychtě pořádala pro rodiče před 
nástupem do práce „rekvalifikační“ kurzy virtuálních firem 
projektu Pro změnu pro sebe. Hlídání dětí probíhalo v Mateřském 
centru Bublina v KVC Vincent. Kurz úspěšně dokončilo 22 
účastnic. 

• 6. února - 16. března byla v infocentru Na Rychtě nainstalována 
putovní výstava Národního památkového ústavu ČR na téma 
kulturní krajina – naše dědictví. Týkala se zdejší krajinné 
památkové zóny Vinoř-Satalice-Ctěnice (Od návrhu k labutí písni 
krajinné památkové zóny), která byla v roce 2002 navržena na 
památkovou zónu vzhledem k unikátně komponované krajině, jíž 
protíná stará svatováclavská cesta. Krajinu, vývoj, charakter i 
problémy zobrazuje výstava na šesti panelech, věnujících se 
kulturnímu i přírodnímu dědictví. Na naši žádost panely po 
skončení putovních výstav zůstanou ve Vinoři ve farním 
centru Betlém. 



• 14. března se v mateřské škole uskutečnila první rodičovská 
kavárna neformálního setkání rodičů s psycholožkou Ilonou 
Špaňhelovou o změnách při nástupu dítěte do MŠ.  

•  26. 3. se v kostele Povýšení sv. Kříže uskutečnil pašijový koncert 

Pergolesiho Stabat Mater v podání pěvkyň Jany Sibery (soprán) a 

Michaely Zajmi (mezzosoprán) za varhanního doprovodu Pavla 

Voráčka. 

 

• 21.-28. března: v areálu Dlabačov probíhaly velikonoční dílny pro 
školu a širokou veřejnost. 

• 6. dubna se v knihovně KVC Vincent uskutečnila Noc s 
Andersenem na téma Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. 

• ZŠ a MŠ Vinoř: ve školním roce 2017/18 se využívaly 
rekonstruované šatny na hlavní budově, využita byla celá 
kapacita budovy na Vinořském náměstí, kde byly čtyři třetí třídy. 
Do družiny byly přijaty téměř všechny děti zaměstnaných matek. 
Kapacita školky v počtu osmi tříd byla zcela naplněna vinořskými 
dětmi, na škol. rok 2018/19 byly znovu přijaty jen děti vinořské. 
Během školního roku probíhala přístavba nových učeben v hlavní 
budově, dokončena byla v dubnu. Využity budou v příštím školním 
roce. Započala stavba nové budovy mateřské školy se dvěma 
třídami.K oslavám stého výročí vzniku republiky a 930 let od 
první písemné zmínky o Vinoři se ve dnech 9. a 10. května 
uskutečnila školní akademie. V příštím školním roce bude mít ZŠ 
26 tříd s přibližným počtem 650 žáků.   



Zápis dětí do prvních tříd ZŠ probíhal ve dnech 4. a 5. dubna. 
K zápisu přišlo 110 dětí, přijato bylo 94. Od září 2018 se otevřou 
čtyři první třídy po cca 23 dětech a budou umístěny v budově 
„staré školy“ na Vinořském náměstí.  

Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 2.-3. května. Z 88 žádostí 
bylo vyhověno 73. Do mateřské školy byly přijaty všechny děti, 
kterým k 3. září 2018 budou tři roky. 

9.-10. května se konala školní akademie 930 let Vinoře a 100 let   
republiky v prostorách Centra Mariapoli. Na školní akademii se 
představilo na 600 žáků, představení si připravila každá třída, 
program moderovaly samy děti a vystoupení obsáhla zpěv, 
scénická ztvárnění, tanec a sport. 

• 8. května v Hoffmanově dvoře proběhla projekce „Cimrman dobývá 
Ameriku“, dokumentární film s herci divadla Cimrman English Theatre o 
cestě do USA a Davidem Smoljakem. 

 



 

• 25. května: v kostele Povýšení sv. Kříže proběhla Noc kostelů. O 
vinořském kostele přednášela Magdaléna Rytinová. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout dětskou výstavu na téma „Sen“, nazdobit si 
svíci, svícen či se ponořit do varhanního koncertu a večerní 
atmosféry kostela.  

 

 

• 23. června proběhl I. ročník nohejbalového turnaje amatérů „Smeč 
velkého Kačera“. Zvítězila trojice v čele se s panem starostou 
Františkem Švarcem. 



 
• 24. června: Divadlo Prima den (Barbora Marysková a Markéta 

Kilingerová) spolu s hostujícím Igorem Zahradníčkem připravili 
na Hoffmanově dvoře večer plný absurdních aktovek.  

• Letní provoz mateřské školy probíhal tradičně prvních 
čtrnáct dní v červenci. 

• V týdnu od 9. do 13. července se v prostorách farního centra 

Betlém konal I. příměstský výtvarně-kreativní tábor pod vedením 
Ludmily Obručové. Děti se učily nejrůznějším výtvarným 
technikám, tvořily, malovaly v přírodě, ve dvoraně a v prostorách 

farního centra Betlém, navštívily vinořského malíře Petra Ettlera, 
který je učil práci s akvarelem. 

II. turnus Výtvarného příměstského tábora v prostorách fary 
Ateliéru Ludmila probíhal v týdnu od 16. do 20. července ve 
farním centru Betlém pod vedením Ludmily Obručové. 

• V úterý 17. července Rada mladých spolu s dalšími zájemci a 
navštívila Třídící centrum Pražských služeb v Chrášťanech, kde se 
denně, vesměs ručně, vytřídí a zpracuje na 24 tun papíru a plastů. 
Slisovaný odpad se poté exportuje hlavně do Německa. TC má 
nepřetržitý provoz, 21 zaměstnanců včetně trestanců ve žlutých 
vestách. Radníci mají podobné poznávací, environmentální, 
humanitární a lidskoprávní exkurze povinné. Vinoři by tato 
prospěla obzvlášť. Marně bojujeme s černými skládkami, odpadky, 
běžné i četné dobrovolnické úklidy na to nestačí, také se stále 



potýkáme s neinformovaností, jak a co třídit a zdali vůbec, a co do 
recyklačních kontejnerů nepatří.  

 

 

• Od 16. do 20 července probíhal I. turnus příměstského tábora 
Studia zdravého pohybu Radany Štorkánové v prostorách KVC 
Vincent.  

• Rozloučení s administrátorem vinořské farnosti páterem Vítem 
Horákem se uskutečnilo v neděli 22. července na farské zahradě.  

 



Téměř po dvou letech vinořskou farnost opouští farář Vít Horák, 
který jako duchovní, kromě svých pastoračních povinností, 
doprovázel i ty nejdůležitější události obce a byl přítomen 
jednáním na nejvyšší úrovni. V posledních měsících statečně 
bojoval s těžkou nemocí a odchází zpět do své královéhradecké 
diecéze, ze které nám byl na dva roky propůjčen. Na Vítovi 
Horákovi jsme velice oceňovali jeho sportovního, moderního a 
kamarádského ducha. Na jeho místo od srpna nastupuje pan farář 
Stanislaw Góra, který spravuje farnost v Čakovicích a do Vinoře 
bude dojíždět. 

• II. turnus příměstského tábora Studia zdravého pohybu při KVC 
Vincent probíhal od 30. července do 3. srpna. 

 

Kapitola IV. Mezinárodní spolupráce 
 

• 6. ledna se uskutečnil tradiční mezinárodní fotbalový turnaj a 
přivítání nového roku v partnerském městě Schulzendorf. Vinoř 
letos v boji o páté místo porazila polskou Kargowou 2:1. 

• 17. března se v kostele Chiesa vecchia uskutečnil koncert – dar MČ 
Praha – Vinoř italskému partnerskému městu Lavenu Mombellu. 
Vinoř reprezentovali hudebnici, které Vinoř zná kupř. 
z adventního koncertu: Štěpánka Pučálková (mezzosoprán), 
Miroslav Sekera (klavír), Petr Maceček (housle). Na cestě je 
doprovázel místostarosta a radní pro kulturu Robert Rytina a 
Klára Löwensteinová.  



 

 

 

• 24. března: ve Vinoři proběhlo mezinárodní utkání fotbalistů z 
Vinoře proti Schulzendorfu. Tým Abseits (tedy v ofsajdu) – 
rekreační tým 50 + - sehrál s vinořskými fotbalisty staré gardy 
zápas s výsledkem 5:2 pro domácí. 

 



 

• 28. dubna. - 2. května: Vinoř hostila skupinu mladých 
z partnerského města Lavena Mombella, kteří si prohlédli a zažili 
naplno Vinoř i Prahu. 

 

• 4.-7. května se pětičlenná reprezentace baráčníků zúčastnila 
Prague Kolache Festivalu v partnerském městě Prague 
v americké Oklahomě, byla VIP hosty, stala se porotci soutěže 
krojové soutěže a obdržela klíče od města. 

• Ve dnech 10.-13. května se ve Vinoři konal letní camp mladých 
fotbalistů z partnerského města Schulzendorf. Děti trénovaly na 
novém hřišti s umělou trávou, hrály i za umělého osvětlení a 



sehrály přátelský zápas s SK Střešovice 1911, jelikož Vinoř 
fotbalisty ve věku 12-14 let nemá.  

• 1.– 3. června se uskutečnil umělecký zájezd třicetičlenného  
dětského hudebního souboru Kristýny Kučové do polského města 
Kargowa na den dětí a Svátek čokolády. Soubor dvakrát vystoupil 
s operkami „Tři bratři“ (Z. Svěrák a J. Uhlíř), děti si prohlédly depo 
parních lokomotiv ve Wolsztyně a vychutnaly si Svátek čokolády 
i pohostinnost našeho spřáteleného města. 

 

 

• Mezinárodní letní tábor se v letošním roce konal v Polsku 
v termínu 8.-14. července ve sportovním areálu pro výcvik 
pětiboje v městečku Drzonków, nedaleko vinořského partnerského 
města Kargowa. Campu se pod vedením vedoucích Ivety Boušové 
a Ivety Koníčkové zúčastnilo dvanáct dětí ze základní školy. 



 

 

Kapitola V. Demografický vývoj obyvatelstva 

                                       k 1. 1. 2017                             k 1. 1. 2018 

Počet obyvatel                    3964                                           4049 

z toho: mužů (do 15 ti let)      478                                             463 

               mužů (nad 15 let)  1443                                            1484 

z toho žen (do 15 ti let)         402            430 

                žen (nad 15 let)    1641                                            1672 

v období od 1. ledna 2018 do 30. června se narodilo dětí 

                                                     17 

z toho: chlapců                              6 

             dívek                               11 

Zemřelo občanů           12 

z toho: mužů                                  5 

             žen                                    7 

Počet přistěhovaných                 209 

z toho: mužů          102 



z toho: žen                                  107 

Počet odstěhovaných                  68 

z toho: mužů                                35 

z toho: žen                                   32 

 

Kapitola VI. Počasí a zemědělství 

Zima byla velmi teplá, porosty dlouho vegetovaly. Byla v podstatě beze 

sněhu. Koncem února a začátkem března udeřily silné mrazy (až minus 

17 stupňů). 2. března zamrzly vinořské rybníky. Tradiční jarní počasí 

prakticky neproběhlo. Ze silných mrazů příroda přešla velmi rychle do 

letních teplot. Celý duben se teploty pohybovaly kolem 25 stupňů. 

V dubnu prakticky nepršelo, což významně ovlivnilo úrodu zejména 

jarního ječmene. Počasí na jaře bylo provázeno nadprůměrně vysokými 

teplotami a suchem. V dubnu a květnu napršelo pouhých 60 mm. To 

bylo nejméně za posledních deset let.  V květnu a červnu se situace 

trochu zlepšila. Jarní sucho spolu s vysokými teplotami výrazně 

uškodilo obilovinám. V červenci suché období opět pokračovalo a 

ovlivnilo stav cukrové řepy a sóji.  Žně začaly 1. července, tedy o 14 dní 

dříve, než je obvyklé. To bylo zapříčiněno nadměrným suchem, rostliny 

urychlily vývoj a dříve dozrály. Vin Agro s.r.o. uvedlo výnos ječmene 

jarního na pouhých 43 q/ha, řepky na 40 q/ha a pšenice 68 q/ha. U 

ječmene byl zaznamenán nejhorší výsledek za posledních 10 let. Oproti 

přechozím pěti letům došlo k poklesu výnosu pšenice o 25%. Nejlépe si se 

suchem poradila řepka díky mohutnému a hlubokému kořenovému 

systému.  Cukrová řepa a sója se ještě nesklízela. S ohledem na průběh 

roku a trvající sucho se také očekávají podprůměrné výnosy. V sobotu 

14. července Vinoř pocítila silné hnojení polí, které následuje vždy po 

sklizni. 

Český hydrometeorologický ústav 23. července vyhlásil stav nebezpečí 
požáru pro území hl. m. Prahy. Ve Kbelích hořelo 21. a 25. července. 

27. července bylo i přes počáteční oblačno možné ve Vinoři sledovat úplné 
zatmění Měsíce. Vinořský snímek pochází z 10: 22 PM. 



 

 

 

 

 

 


