Slovo starosty

Ahoj Vinořáci,
první oddávání jsem přežil ve
zdraví a rok 2007 opravdu
začíná nabírat hektické tempo.
To je vidět i na veřejných jednáních zastupitelstva. Kladným prvkem je hojná účast
obyvatelů Vinoře a to je dobře,
protože občané se tak mohou
přímo a na vlastní oči přesvědčit, jak jsou při rozhodování
hájeny jejich zájmy. Je také
příjemné pozorovat i nárůst návštěvníků našich stránek na
internetu, v únoru jsme zatím
dosáhli rekordu v počtu shlédnutí – 189/den. Snažíme se tyto stránky doplňovat a neustále aktualizovat. Změnili jsme
i systém a počet vývěsek,
takže informovanost se zlepší
i v tomto směru.
Ve svém prvním Slovu starosty ve Vinořském zpravodaji
jsem prohlásil, že jsme všichni na jedné lodi a měli bychom
se společně snažit, aby tato
loď plula dál tím správným
směrem a bez problémů. Tím
nastaveným směrem je otevřenost, informovanost, zlepšení
komunikace, služba občanům
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i prezentace výsledků a Vinoře
samotné. A v tomto směru
budeme pokračovat, ať jsou
někdy pravdivé informace jakkoliv nepříjemné.
Tímto vydáním Vinořského
zpravodaje dochází k jedné
výrazné změně. Změna se týká celé grafiky časopisu, kvality papíru i nákladu a distribuce. Zvolili jsme celobarevné
provedení, zdvojnásobili náklad a distribuci přímo do
schránek. Jistých úprav postupně doznají i materiály úřadu, jako jsou hlavičkové papíry, obálky a další listiny. Připravujeme reklamní materiály
o naší městské částii a chystáme se navázat partnerské vztahy s městy v zahraničí.
8. 2. u nás proběhl Oblastní
sněm ODS za účasti čelních
představitelů naší republiky,
například ministra Gandaloviče, poslanců Bürgermeistera,
Kladívka a všech starostů
okolních městských částí. Na
pozvání senátora J. Pavlaty
nám bylo umožněno prezentovat Vinoř a její problémy
i v samotném Senátu. Věříme,
že i takovéto akce přispějí ke
zviditelnění Vinoře.
Velkou a jistě i vítanou změnou bude, vedle již prodloužené pracovní doby pro veřejnost Úřadu MČ, i prodloužená
doba v mateřské školce. Po
dohodě s ředitelkou školky
a ředitelem školy bude školka
od 1. března otevřena do 17.00
hodin. Za tento vstřícný přístup bych jim rád poděkoval,
stejně jako všem učitelkám
mateřské školky. Věřím, že
tímto opatřením vyjdeme
vstříc pracujícím rodičům.
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Na začátku jsem řekl, že rok
2007 nabírá hektické tempo.
Za jeden měsíc absolvuji řadu
jednání na magistrátu, ministerstvu vnitra, v Senátu, v dalších úřadech, cca 60 jednání
ve vlastní kanceláři, z toho
jsme mohli jednou přivítat
radní hl. m. Prahy, Ing. Marii
Kousalíkovou, která má na
starost oblast finanční politiky,
s níž jsem jednal o nepříznivém rozpočtu pro naši MČ,
navštívil jsem (rád) seniory,
rybáře, sportovce, baráčníky,
zahrádkáře. Další jednání proběhla u vinořských osob a firem, musely se připravit podklady pro zasedání zastupitelstva v rozsahu téměř 30-ti bodů. Nasazení všech pracovníků úřadu je pod vedením
nového tajemníka, paní PhDr.
Petrové, opravdu mimořádné
a chtěl bych jim, stejně jako
jejich rodinným příslušníkům,
poděkovat i touto cestou.
Rok 2007 bude rokem stavebním, takže Vám všem přeji
hodně trpělivosti, tolerance
a pevné nervy, které jistě všichni budeme potřebovat s připravovanými a probíhajícími
akcemi.
Hezké jaro Vám všem.
František Švarc
vinořský zpravodaj

Sloupek senátora

Vážení Vinořáci,
od minulého vydání Vinořského zpravodaje se mnohé změnilo, především se konečně
ustavila vláda a částečně se
tak stabilizovala politická
situace.
13. 2. jsem k sobě do Senátu
pozval starosty Kbel, Čakovic,
Satalic, Letňan a Vinoře. Toto
setkání proběhlo ve velice přátelské atmosféře, strávili jsme
téměř celou hodinu u předsedy
Senátu, pana Přemysla Sobotky. Bylo to setkání opět velice
přátelské a zároveň i pracovní,
skvělý byl i začátek jednání,
kdy Váš starosta zasedl panu
předsedovi židli a ten si musel
přinést novou. V neformálním
rozhovoru se pan Sobotka
seznámil s problémy, které tíží
každou městkou část, přímo
od jejích zástupců. Velice se
zajímal i o snahu Vašeho starosty na zpřístupnění Vinořského zámku, revitalizaci lesů
a vodních ploch, o problémy
s kapacitou ve školce, škole,
v dopravě, stejně jako o plánovanou výstavbu ve Vašem katastru. Předseda Senátu Přemysl Sobotka přislíbil, že při
svých pravidelných plánovaných návštěvách jednotlivých
krajů, obvodů a obcí navštíví
i Vaši městskou část.
Já jsem sportovně založený
člověk, a proto jsem uvítal
rozhodnutí vinořské radnice
o vyznamenání fotbalových
a hokejových legend Čestným
občanem, jistě si to svým přístupem k reprezentaci zaslouží. Také jsem rád, že se ve
Vinoři daří oživovat staré tradice, zapojení seniorů do kulvinořský zpravodaj

turního života a velice vítám
uspořádání oslav 75. výročí
vzniku Obce baráčnické, kterých se rád, pokud budu

pozván, zúčastním. Přeji Vám
příjemné jaro, stejně jako
celý rok.
Josef Pavlata

Místní úřad informuje
Na 2. zasedání místního
zastupitelstva konaném dne
19. prosince 2006 bylo projednáno:
I. Zprávy z jednání ZHMP:
na zasedání byla provedena
volba primátora, jeho náměstků a radních. Do funkcí byli
zvoleni:
MUDr. Pavel Bém (ODS)
primátor hl.m.Prahy
Mgr. Rudolf Blažek (ODS)
náměstek primátora
Bc. Pavel Klega (ODS)
náměstek primátora
Mgr. Markéta Reedová (ED)
náměstkyně primátora
Hana Žižková (ODS)
náměstkyně primátora
Ing. Marie Kousalíková
(ODS) radní
Ing. Milan Richter (ODS)
radní
Jiří Janeček (ODS), radní
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (SZ)
radní
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Mgr. Milan Pešák (ODS)
radní
Radovan Šteiner (ODS)
radní
Uvolnění předsedové výborů ZHMP:
JUDr. František Hoffman
(KSČM) kontrolní výbor
Mgr. Karel Klíma (ČSSD)
výbor hospodářské politiky
Ing. Mgr. Miroslav Poche
(ČSSD) výbor infrastruktury
starostové MČ byli seznámeni s rozpočtem na rok 2007
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II. Úkoly z minulého zastupitelstva:
MZ schválilo termín splatnosti dlužné částky fy VAKO
na leden 2007 a prodloužení
smlouvy na pronájem užívaných prostor do 31. 12. 2007
pan starosta spolu se
zástupci komise pro strategický rozvoj dohodli s fy České
nemovitosti a.s. veřejné projednání stavebních záměrů ve
Vinoři. Termín konání akce
bude zveřejněn na úřední
vývěsce
MZ rozhodlo zadat zpracování projektu na celý objekt
č.p. 8. V první etapě bude
opravena přední část domu
a střecha. Postupně budou
opravy pokračovat podle
finančních možností MÚ

ke zvýšení bezpečnosti dětí
ze školy na náměstí rozhodlo
MZ instalovat před školou
zábrany. Umístění bude ještě
projednáno se stavebním úřadem Kbely
pro údržbu zeleně a úklid
obce byla jako ekonomicky
nejvýhodnější vybrána firma Imramovský. Uzavřená
smlouva je časově omezena
do 30. 6. 2007
MZ pověřilo paní Mejvaldovou a p. Ing. Šeinera kontrolou postupu převodu pozemků v ulicích Uherská
a Čeperská na MČ PrahaVinoř. Darovací smlouvy vypracuje zástupce firmy Zahradní čtvrť Mgr. Patočka po
vyřešení převodu sítí na jejich
správce

Úřad MČ (zleva) paní: Mejvaldová, Švrčinová, Špačková, pan
Švarc, paní Petrová a pan Filip

členům zastupitelstva byl
předán návrh nového organizačního řádu s tím, aby případné připomínky předali do
15. 1. 2007 MÚ
návrh rozpočtu na rok 2007
pro naši MČ byl schválen jako
vyrovnaný a zveřejněn na
úřední desce
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firmy, které se budou podílet na výstavbě bytů Na Dlouhých se neshodly na vybudování společné komunikace po
dobu výstavby. Proto p. starosta svolá k vyřešení záležitosti další jednání v polovině
ledna a o výsledku bude MZ
informovat. Jde o firmy
jaro 2007

BEMETT, KRUGER a České
nemovitosti a.s.
MČ Kbely neodsouhlasila
převzetí přestupkové agendy
od MČ Praha – Vinoř. Z toho
důvodu bude zřízena vlastní
přestupková komise a MZ v ní
bude zastupovat Ing. Milan
Šeiner.
III. Nové úkoly:
MZ schválilo finanční příspěvky na konání kulturních
akcí takto:
příspěvek pro Mariapoli
1 000 Kč
vánoční koncerty v kostele
3 000 Kč
příspěvek na živý betlém
1 000 Kč
záloha na pořádání plesu
10 000 Kč
vinořskému klubu florbalistů schválilo MZ příspěvek
10 000 Kč na úhradu nákladů
spojených s tréninkem a reprezentací naší MČ
k opravě studny na fotbalovém hřišti nebyl přijat konečný
návrh na řešení a MZ se k záležitosti vrátí na únorové schůzi
20. 12. 2006 proběhne jednání s vlastníky domů v bytovém komplexu UNIGA o vhodném umístění dětského hřiště
MZ prodloužilo nájemní
smlouvu na byt pro paní Perníkářovou do 28. 2. 2010
z důvodu úmrtí p. Lehmanna bude vypsán nový záměr na
pronájem nebytového prostoru
v č.p. 13, ulice Mladoboleslavská (19 m2)
s odvoláním na zákon
č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze,
§ 87, odst. 3 přísluší odstupujícímu starostovi odměna ve výši
3 měsíčních platů. MZ schválilo vyplacení této odměny ve
třech měsíčních splátkách
vinořský zpravodaj

MZ schválilo bytovou
zástavbu lokality V Žabokřiku, kterou provede fy Moravská stavební
za předpokladu splnění
všech náležitostí schválilo MZ
zveřejnění záměru prodeje
pozemků parcel. č. 946 a 947
a pozemku parcel. č. 1330/29
MZ schválilo zaregistrování
pozemku parcel. č. 642/1 pro
MČ Praha – Vinoř
MZ uložilo p. starostovi a pí
Mejvaldové prověřit na katastru nemovitostí zápisy obecních pozemků převedených
z MHMP na MČ a uvést tak
do souladu skutečný stav s inventarizací
MZ schválilo nové složení
redakční rady Vinořského
zpravodaje: Iveta Boušová –
předseda, členové: M. Brothánková, Frant. Filip, Otakar
Korbička, Frant. Švarc
na návrh p. starosty schválilo MZ udělení Čestného občanství p. Miroslavu Klucovi
a p. Jiřímu Čadkovi za celoživotní sportovní činnost a dlouholetou reprezentaci Československé republiky v hokeji
a fotbale.
IV. Informace starosty:
p. starosta seznámil přítomné občany s některými aktuálními problémy, které místní
úřad a zastupitelé řeší: řešení
křižovatky Živanická – Mladoboleslavská, výsledky průběhu právního auditu, řešení
bankomatu, aktualizace webových stránek a další.
Na závěr zasedání předal
starosta p. Frant. Švarc a bývalý fotbalový reprezentant a
držitel Zlatého míče p. Josef
Masopust p. Mir. Klucovi
a p. Jiřímu Čadkovi diplomy
vinořský zpravodaj

o udělení Čestného občanství
včetně finanční odměny. Dary
oběma oceněným předal
i p. K. Semecký – Cukrárna
Marcipánka.
Tím bylo 2. zasedání místního
zastupitelstva v Hoffmanově
dvoře ukončeno.
Na 3. zasedání konaném dne
18. 1. 2007, v jídelně základní školy, místní zastupitelstvo projednalo a schválilo:
Organizační a Jednací řád
místního zastupitelstva a určilo jeho platnost od 19. ledna
2007
MZ schválilo odměny členů
zastupitelstva stanovené podle
nařízení vlády č. 614/2006
platného od 1. 1. 2007
MZ revokovalo usnesení
MZ č. 819/06 z 28. 6. 2006,
týkající se změny územního
plánu pozemku p.č. 671
o výměře 1 209 m2.
Na 4. zasedání dne 15. 2.
2007 místní zastupitelstvo
projednalo:
I. Zprávy z jednání ZHMP:
zastupitelstvo schválilo
vyhlášky a závazný postup při
poskytování dotací malým
a středním podnikům. Další
projednávané body se naší
MČ netýkaly. Informaci podal
pan starosta.
II. Úkoly z minulého zastupitelstva:
MZ se usneslo prodloužit
splatnost směnky firmě VAKO
design s.r.o. do konce měsíce března. Splátka nájmu za
1. čtvrtletí 2007 v částce
50 tis. Kč byla řádně uhrazena
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na vyčištění studny na fotbalovém hřišti poskytne MČ
částku 29 tis. Kč z rozpočtované položky na dotaci sportu.
20 tis. Kč uhradí TJ Sokol
MZ odsouhlasilo a schválilo výsledek inventarizace
k 31. 12. 2006
MZ pověřilo p. starostu,
aby v sídlišti UNIGA uzavřel
s p. Dlabačem smlouvu na
umístění dětského hřiště na
jeho pozemku na dobu minimálně 10 let. Na pořízení herních prvků odsouhlasilo zastupitelstvo maximálně částku
100 tis. Kč
MZ pověřilo p. starostu
a paní Mejvaldovou na vypsání výběrového řízení na dům
č.p. 8 po dodání projektu na
jeho rekonstrukci
termín pro předání pozemků obci v ulicích Čeperská
a Uherská stanovilo MZ na
měsíc červen 2007
Informace:
instalaci zábran před starou
školou stavební úřad nepovolil. Přestupky budou řešeny
podle pravidel silničního provozu
smlouva na úklid obce
a údržbu zeleně byla pro
1. pololetí 2007 uzavřena s fy
Imramovský
dopravní obslužnost pro
zástavbu Na Dlouhých je
v řešení.
III. Nové úkoly:
MZ určilo výši nájemného
ze zahrádek nesloužících podnikání na 7,- Kč/m2/rok s platností od 1. 1. 2007. Rozhodnutí se týká zahrádkářské kolonie, zahrádek v č.p. 23 a zahrádek v bývalém pískovcovém lomu
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MZ schválilo prodloužení
nájemní smlouvy paní Šárce
Smolákové, Bohdanečská 399
do 31. 12. 2007 a paní Ivaně
Bařinové, Bohdanečská 250,
do 31. 12. 2010
MZ schválilo pronájem
malého skladu v domě č.p. 13
p. Opelkovi za roční nájemné
500,- Kč/ m2. Nebytové prostory budou využity jako sklad
a pronajímají se do 30. 6. 2008
zastupitelstvo odsouhlasilo
směnu pozemků parcel. čísla
258 a 259 mezi MČ a p. Noušou z důvodu umožnění přístupu ke komunikaci
na žádost ředitele školy
odsouhlasilo MZ převod hospodářského výsledku HČ
a VHČ do fondů školy
MZ schválilo program rozvoje MČ na období 2007 –
2010 a personální složení jednotlivých komisí
členové zastupitelstva,
s odvoláním na nesouhlas MO
Čes. rybářského svazu, Mysliveckého sdružení Vinoř –
Satalice a MČ Praha – Satalice, neschválili změnu orné
půdy na golfové hřiště v okolí
vinořského zámku
MZ vyjádřilo nesouhlas se
současně prezentovanou zástavbou Zámeckého dvora,
protože v návrhu nejsou zapracovány dřívější připomínky
MZ a návrh není v souladu
s urbanisticko - historickým
kontextem MČ. Doporučuje
i přehodnotit dopravní napojení zámeckého dvora na ulici
Mladoboleslavskou
členové zastupitelstva odsouhlasili příspěvek 2 750,- Kč
pro Klub vojenské historie
28. Říjen – Satalice k provedení ukázky boje o Czjankova
kasárna v Místku 15. března
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1939. Ukázka se uskuteční
17. 3. 2007 na Vinořském
náměstí od 14.00 hodin
MZ odsouhlasilo finanční
příspěvek 10 000 Kč Obci
Baráčníků na konání oslav
75. výročí založení Obce
k žádosti o příspěvek Pěveckému sdružení Camerata
MZ rozhodlo poskytnout jej
pouze na akce pořádané pro
naši MČ

a 404/17, v ulici Bohdanečská
(dárci jsou manželé Šoltýsovi)
MZ schválilo prodej pozemku o výměře 2 m2 za cenu
uvedenou v cenové mapě (viz
usnesení č. 37/06)
MZ pověřilo starostu, zástupce starosty a předsedu kulturní a školské komise jednáním o zajištění klubové místnosti pro mládež
MZ nevyhovělo žádosti
členů zahrádkářské kolonie
o udělení předkupního práva
na jednotlivé parcelky
MZ neschválilo snížení
nájemného pro byt školníka
(nájemné je 3 899 Kč/měsíc)
MZ schválilo finanční příspěvek na zájezd žáků ZŠ do
Mauthausenu ve výši 12 tis. Kč
MZ schválilo termíny pro
zasedání na 1. pololetí. Zasedání budou každý třetí čtvrtek
v měsíci, a to: 15. 3.;19. 4.;
17. 5. a 21. 6.2007

žádost p. Holečka o odprodej pozemku u knihovny bude
řešena po dokončení stavby
knihovny
MZ neodsouhlasilo změnu
územního plánu Equity Brokers (změna výrobních ploch
na plochy obytné)
MZ vzalo na vědomí posílení odběru elektrické energie
kabelem pro potřebu Ctěnického zámku
MZ uložilo p. starostovi
doplnit smlouvu o smlouvě
budoucí ustanovením o zřízení
věcného břemene týkajícího
se dešťové kanalizace přes
pozemky paní Měchurové
(smlouva oddíl II, bod 6)
MZ uložilo paní Mejvaldové prověřit důvody a důsledky
pro MČ ve věci darovaných
pozemků, parc. č. 404/16

Informace:
budování chodníků: ul.
Mladoboleslavská, Ctěnice,
Přezletice
oprava Živanické ulice bude
trvat do konce května
oprava Mladoboleslavské
ul. (zatáčka u zámku až ke
hřbitovu včetně parkoviště) –
termín dosud neurčen
za pronájem bytových a nebytových prostor dluží občané
MČ cca 700 tis. Kč
zisk z plesu a dětského karnevalu byl 5 446 Kč (neodpočítána autorská práva)
nové ceny za inzerci ve
Vinořském zpravodaji:
1/1 A5 celá stránka 2 000 Kč
1/2 A5 1 000 Kč
1/3 A5 500 Kč
1/4 A5 200 Kč
Inzerenti s trvalým bydlištěm
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nebo sídlem ve Vinoři mají
slevu 20 %.
určení místa k umístění
bankomatu bude sděleno do
konce února
IV. Připomínky zastupitelů:
zřízení autobusového spojení Jenštejn – Vinoř pro dopravu dětí do školy
prodloužení chodníku do
Radonic k odbočce směrem
k mlékárně
reakce na Slovo starosty
uveřejněné na internetových
stránkách 2. 1. 2007
V. Diskuse a připomínky
občanů:
řešení dopravní situace na
území Vinoře
rozbor půdy v zahrádkářské
kolonii
přechod Mladoboleslavské
ulice u UNIGY a nové školy
oprava výjezdu z ulice
Rosické do Mladoboleslavské
snížení rychlosti od Podolanky na počátku Vinoře
noční linky
internet zdarma, bezdrátové
vysílání
dopravní obslužnost pro
výstavbu Na Dlouhých, doprava v Bohdanečské ul.
spadlá informační tabule
“Ctěnice“ u zastávky MHD
Lohenická
dělicí plná čára v ulici Živanická, zástavba Zámecký dvůr
omezení a regulování bytové zástavby
dočasné zprovoznění polní
cesty přes pole (Bohdanečská
– Mladoboleslavská)
prodej pozemků Na Dlouhých a rozpočet pro rok 2007.
Podrobný a jmenovitý zápis je
k dispozici na místním úřadě.
vinořský zpravodaj

Program rozvoje Vinoře

Program rozvoje Městské části Praha-Vinoř
ve střednědobém horizontu let 2007–2010
Smyslem tohoto programu
rozvoje městské části Praha –
Vinoř je souhrnně definovat
podle tématických okruhů budoucí akce investičního i neinvestičního charakteru a konkrétní projekty, které přispějí
v pozitivním smyslu k rozvoji
MČ ve prospěch života obyvatel MČ. Tento program rozvoje je připraven na základě
rozpočtového výhledu a schváleného rozpočtu MČ na rok
2007 a zohledňuje tak zdrojové možnosti MČ ve spolupráci
s MHMP.
V současné době, kdy nemá
MČ zpracován tzv. Strategický plán rozvoje MČ, představuje níže rozpracovaný program rozvoje MČ konkrétní
výsledek v hledání rovnováhy
mezi různými požadavky obyvatel, zájmy vlastníků nemovitostí, podnikatelského sektoru, tlakem trhu a možnostmi
zdrojů MČ. Samozřejmě je
otázkou, zda MČ cca o 3000
obyvatelích potřebuje formulovat rozvojový plán na úrovni
konceptu Strategického plánu
rozvoje. ZMČ došlo k závěru,
že ve střednědobém horizontu
lze oprávněně očekávat značný nárůst počtu obyvatel MČ
(cca minimálně o 1/3 současného počtu), což ZMČ opravňuje ke konstatování, že vypracování Strategického plánu
rozvoje MČ z hlediska korekce živelného rozvoje MČ,
je nezbytné.
Jako obecná platforma pro
formulaci cílů a směrů rozvoje
jaro 2007

MČ budou dodržovány následující přístupy:
Respektovat historii MČ
V řešení negativních jevů
přejít ke spolupráci a hledání
proveditelných řešení
Otevřeně komunikovat s veřejností
Naplňovat veřejný a soukromý zájem ve vzájemném souladu a podle platných právních
předpisů s ohledem na budoucí rozvoj MČ
Efektivní organizace a administrativa obce, komunikace
s občany
Vydat zásadní dokumenty
pro jednání ZMČ a veřejnou
službu ÚMČ – tzn. Organizační a Jednací řád.
Přizpůsobit strukturu ÚMČ
tak, aby byla zefektivněna činnost ÚMČ s důrazem na zlepšení komunikace s obyvateli MČ.
Vydat morální kodex zaměstnanců ÚMČ a řídit se jím. Dále
vytvořit funkci tajemníka ÚMČ
a sestavit další potřebné výbory
a komise ZMČ, mimo výborů
a komisí stanovených zákonem.
Pravidelně aktualizovat
internetové stránky MČ a rozšířit záběr zveřejňovaných informací. Tento způsob informování by měl představovat
pro velkou část obyvatel MČ
úplný informační servis o přijatých rozhodnutích ZMČ
a o dění v MČ;
Poskytnout pro občany MČ,
kteří nevyužívají internet,
4 vývěsky ÚMČ, v nichž budou
informace pravidelně aktualizovány;
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Zpružnit administrativní
procesy při vyřizování záležitostí obyvatel a organizací
MČ. K tomu změnit pracovní
dobu ÚMČ tak, aby úřad byl
dostupný obyvatelům MČ každý pracovní den. Pracovní dobu podrobně stanovit v Organizačním řádu ÚMČ.
Zřídit informační středisko
(historie MČ, významní občané a další informace o MČ).
Instalovat informační tabule
s popisy pro snazší orientaci
obyvatel a návštěvníků MČ.
Na veřejně přístupném místě
vystavit záměr rozvoje obce
(generel) společně s instalovaným boxem pro připomínky
obyvatel MČ;
Vydávat větším nákladem
Zpravodaj MČ a dosáhnout
tak společně s nabídkou většího prostoru pro inzerci, aby
náklady na jeho produkci byly
sníženy;
Zveřejňovat výsledky všech
kontrol v oblasti hospodaření
MČ pro zlepšení informovanosti obyvatel. Zveřejňovat
největší dlužníky MČ;
Připravit a vydat propagační materiály o MČ ve větší
míře než doposud pro zatraktivnění a zpopularizování katastru MČ;
Využívat pro klíčová rozhodnutí o rozvoji obce institut
obecního referenda a tím zabezpečit větší zapojení obyvatel do rozhodování o dalším
rozvoji MČ.
Veřejný pořádek a bezpečnost
Intenzivně spolupracovat
s Policií ČR a Městskou policií
hl.města Prahy (HMP) v rámci vládní „Strategie prevence
kriminality“. Připravit a reali8

zovat projekty sociální prevence, informační a poradenské
služby;
Zajistit zřízení služebny
městské policie v katastru MČ.
Na základě ekonomických
možností MČ připravit její
organizační strukturu, rozhodnout o početním stavu, umístění a technickém vybavení služebny;
Do doby zřízení služebny
městské policie zřídit pohotovostní 24 hodinovou linku na
strážníka přiděleného MČ a informovat o ní vhodným způsobem občany;
Realizovat postupně kamerový systém monitorující riziková místa MČ;
Vypracovat postup a způsob
informování veřejnosti o možném ohrožení a o připravovaných krizových opatřeních;
Využívat možnosti, které vyplývají z trestu obecně prospěšných prací ve prospěch
MČ. K tomu zpracovat a pravidelně aktualizovat přehled
požadavků ÚMČ u příslušného soudu;
Sociální a zdravotní program
Připravit tzv. Komunitní
plán pro definování stavu
a optimální podoby služeb
sociální péče v MČ. V souladu
s tímto plánem usilovat o získání grantu od příslušných
orgánů;
Zahájit přípravu projektu na
výstavbu domu s pečovatelskou službou pro obyvatele –
seniory MČ, (na základě závěrů Komunitního plánu);
Informovat a poučit seniory
a postižené o dopadech relevantních zákonů (viz. nový
zákon o sociálních službách
jaro 2007

z. 108/2006 Sb., který začal
platit od 1. ledna 2007);
Podporovat zájmovou kulturní, uměleckou a vzdělávací
činnost seniorů MČ;
Podporovat zapojení mladých lidí do poskytování služeb a péče seniorům, do činností pro seniory, do dobrovolných aktivit v MČ, a tím
podporovat mezigenerační
vazby;
Zapojovat seniory MČ do
oblasti poradenské, lektorské,
odborné, vzdělávací apod.,
a tak využívat jejich celoživotních zkušeností a znalostí.
V rámci dopravy z/do MČ
zajistit s ohledem na potřeby
seniorů a osob se zdravotním
postižením dopravu nízkopodlažním autobusem MHD;
Provést analýzu úrovně spolupráce se zdravotnickými
zařízeními zřízenými na území
MČ ve vztahu k seniorům
a vhodnosti struktury lékařské
služby první pomoci pro seniory z MČ;
Iniciovat vznik “Akademií
třetího věku” na lokální úrovni MČ;
Hodnotit pravidelně možnosti průmyslové zóny MČ
z hlediska zvyšování lokální
zaměstnanosti. K tomu případným zájemcům zprostředkovat na ÚMČ informace
o místních podmínkách (demografická situace, ceny
nájmů atd.);
Organizovat setkání starosty
a zastupitelů s podnikatelskými subjekty vyvíjející činnost
na území MČ;
Zajistit na webových stránkách MČ zveřejnění odkazů
na významné portály, které
mohou pomoci zájemcům
o práci;
vinořský zpravodaj

Školství a volný čas
Zajistit prostředky a realizovat výstavbu víceúčelové školní budovy namísto nevyhovující „tesko“ budovy školní jídelny (viz. oddíl investic);
Podporovat využití stávajících školních prostor ve škole
v době mimo výuky dětí, jako
centra pro zájmovou činnost,
kurzy, přednášky, společenské
a kulturní aktivity dětí a mládeže MČ;
Podporovat rozšíření provozu tělovýchovných zařízení
školy pro veřejnost a zpřístupnění školních hřišť příchozí
veřejnosti;
Podporovat sportovní, kulturní, společenské a osvětové
aktivity občanských sdružení
a organizací vyvíjejících činnost na území MČ;
Vybrat partnerské město
v zahraničí a navázat s ním
partnerské styky;
Podporovat zřízení dětských
hřišť v lokalitách obytných
souborů;
Vybudovat na základě projektů v katastru MČ cyklostezky, lesní procházkové cesty
s lavičkami, tzv. fitnes a naučné stezky při zakomponování
do historicky vzniklého krajinného rámce v MČ a okolí. To
vše při respektování úseku
biokoridoru tvořeného vinořským potokem.
Zajistit budování chodníků
pro in-line bruslení;
Podporovat aktivity pořádané veřejnou knihovnou MČ;
Pravidelně organizovat ples
ÚMČ ve spolupráci s obyvateli MČ, podnikatelskými subjekty, organizacemi a spolky MČ;
Bydlení
Vystavit poslední zpracování
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urbanistické studie MČ, která
bude definovat podobu bytové
zástavby MČ v dalších letech
a bude sloužit jako základní
podkladový materiál pro ZMČ
a ÚMČ v jednání s budoucími
investory;
Podporovat snahu Vlády ČR
ve věci bezúplatných převodů
bytových domů ve vlastnictví
státu do vlastnictví místně příslušných ÚSC;
Pozitivně reagovat na nabídku bezplatného převodu těchto
bytových domů do vlastnictví
MČ. Po převodu zahájit jednání s nájemníky předmětných
bytů ve správě SVBF na sídlišti Čeperská-Uherská o jejich
možném prodeji do osobního
vlastnictví nájemníkům těchto
bytů;
Zavést placení smluvních
pokut u nájemníků v případě nezaplacení nájemného
u obecních bytů a nebytových
prostor v daném termínu;
Zjistit reálné možnosti umoření dluhu u všech dlužníků
MČ. V průběhu 4 let zajistit,
aby minimálně 50 % dluhů
z roku 2007 bylo ÚMČ umořeno;
Životní prostředí
Zajistit celoroční kvalitní
úklid komunikací a ploch
v majetku nebo správě MČ;
Dosáhnout dohody se soukromými firmami v katastru
MČ o kvalitním úklidu komunikací a ploch v jejich majetku, které využívají obyvatelé
MČ;
Ve spolupráci s odborem
ochrany životního prostředí
MHLMP usilovat o převod
lesních ploch v MČ na obec
hl.m.Prahu, aby tyto lesní plochy měly jiného správce než
jaro 2007

Lesy ČR, které se o lesní plochy v městské zástavbě starají.
Jedná se především o Vinořskou oboru, Ctěnický háj
a lesní stráň v Obůrkách.
Zasadit se u příslušných
orgánů HLMP o sanaci Vinořské obory a revitalizaci zámeckého parku;
Dokončit stavbu biokoridoru
okolo Vinořského potoka a zahájit realizaci biokoridoru
u prameniště Ctěnického potoka;
Ve spolupráci s Pražskou
informační službou usilovat
o odkoupení a následné vyčištění Ctěnického rybníka a jeho
využití pro rekreaci občanů.
Zajistit evidenci malých stacionárních zdrojů znečištění
ovzduší, včetně kontroly jejich
provozovatelů a výběru poplatků;
Zajistit pravidelný monitoring zeleně a vod v katastru
MČ. Vyhodnotit území ohrožené možnou povodní (či jinou
krizovou situací) a zpracovat
na základě hodnocení povodňový plán (krizový plán);
Zajistit informování občanů
o novém typu sběru odpadů
organizovaného MHMP – tzv.
mobilního sběru nebezpečných odpadů. Dále informovat
o změnách organizace sběru
ve sběrných dvorech a stabilních sběrnách HLMP (od
února 2007);
Zabezpečit počet kontejnerů
na tříděný odpad v lokalitách
sídlišť a obytných souborů
v katastru MČ podle potřeb
obyvatel;
Podnikání a služby v MČ
Vytvořit podmínky pro širší
nabídku služeb na území MČ
prosazováním vzniku nových
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nebytových jednotek v nově
vznikajících obytných objektech a zachování nebytových
prostor v současných objektech;
Prosadit jinou formu využití
Vinořského zámku a jeho
úplné nebo částečné zpřístupnění společně se zámeckým
parkem obyvatelům a návštěvníkům MČ;
Využít rekreačního potenciálu území MČ a nabídnout
návštěvníkům nové odpočinkové prvky s doplňkovými
službami (viz. Ctěnický zámek,
Vinořský zámek, golf atd.);
Podporovat udržení a rozvoj
„zóny“ obchodů a drobných
služeb v centru obce Vinoř v
rozsahu odpovídající kapacitě
a potřebám MČ;
Zajistit instalaci bankomatu;
Vytipovat a přivést vhodné
investory do průmyslové zóny
MČ a využít tak potenciálu
průmyslové zóny ke snížení
nezaměstnanosti v MČ;
Vydat souhrnný katalog
podnikatelů MČ, popularizovat na lokální úrovni největší
zaměstnavatele a nejlepší
podniky MČ;
Nabídnout prostor webových
stránek MČ podnikatelským
subjektům MČ nebo zde umístit odkazy na jejich internetové
prezentace;
Dopravní infrastruktura
Zajistit zklidnění provozu na
silnici I. třídy Mladoboleslavská instalací dodatečných
dopravních prvků. Zahájit
pravidelnou kontrolu rychlosti
ve spolupráci s Policií ČR
a Městskou policií HLMP
a dosáhnout tak omezení rychlosti projíždějících vozidel;
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Zajistit vyřešení dopravní
situace při vjezdu vozidel
z ulice Bohdanečská na silnici I. třídy Mladoboleslavská
novým uspořádáním značení
v ulici Bohdanečská a tím
přispět ke zklidnění této křižovatky;
Vybudovat chodníky při rozhodujících silnicích, které protínají MČ – a to směrem na
Radonice, Ctěnice, Přezletice
a v ulici Mladoboleslavská;
Zajistit optimalizaci nočních
spojů z MČ do „vnitřní“ Prahy
v návaznosti na program
HLMP „Autobusu zelenou“;
Přehodnotit systém veřejných parkovacích zón v katastru MČ z hlediska potřebnosti, únosnosti a časových
limitů při preferenci rezidentů
MČ;
Plán investic městské části
a magistrátu hl. m. Prahy ve
střednědobém horizontu
Prostředky získané prodejem
majetku MČ investovat do
rozvoje MČ tj. na nákup nebo
vybudování investic. Nepoužívat získané finanční zdroje
z prodeje obecního majetku
na běžné výdaje rozpočtu
obce.
1. cíl: Vyřešit energetickou
náročnost a nevhodnost objektu „tesko“ budovy školní jídelny a nedostatek prostoru
v mateřské školce.
Projekt: Na místě současné
„tesko“ budovy školní jídelny
postavit tří podlažní budovu,
která bude sloužit jako dílny,
školní družina, mateřská školka, třídy základní školy a bytová jednotka.
2. cíl: Generální opravy
a úpravy obecních domů
Projekty: a) Oprava – rekonjaro 2007

strukce obecního domu č. p. 8
v ulici Mladoboleslavská včetně střechy a úpravy dvora.
V rámci rekonstrukce vybudovat ze vzniklých prosto jeden
nebo dva obecní byty.
b) Celková rekonstrukce dvora a stodoly v domě č. p. 13
v ulici Mladoboleslavská. Po
úpravě prostor je využít pro
účely bydlení nebo podnikání.
c) Rekonstrukce budovy
a úprava nádvoří budovy tzv.
„ptáčkárna“ ve dvoře č. p. 23
na Vinořském náměstí. Rozhodnout o využití upravených
prostor.
d) Stavebně upravit prostory
budovy č. p. (Stará škola) na
Vinořském náměstí pro potřeby nového využití.
e) V případě, že bude předán
do vlastnictví MČ „hrobnický
domek“ na hřbitově, ve spolupráci s čs.církví husitskou ho
opravit a postavit novou modlitebnu, která by sloužila jako
víceúčelové zařízení i jako
smuteční síň pro městskou
část
f) Rekonstrukce školky – výměna oken v přízemí, zahradní
WC, venkovní dlažba
3. cíl: Budování a úpravy
sportovišť a hřišť
Projekty: a) Zhotovení přípojky městské vody na fotbalové
hřiště
b) Budování dětských hřišť
v obytných zónách
4. cíl: Chodníky a komunikace
Projekty: a) Převod ulice
Labětínská na městskou část
b) Vybudování chodníků na
Radonice, Přezletice, Ctěnice
a podél ulice Mladoboleslavská
c) Oprava ulice Ke Mlýnku
vinořský zpravodaj

Názory našich čtenářů

Mládí vpřed, staří na svá místa
Starší čtenáři i další při čtení
jistě pochopí tato, již dávno
před lety, ironizující slova.
Kolik máme mladých ve Vinoři? Záleží, jaké období věku
budeme započítávat – může to
být 60, 90, ale i až 150 či
kolem dvou set. Těch „mladších“ mladých, o nichž dále
budou slova, je cca do padesáti, možná i méně, nepočítámeli školáky do deseti let.
Dospělými se např. cítí mnohé
skupinky – náctiletých děvčátek odcházejících z domova
o čtvrt hodiny dřív na městskou dopravu, aby ještě stihly
„vytáhnout“ jednu – dvě ranní
cigarety, zatímco stejně staří
i starší chlapci v tomto směru
jsou ještě nedospělí, nekouří!
Dospělost se také dá měřit
rozsahem spreyovaných zdí
nebo ničením nových sedaček,
skel oken v autobusech, tramvajích, metru. Polepování čekáren je spíš doménou placených mimovinořských lepičů
reklam, stejně jako občasné
poničení jejich skel – v obojím
případě jde už o věkově
dospělejší teenagery.
„Hřadování“ místní mladistvé
drůbeže na parkových lavičkách, jako místní specialita, je
zřejmě genově letitou vinořskou chorobou. Je to jako drogová závislost, nebo snad důsledek nedostatečného pochopení vývoje lidstva od doby
opičí. Také to může být tím, že
mozky některých mladých
přes velkou snahu školních
a rodinných výchovných tlaků
dosud nepochopily, že slovo
„sedadlo“ je od slova „seděti“
vinořský zpravodaj

velmi blízké, k čemuž se využívá jiné části těla, než chodidel obutých v zablácených
keckách zahraniční výroby.
Nejvíce se nyní těší pozornosti skupina mladých „nemocných“, čekající téměř každý
podvečer v podloubí zdravotního střediska. Méně odvážní
občané, pokud zde mají co
k činění, se pokorně této skupině vyhnou. Ono se zde hulí,
pije, kecá a kecá a někdy dost
hlasitě. Tedy vedou se „svalnaté“ řeči o všem možném
i nemožném, hlavně asi
dohromady o ničem. Podle
autentických slov z této party
je to prý nemocí z NUDY.
Největší „radost“ z toho mají
zdravotníci.
Jsme tím alespoň u jedné z příčin uvedených projevů vinořských mladých? Těžko odpovědět. Většina rodičů těchto
dítek málokdy ví, jak jejich
ratolesti „čekají“ na autobus
nebo jak tráví čas na opěradlech laviček či pod střechou
zdravotního střediska! Ani jejich dosavadní život, prostředí,
jim nedalo dostatečné podněty
ke smysluplnějšímu využití
volného času po určitém psychickém a třeba i fyzickém
vyčerpání z náročného studia,
učení i třeba už z prvního
zaměstnání.
Škoda, že až na velké výjimky
mnoho mladých nevidíme na
vinořských sportovištích nebo
v tělocvičnách, kde se zřetelněji víc projevují malé uzavřené skupinky. Takové vybavení,
jako je pro sport ve Vinoři
vytvořeno především zásluhou
jaro 2007

místních zastupitelů, ve stovkách jiných míst, ani v okresním měřítku často nemají!
Mohla by být klubovna jedním
z řešení?
Nebo obrátit se na rodiče příslušných nedospělců? Abychom ale nenarazili! Ti přece
chtějí, aby jejich děti se měly
co nejlépe, tedy nač je omezovat, ať si užijí, dokud jsou
mladí a nějaké šikanování, že
se to spoluobčanům nelíbí,

nepřichází v úvahu. Co jim je
po kouření, po špinění laviček,
po nepořádku ve zdravotním
středisku!
Není ale nic ztraceno. Co takhle mladým nabídnout popovídání o jejich názorech, nejen
na využití času, ale na situaci,
jak ji vidí ve své rodné Vinoři?
Nebo nabídnout kousek místa
ve Vinořském zpravodaji k vyslovení námětů (třeba zpočátku anonymně), co mladým by
ve Vinoři pomohlo? Přijmou
tuto nabídku?
M. Míka
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chod. Vinořský klub po dobu
své činnosti byl největším co
do počtu členů na okrese Praha – východ. Dále nám MNV
povolil užívat místnost tehdejší Osvětové besedy s podmínkou, že si užívání projednáme
se slečnou Tišnovskou, majitelkou usedlosti. Slečna Tiš-

* Večer nad stránkami vinořské kroniky řídícího učitele
v.v.p. Erpeka, za účasti i ostatní veřejnosti. Byla doplněna
promítáním diapozitivů s tématem: procházka Vinoří.
* Promítání dokumentárního
filmu APOLLO 8 zapůjčeného
z amerického velvyslanectví.
Promítačku jsme si půjčili od
útvaru VB z vinořského zámku. Zúčastnila se i veřejnost
včetně předsedy MNV.

novská jako učitelka na penzi
k našemu překvapení s naším
záměrem bez problému souhlasila. Pro nás bylo velkou
výhodou, že slečna velmi
špatně slyšela. Bydlela totiž
v sousedním bytě a hluk způsobený naší činností jí proto
nevadil. Naše děvčata se jí
odvděčila generálním úklidem
jejího obydlí. Bývalý sál hostince jsme brigádně uklidili
a upravili pro naše potřeby.
Nyní něco o činnosti klubu:
Každou sobotu jsme se scházeli v klubové místnosti na
schůzkách, jejichž náplň připravoval výbor. Vesměs se jednalo o zábavné večery, někdy
i s tancem, kdy to dostávalo
charakter tehdy začínajících
diskoték. Některé schůzky
měly však i charakter kulturně-vzdělávací.

* Pálili jsme čarodějnice
v Obůrkách, což bylo spojeno
s opékáním vuřtů. Dřevo jsme
získali od myslivců z Obory.
* Postavili jsme dvě nohejbalová družstva pro účast v soutěži o pohár Českomoravské
rady SKM. V oblastním kole
se družstvo Vinoř A umístilo
na druhém místě, ale bohužel,
pouze vítěz ZK ČSM Příbram
postupoval do celonárodního
kola v Gottwaldově.
* 27. – 29. 6. 69 se zúčastnila
početná delegace našeho klubu na okresním sjezdu SKM
v hotelu „Zdenka“ ve Všenorech s bohatým společenským
programem.
* 6. 7. 69 jsme v Obůrkách
pořádali táborák s historickou
přednáškou o Mistru Janu Husovi za účasti široké veřejnosti.
* Na sklonku léta jsme organi-

Z historie Vinoře

Historie Klubu mladých 69 ve Vinoři
Motto: Ve své knize „Vinoř od
minulosti k dnešku“ kronikář
F. Filip na straně 145, věnované organizování mládeže, píše:
... život v obci části mládeže
nebyl lhostejný. Ve vzrušeném
období po roce 1968 tato skupina zaslala 24. 2. 1969 tehdejšímu MNV dopis, ve kterém
žádala o přidělení jedné místnosti a uvedla v něm i program
svého navrhovaného klubu.
O dalším osudu klubu a vyřízení požadavku již není nikde
zmínky a předsevzetí zůstalo
nerealizovaným plánem.
Při četbě těchto řádků jsem si
předsevzal, že vinořskou veřejnost seznámím s krátkou
historií Klubu mladých 69 ve
Vinoři, jehož jsem byl protagonistou. V únorových dnech
roku 69, v sále nad hostincem
„U Karoušků“ se sešlo cca 40
mladých lidí, kteří se rozhodli
založit klub. Ten by je sdružoval a zároveň umožňoval zábavu v jejich stylu. Tehdy byl
vznik klubů módní záležitostí
a byl i silně propagován v mládežnickém vysílání ČST. Byl
zvolen prozatímní výbor klubu a byl zaslán dopis na MNV
se žádostí o schválení a o přidělení vhodné místnosti. Naší
žádosti bylo obratem vyhověno s tím, abychom se nechali
zaregistrovat u okresního Svazu klubů mládeže se sídlem
v Karlíně. Zde bylo utvoření
klubu ve Vinoři nadšeně přijato okresním tajemníkem
M. Nekolným z Čelákovic.
Ten byl hnacím motorem celého SKM okresu Praha – vý12
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zovali několik brigád na opravu rekreačního střediska Středočeské oblasti SKM v pustinách u Tanvaldu. Sem jsme
plánovali jezdit na lyžařské
zájezdy.
* Početnou delegaci jsme poslali na festival SKM v Čelákovicích, kterou pořádal tamní
agilní klub SKM.
* Jednou z nejpovedenějších
akcí, které jsme se hromadně
zúčastnili, byla „Neckyáda“
v Čelákovicích. Na neckách
závodili i naši borci. O velkou
legraci nebyla nouze. Po závodech následoval společenský
večer.
* Vyvrcholením naší činnosti
byla účast šesti našich členů
na výměnném zájezdu do
města Peine v tehdejší NSR.
Zájezd 5. - 15. 10. 69 pořádal
okresní výbor SKM. Zúčastnilo se ho celkem 20 členů
z různých klubů na okrese.
Cílem zájezdu bylo poznat
využití volného času mládeže
různými společenskými organizacemi v NSR. Měli jsme na
to 10 dní a program byl opravdu nabitý. Navštívili jsme řadu
organizací v Peine zabývajících se mládeží. Namátkou:
Spolek přátel přírody, Svaz
křesťanské mládeže, Sportovní
klub VJ Peine a p. Ubytováni
jsme byli v rodinách v Peine
vždy po jednom, což byl zážitek, neboť naše němčina byla
chabá nebo žádná. Ale vše se
bralo s humorem. Obědy jsme
měli společné v Domě pro
kulturu a sport. Odtud jsme
vyráželi i na zájezdy, z kterých byl pro chlapy nejzajímavější do Wolfsburgu do automobilky Volkswagen. V Německu jsme se také dozvěděli
o uzavření našich hranic naší
vinořský zpravodaj

tehdejší vládou. Zpátky jsme
se s obavou vraceli s reciproční skupinou německé mládeže, kterou jsme 10 dní hostili
v Praze. Zde byli k naší úlevě
ubytováni v hotelu. Náš klub
měl na starosti zařídit náplň
jednoho dne pro německou
skupinu. Domluvili jsme tedy
dopolední utkání ve fotbale na
hřišti Dynamo Vinoř. Naši fotbalisté nám nezištně zapůjčili
i dresy. Oběd měli němečtí
účastníci v restauraci U Karoušků. Poté se dostavili ostatní členové klubu a do večerních hodin jsme setrvali v přátelské neformální besedě, kde
v závěru nechyběl zpěv a tanec. Jinak německá skupina
navštívila m. j. Pražský hrad,
Karlštejn, hokejové utkání
Sparty v nové hale, pivovar
Velké Popovice. Později po
návratu německé skupiny do
vlasti, jsem dostal noviny
z Peine, kde návštěva Vinoře
byla hodnocena skoro nejvýše.

* Dále jsme pokračovali v sobotních schůzkách, promítaly
se diapozitivy ze zájezdu. Plánovala se další činnost. Okresní radou SKM nám byla nabízena stavebnice dřevěné chaty
„Rybana“, která by měla sloužit klubu jako klubovna. Bylo
dokonce zahájeno jednání
s MNV o jejím umístění. Koncem roku 1969 však začala
v naší společnosti postupovat
normalizace. Protože kluby
nevyvíjely žádoucí politickou
aktivitu, začala být jejich činnost nežádoucí. Na jaře 1970
jsem byl pozván k tehdejšímu
předsedovi Národní fronty ve
Vinoři, zde mi bylo oznámeno, že se činnost Klubu mladých 69 ve Vinoři zastavuje.
A to je vše. Doufám, že se mi
touto připomínkou podařilo
osvětlit jednu stránku vinořské
historie.
Stanislav Lichtenberg
Vinoř, únor 2007

Co se děje ve Vinoři

Po 14ti letech se na místním úřadě opět konala svatba vinořského občana, Karla Zemánka a slečny Petry Šimšové.
Ještě jednou blahopřejeme!
jaro 2007
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Místní zastupitelstvo udělilo dvě Čestná občanství
Tak slavnostní zasedání místního zastupitelstva, jaké bylo
19. prosince 2006 v Hoffmanově dvoře, většina Vinořských ještě nezažila. Pan starosta František Švarc, spolu
s panem Josefem Masopustem,
držitelem Zlatého míče, na
něm předal panu Miroslavu
Klucovi a panu Jiřímu Čadkovi diplomy – Čestný občan
Vinoře. Naposled k takovému
slavnostnímu aktu došlo před
61 roky, v roce 1945.

jako výraz úcty a poděkování
Rudé armádě za podíl na
osvobození Československé
republiky.

Za celou dobu trvání zastupitelstva bylo toto nejvyšší ocenění, udělované obcí a nyní
městskou částí, uděleno třikrát:
* 13. května 1905 knížeti Jiřímu z Lobkovicz, nejvyššímu
maršálku Království českého,
k jeho 70. narozeninám.
* 9. února 1935 profesoru
Ferdinandu Černému, okresnímu školnímu inspektorovi,
za zásluhy o zřízení a postavení Měšťanské školy ve Vinoři.
* 18. května 1945 generálmjr.
Viktoru Ivanoviči Tutuškinovi

celé
generace
mladších sportovců, a to nejen
sportovními výkony, ale i osobní disciplinovaností a přístupem ke svým
povinnostem sportovce reprezentujícího svou vlast.
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Návrh na udělení Čestného
občanství jmenovaným přednesl členům zastupitelstva starosta MČ František Švarc
a zastupitelé jej jednohlasně
schválili.
Pan Miroslav Kluc i pan Jiří
Čadek byli po celou dobu své
aktivní činnosti vzorem pro

Později se k nim přidal i bratranec Blahoš Kluc a slavná
trojka byla na světě. Závodně
hrál především za Chomutov.
Hrál tam 11 sezón a po několik let byl ligovým králem
střelců. S úspěchy v lize přišlo
i pozvání do reprezentace, kde
od roku 1950 startoval celkem
čtrnáctkrát. Jeho spoluhráči
byli největší hvězdy československého hokeje.
Byl účastníkem mistrovství
světa v r. 1953 ve švýcarském
Curychu, Olympijských her
v r. 1956 v italské Cortině
d´Ampezzo, účastnil se řady
turnajů a pohárových soutěží
ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku, Sovětském svazu, Německé demokratické i spolkové
republice a v dalších zemích.
Koncem padesátých let odešel
z Chomutova do Litvínova
a i zde se slavně zapsal. V letech 1964 – 1967 byl trenérem
ve švýcarském Lausanne, v letech 1968 – 1971 v Litvínově
a 1971 – 1975 národního mužstva Jugoslávie.
Za svůj podíl na rozvoji československého sportu, a zejména hokeje, byl
v roce 1956 vyznamenán titulem
Mistr sportu a v roce 1958 titulem
Vzorný trenér.

Životním osudem Miroslava Kluce byl lední hokej.
Hrával jej se svým bratrem
Josefem již od svých 10 let.
jaro 2007
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Do Vinoře se přestěhoval s rodinou koncem roku 1975 a nastoupil místo stavebního technika v tehdejších Opravnách
zemědělských strojů. Kdo ví,
zda by se nehrál ve Vinoři
hokej dodnes, kdyby se pan
Kluc nebyl přistěhoval o nějaký rok dříve.

Jiří Čadek oslavil 7. prosince
2006 své 71. narozeniny. Je
rodákem z Pavlíkova u Rakovníka a vinořským občanem je
od 2. května 1960. Sportem,
především kopanou, žil od roku 1954, kdy se stal členem
sportovního klubu Ústředního
domu armády, později slavné
Dukly.
S fotbalem procestoval celý
svět. Poznal Severní i Jižní
Ameriku, téměř celou Evropu,
Asii i Afriku, a to jako člen
Dukly Praha nebo národního
mužstva. Za jeho vynikající
výkony a dosažené výsledky
v Československé fotbalové
reprezentaci mu byl udělen
čestný titul Mistr sportu
a později, 29. 10. 1960 titul
Zasloužilý mistr sportu.
Po ukončení závodní kariéry
se věnoval fotbalu ve Vinoři.
Pracoval jako trenér a podařilo
se mu zachránit vinořské mužstvo, hrající v 3. třídě, před sestupem a postupně jej dovedl
až do A třídy. V současnosti
pomáhá s výchovou těch nejmenších jako pomocník trenéra. Byli bychom rádi, aby se
i jeho zásluhou stal fotbal ve
Vinoři opět jedním z prvořadých sportů.
Panu Čadkovi přejeme ještě
hodně šťastných a spokojených chvil na hřišti a dlouhá
léta prožitá ve zdraví.
r.č.
vinořský zpravodaj

Sport ve Vinoři

Blahopřejeme ke sportovním úspěchům
Adamu Koutovi
V roce 2006 vybojoval titul
vicemistra v mezinárodním
mistrovství ČR Národní formule 1400 a titul vicemistra
v mistrovství ČR Divize 4
do 1400 cm3.
Po úspěších v národní formuli se pokusí v letošním roce
o úspěch i v mezinárodních
soutěžích, kde ho čeká především náročná zkouška v seriálu F Renault.

jaro 2007

Blahopřejeme k sedmnáctým
narozeninám a přejeme i stejně úspěšný rok 2007.
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Ohlédnutí za 15. společenským plesem

13. 1. 2007
Tradici společenských plesů
založila školská a kulturní
komise v roce 1992, kdy byl
první ples a první dětský karneval. Od té doby se mnohé
změnilo a bylo získáno mnoho
zkušeností. Druhý ples v roce
1993 (10. března) byl navštíven nejvíce. Zúčastnilo se jej
tehdy 250 hostů a v neděli
nato karnevalu 116 dětí. Sál
sokolovny byl zcela zaplněn
a potíže byly i s odvětráváním.
Přesto návštěvníci nekritizovali a nereptali. V následujících letech jsme ale již nikdy
takovou návštěvnost nepřipustili.
V té době bylo založeno mnoho firem, a tak i tombola byla
velmi bohatá. V té bylo slosováno 280 výher a její výnos
tak pokryl téměř celou režii
plesu. Když se ples vyúčtoval,
byl čistý zisk 16 500 Kč. Ten
byl rozdělen příspěvkem na
konto vesničky SOS, příspěvkem škole, příspěvkem na
opravu varhan v místním kostele a příspěvkem na kulturní
akce MÚ v roce 1993.
Letošní vyhodnocení plesu
nebylo sice tak příznivé jako
před 15 lety, ale do červených
čísel jsme se nedostali. Plesu
se zúčastnilo přes 150 návštěvníků a dětského karnevalu 133 dětí. Celkové příjmy
16

(vstupné, tombola a karneval)
byly téměř 33 000 Kč, vydání
více než 27 500 Kč. Největší
položkou byla úhrada kapely
(12 500 Kč) a pronájem sokolovny (5 000 Kč). Zbytek byly
náklady na materiál na výzdobu, propagaci, úhradu předtančení, tombolu, autorské poplatky, moderování dětského
karnevalu v neděli atd. Čistý
výtěžek z plesu odvedený na
účet MÚ byl 3 518,- Kč. Diskutovanou otázkou byla výše
vstupného. Skutečnost však
ukazuje,že má-li být rozpočet
alespoň vyrovnaný, nelze snížit vstupné, i když jeho výši
posuzuje samozřejmě každý
podle svých možností.
Komise děkuje všem firmám
a jednotlivcům, kteří svými dary a příspěvky přispěli do tomboly a pomohli ji vytvořit lákavou a zajímavou. Cen v tom-

bole, a tím darů od sponzorů,
bylo 180. Při prodeji losů se
na mnohé hosty ani nedostalo.
Pořadatelům však šlo o to,
aby poměr losů a výher byl
úměrný.
Ze zájmových organizací děkuje komise Místní organizaci
Českého rybářského svazu,
která se na tombole rovněž
podílela.
Úrovni plesu a spokojenosti
návštěvníků přispěla i úroveň
zásobování a obsluha restauračního zařízení, jež byla
netradiční v porovnání s minulými léty, ale plesu určitě prospěla. Komise školská a kulturní děkuje i paní Rytinové za
prodej vstupenek, p. Ing. Míkovi za propagaci plesu a paní
Chaloupecké za pořádek
a úpravu sálu.
Věříme, že se ples líbil i všem
návštěvníkům, děkujeme jim
za zájem o společenské dění
v naší městské části a těšíme
se příští rok na shledanou.
-fi-

Ze života školy
Vážení občané,
ve snaze o lepší informovanost veřejnosti o činnosti školy, respektive všech jejích součástí, přinášíme zprávu o některých záležitostech života
školy za poslední 3 měsíce.
Doufáme, že se tato rubrika
stane pravidelnou částí Vinořského zpravodaje. Podrobnější
informace naleznete na internetových stránkách školy
www.volny.cz/zsvinor.
Škola
Zápis do 1.třídy - se konal
ve středu 24. 1. a ve čtvrtek
25. 1. 2007. K zápisu se dostajaro 2007

vilo 48 dětí, 6 bude pravděpodobně žádat o odklad školní
docházky. Budou otevřeny
dvě první třídy.
Přijímací řízení - škola po
zpracování přihlášek je odešle
do 15. 3. 2007 na střední školy
– přijímací řízení na všechny
typy škol se konají v pondělí
23. 4. 2007.
Vánoční turnaj ve stolním
tenise - XXI. ročník jsme uspořádali v úterý 19. 12. Zúčastnilo se 48 žáků - naši, Satalice
a Kbely. Naši hráči zvítězili
v kategorii starších žáků
(S. Teplý), mladších žáků
(O. Doleček) a starších žákyň
vinořský zpravodaj

(T. Pršová). Navíc obsadili
2x 2. místo a 2x 3. místo.
”Šplhouny školy” se v pátek
před vánočními prázdninami
stali J. Hlušička, který vylezl
5 m za 4:07 s a M. Klempířová s časem 5:18 s.
Badminton – žáci z našeho
kroužku se začali letos zúčastňovat oficiálních soutěží badmintonového svazu a ihned
začali svádět vyrovnané souboje s „profesionály“ z badmintonových oddílů. Nejvíc
vynikl D. Štark, který na krajském pražském turnaji v kategorii do 13 let obsadil jednou
2. a jednou 3. místo. Ale i ostatní „profíkům“ pěkně zatápěli, ačkoli začali s tímto sportem teprve před rokem. Není
se ovšem co divit, protože tréninky v naší super hale vede
paní učitelka Titěrová, trenérka s licencí 1. třídy a navíc
stejně jako v loňském roce
mistryně republiky ve dvojhře,
čtyřhře i mixu (stalo se tak na
MČR v Českém Krumlově

2.- 4. 2. 2007 – gratulujeme).
Projekty – v 6. třídě v hodinách dějepisu začal projekt
Řecko – kolébka demokracie.
Žáci se s historií starověkého
Řecka seznamují nejen formou
klasického vyučování, ale i netradičními hravými způsoby
(Více informací v příštím čísle).
vinořský zpravodaj

Od září probíhá na druhém
stupni projekt Vnímavý divák,
jehož cílem je vytvářet v žácích kladný postoj k divadelnímu umění a vést je ke kulturnímu chování nejen v divadle. V rámci tohoto projektu
žáci absolvují divadelní a filmová představení a v hodinách literární výchovy se
zabývají různými aspekty
divadelní tvorby.
Školní družina
Na podzimních vycházkách
do Ctěnického háje jsme nasbírali asi 100 kg žaludů, které
slouží jako potrava pro zvířátka během zimy. Podzimní
plody a listy stromů jsme využili v celé řadě výtvarných
námětů. Postavičky z větviček, plodů a listů jsme vyráběli přímo v lese, náhrdelníky
a koláže v družině.
V prosinci jsme se věnovali
výrobě figurek andělů, Mikulášů a čertů a hlavně dárků
maminkám a babičkám k Vánocům. Letošním hitem bylo vyšívání na
látku a papír.
Děti nacvičily
koledy a básničky, které si
zazpívaly
a přednesly
jednak na svojí oslavě Vánoc u stromečku v družině, ale i u „Živého
betléma“ pořádaného KŠK
před místním kostelem.
V únoru se koná už tradiční
šachový turnaj (X. ročník)
a také karneval. Připravujeme
soutěž v luštění sudoku, výtvarnou soutěž „O nejhezčí
jarní květinu“, výsadbu
jaro 2007

stromku, lehkoatletický trojboj a další.
Mateřská škola
Zápis do MŠ – proběhl
12. 2. 2007 v budově školky.
Zájem uchazečů byl velký
a jako každoročně převýšil kapacitní možnosti naší školky.
Zapsáno bylo 64 dětí, přijmout můžeme dětí 31. Pokud
se podaří uskutečnit přestavbu
budovy školní jídelny, bude
v dalších letech tento problém
vyřešen – v projektu jsou
dvě třídy pro předškoláky.
Výběr z akcí – Lesní strašení – v maskách strašidýlek šly
děti do lesa, kde plnily úkoly.
Narazily na chaloupku ježibaby, a protože byly odvážné,
dostaly od ní odměnu. Výlet
na Karlštejn – před vánocemi,
prohlídka podhradí s vánoční
výstavou. Na Mikuláše po
pohádce rozdal Mikuláš dětem dárky. Tradiční předvánoční setkání dětí s rodiči ve
školce – děti zpívaly a doprovázely se na orfovské nástroje,
recitovaly, některé spolu s rodiči vytvářely Betlém, jiné
s maminkou vyráběly nejkrásnější kapří šupinku. Návštěvy
divadel – O pejskovi a kočičce
v Gongu, Trampoty čerta Huberta, Veselý klaun Pepino
u nás ve školce. Od února jezdíme s dětmi plavat do plaveckého bazénu Na Pražačce.
Spolupráce se školou - ještě
před zápisem jsme s našimi
předškoláky navštívili první
stupeň vinořské základní
školy, aby pro děti nebylo prostředí u zápisu neznámé. Proběhlo moc hezké dopoledne.
Společně s prvňáčky vyrobily
děti postavičku Večerníčka.
A. Teller
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b) odborně-zdravotní – MUDr.
Tomáš Krause.

Zaznamenali jsme

Sociální a zdravotní komise informuje
Nový zákon o sociálních
službách:
Od 1. ledna 2007 dochází
k zásadní změně v systému
poskytování sociálních služeb.
Od tohoto data je stanovena
účinnost nového zákona o sociálních službách (zákon
č. 108/2006 Sb.). Tyto změny
mají zásadní vliv jak na
poskytovatele sociálních služeb, tak na jejich uživatele.
Příspěvek na péči je nově
zavedenou sociální dávkou,
která má nahradit dvě současné dávky – zvýšení důchodu
pro bezmocnost a příspěvek
při péči o blízkou nebo jinou
osobu.
Nárok na příspěvek na péči
má každý, kdo je v nepříznivé
sociální situaci. To není hmotná nouze (nedostatek peněz),
ale znamená to, že člověk
potřebuje fyzickou pomoc
nebo dohled druhé osoby nebo
sociální službu k tomu, aby
mohl žít ve společnosti způsobem, který je běžný.

MČ s rozšířenou působností,
to je Městská část, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Praha - Kbely. Lidé, kteří mělí
do 31. prosince 2006 nárok na
zvýšení důchodu pro bezmocnost, se považují od 1. ledna
2007 za osoby závislé na
pomoci jiné osoby.
Podrobnější informace o zákoně o sociálních službách
naleznete na internetových
stránkách www.mpsv.cz;
www.noviny-mpsv.cz
nebo na adrese:
Úřad městské části, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví;
detašované pracoviště:
Železnobrodská 764,
197 04 Praha – Kbely
Tel: 286 854 195
Fax: 286 852 888
Mgr. Martina Beierová
Mgr. Daniela Kadlecová
Co momentálně řešíme:
1) Na žádost občanů a doporučení MUDr. Tomáše Krause,
bezbariérový vstup do čekárny
ordinace praktického lékaře.

Příspěvek náleží člověku,
o kterého je pečováno, nikoliv
tomu, kdo péči zajišťuje.
O novém příspěvku na péči
budou rozhodovat a budou
ho vyplácet úřady obcí - MČ
s rozšířenou působností podle
místa bydliště.

2) V letošním roce by měla být
dokončena přestavba domu
místní knihovny, kde bude
nadále rozšířena knihovna,
dále zde bude internetové centrum pro občany Vinoře a také
klubovna pro maminky s malými dětmi.

Zvýšení důchodu pro bezmocnost vyplácela do konce roku
2006 Česká správa sociálního
zabezpečení. Od ledna 2007
jej vyplácí v našem případě

3) Bezplatné sociální poradenství:
a) základní – hlavně pro sociální péči a seniory – paní
Růžena Korbičková.
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4) Nadále budeme podporovat
práci geriatrické zdravotní
sestry paní Marie Cabajové.
5) Snaha o vytvoření nových
pracovních příležitostí ve
Vinoři (podpora podnikání,
nová výstavba ve Vinoři, atd.).
Zároveň bych rád touto cestou
poděkoval všem členům sociálně zdravotní komise za
jejich práci. Také si vážím připomínek a podnětů občanů
Vinoře, které se budeme snažit
průběžně řešit. Například uvádím jeden případ pomoci našemu invalidnímu občanovi,
kde pouhou informací a změnou poskytovatele speciálního
zdravotního lůžka byly ušetřeny nemalé finanční prostředky,
které musel tento náš občan
hradit.
Obec, to nejsou jen ulice,
chodníky, domy, parky, ale
hlavně lidé žijící ve společenství, spjatí místem.
Otakar Korbička
Předseda komise: Otakar Korbička, Chvojenecká 585, Vinoř,
tel. 603 412034
Člen komise: MUDr. Tomáš
Krause, praktický lékař, zdravotní středisko Vinoř
tel. 28685 1146
Člen komise: Marie Cabajová,
geriatrická sestra, Dašická 498,
Vinoř, tel. 28685 3032
Člen komise: Růžena Korbičková, Chvojenecká 585, Vinoř
tel. 28685 3332

vinořský zpravodaj

Co se děje ve Vinoři

Informace k provozu kompostárny
v Malešicích, Dřevčická ulice
Kompostárna v Malešicích
patří jako jedna z mála k oficiálně schválenému kompostovacímu zařízení na území
Prahy, přijímající bioodpad
jak od občanů, tak i ve větším
objemu od soukromých subjektů. Bohužel, plocha kompostárny je nedostačující. Pro
zachování provozu je nezbytné, aby přijímaný bioodpad
mohl být dál zpracován. Z tohoto důvodu provozovatel
kompostárny bude zajišťovat
převoz nadbytečného množství
upraveného bioodpadu na jiné
zařízení, kde jej bude dál zpracovávat kompostováním. Toto
opatření má negativní vliv na
cenu za příjem bioodpadu.

Ceník s uvedením maximálních cen za příjem bioodpadu
provozovatelem je uveden
v tabulce*.
Zároveň byla dohodnuta s provozovatelem zařízení odměna
pro občany odevzdávající
bioodpad na kompostárnu.

Občan získá zdarma 35%
vyrobeného kompostu (přepočítávací koeficient je 0,175
z odevzdaného množství odpadu). Nárok na odběr kompostu
je nepřenosný, vypočítává se
jako suma za předcházející
rok. Odběr musí být proveden
v období od 1. 4. do 30. 11.
následujícího roku po roce,
kdy byl bioodpad odevzdán.
Jinak nárok na poskytnutí
kompostu propadá.
Stavební odbor

Z provozně-technicky-ekonomických důvodů byl
provoz prodloužen takto:
19. 1. 2007 - 18. 3. 2007
včetně
PROVOZ PŘERUŠEN
19. 3. 2007 - 18. 12. 2007
včetně
BĚŽNÝ PROVOZ
19. 12. 2007 - 18. 3. 2008
včetně
PROVOZ PŘERUŠEN
19. 3. 2008 - 18. 1. 2009
včetně
BĚŽNÝ PROVOZ
V běžném provozu zůstává minimální provozní doba stejná
jako u sběrných dvorů:
PO-PÁ
8.30 - 18.00 (v době zimního času do 17.00)
SO
8.30 - 15.00

* Ceník s uvedením maximálních cen za příjem bioodpadu:
Druh bioodpadu

Bioodpad od
občanů hl. m.
Prahy

Bioodpad od fyzických osob
oprávněných k podnikání
nebo právnických osob

Bioodpad od fyzických osob
oprávněných k podnikání
nebo právnických osob1)

Biologicky
rozložitelný odpad

ZDARMA

740 Kč bez DPH/tuna

560 Kč bez DPH/tuna

Pařezy, kořeny

ZDARMA

1200 Kč bez DPH/tuna

1200 Kč bez DPH/tuna

Zemina, ornice

ZDARMA

20 Kč bez DPH/tuna

16 Kč bez DPH/tuna

1) snížená sazba pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které zajišťují údržbu veřejné
zeleně pro hl. m. Prahu a úřady městských částí, pro provozovatele sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Místní úřad informuje
Termíny pro
VELKOOBJEMOVÉ kontejnery:

Svoz BIOLOGICKÉHO odpadu pro 1. pololetí:

7. 4. 2007

12. 5. 2007

2. 6. 2007

listí, tráva, větve atd.
kontejner bude přistaven:

kontejner bude přistaven:
10. 4. - 12. 4.
12. 4. - 14. 4.
14. 4. - 16. 4.
16. 4. - 18. 4.
18. 4. - 20. 4.
20. 4. - 23. 4.

Bohdanečská ul.
Mladoboleslavská ul.
Vinořské nám.
Křemílkova ul.
Mikulovická ul.
Lohenická ul.

vinořský zpravodaj

8,00 – 8,45
9,00 – 9,45
10,00 – 10,45
11,00 – 11,45
12,00 – 12,45
13,00 – 13,45
14,00
jaro 2007

Bohdanečská , mezi domy č.p. 250 a 400
pod Normou
Mikulovická, u zahrady školy
Lohenická x Moravanská
Křemílkova, u dětského hřiště
V Podskalí x Urbanická
Bohdanečská – zahrádkáři
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Zaznamenali jsme
9. listopadu jmenoval prezident ČR Mirka Topolánka premiérem a podruhé ho pověřil
sestavením vlády. M. Topolánek jmenování přijal
17. listopadu bylo dokončeno zateplení a nová fasáda na
domě č. p. 13 v Mladoboleslavské ulici. Pokračuje se dál
na vnitřních úpravách
20. 11. proběhlo ve školní
jídelně 1. řádné zasedání místního zastupitelstva. Program
a projednávané záležitosti
byly zveřejněny v 89. čísle
Vinořského zpravodaje
23. 11. se nezjištění nenechavci pokusili ukrást nové
oplocení z fotbalového hřiště
TJ Sokol. Protože byli vyrušeni, odvezli jenom několik planěk, i když byli připraveni
odvézt vše. Přijeli s nákladním
autem i s přívěsem
tragický den 23. 11. prožili
občané Iráku; v tisku byl
označen jako jeden z nejhorších od začátku americké okupace. Při pumových útocích
zemřelo ten den 160 občanů a
260 jich bylo zraněno
26. listopadu, v neděli, byly
zahájeny vánoční koncerty
v místním kostele. První koncert předvedla skupina Camerata – Kamarádi z Čakovic pod
vedením paní prof. Žofákové.
Koncerty skončily 4. vánočním koncertem 17. prosince
28. listopadu dopoledne byl
v Senátu ČR přijat senátorem
Jos. Pavlatou, předsedou Senátu MUDr. Přemyslem Sobotkou a ministrem zdravotnictví
MUDr. Tomášem Julínkem,
MBA starosta MČ František
Švarc. Při návštěvě jej doprovázel kronikář František Filip
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28. 11. začala historická návštěva papeže Benedikta XVI.
v Turecku, trvající do 4. 12.
Proti návštěvě byly očekávány
až 300tisícové demonstrace,
ale nedošlo k nim. Odhadem
demonstrovalo celkem 20 tis.
lidí. O bezpečnost papeže se
staralo 12 tis. policistů, což
bylo více než při návštěvě
amerického prezidenta Bushe.
Návštěva výrazně přispěla ke
zklidnění vztahů mezi muslimy a křesťany
1. prosince byla otevřena
hospoda U Kačera (v bývalé
prodejně second hand u Kučerů). Současně byla zrušena
restaurace Blue Caffe a otevřena zde mexická restaurace
od 3. prosince každý den
přinášejí sdělovací prostředky
hrůzné zprávy o vraždě pacientů ošetřovatelem Petrem
Zelenkou na oddělení ARO
v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Vědomým předávkováním
lékem Heparin (na ředění krve) zapříčinil úmrtí vykrvácením 8 pacientů. Případ nemá
u nás obdoby. Kromě toho mu
bylo dokázáno ještě dalších
9 pokusů vraždy, ale pacienty
se podařilo zachránit
4. prosince proběhla roční
hodnotící schůze vinořské
Obce Baráčníků. Sedění dodala slavnostní ráz přítomnost
starosty městské části p. Františka Švarce, župního rychtáře
souseda Balise a místorychtáře župy souseda Hocha. Přítomen byl i rychtář z Hoštic soused Veselý a další hosté. Na
schůzi bylo rozhodnuto uspořádat 19. května 2007 vzpomínkovou oslavu k 75. výročí
založení místní Obce Baráčníjaro 2007

ků v Hoffmanově dvoře a sedění bude spojeno s župním
sjezdem
6. prosince večer po 18. hodině došlo na přechodu
u NORMY ke sražení dvou
chodců automobilistkou; jeden úraz byl vážný
Mladá fronta Dnes informovala, že od 31. 12. 2007 vstoupí nové členské země EU do
schengenského prostoru, takže
občané budou do sousedních
zemí cestovat bez pasu. Na
letištích budou pasové kontroly zrušeny ke 30. 3. 2008.
Netýká se to Velké Británie,
Irska a 10 zemí, které vstoupily do EU v květnu 2004
8. prosince bylo vzpomínáno 15. výročí podepsání tzv.
bělověžské dohody o vytvoření Společenství nezávislých
států, která ukončila po 69 letech existenci Sovětského svazu. Klíčová věta zněla: My
prezidenti Běloruska, Ruské
federace a Ukrajiny konstatujeme, že Svaz sovětských socialistických republik jako
subjekt mezinárodního práva
a geopolitické reality končí
svou existenci. Podepsali Jelcin, Kravčuk a Šuškevič – prezidenti Ruska a Ukrajiny
a předseda Nejvyšší rady
Běloruska
11. 12. v pořadu ČT-1 Sama
doma vystoupily k 60. výročí
UNICEF (= dětský fond OSN)
žákyně naší základní školy
vedené paní učitelkou Kocmanovou
v noci z 11. na 12. prosince
byl vykraden místní úřad.
Byly otevřeny oba trezory,
odcizena finanční hotovost,
odcizeny insignie starosty
a klíč od hlavního vchodu do
budovy. Razítka a ceniny
vinořský zpravodaj

odcizeny nebyly Ztratily se
i některé dokumenty
Soud pro Prahu 9 má novou
adresu: Obvodní soud pro
Prahu 9, Justiční areál Na
Míčánkách, ul. 28. pluku
1533/296, 100 83 Praha 10.
Internet: www.justice.cz.
K justičnímu areálu zavedl
Dopravní podnik i novou autobusovou linku č. 134, která
je v provozu od října 2006.
Její trasa je: Florenc - Náměstí Míru – Na Míčánkách –
Želivského – Ohrada - Krejcárek – Nádraží Libeň – Vysočanská – Poliklinika Prosek –
Ládví. Linka bude v provozu
jen v pracovních dnech od cca
6.30 hod. do cca 14.00 hod.
Cesta z Proseka od polikliniky
k areálu trvá podle jízdního
řádu 24 minut, od metra Vysočanská asi 15 minut
13. 12 byl schválen státní
rozpočet na rok 2007 se
schodkem 91 mld. Kč. Na
„dárečky“ si poslanci odsouhlasili 6 mld. Kč a státní dluh
se tak přiblížil 100 mld. Kč.
Ministr financí Vl. Tlustý rozpočet při hlasování nepodpořil. Na důchody v 1. Q. 2008 si
bude muset stát půjčit
v důsledku organizačních
změn na místním úřadě byla
k 15. 12. 2006 propuštěna ze
zaměstnání administrativní
pracovnice paní Květoslava
Šimůnková. Uvolněné místo
bylo obsazeno tajemnicí paní
PhDr. Dagmar Petrovou
na silnici mezi Kbely a Vinoří došlo 15. 12. 2006 večer
k tragické srážce dvou osobních aut, při které zahynul
vinořský občan p. Robert Lehmann ve věku 32 let. Viník
nehody byl pod vlivem alkoholu (naměřeno 1,9 ‰)
vinořský zpravodaj

23. prosince odpoledne zorganizovala kulturní a školská
komise již tradiční živý betlém.
Zpěvy koled s dětmi z mateřské školy připravila paní učitelka Spěváčková a s dětmi z družiny paní Hana Kazilová. V sólovém zpěvu vystoupil bývalý
žák ZŠ Martin Chrz a žák
4. třídy Stanislav Šedivý. Sou-

jaro 2007

částí programu bylo i prodávání svařeného vína (manželé
Reitrovi) a vánočního pečiva.
Za celkovou přípravu patří
poděkování především paní
Novotné, sl. Hyklové a panu
Václavu Myslivcovi z Radonic
za půjčení zvířátek. Rovněž
účast dětí a dospělých byla
mnohem vyšší než před rokem
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28. 12. 2006 byla v Kramářově vile podepsána koaliční
dohoda Občan. demokrat. strana – Křesťanská demokrat.
unie – ČSL – Strana zelených.
V nové vládě bude mít: ODS
9 křesel, KDU-ČSL 5 křesel,
SZ 4 křesla. Vláda v tomto složení byla jmenována prezidentem republiky 9. ledna 2007
30. 12. 2006 ráno mezi 4.00
– 4.30 hod. byl popraven oběšením Saddám Husajn. Termín popravy byl volen tak,
aby nebyl narušen islámský
svátek Id al–adha. Stanoviska
jednotlivých zemí k popravě
byla rozporná, některá i velmi
chladná. Hlavním důvodem
k popravě byl jeho podíl na
masakru šíitů v městečku
Dudžali v roce 1982
některá důležitá opatření
platná od 1. ledna 2007: zvyšuje se rodičovský příspěvek
z 3 696 Kč na 7 582 Kč (pobírají lidé na mateřské dovolené); důchody se zvyšují v průměru o 5 %; zavádějí se nové
tarify pro mzdy zaměstnanců
státní správy, duchovní, vojáky
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a policisty; zdražuje vodné
v průměru o 5 %; zlevňuje plyn
prům. o 4,2 %; zdražují cigarety v průměru o 6 Kč, od dubna
dále o 8 Kč; zvyšují se regulované nájmy průměrně o 19 %;
pro kamióny a autobusy se zavádí mýtné; Rumuni a Bulhaři
se stávají členy EU; začíná platit nový Zákoník práce
3. ledna přinesl denní tisk
zprávu, že podle zákona o registrovaném partnerství, který
platí od 1. 7. 2006, uzavřelo
registrované partnerství již více
než 200 homosexuálních párů
9. ledna jmenoval prezident
druhou Topolánkovu vládu
(9 ODS, 5 KDU-ČSL, 4 SZ).
Ve vládě jsou 4 ženy a poprvé
je ministryní obrany žena.
Premiér Topolánek nevzal do
vlády ministra financí Vlastimila Tlustého, ale Miroslava
Kalouska – vše bylo z minula
zapomenuto
13. ledna proběhl 15. společenský ples a 14. ledna dětský
karneval. Občané byli spokojeni. Organizátorem byla komise školská a kulturní
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ze 14. na 15. 1. neznání vtipálkové přelepili ukazatel
„konec Vinoře“ anglickou
nálepkou „Fucking“. Podobně
tomu prý bylo i na Podolance,
v Dřevčicích a v Brandýse
nad Labem – Staré Boleslavi.
Zpráva z novin je v archivu
v polovině ledna hořel dvakrát kontejner na odpadový
papír (pod Normou a u hřbitova). Zlikvidováno bylo i zábradlí u modlitebny CČSH
ve dnech 18. a 19. 1. se
přes ČR přehnal orkán, který
dosahoval rychlosti až 216
km. V ČR si orkán vyžádal
5 obětí a obrovské polomy,
podle novin nejhorší kalamita
v historii (viz archiv). Ve Vinoři nebyly škody nijak mimořádné – pár stromů a tašek
s hřebenáči
Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru 100:97.
Je to po 8 měsících bezvládí.
Dva poslanci ČSSD nehlasovali a hlas jednoho poslance
byl neplatný (posouzen jako
zdržel se hlasování).
-fi-
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Výročí v r. 2007
Připomínka významných
událostí v roce 2007
1407 vymírá po meči rod
Jana Dubce z Dubče, kterému
patřila Vinoř

Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek
K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9; kcr.hermanek@seznam.cz
Pořádá další kurzy pro ženy na mateřské dovolené
* kurzy anglického jazyka
(začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí)

* kurzy práce na P.C.
(pro začátečníky, ale i pro mírně pokročilé)

1727 bylo započato s barokní
přestavbou kostela
1797 Wolfgang Maria, hrabě
Czernin zakládá vinořskou
rodovou větev Czerninů
1847 Alexandr Schoeller zakoupil ctěnické panství
1917 rodina Czerninů definitivně opustila vinořský zámek
a odstěhovala se do Ausse ve
Štýrsku
1927 zemřel dlouholetý vinořský starosta a lékař MUDr.
Josef Chini
1937 zastupitelstvo obce zřídilo fond T. G. Masaryka
s vkladem 10 000 Kč na pomoc úplným sirotkům v obci
1937 byla nákladně opravována věž kostela
1997 24. listopadu byla ve
zdravotním středisku otevřena
lékárna
-fiÚřad městské části se
jménem starosty Františka
Švarce omlouvá paní
Jiřině Pohankové a ostatním, kteří se v minulosti
cítili jednáním úřadu
ukřivděni a děkuje jí
za současné vstřícné
a korektní jednání.
František Švarc
vinořský zpravodaj

* kurz hospodyně
* kurz fundraisera a asistentky fundraisera
* volnočasový pedagog, učitelka MŠ, či výtvarný lektor
Všechny kurzy mimo kurzu AJ mají, či usilují o akreditaci.

Kurzy AJ a výuky P.C. již v současné době úspěšně probíhají,
na AJ skvěle vyučuje Monika Michalíková a kurzy na P.C. František Hrabec (oba z KS). Kurz hospodyně budeme připravovat
ve spolupráci s agenturou Klára a nejzajímavější je kurz fundraisera (vyhledávače zdrojů), ten proběhne ve spolupráci s výbornými odborníky v oboru a jeho absolventi se naučí, jak prospět
neziskové organizaci či církvi, naučí se vyhledávat finanční prostředky také na Boží dílo, ale také, jak získat zaměstnání nového typu, které se dá praktikovat i při péči o rodinu a které ženy
v domácnosti či na mateřské dovolené ve vyspělých státech vykonávají velmi často.
Žádost o finanční prostředky na organizaci rekvalifikace na
vol. pedagog, učitelka MŠ či výtvarný lektor podáme dle projeveného zájmu maminek. Kurzy budou začínat v podzimních či
zimních termínech 2007 a jejich teoretická část bude organizována ve Vzdělávacím centru Černý Most (Vybíralova 696 – budoucí budova osmiletého evangelikálního gymnasia Heritage).
Pro úspěšné podání projektu potřebujeme písemné přihlášky
účastnic předem. Kurzy jsou zdarma. Přihlášené účastnice budeme znovu kontaktovat. Předpokládaná doba trvání kurzů je od
3 měsíců po 12 měsíců, jednou týdně, v dopoledních i odpoledních hodinách s možností hlídání dětí.
Požadavky – rodiče na a po mateřské dovolené, či pečující o své
děti, ženy samoživitelky, schopnost splnit závazek 75% docházky na kurz.
Přihlášky zasílejte písemně na naši adresu:
KCR Heřmánek, K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9
e-mailem: kcr.hermanek@seznam.cz
Do přihlášky prosím napište svoje jméno, příjmení, kontakty,
rodné číslo, adresu, e-mail, mobilní telefon
a předpokládaný počet dětí, jimž potřebujete zajistit hlídání.
Všechny předběžně přihlášené účastnice budou, v případě finanční
podpory našeho projektu, vyzvány k absolvování kurzů,
případně uvolněná místa budou doplněna dalšími zájemkyněmi.

Informace: 286 850 152, 286 850 177
(v úředních hodinách 11 – 15 hod.)
jaro 2007
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Co se děje ve Vinoři

Stane se Vinoř rájem golfistů?
aneb představení projektu výstavby veřejného
27jamkového hřiště v lokalitě Na dlouhých
Golf v České republice zažívá
v posledním desetiletí mimořádný rozmach. Patříme ke
špičce v Evropě i ve světě dynamikou nárůstu počtu aktivních hráčů a nově otevíraných
hřišť. Na konci minulého roku
Česká golfová federace registrovala už bezmála 30 tisíc hráčů ve 112 klubech, kteří mohou hrát na 69 hřištích. Stále
víc Čechů objevuje kouzlo hry
zvané golf.
Proč? Odpověď je jednoduchá. Golf si dokáže podmanit
skoro každého, kdo ho jednou
zkusí.
Princip hry je úžasně jednoduchý - dopravit míček na co
nejmenší počet ran z odpaliště
do jamky. V jednoduchosti je
síla golfu. Další předností je
prostředí, v němž se golf hraje. Hřiště jsou v drtivé většině
případů nádherně upravené
a udržované části přírody,
v níž se člověk rád pohybuje.
Výhodou je, že golf se dá začít
hrát v jakémkoliv věku a na
rozdíl od mnoha jiných sportů
není ani vysoký věk pro hráče
limitující. Golf je ryze individuální sport. Hráč se může poměřovat s ostatními, ale pokud
dává přednost samotě či právě nemá partnera do hry, může
soupeřit jen sám se sebou
a s hřištěm.
V polovině září loňského roku
byl učiněn první malý krok
v projektu výstavby veřejného
27jamkového hřiště ve Vinoři.
24

Vedle fotbalového stadiónu
Sokola Vinoř a Bohdanečské
ulice byla otevřena jednoduchá přírodní cvičná louka.
Cílem bylo představit golf
jako zajímavý sport obyvatelům Vinoře a všem, kdo o něj
projeví zájem, dát příležitost
si ho vyzkoušet. Stejně tomu
bude i letos. Cvičná louka bude od jara znovu denně v provozu od rána až do setmění.
Nicméně, golfový projekt skupiny Sekyra Group ve Vinoři
je výrazně ambicióznější - po
dokončení by tu mělo vyrůst
veřejné 27jamkové hřiště
evropského standardu na rozloze zhruba 97 hektarů se
vším potřebným zázemím pro
hráče a návštěvníky. Autorem
designu hřiště a jeho zázemí je
známý anglický architekt
Jonathan Gaunt.
Realizace tohoto projektu v lokalitě Na Dlouhých přinese
řadu pozitiv pro obyvatele Vinoře: významně se zlepší hodnota zdejší zemědělsky intenzivně využívané krajiny. Hřiště a jeho zázemí pomůže rozvoji turistického ruchu v této
části Prahy a vytvoří nezanedbatelný počet nových pracovních míst. Městská část PrahaVinoř se zvýrazní v celém
pražském regionu. Obyvatelé
Vinoře a sousedních městských částí Kbely, Satalice,
Čakovice, Letňany, Prosek,
Ďáblice a dalších získají možnost kvalitního sportovního
vyžití po celý rok. V neposledjaro 2007

ní řadě z přítomnosti hřiště
a tréninkových ploch budou
těžit i děti - golfový klub bude
klást důraz na jejich aktivní
zapojení do sportu a bude spolupracovat se všemi základními a středními školami
v okolí.
Sekyra Golf Resort Praha, jak
se po dokončení areál ve Vinoři bude jmenovat, nabídne kromě hřiště i moderní klubovnu
s restaurací a letní terasou,
konferenční sál, golfový obchod, půjčovnu golfových potřeb, relax centrum, šatny, sprchy, toalety a kvalitní parkoviště. Nabídka služeb nejen
pro golfisty bude postupně
rozšiřována s cílem zajistit celoroční provoz. Projekt počítá
s bezbariérovým řešením, to
znamená, že přístup do areálu
bude umožněn i návštěvníkům
s větším či menším zdravotním postižením.
Prostupnost dříve zemědělsky
intenzivně obdělávaných lánů
pozemků se přítomností hřiště
výrazně zvýší. Stávající veřejná cesta vedoucí mezi poli od
severu k jihu zůstane zachována a přibude síť cestiček pro
pěší. Hřiště nebude oploceno.
Oplocena a golfovými sítěmi
chráněna bude jen severní
a východní část areálu sousedící s rušnou Bohdanečskou
ulicí a fotbalovým stadiónem
Sokola Vinoř. Veřejnost bude
na přítomnost hřiště upozorňována jen výstražnými tabulkami s texty např. Pozor, golfové hřiště, nebezpečí úrazu!
nebo Pozor, golfové hřiště,
vstup na vlastní nebezpečí!
Hřiště bude mít charakter rozsáhlého přírodně krajinářskévinořský zpravodaj

ho parku s protáhlými palouky, skupinami stromů a keřů
i se solitérními stromy a menšími vodními plochami. Zemní práce při jeho stavbě budou
minimalizovány a budou jen
nepatrně měnit původní výšky
terénu. Cílem je vybudovat
a provozovat hřiště krajinného
typu maximálně šetrné k životnímu prostředí.
Všechny studie, které byly při
přípravě tohoto projektu zpracovány odborníky, prokazují,
že golfový areál během výstavby a následně při provozu
nikterak negativně neovlivní
životní prostředí ve svém
okolí, ba právě naopak. Potvrzují to např. hluková studie,
rozptylová studie znečištění
ovzduší, krajinářská studie
a další. Námitky, že se kvůli
hřišti neúměrně zvýší počet
aut projíždějících Vinoří, lze
vyvrátit následujícím výpočtem. Předpokládaná průměrná denní návštěvnost areálu
bude od května do září činit
zhruba 44 hráčů ve všedních
dnech a 76 hráčů ve dnech
pracovního volna. Budou přijíždět v časovém intervalu
zhruba 6 až 7 hodin, takže
nárůst počtu osobních aut
bude vzhledem ke stávajícímu
provozu na rušné Mladoboleslavské ulici i jinde opravdu
zanedbatelný. Příjezd do areálu je situován mimo obec a bude lze k němu přijíždět od
Vinoře i od Čakovic a Kbel.
Pevně věřím, že Sekyra Golf
Resort Praha se brzy po otevření stane vyhledávaným cílem golfistů a dalších návštěvníků nejen z Prahy, ale z celé
České republiky a zahraničí.
Ti všichni budou přijíždět na
kratší či delší dobu a kromě
vinořský zpravodaj

golfu a s ním souvisejícího
servisu budou požadovat i další služby. Budou chtít dobře
bydlet, dobře se najíst, něco
pěkného vidět, pobavit se. Je
zřejmé, že nejvíce z toho budou profitovat právě obyvatelé
Vinoře a sousedních městských částí.
Golfová klientela, která už
dnes přijíždí do Prahy hrát na
hřištích v jejím okolí, je movi-
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tá a náročná. Očekává skvěle
připravené hřiště, kvalitní
služby, ochotný a milý personál. To všechno Sekyra Golf
Resort Praha ve Vinoři bude
svým hostům nabízet - motivován snahou, aby se sem rádi
a často vraceli.
Luboš Klikar
ředitel společnosti
Sekyra Golf Resort Praha a.s.

25

Kulturní a školská komise při MÚ Praha – Vinoř

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2007
Kostel Povýšení sv. Kříže v Praze - Vinoři

vyhlašuje výtvarnou soutěž
O VELIKONOČNÍHO
BERÁNKA
Zúčastnit se může každý, kdo odevzdá výtvarná dílka
s velikonoční tématikou
(kreslíme, stříháme, pečeme socháme, lepíme...)
Vaše umělecké výtvory můžete odevzdávat
v prostorách školní družiny ZŠ
nebo ve 3. třídě MŠ Vinoř
nejpozději do 2. 4. 2007 do 16 hodin.
Vyhlášení proběhne 3. 4. 2007 v 17.00 hod.
ve Společenské místnosti v Chaltické ulici.

Vážení vinořští občané,
my, členové Vlastenecko-dobročinné
Obce Baráčníků Jana Amose Komenského
ve Vinoři Vám na vědomost dáváme, že dne
19. května 2007 od 13.00 hod.
se bude konat slavnostní sedění
k připomenutí a na počest

75 let trvání vinořských Baráčníků

Podrobnosti k sedění a slavnostní program bude na
plakátech a pozvánkách, které budou včas zveřejněny. Na této slavnosti máme přislíbenou účast
všech Obcí Baráčníků 16. Župy, které se Vám představí ve slavnostním krojovaném průvodu
ve 13.00 hod. z Hoffmanova dvora k pomníkům
obětí světových válek před hřbitovem.
Věříme, že si s námi přijdete připomenout
75 let práce a trvání naší Obce, úspěchy
i prohry, které je provázely a vzpomenout všech
tetiček a sousedů, pro které byla práce pro Obec
Baráčníků životním posláním.
Za Obec Baráčníků Vás srdečně zve
Jaroslava Patrasová, rychtářka
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Květná neděle

1.4.

9:00 mše sv.

Zelený čtvrtek památka
Poslední večeře Páně

5.4.

18:00
mše sv. + adorace

Velký pátek památka
ukřižování Pána Ježíše

6.4.

18:00 obřady

Bílá sobota
Vigilie - slavnost vzkříšení

7.4.

20:30 svěcení
ohně před kostelem
následuje mše sv.

Boží hod velikonoční

8.4.

9:00 mše sv.

Pondělí velikonoční

9.4.

9:00 mše sv.

Krátký průvodce svatým týdnem.
Připomeňme si, co jednotlivé dny znamenají:
Květná neděle
Průvodem s ratolestmi vzpomínáme na Kristův slavný
vjezd do Jeruzaléma, a vyznáváme také, že Kristus,
který se na tuto cestu vydává, je náš vykupitel a Pán.
Zelený čtvrtek
V den, kdy je Ježíš zrazen svým přítelem, dává lidstvu
ve večeřadle při poslední večeři jeden z největších darů
– eucharistii (chléb proměněný ve své tělo), která se
stává naším pokrmem na cestě k novému životu.
Velký pátek
“Dokonáno jest” - Otče, splnil jsem svůj úkol, své
poslání a dospěl jsem k cíli. Ukřižování - láska až
k smrti, pro nás tak nepochopitelná.
Bílá sobota
Den nejistoty, zklamání těch, kdo byli svědky ukřižování. Pohled do budoucnosti s velkým otazníkem.
Velikonoční noc a Vzkříšení
Na začátku noci, v které Kristus vstal, začíná bohoslužba rozsvícením ohně před kostelem.
Vzkříšený Kristus nese světlo a pokoj každému člověku, který je ochoten se mu odevzdat. Nemocné lidstvo
nemá většího lékaře. Vychází z hrobu proto, aby nám
otevřel cestu k věčnému a plnému životu. Hrob nemohl být překážkou pro postup Boží spásy, záchrany!
Na světě není takového “balvanu”, který by Boží
láska nemohla odvalit.
Přejeme všem lidem, abychom se nebáli odvalovat ze
svých srdcí balvany zloby, zášti a chmuru, a otevřeli
se jaru, radosti, všem dobrým snahám a nikdy
nešetřili úsměvem. Vaši farníci z Vinoře.
Vinořské nám. 34, Praha - Vinoř

Zveme Vás v následujících měsících:
17. března ve 14.00 - setkání s legionáři
ve 20.00 - Jarní tancovačka
(rezervace míst p. Němeček 286 851 164)

9.- 10. červen - Mezinárodní výstava psů
King Charles španěl

jaro 2007 - inzerce

Více info na: www.hoffmanuv-dvur.cz

vinořský zpravodaj

Chcete také přispět do vinořského zpravodaje?
Chcete všem sdělit svůj názor, nápady, kritiku nebo chválu?
Informujte spoluobčany - napiště nám.
Vinořský zpravodaj je tady pro vás!
Redakce také ráda otiskne vaše fotografie z Vinoře a okolí,
chcete-li přispět vašim umem, neváhejte!
Nejlepší fotografie na konci roku redakce ocení dárkem pro fotografy.
Vaše příspěvky zasílejte, nebo osobně doručte na MÚ v provozních hodinách.
www.praha-vinor.cz
vinořský zpravodaj

jaro 2007 - inzerce

27

Dne 20. 12. 2006
se ve Vinoři před obchodem NORMA

ztratila zapůjčená klec pro odchyt koček.
Pokud by někdo z občanů mohl podat jakoukoliv informaci o této ztrátě,
obraťte se, prosím, na:
Azyl pro opuštěné kočky LUCKY
Černiv 30, 410 02 Lovosice; Telefon 416 591 322
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VÁM POMŮŽE S FINANCOVÁNÍ BYTOVÝCH POTŘEB
„Není lepší splácet vlastní bydlení než donekonečna platit nájem?“
NABÍZÍME:
HYPOÚVĚR:
* kombinace úvěru ze stavebního spoření a hypotéky
* s 0% akontací ( bez počátečního vkladu )
* úroková sazba od 3,99% p.a..
* vysoká dostupnost
* nízké měsíční zatížení
* bez nutnosti životního pojištění
* možnost vkládat mimořádné splátky bez sankcí
* daňový odpočet
* horní hranice není omezena
* splátky možno rozvrhnout až na 25 let

ZDARMA:
* individuální finanční plány
* poradenství
* odhady
RÁDI VÁS UVÍTÁME V NOVĚ OTEVŘENÉ KANCELÁŘI
V PRAZE 8
V případě zájmu kontaktujte:
MARTA PROKOPOVÁ
Tel: 604 485 794
marta2.prokopova@mpss.cz
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU
Adresa: Střelničná 1, Praha 8 - Kobylisy (vedle katastrálního úřadu)
vinořský zpravodaj
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POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ SKLADOVÝCH
ZÁSOB, ZA VELMI NÍZKÉ CENY, VÁM NABÍZÍ FIRMA
KAMENICTVÍ JOSEF ČERVENEC
URNOVÝ HROB ŽULA
JEDNOHROB ŽULA
DVOJHROB ŽULA

OD 9 000 KČ BEZ DPH
OD 19 000 KČ BEZ DPH
OD 29 000 KČ BEZ DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ, NÁVRHY ZAMĚŘENÍ
S DOPORUČENÍM A NEZÁVAZNÉ ROZPOČTY PO TEL. DOMLUVĚ
I MIMO PRACOVNÍ DOBU VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.
Provozovna:
U Strašnického krematoria - Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel. /fax: 274 778 389 • Mobil: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz

www.kamenictvi-cervenec.cz
PO 8.00 – 17.00, ÚT - ČT 8.00 – 16.30, PÁ 8.00 – 15.30
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