


Ahoj Vinořáci,

první polovina roku 2007 po-

malu končí, stejně jako doba

našeho vedení MČ. Půl roku

je příliš krátká doba, abychom

mohli provádět nějaké hod-

nocení, sebechválu, statistiky

a analýzy.  Je to ale dosti dlou-

há doba na to, abychom našli

věci, které se nám nelíbí. Kon-

krétně se jedná o:

ne 100 procentní dostupnost

a zastupitelnost úředníků

nedostatečné postihování

dopravních, ekologických i ji-

ných přestupků

pomalé budování chodníků

a zajištění bezpečnosti chodců

zajištění širokého využití

volného času dětí a mládeže

nízká efektivita jednotli-

vých komisí

slabá vzájemná spolupráce

s podnikateli naší MČ

nedostatečná regulace ma-

sové zástavby a ochrana život-

ního prostředí

zpřístupnění zámku

budování naučné stezky pro

vozíčkáře

digitalizace dat, budování

odpovídajícího archivu

dopravní opatření, absence

noční linky

Slovo starosty

vinořský zpravodaj 

špatný stav majetkoprávních

záležitostí naší MČ - zápisy

v katastru nemovitostí 

slabá podpora v oblasti

sportovní i kulturní

absence in-line tras, fitness-

stezky, vyhlídkových laviček,

odpadkových košů

modernizace a výstavba

bytového fondu

sociální podpora 

Jak sami vidíte, nahromadě-

ných i nových problémů je

opravdu celá řada a mohli by-

chom pokračovat dále. Léto

nebude proto žádným odpo-

činkovým obdobím, právě

naopak. Chystáme prioritní

akci pro celé naše volební

období – rekonstrukci jídelny

a přístavbu tříd ZŠ a MŠ. Tato

akce bude opět spojena s pře-

chodným zhoršeným stavem

životního prostředí a služeb,

doufejme ale, že na co nejkrat-

ší dobu. Další, již probíhající

akcí, je přivedení kanalizace,

vodovodní přípojky a plynu do

Ctěnic, ukončení je plánováno

na červenec, stejně jako zahá-

jení rekonstrukce Mladobole-

slavské ulice.  

Rádi bychom získali i Vaše

podněty k výše uvedeným ne-

dostatkům. Vaše připomínky,

kritiku a nápady (např. co se

starou školou?) můžete zaslat

poštou na úřad, e-mailem na

starosta@praha-vinoř.cz nebo

jen tak předat někomu z úřa-

du. Na konci roku bychom

chtěli vyhodnotit a finančně

odměnit Vaše nejlepší nápady. 

Chtěl bych zde ještě poděko-

vat všem vinořským baráční-

kům za uspořádání jedineč-

ných oslav, průvodu i položení

květin a manželům Trávníčko-

vým za zapůjčení nádherných

prostor a organizační zajištění

této akce. Konečně máme

i trojjazyčnou informační sklá-

danku o Vinoři, bude distri-

buována společně s tímto čís-

lem, další výtisky jsou k dis-

pozici na úřadu, ke stažení

bude i na internetu, chystáme

instalaci dvou velkých infor-

mačních tabulí. 

V minulém čísle Vinořského

zpravodaje jsem Vám na závěr

přál, kromě jiného, pevné ner-

vy. V tomto čísle bych Vám,

kromě pevných nervů, rád

popřál hezké dovolené, pří-

jemné prázdniny, krásné poča-

sí a  nádherné celé léto.

František Švarc
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Místní úřad informuje
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Vážení Vinořáci,

Jedním z aktuálních témat
poslední doby je komunikace
a informovanost. V souvislosti
s tím i já sleduji činnost úřadu
Vaší městské části. Velice oce-
ňuji rozšíření pracovní doby
úřadu pro veřejnost na celý tý-
den a neustálou aktualizaci
Vašich internetových stránek. 
Jsem rád, že úřad podpořil
oživování starých tradic, osla-
vy 75. výročí založení Vaší

Obce baráčnické. 
Jako sportovec vítám pořádá-
ní mezinárodního fotbalového
turnaje Moldava-cup. Dou-
fám, že to Váš starosta a jeho
spoluhráči starší než je hrani-
ce 32 let, přežili ve zdraví.  
Je dobře, že se o Vinoři mluví
(viděl jsem pořad v televizi
o holywoodských hvězdách,
které u Vás natáčejí) a vždy mě
potěší, když se mě kolegové
dotazují na Vaší městskou část
a její problematiku. 
Přeji Vám krásné prázdniny,
příjemné dovolené a pracovní-

kům úřadu hodně sil do další
práce. 
Josef Pavlata

pozemku pro stavbu dětského

hřiště. Z toho důvodu MZ zve-

řejňuje záměr na prodej

pozemku parc. číslo 1361/73

původně určený pro stavbu

dětského hřiště

protože fy Včela nepřistou-

pila na inflační doložku ke

smlouvě o pronájmu pozemku

pod prodejnou Normy, roz-

hodlo zastupitelstvo tuto

smlouvu vypovědět a uzavřít

smlouvu novou

MZ schválilo darovací

smlouvu na pozemky o výměře

19 m2 a 108 m2 od manželů

Šoltýsových v Bohdanečské

ulici. Pozemky byly darovány

MČ Praha – Vinoř. Jde o příko-

py podél komunikace.

III. Nové úkoly:
místní zastupitelstvo pro-

jednalo a schválilo výsledky

hospodaření a čerpání rozpo-

čtu za rok 2006

MZ rozhodlo provést valo-

rizaci nájemného u všech

nájemních smluv o pronájmu

pozemků sloužících k podni-

kání a nebytových prostor ve

výši 2,5 %

MZ schválilo bez připomí-

nek dokumentaci k výstavbě

43 byt. jednotek v ulici

V Žabokřiku

MZ neschválilo prodej cca

75 m2 pozemků v Semtínské

ulici manželům Flégrovým

místní zastupitelstvo schváli-

lo u parc. č. 1361/170, 1361/

1688, 1361/169 a 1361/ 171

změny stávajícího funkčního

využití „zeleň městská a krajin-

ná“ na území „čistě obytné“

MZ schválilo uzavření

nájemní smlouvy na část cesty

s p. Pohankovou

Na 5. zasedání dne 15. 3.
2007 místní zastupitelstvo
projednalo:

I. Zprávy z jednání ZHMP:
projednávané záležitosti se

netýkaly naší MČ.

II. Úkoly z minulého zastupi-
telstva:

směnka na umoření dluhu

fy VAKO design byla rozhod-

nutím MZ prodloužena do

konce března. Bude-li dluh

pravidelně umořován, bude

platnost směnky prodlužována

o 1 měsíc. V opačném případě

bude situaci řešit nejbližší

zastupitelstvo

nebytový prostor v ulici

Mladoboleslavská č. p. 235

(bývalá prodejna drogerie) byl

po vyhodnocení žadatelů na

základě obálkové metody při-

dělen Pasztové Evě k provozo-

vání služeb kadeřnictví, mani-

kúra, pedikúra a masáže.

Roční nájemné určilo MZ na

1 tis. Kč/m2/rok

MZ schválilo smlouvu

s p. Dlabačem o výpůjčce
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zastupitelstvo schválilo

uspořádání výstavy o Antoní-

nu Novákovi. Výstava bude

přenesena z Varny. Podrob-

nosti jsou projednávány

s p. Troševem, předsedou po-

bočky Svazu bulharsko-české-

ho a slovenského přátelství

MZ schválilo návštěvu

města Schulzendorf, kterou

uskuteční starosta naší MČ

a kronikář

MZ schválilo podpisové

právo pro tajemnici MČ

a členku zastupitelstva paní

Brothánkovou

na akci „velikonoční berá-

nek“ pořádané KŠK schválilo

MZ příspěvek 1 000 Kč

MZ schválilo výši čtvrtlet-

ních odměn pro členy komise

školské a kulturní, sociální

a zdravotní a pro strategický

rozvoj

z důvodu rozšíření křižovat-

ky odsouhlasilo MZ odkoupe-

ní rodinného domu Kolín-

ských. Jednáním byl pověřen

starosta p. Švarc

k aktuálním otázkám podal

vysvětlení starosta (zámecký

dvůr, přístavba ZŠ, chodníky,

oprava Mladoboleslavské uli-

ce, výstavba kulturně-vzdělá-

vacího centra atd.).

IV. Připomínky zastupitel-
stva:

postavení výškové brány

v ulici Živanická.

V. Připomínky občanů:
dopravní režim v ulici Opo-

čínská.

Na 6. zasedání místního
zastupitelstva dne 19. 4.
2007 bylo projednáno:

I. Zprávy z jednání ZHMP:
byla schválena dotace

15 mil. Kč na přístavbu školy a

6 tis. Kč pro místní knihovnu.

II. Úkoly z minulého zastupi-
telstva:

zastupitelstvo schválilo

konání výstavy o Antonínu

Novákovi jako doprovodnou

akci u příležitosti otevření kul-

turně vzdělávacího centra

a knihovny. Předpokládaný

termín je červen 2007.

III. Nové úkoly:
protože z MHMP dosud

nedošly finanční prostředky

a je nutno provést úhradu fak-

tur za práce na kulturně vzdě-

lávacím zařízení, schválilo

MZ změnu rozpočtu tak, že

bude využito zdrojů z VHČ

a částka bude proúčtována při

konečném vyúčtování stavby.

MZ schválilo uzavření

nájemní smlouvy s p. Weig-

lem na pronájem jedné míst-

nosti v bývalém skladu

IPCHO na uskladnění nábyt-

ku. Nájemné bylo stanoveno

400 Kč/m2/rok a náklady na
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spotřebovanou elektřinu. Splat-

nost nájemného je do 15. dne

běžného měsíce

pro společnost s.r.o. Vi-

nořská schválilo MZ instalaci

3 billboardů o výměře jedno-

ho panelu 5x3 m. Dva billbo-

ardy budou u fotbalového

hřiště, jeden v ulici Mladobo-

leslavská u odbočky Semtín-

ská – velikost 3x1,5 m. Do-

ba trvání smlouvy je od

1. 7. 2007 do 31. 12. 2009.

Výše nájemného je 2 200

Kč/m2/rok

MZ vyhovělo žádosti p.

Opelky a pronajalo mu velký

sklad o ploše 36 m2 v č.p. 13.

Výše nájemného je 410 Kč/

m2/rok

MZ schválilo částku 23 460

Kč bez DPH na vybudování

dopadové plochy na dětském

hřišti Uherská-Čeperská. Prá-

ce provede fy Imramovský

MZ schválilo vypsání výbě-

rového řízení na dva zaměst-

nance místního úřadu, z toho

1 knihovnici s odpovídajícím

vzděláním

MZ souhlasí s vrácením

dotace 15 mil. Kč MHMP, aby

mohla být převedena na účet

OMI na realizaci přístavby

nové školy

o změně využití pozemků

parc. č. 102 – 105 nebylo roz-

hodnuto

žádosti fy VAKO o snížení

nájemného o 10 % MZ nevy-

hovělo

oslavy 1. písemné zmínky

o Vinoři proběhnou ve dnech

12. – 14. 9. 2008. Organizací

byla pověřena komise kulturní

a školská a komise letopisecká

MZ schválilo záměr vybu-

dovat golfové hřiště v lokalitě

Na Dlouhých podle předlože-

ného projektu

záměr výstavby firmy

Kuger nebyl MZ schválen

z důvodu menšího než nadpo-

lovičního počtu zastupitelů

z důvodu nemožnosti do-

pravní obslužnosti neodsouhla-

silo MZ změnu územního plá-

nu pro pozemek parc. č. 338a.

IV. Informace starosty k ak-
tuálním otázkám, jako:

odkoupení domu pí Kolín-

ské

partnerství s městem Schul-

zendorf a podpis smlouvy

19. 5. 2007

kanalizace – 1. etapa do

Ctěnic, 2. etapa Ctěnice – kři-

žovatka Čakovice – Kbely;

provede fy PRAGIS

zřízení bankomatu

kolaudace kulturně vzdělá-

vacího centra 3. května, před-

pokládané otevření 1. června

řešení situace v požární

zbrojnici

umístění příslušníků měst-

ské policie.

Na 7. zasedání dne 17. 5.
2007 místní zastupitelstvo
projednalo:

I. Zprávy z jednání MHMP:
na zkoušky odborné způso-

bilosti byla schválena částka

45 tis. Kč a příspěvek pro

místní knihovnu 6 tis. Kč.

II. Nové úkoly:
s platností od 1. 6. 2007 se

upravuje cena za užívání hro-

bového místa na 120 Kč/m2/

rok, to je 40 Kč nájemné a 80

Kč služby/rok

bankomat České spořitelny,

a.s. bude umístěn v domě č.p.

235 – bývalá drogerie. Prostor

je pronajat od 1. 6. 2007 na

dobu neurčitou za nájemné ve

výši 12 tis. Kč/rok

MZ schválilo pronájem

části pozemku p.č. 11 za sym-

bolickou částku 100,- Kč

s platností od 1. 1. 2008

MZ schválilo uzavření

nájemní smlouvy se sl. Pasz-

tovou na dobu 5 let v č.p. 235.

Schválilo i poskytnutí příspěv-

ku na opravu topení, rozvodů

elektřiny a podlah do výše

100 tis. Kč

na organizování Dne dětí

schválilo MZ částku 3 000 Kč.

Podílet na organizaci se bude

TJ Sokol, farnost Vinoř

a Hnutí fokoláre

smlouva na úklid a údržbu

zeleně bude i pro 2. pololetí

uzavřena s firmou Imramov-

ský

MZ vyjádřilo souhlas firmě

Kuger se záměrem výstavby

podle schváleného projektu

v lokalitě Na Dlouhých

(4 bytové domy)

MZ vyslovilo souhlas se

změnou územního plánu po-

zemků parc. čísel 102 až 105,

z využití zahrada na OC (čistě

obytné)

na opravu kříže v ulici

Urbanická schválilo MZ přís-

pěvek 15 tis. Kč

na turné MISS neslyšících,

které bude ukončeno 12. 7.

2007 v Hoffmanově dvoře,

schválilo MZ příspěvek

5 tis. Kč

MZ nevyhovělo žádosti

Klubu vojenské historie o pří-

spěvek 16 tis. Kč

jednáním o převodu kanali-

zační stoky a ulice Labětínská

do majetku obce s firmou

Equity Brokers, a.s. a PVK

byl pověřen starosta obce

MZ souhlasí s provedením

vnitřních úprav v domě
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č.p. 162 v ulici Chaltická za

podmínky dodání jejich přes-

ného popisu

MZ projednalo a schválilo

pololetní odměny členů zastu-

pitelstva

MZ schválilo objednávku

dvou kusů venkovních tabulí

(plánu Vinoře) v měřítku

1:4 000 na plastové desce

a v hliníkovém rámu

MZ schválilo předložený

návrh na úpravu rozpočtu

MZ vyjádřilo nesouhlas se

zřízením vrat ve zdi mezi

zdravotním střediskem a po-

zemkem p.č. 1146 p. Loudila

vyřízení žádosti paní Krsko-

vé o směnu pozemku p.č. 69

a 53/13 prověří usnesením MZ

starosta

III. Informace starosty
19. 5. 2007 oslava 75 let

trvání Obce Baráčníků

návštěva starosty města

Schulzendorf

ukončení rekonstrukce

Živanické koncem května

uzavření Bohdanečské ulice

úprava spořitelny – kolau-

dace asi 11. 6. 2007

přístavba ZŠ – zahájení

v červenci

výstava o vinořském rodáku

Ant. Novákovi – vernisáž 11. 6.

IV. Připomínky zastupitelů:
starosta poděkoval p. Cele-

rovi a ostatním za úklid ve

Ctěnickém háji.

V. Diskuse a připomínky
občanů

Podrobné zápisy ze zasedání
MZ jsou k dispozici na míst-
ním úřadě, u pí. tajemnice Dr.
Petrové

V roce 2008 to již bude 920

let, kdy byla zaznamenána

první písemná zmínka o Vino-

ři. Většina Vinořských si jistě

vzpomene na rok 1988 a na

akce, které připomenuly prů-

běh devíti století. Znovu chce-

me umožnit nahlédnout do

vinořských kronik, ve škole do

třídních knih a dalších píse-

mností, ve kterých řada ná-

vštěvníků našla své jméno,

spisek, který k té příležitosti

napsal pan František Klifner

a graficky upravil pan Václav

Rytina – Vinoř 900 let a mno-

ho dalších dokumentů, co teh-

dejší dny oslavilo. Od té doby

se ve Vinoři mnoho změnilo,

mnoho se postavilo, zvelebilo

a další plány jsou připraveny.

Vzpomínáme na zápisy rodá-

ků, přátel Vinoře a dalších

návštěvníků, kteří zaznamenali

své dojmy do Pamětní knihy,

která bude rovněž připravena k

prohlédnutí. Uběhlo již 20 let

a přišla myšlenka, znovu po-

zvat rodáky a přátele Vinoře

a připravit pro ně setkání, aby

pouto a vztahy k rodné obci

byly dále utuženy a posíleny.

Záležitostí se již zabývalo

místní zastupitelstvo na svém

posledním zasedání. Úkol zor-

ganizování oslav byl zadán

komisi školské a kulturní,

komisi letopisecké a několika

občanům, kteří se již podíleli

na organizaci oslav v roce

1988. Rádi přivítáme i další

občany, kteří by chtěli pomoci.

Pokud se tak někdo rozhodne,

prosíme, oznamte to paní

tajemnici na místním úřadě

nebo kronikáři. Každá dobře

Co se děje ve Vinoři

míněná rada a pomoc přispěje

ke spokojenosti a úrovni při-

pravovaného programu.

Dny oslav byly předběžně sta-

noveny na 12. – 14. září 2008;

to je pátek až neděle. Vinoř

bude v tyto dny také slavit

posvícení, a proto je pro osla-

vy pokládáme za nejvhodnější.

Bylo tomu obdobně i před 20

roky.

Pokud dojde k pozvání přátel,

rodinných příslušníků, zná-

mých apod., prosíme také

o informování místního úřadu

nebo kronikáře, abychom měli

přehled o účasti. 

Ve všech následujících číslech

Vinořského zpravodaje bude

vždy informace o programu

a organizaci slavností. V příš-

tím čísle seznámíme veřejnost

s programem všech tří dnů,

organizací a místem konání

jednotlivých akcí i se jmény

členů organizační skupiny.

(fi)

Je před námi velké výročí
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Koncem ledna to již bylo 89
let, co v celém Rakousko-
Uhersku vypukla generální
stávka vyvolaná tři a půl roku
trvajícím válečným běsněním
a mimořádnou bídou, která
téměř vyčerpala zemi. Krátce
nato, co byla stávka poražena,
začala vzpoura námořníků.
Této události vzpomínám ve
Zpravodaji především proto,
že jejím účastníkem byl i poz-
dější vinořský občan, pan
František Nacházel (1897 –
1989). Dosud nikdy nebylo
této události ve Vinořském
zpravodaji vzpomenuto. Mlad-
ší generace o ní dnes již nic
neví, ve školních učebnicích se
o ní nepíše. Přesto v té době to
byla událost mimořádná.
Chceme proto tímto příspěv-
kem vyjádřit i úctu panu
Nacházelovi a připomenout
osobní oběti a těžkosti, které
účast na vzpouře jejím účast-
níkům přinesla.
Vzpoura v boce Kotorské byla
vzpourou námořníků a nebyla
to vzpoura první. Již předtím
vypukly stávky v Terstu a Pule
na pobřeží Jadranu, ale obě
skončily porážkou. Teprve ná-
sledně se vzbouřili námořníci
v boce Kotorské. Boka Kotor-
ská je hluboký záliv Jaderské-
ho moře pronikající asi 20 km
do vnitrozemí Černé Hory.
Městečko Kotor se zálivem je
součástí světového kulturního
dědictví UNESCO.
Bylo to 1. února, když na lodi
St. Georg 30 ozbrojených
námořníků internovalo ná-
mořní důstojníky, včetně ad-
mirála – velitele flotily. Po

výstřelu z děla začaly houkat
sirény na jednotlivých lodích
a na stožáry byly vytaženy ru-
dé vlajky, symbol revoluce.
V zálivu na přístavištích kotvi-
lo přibližně 40 různých lodí.
Hlavní příčinou vzpoury byla
katastrofální situace v zásobo-
vání. Mužstvo dostávalo nepo-
živatelnou sušenou zeleninu,

které přezdívalo „ostnatý
drát“ a k tomu zkažené maso.
Naproti tomu v důstojnické
jídelně se podávalo telecí, ka-
viár, šunka, bílý chléb a jiné
vybrané potraviny a k tomu
vyhrávala lodní kapela. Muž-
stvo muselo vykonávat těžké
opevňovací práce pobřeží,
stavělo důstojnické lázně, te-
nisové kurty apod. Důstojníci
se bavili výlety s dámskou spo-
lečností na jachtách. Námoř-
ník Brož v dopise domů na-
psal: jsou pro nás většími ne-
přáteli než kdokoli jiný.
Vzpoura vypukla živelně,
i když v řadách námořníků

bylo několik radikálně organi-
zovaných skupin. Vzpouru
vedl Čech, člen radikální smí-
šené skupiny, František Raš.
Ve skupině byli ještě Chorvati,
Slovinci a Poláci. To bylo 24.
ledna 1918 na ostrově Santa
Catarina a v několika minu-
tách byl celý oběd naházen do
moře. Vzbouření námořníci
vypracovali soupis požadav-
ků, který měl dvě části: obecně
politickou a vysloveně námoř-
nickou.

Osudnou chybou bylo, že
vzbouření námořníci požado-
vali politickou podporu od
poslanců rakouského parla-
mentu. Žádost však nemohla
být odeslána, protože jediné
dálnopisné spojení bylo pone-
cháno v admirálově kabině,
kde byl admirál internován.
Proto námořní velitelství
v Pule vědělo od počátku o ce-
lém průběhu událostí. To vys-
lalo proti vzbouřencům těžké
bitevní lodě. V řadách vzbou-
řenců se projevila nejednot-
nost v dalším postupu a jedno-
ta ve vedení vzpoury se zhrou-
tila; to bylo 3. února 1918.

Z životních osudů vinořských občanů

Vzpomínka na vzpouru v boce Kotorské



8 léto 2007 vinořský zpravodaj 

Před tím, 29. ledna 1918
v 11.00 hodin, bylo nad ostro-
vem St. Catarina vyhlášeno
stanné právo s tím, že ve 12.00
hodin budou všichni příslušní-
ci z ostrova z řad mužstva
shromážděni a seřazeni v jed-
né řadě a takto budou očeká-
vat další rozkaz. Podle něho
měl být každý desátý v řadě
zastřelen. Vídeň však pozasta-
vila splnění tohoto rozkazu až
do úplného vyšetření a vzhle-
dem k vývoji událostí k naplně-
ní stanného práva již nedošlo.
Tehdy, 3. února, vystoupil na
admirálské lodi před mužstvem
František Raš naposledy. K je-
ho podpoře se přihlásilo jenom
asi 10 námořníků. Raš proto
nechal spustit vlajku a zavelel:
většina rozhodla, vzdávám se.
Potom odešel k admirálovi hlá-

sit se jako zajatec.
7. února byl v Kotoru zahájen
proces se 40 povstalci. Před
tribunálem ještě Raš vystoupil
s projevem, ve kterém prohlá-
sil: bojoval jsem za ideu a tato
se jmenuje mír a za ni také
umřu ...
Spolu s dalšími třemi vůdci byl
popraven zastřelením 11. úno-
ra 1918 brzy ráno.
Na soudní budově v Kotoru
mají všichni čtyři popravení
pamětní desku.
Když stál před popravčí četou,
odmítl si nechat zavázat oči:
Vždy jsem se díval pravdě do
očí a chci se dívat i smrti.
Proti dalším více než 750 ná-
mořníkům pokračovalo vyšet-
řování a procesy až do konce
války. Vzpoura tak započala
rozklad rakouské armády.

20. října letošního roku vzpo-
meneme 110. výročí narození
a 18. výročí smrti legionáře –
námořníka p. Frant. Nacháze-
la. Za účast na událostech
v boce Kotorské byl vyzname-
nán několika řády, medailemi
a čestnými odznaky. 7. května
1949 mu byla udělena Stříbr-
ná medaile národního odboje
na Jadranu 1914 – 1918
a v roce 1988 Čestná medaile
ČSSPB.
Na obrázku je p. Nacházel
uprostřed námořníků.
(fi)

Literatura:
• Hrdinové z Kotoru • Vzpoura
v boce Kotorské (Hlas revolu-
ce 6/1983) • Václav Kubec:
Každého desátého zastřelit
(Riopress, Praha 2002)

Co se děje ve Vinoři

Přátelství a vzájemná spolupráce

Snažíme se navázat partner-
ské vztahy s městy v zahra-
ničí. 
Tato spolupráce bude zahrno-

vat co nejširší oblasti, jako

například:

* Spolupráce a výměna zkuše-

ností v oblasti školství, např.

výměnné pobyty učitelů a

žáků, informační a vzdělávací

pobyty 

* Spolupráce a výměna zkuše-

ností mládeže a seniorů, např.

poznávací pobyty

* Spolupráce a výměna zkuše-

ností sportovních zařízení 

* Spolupráce a výměna zkuše-

ností církevních zařízení

* Spolupráce a výměna zkuše-

ností místních spolků 

* Spolupráce a výměna zkuše-

ností správních orgánů

Věříme, že toto partnerství

pomůže k upevnění meziná-

rodních vztahů v rámci Evrop-

ské unie a přispěje ke vzájem-

nému poznání historických i

současných skutečností jedno-

tlivých národů. 

První vlaštovkou je obec

Schulzendorf, předměstí Ber-

lína. Tato obec se nalézá upro-

střed lesů, na břehu berlín-

ských jezer. Že snaha o navá-

zání partnerství je oboustran-

ně zřejmá, dokazuje i návštěva

starosty Schulzendorfu, pana

Dr. Burmeistera s manželkou

a výměna erbů.

f.s.
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Záchranný archeologický vý-

zkum, který provádí Archeolo-

gický ústav AV ČR v Praze –

Vinoři „Na Dlouhých”, byl

vyvolán stavbou 12 bytových

domů, přilehlých parkovacích

ploch a dalších úprav terénu.

První etapa proběhla od polo-

viny března a byla ukončena

na konci dubna tohoto roku.

Druhá etapa započne v průbě-

hu několika týdnů. Na této

ploše byla odkryta část sídliš-

tě (1 sloupový dům nadzemní

konstrukce s přilehlými zá-

sobními jámami) pocházející

z období pozdního neolitu až

počátku eneolitu a poté z doby

laténské. Přesnější určení ar-

cheologických nálezů a situací

bude provedeno až po detail-

nějším zpracování celého sou-

boru.

Mgr. Ondřej Levínský
Archeologický ústav AV ČR

Co se děje ve Vinoři

Nové archeologické nálezy

31. 5. 2007 opouští náš úřad

stavební technik, paní L. Mej-

valdová. Děkujeme jí za dlou-

holetou obětavou práci a pře-

jeme jí vše nejlepší do dalších

let. Novým stavebním tech-

nikem je od 1. 6. 2007 Ing.

M. Kusík. Věříme, že po za-

pracování bude silnou oporou

našeho týmu.

Starosta F. Švarc

Změna složení
Úřadu naší
městské části

Křenková Agáta 3. 1.
Dicková Veronika 23. 1.
Zachar Štěpán 26. 2.
Srna Daniel 17. 3.
Šmíd Jakub 19. 3.
Kludský Tomáš 1. 4.
Drda Ondřej 22. 4.
Lichtenberg Dan 22. 4.
Vyhnis Šimon 26. 4.
Pilná Karolina 31. 5.
Kubr Matěj 1. 6.
Vališ Daniel 7. 6.
Vítek Marek 11. 6.
Svobodová Sabina 12. 6.
Půlpán Vojtěch 30. 6.
Prokopius David 30. 6.

Vítání dětí

Kačírek Jan 10. 7.
Zápotocká Ellen 10. 7.
Berka Daniel 4. 8.
Guillard Marie Elisabet 15. 8.
Kácová Šárka 21. 8.
Míka Matyáš 23. 8.
Chodounský Josef 3. 9.
Havránek Pavel 22. 9.
Hujerová Karolina 26. 9.
Semecký Vít 29. 9.
Heřman Adam 30. 9.
Kazilová Ema 13. 10.
Hentschelová Kateřina 18. 10.
Forman Radek 19. 10.
Viktorin Filip 1. 11.
Viktorin Vojtěch 1. 11.

18. dubna přivítal pan starosta a děti z mateřské školky mezi
vinořské občany děti narozené v roce 2006.
Vítáme je s radostí a přejeme jim šťastné dětství, lásku a spokoje-
nost v rodinách a dlouhý život v míru a pohodě.
Na této malé slavnosti jsme přivítali tato děvčátka a chlapce:



potřeby jednotlivých občanů

(domácnostní) a Pasport stav-

by studny.

Pár dobrých rad pro vyplnění
žádosti:

Účel užití – co nejpřesněji

specifikovat k jakému účelu je

voda ze studny používána

(např. zálivka zahrady, spla-

chování WC, užitková voda

pro rekreační objekt, individu-

ální zásobování domácnosti

pitnou vodou apod. 

Název katastrálního území

– Vinoř.

Typ odběrného objektu –

studna (kopaná studna) vrt

(vrtaná studna). 

Počet měsíců v roce, kdy se

voda odebírá je závislá na

účelu užití  - pro odběr domác-

ností je to zpravidla 12 měsíců

- pokud se však nejedná

o rekreační objekt, který zpra-

vidla není užíván celý rok.

U zalévání zahrad se většinou

počítá 6 měsíců. 

Množství odebraných vod –

pro zalévání zahrady: a) osá-

zené trávou a stromy –

4m3/rok/100m2 b) zahrada

okrasná – 12m3/rok/100m2. 

Zaznamenali jsme

Studny: Jak vyplnit žádost o povolení
k odběru vody

Vážení občané Vinoře,

média rozvířila hladinu nejis-
tot ohledně přihlašování stud-
ní. Množí se dotazy, jak to se
studnami je a termín, do kdy
se musí studny přihlásit. Roz-
hodli jsme se uklidnit Vaši ner-
vozitu a pomoci vám následu-
jícími informacemi:

Pokud nemáte platné povole-

ní k odběru vod ze studny, či

platné stavební povolení, je

nutné dodatečně uvést vše do

pořádku. Měli byste tedy po-

dat žádost o vydání chybějí-

cích dokumentů.

1) Pokud k Vaší studni existu-

je stavební povolení, je potře-

ba přiložit kopii stavebního

povolení k žádosti o povolení

k odběru podzemních vod,

o které budete žádat. Pokud

rozhodnutí o stavební povole-

ní nenajdete ve svých dokla-

dech, požádejte Úřad městské

části, která v archivu shromaž-

ďuje dokumentaci ke stavbám

na svém území. V tomto pří-

padě byste tedy žádali pouze

o povolení k odběru pozem-

ních vod. 

2) Pokud se k vaší studni

žádné doklady nedochovaly

a studna byla vybudována po

roce 1955, je potřeba zažádat

jak o vydání nového stavební-

ho povolení, tak o povolení

k odběru podzemních vod. 

3) Pokud máte platné povolení

k odběru podzemních vod i sta-

vební povolení, není potřeba

znovu žádat, tato povolení

platí i nadále. Toto se týká stu-

den vybudovaných zejména

v devadesátých letech. V roz-

hodnutí musí být výslovně

uvedeno, že bylo vydáno sta-

vební povolení a povolení

k odběru podzemních vod. 

4) Domovní studny vybudova-

né před rokem 1955 není třeba

legalizovat, žádné povolení

k čerpání vod z těchto studen

není nutné. Prosíme tedy vše-

chny majitele těchto historic-

kých studní, aby nepodávali

žádost o povolení k odběru

podzemních vod, protože je to

opravdu naprosto zbytečné.

Stačí mít u sebe jakýkoliv

doklad prokazující stáří stud-

ny, neboť studny byly stavěny

automaticky se stavbou domu

jako zdroj pitné vody. Dokla-

dem o stáří studny tedy může

být jakýkoliv dokument k do-

mu, na kterém je uveden rok

(před rokem 1955). Pokud

žádný takový doklad nemáte,

postačí svědecká výpověď

sousedů. Na vodoprávní úřad

nic nepředkládáte. Jen v přípa-

dě kontroly byste se prokázali

dokladem, který máte u sebe.

Pouze osoby používající vodu

z historických studen k podni-

katelským účelům musí své

studny legalizovat, tj. zažádat

o vydání povolení k odběru

podzemních vod a o vydání

stavebního povolení. 

Přílohou zpravodaje je formu-

lář – Žádost o povolení k od-

běru podzemních vod pro
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Názory našich čtenářů

Reakce na článek pana Míky
v minulém čísle Vinořského zpravodaje

Žádost o povolení k odběru
podzemních vod ze studny před-
kládají obyvatelé Vinoře na
Městskou část Praha 19
Úřad městské části – odbor
životního prostředí, dopravy
a místního hospodářství ÚMČ
Praha 19, Železnobrodská 825,
Praha 9 – Kbely 

U odběrů vody do domu se

v závislosti na účelu užití

počítá spotřeba 16m3/rok/

osoba u domů pouze s výtoky

až do 56m3/rok/osoba u odbě-

rů, které slouží k zásobování

domu pitnou vodou. 

Doba, na kterou je o naklá-

dání s vodami žádáno musí

být podle vodního zákona ča-

sově omezena. U malých od-

běrů, zpravidla u použití vody

ze studny pro zalévání zahra-

dy, se povolení vydává na

„dobu existence vodního dí-

la“. To znamená, že dokud

studna bude existovat a bude

ve stavu odpovídajícím odbě-

ru vod, je možno vodu čerpat.

U ostatních odběrů se čerpání

podzemních vod povoluje vět-

šinou na dvacet let. 

Žádost by měla být pode-

psána všemi žadateli Žadate-

lem je každá osoba, která je

vlastníkem či spoluvlastníkem

pozemku. V případě, že o po-

volení žádá jiná osoba, je

nutno mít plnou moc od maji-

tele pozemku.

Stavební povolení vám bude

vydáno formou potvrzení

o existenci stavby podle § 125

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon),

což je asi nejjednodušší způ-

sob, jak lze nahradit chybějící

stavební povolení.

přednášek na naše téma. Potře-
bujeme mít možnost sportovní-
ho vyžití, schází nám dráha pro
bruslaře, venkovní hřiště pro
mládež, fitness studio, místo,
kde by se v létě mohlo posedět,
třeba něco grilovat, v zimě se
kde ohřát, zatím jsme se neset-
kali s tím, že by se pořádaly
nějaké zájezdy pro nás…
Nový úřad nám sice poskytl
místo na scházení, je ale zřej-
mé, že to není ideální řešení
ani pro nás, ani pro seniory, se
kterými tuto místnost sdílíme.
Děkujeme proto paní Rudolfo-
vé, která provádí v dané míst-
nosti úklid a má s námi trpěli-
vost, děkujeme i seniorům, že
nás nevyhání a děkujeme panu
starostovi, který se nám snaží
pomoci. 
Nezbývá než věřit a doufat, že
také naše potřeby a požadavky
budou ve Vinoři realizovány
a brzy bude moci ve Vinořském
zpravodaji vyjít společný člá-
nek, který se třeba bude jmeno-
vat Vpřed mladí i staří.
Za mladé: Sandra Barboričová

Jsme toho názoru, že článek
pana Míky se měl spíše jmeno-
vat Staří vpřed a mladí na svá
místa. (viz foto).
Senioři mají svou klubovnu,
nyní se má otevírat i nové kul-
turně-vzdělávací centrum, kde
je kladen důraz na to, aby se
v něm senioři mohli rekvalifiko-
vat, aby měli bezplatný přístup
na internet, místnost pro svá
setkání, přednášky… 
Dále se pro ně pořádají zájez-
dy, kulturní akce, myslíme, že
jim úřad v čele s novým staros-
tou věnuje dostatek péče, aby
mohla platit první část nadpisu
Staří vpřed. 
Podpora seniorů je jistě správ-
ná a fandíme jí.
Naše věková skupina má ale
také své potřeby a požadavky,
nikdy se na ně ale nepřihlíželo.
Až nyní, po volbách, se situace
konečně začíná pomalu zlepšo-
vat. 
Potřebujeme vlastní klubovnu,
kde bychom mohli pořádat naše
kulturní akce, naše výstavy,
promítání našich filmů nebo

vinořský zpravodaj



Převzato z časopisu KURÝR č.
13/2007, vydal MČ Praha -
Křeslice

Také jste někdy nedávno šláp-

li do psího hovínka? Křeslice

jsou časté výletní místo oby-

vatel Jižního Města a Petrovic,

z nichž někteří bohužel mají

představu, že jsou na venkově,

kde není třeba po svých psech

uklízet. Prohřešků se však

dopouštějí i někteří obyvatelé

Křeslic. Poškozují tím naše

životní prostředí. Na trávní-

cích si mohou hrát děti a psí

exkrementy ohrožují jejich

zdraví, nehledě na estetickou

stránku věci. V obci je umístě-

no několik košů se zásobníky

papírových pytlíků na úklid,

ale koše jsou často prázdné.

Panuje obecný názor, že je

obec povinná uklízet po psech

za vybrané poplatky. To však

není pravda. Vybrané peníze

by zdaleka nestačily na úklid

a na potřebné vybavení. Kro-

mě toho část vybraných po-

platků za psy musíme odvádět

magistrátu. Podle vyhlášky hl.

m. Prahy č. 8/1980 Sb. se

všichni majitelé psů neuklize-

ním psího exkrementu dopou-

štějí přestupku znečišťování

veřejného prostranství, za což

mohou být pokutováni až do

výše 30 000 Kč.

Žádáme vás o maximální zod-

povědnost za čistotu při ven-

čení psů. Využívejte papírové

pytlíky u košů nebo si berte na

procházky mikrotenové sáčky

(natáhnete na ruku, uchopíte

hovínko, přetáhnete sáček,

uděláte uzlík a doma hodíte do

popelnice). Budete-li svědky

cizího znečištění, důrazně

vyzvěte majitele psa, aby

„výtvor“ uklidil.

Přetiskujeme se souhlasem
MČ Praha - Křeslice

Zaznamenali jsme

Znečištění obce psími výkaly Čisté cesty

Téměř při každé vycházce do
lesa nebo po okolí „naší“ MŠ
se dětem podaří šlápnout do
hovínka.
Proto jsme s dětmi vytvořili
plakáty, které poukazují na
tuto problematiku. Společně
plakáty vyvěsíme po okolí MŠ
a v lese.
Také jsme zhotovili letáky,
které vhodíme do schránek
našich spoluobčanů a budeme
doufat, že naše snaha pomůže
vyřešit „hovínka“ v naší obci.
Lenka Hubáčková,
Alena Stejná
učitelky MŠ

Něco o mateřské
škole

V únoru nás navštívil veselý

klaun „Pepino“ a odstartoval

přípravy na karneval. Ten se

konal v krásně vyzdobené

MŠ. Nechyběl tanec, soutěže

ani překvapení pro každého.

Poté jsme začali uskutečňovat

projekt „Čarovný les“. Byl

zaměřený na pohádky. Navští-

vili jsme divadlo v Horních

Počernicích, kde jsme viděli

pohádku O kohoutkovi a sle-

pičce, do školky si děti přine-

sly svou nejmilejší pohádku

a v každé třídě si vytvořily

knižní koutek z nejoblíbeněj-

ších pohádkových knížek.

Pohádky jsme malovali, hráli,

vymýšleli ...

Jarní tématický celek jsme

začali velikonočními tradice-

mi, vnímali jsme jarní promě-

ny v přírodě i v náladě lidí.

Tvořili jsme herbář za pomoci

Co se děje ve Vinoři
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rodičů. Uklidili jsme si les,

vyrobili a roznesli plakáty pro

majitele pejsků, kteří venčí

své miláčky v ulicích MČ.

Sportovali jsme v přírodě i na

školní zahradě. Jako opravdo-

ví sportovci se děti cítily při

běhu lesem. Akci jsme ne

náhodou nazvali „Miranův

doubek“. Předškolní děti vědí,

že již po prázdninách je čekají

obdobné závody v dresu ZŠ.

Čarodějnický rej jsme odstar-

tovali pohádkou Tři strašidla.

Dětí, které přišly v převleku

čarodějnic a čarodějů jsme se

skutečně báli.

Navštívili jsme Botanickou

zahradu v Praze, Botanicus

v Ostré, ZOO v Praze. Viděli

jsme vystoupení umělce s exo-

tickými nástroji. Jedno dubno-

vé odpoledne jsme na místním

úřadě vystoupili při vítání

nových občánků. Nesmíme

zapomenout na setkání s rodi-

či, pro které si děti připravily

ukázku toho, co dovedou. Na

závěr jejich pěkného vystou-

pení slavnostně ostužkoval

pan starosta a pan ředitel školy

předškolní děti, které se loučí

se školkou.

Jana Kovářová
zástupce ředitele pro MŠ

V souvislosti se soutěží

o Pražském hradu jsme si jed-

noho krásného březnového

dne vyjeli na výlet.

Letošní ročník soutěže se

týkal vyobrazení lva a dalších

zvířat ve znacích našeho státu,

Prahy a hlavně ve výzdobě

staveb na Hradčanech. Nevěři-

li byste, kolika lvů i dalších

živočichů jsme si všimli.

Odpovědi jsme mohli najít

jedině na místě, protože se

často jedná o detaily, které

běžně přehlédneme a o nichž

jsme se nikde nedočetli.

Například jsme hledali na dve-

řích do katedrály sv. Víta

vyobrazení sv. Václava, který

se v momentě smrti držel kle-

padla ve tvaru lví hlavy, nebo

jsme zjišťovali, kolik kohoutů

zdobí střechu katedrály a od-

hadovali, jak je velký největší

lev na Hradčanech. Také jsme

se museli zorientovat v plánku

a najít podle něj jednotlivá

nádvoří i stavby. Pracovali

jsme ve tříčlenných skupi-

nách. Přestože některé otázky

byly záludné, věříme, že jsme

jich většinu zodpověděli

správně.

V závěru dopoledne nás čeka-

la návštěva Starého královské-

ho paláce s výstavou Příběh

Pražského hradu, kde je zají-

mavým způsobem připomenu-

tý vývoj památky od samého

začátku. Líbily se nám např.

staré mince, zajímavá je koru-

na Přemysla Otakara II. i krás-

né kopie korunovačních kle-

notů Karla IV. atd.

Řadu věcí bychom sami pře-

hlédli a zřejmě ani nenavštívi-

li. I když nám s některými

otázkami pomohla paní učitel-

ka, s většinou jsme si museli

poradit sami.

Byl to pěkný zážitek, vycház-

ka se celé 8.A líbila. Byl to

bezpochyby den bez chyby!

Žáci 8.A

Za tajemstvím Pražského hradu 2007

Ze života školy
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Stručný přehled školních
událostí za poslední 3 měsíce.
Připomínáme, že podrobnější
informace naleznete na inter-
netových stránkách školy
www.volny.cz/zsvinor .

Přístavba – je definitivně

rozhodnuto, tesko budova

školní jídelny bude zbořena

a místo ní bude současná bu-

dova dostavěna ve výši tří

podlaží. Škola tím získá 8 no-

vých tříd a 2 třídy mateřské

školy, otevírat by se mělo 1. 9.

2008. Protože potřebujeme

včas vyklidit stávající budovu

jídelny, skončí letos školní rok

v pátek 22. 6. 2007. Poslední

týden v červnu bude pro zá-

jemce celodenně fungovat

školní družina – ale nebude se

vařit.

Přijímací řízení  - proběhlo

v pondělí 23. 4. 2007 – všich-

ni žáci naší deváté třídy jsou

již přijati na střední školy.

Sport:

* XXIII. ročník Běhu osvobo-

zení Vinoře jsme uspořádali ve

čtvrtek 10. 5. Zúčastnilo se

67 dětí ze tří škol a 21 dospě-

lých. Naši běžci zvítězili v ka-

tegorii starších žáků (Petr

Tokár), mladších žáků (Lukáš

Baťcha) a starších žákyň (Lu-

cia Marettová). 

* Pohár rozhlasu – obvodní

kolo – dosáhli jsme dobrých

výsledků, i když část atletů

byla v Itálii – Lukáš Baťha zís-

kal 2. místo v běhu na 1000 m.

* Badminton – v dubnu se

konal v naší hale krajský pře-

bor žáků do 13 let – už v prv-

ním roce účasti v soutěžích

jsme dosáhli na medaili –

bronzovou ve čtyřhře získali

David Štark s Pepou Doub-

kem. Navíc Davidovi unikla

bronzová medaile a s ní po-

stup na mistrovství republiky

ve dvouhře jen o pár míčků.

Nejmladší hráči byli na turna-

ji v Českém Krumlově a v ce-

lorepublikové konkurenci již

dokázali hodně zápasů vyhrát.

Matematické soutěže – v ob-

Ze života školy

Přehled školních událostí

vodním kole Matematické

olympiády kategorie Z 8 pro

Prahu 9 a 14 konaném v du-

bnu  obhájila Anička Biňovco-

vá 1. místo mezi soutěžícími

z převážně víceletých gymná-

zií, čímž skvěle reprezentova-

la naši základní školu. Úspě-

chu dosáhla i Veronika Slu-

néčková, která se ve stejné

soutěži v kategorii Z 6 stala

úspěšnou řešitelkou a skončila

na 12. místě, přičemž byla

druhou nejlepší účastnicí ze

základních škol, všichni ostat-

ní studují osmiletá gymnázia.

Veronika Slunéčková byla

úspěšná i v další matematické

soutěži: v obvodním kole Pyt-

hagoriády kategorie 6. tříd

obsadila 8. místo, když 1. – 7.

místo patří opět studentům

osmiletých gymnázií. Oběma

dívkám gratulujeme, všem na-

šim soutěžícím děkujeme za

výbornou reprezentaci školy

a přejeme hodně dalších

podobných úspěchů.

LVVZ – lyžařský kurz se

uskutečnil 3.- 11.3. na Vápen-

ce. Ačkoli sníh rychle ubýval,

lyžovali jsme nakonec až do

posledního dne.
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Stalo se již tradicí, že je žákům
vinořské školy umožněno na-
vštívit ve dnech květnových
oslav osvobození koncentrační
tábor Mauthausen. Vinoř je
totiž jednou z obcí, odkud
několik občanů bylo v tomto
táboře vězněno a položilo zde
svůj život. Tyto obce vysílají
každoročně své zástupce, aby
se zúčastnili mezinárodních
oslav. U nás se této cti dostá-
vá několika vybraným žákům
deváté třídy, zástupcům nej-
mladší generace.
Pětičlenná delegace žáků
a dvě paní učitelky se připoji-
ly k ostatním českým účastní-
kům této akce v pátek 4. květ-
na. Vydali jsme se společně
autobusem do vesnice Lipno,
kde byly zajistěny noclehy,
snídaně a večeře.
5. května jsme vstávali velmi
časně, abychom stihli prohlíd-
ku koncentračního tábora
Ebensee, kde jsme uctili polo-
žením věnců a zazpíváním čes-
ké a slovenské hymny památku

umučení Čechů a Slováků.
Poté jsme si prohlíželi ostatní
památníky a vydali se do štol,
kde nám běhal mráz po
zádech, když jsme se seznámi-
li s tím, v jakých podmínkách
vězni tvrdě pracovali.
Z Ebensee naše cesta pokra-
čovala do Mauthausenu.
Atmosféra tohoto místa na nás
dopadla, sotva jsme spatřili
vysoké hradby a ostnaté dráty.
Prošli jsme appelplatz a pro-
hlédli si památníky obětí hrůz-
ných činů zde prováděných,
jejichž nepatrnou část jsme
mohli vidět na dobových foto-
grafiích v místním muzeu.
Okusili jsme i chůzi po 162
„schodech smrti“, kterou věz-
nění lidé absolvovali s velmi
těžkými kameny pod dozorem
stráží, jež vězně při jejich zpo-
malení shodily nebo zastřelily.
S pocity z tohoto dne se nám
jen velmi těžko usínalo.
6. května jsme jeli do Maut-
hausenu opět, tentokrát na
slavnost uspořádanou k 62. vý-
ročí osvobození. Nejprve jsme
si doprohlédli zbylé pomníky,
k nimž nám podával jeden
starší pán zajímavý výklad.

Zájezd do
Mauthausenu 2007

Prošli jsme si i „baráky“, kde
vězni spali, plynovou komoru-
vypadalo to, že jde o sprchy,
ale z těch byl na lidi vypouštěn
plyn cyklon B, který je usmr-
til… Říkalo se, že do Maut-
hausenu vstoupíš branou, ale
odejdeš komínem.
V tomto táboře byl umučen
i náš známý hudební skladatel
Karel Hašler. Mezi zdmi maut-
hausenské pevnosti zůstává
stále ve vzduchu bolest a utr-
pení těch, kteří je obývali.
Dále následoval velkolepý
oslavný průvod zástupců růz-
ných zemí světa.
Ještě jsme uctili památku na-
šich umučených. Českosloven-
ský památník tvoří socha věz-
ně, který děkuje za svobodu
pro sebe i ostatní. Zpěv státní
hymny české i slovenské, hlasy
plnými emocí, opět velmi silně
zapůsobil na všechny zúčast-
něné.
Mauthausen jsme opouštěli
s uctivým rozloučením a s pří-
slibem, že nezapomeneme na
utrpení, která museli lidé za
2. světové války vytrpět zde,
ale i v dalších podobných tá-
borech.

Itálie 2007

V pátek 18. května se po ná-

ročných přípravách vydalo 49

žáků ze 4.-9. tříd na zájezd

k moři do italského Paesta,

vzdáleného od Vinoře asi

1600 km. Pedagogický dopro-

vod tvořilo pět učitelů, o zdra-

ví všech pečovali dva lékaři

a kontakt s Italy a řadu poznat-

ků o památkách a místních

zajímavostech nám zprostřed-

kovala paní průvodkyně.

Ubytováni jsme byli v prostor-

ných apartmánech vzdálených

asi 100m od moře. Byly zde

dobře vybavené prostorné ku-

chyně, což pro nás bylo důle-

žité, jelikož snídaně, obědy

i večeře jsme si sami vařili pod

vedením paní učitelek. 

Každý den jsme se koupali,

opalovali a hráli na pláži vo-

lejbal nebo přehazovanou. Sou-

částí zájezdu byly též výlety

za pamětihodnostmi, na něž je

Itálie opravdu bohatá. V úterý

jsme popojeli autobusem do

nedalekého, ale dlouhého měs-

tečka Paestum, kde jsme si

prohlédli tři celkem zachovalé

antické chrámy, jediné řecké

památky na území Itálie. Pro-

hlédli jsme si i muzeum, kde

se nám moc líbily antické ná-

doby, bohatě a krásně zdobe-

né, moc pěkné a barevné byly

i malby uvnitř hrobek a zacho-

valé fragmenty architektonic-

kých detailů. 

Další výlet nás čekal ve čtvr-

tek. Zdolali jsme Vesuv. Ces-

tou k němu jsme projížděli

Neapolí a velmi nás zarazilo,

jak se v tak velkém a známém

městě řeší či spíš neřeší odvoz

odpadu, který se sice třídí do

15vinořský zpravodaj léto 2007



různobarevných pytlů, ale vzá-

pětí páchnoucí haldy zaplňují

chodníky a části silnic tak, že

vedle sebe neprojedou dvě

auta. Odpoledne nás přivítaly

Pompeje menší bouřkou s os-

věžujícím krátkým deštíkem.

Tato památka v nás vyvolala

opravdu silné dojmy, také

jsme zde hledali odpovědi na

soutěžní otázky zadané našimi

učiteli.

Cestou domů jsme si prohléd-

li nejznámější římské památ-

ky. Zde se uplatnil tým velmi

šikovných průvodců z řad na-

šich žáků, kteří se na svoji roli

zodpovědně a pečivě připravi-

li, byli pochváleni i od naší

profesionální průvodkyně.

Ve večerních hodinách jsme se

vydali na cestu domů, řidiči

nás v pořádku dovezli do Vi-

noře v neděli okolo 14.hod.

Ze zájezdu jsme si přivezli

mnoho zážitků, poznatků a lé-

pe jsme se poznali se spolužá-

ky i se svými učiteli. Věříme,

že příští rok zase nějaký zá-

jezd naši učitelé zorganizují.

12.6. plánujeme závěrečný turnaj našich kroužkařů v badmintonu,

možnost si zahrát budou mít i rodiče.

 21.6. v 16:00 hodin zveme všechny děti a jejich rodiče na Farskou zahradu

na rozloučení se školním rokem 2006/2007. Proběhne zde setkání dětí

s panem starostou, soutěže, opékání „buřtíků“. Předpokládané ukončení v 19:00 hodin

Nádherné
partie vinořské přírody

Vinoř, květen 2007
Kdo uhodne uvedenou lokalitu?
Výherce bude opět vylosován na
posledním zasedání Zastupitelstva,
v prosinci 2007.
Správné odpovědi zasílejte (přineste)
na MÚ nejdéle do 31.8. 2007

SOUTĚŽ
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Ve čtvrtek 17. května se její
přátelé, bývalí žáci a další
občané naposled rozloučili ve
vinořském kostele s paní uči-
telkou Emilií Najmanovou. Ve
Vinoři žila plných 66 let a těž-
ko lze spočítat žáky, které při-
pravila pro budoucí povolání
a celý život. 
Začínala na Slovensku, které
ale musela po vzniku Sloven-
ského štátu opustit, učila něja-
ký čas na Moravě, ale nejdéle
zde v Čechách, ve Vinoři.
Své povolání nesmírně milo-
vala, vzorem jí byli nejlepší
učitelé naší minulosti. Výcho-
vě dětí a práci v milované ško-

Za paní učitelkou Emilií Najmanovou

Co se děje ve Vinoři

le se zcela oddala, její peda-
gogické povinnosti nekončily
pro ni odpoledním zvonkem
končícím vyučování. Měla rá-
da kulturu v celém jejím širo-
kém rozsahu, snažila se ji při-
blížit nejen žákům, ale všem
svým blízkým, spoluobčanům,
celé obci.
Když odešla do důchodu, opět
nezahálela. Její pomoc a prá-
ce v kulturní a školské komisi,
v Obci Baráčníků, Osvětové
besedě, Červeném kříži, Soko-
le a dalších byla vždy aktivní
a činorodá. Dlouhá léta jsme
obdivovali její zdraví, fyzickou
i psychickou zdatnost, duševní

svěžest. Avšak i ona podléhala
zákonům života a smrti.
Paní učitelko, dnes, kdy se uza-
vírá Váš plodný život, přijměte
ode všech, se kterými jste se
znala a měla ráda, upřímné po-
děkování za naplnění Vašeho
celoživotního poslání. Je nám
líto, pokud Vám někdo způsobil
křivdu, utrpení a bolest, i k ta-
kovým situacím došlo. Děkuje-
me Vám za každý Váš úsměv, za
každý stisk ruky, za každé dob-
ré slovo, za lidské pochopení
dobrého i zlého, co přináší ži-
vot. Vaši spoluobčané Vám
vzdali i poslední poctu, když
povstáním a tichým zamyšle-
ním na zasedání místního zas-
tupitelstva uctili Vaši památku.
Paní učitelko, děkujeme.
(fi)

Od 30. dubna 2007 se točí ve
Vinoři pro americké Universal
studio film Wanted.
Film pojednává o mladém
muži nespokojeném se svým
životem a jeho otci, který byl
členem bratrstva nájemných
vrahů. Otec byl zavražděn
a mladý muž se rozhodne celé
bratrstvo zlikvidovat. Je to
smyšlený příběh komiksové
předlohy. Film je hlavně o vi-
zuálních a digitálních efektech
a toto studio je v Moskvě, kde
pracuje i režisér filmu. K vy-
budování vhodných kulis
a adaptaci exteriérů i interié-
rů bylo využito prostor v býva-
lém cukrovaru. Technické
zázemí je v bývalé Mototech-
ně. Práce na filmu budou
v České republice probíhat
zhruba do 20. července a poté
budou pokračovat v Anglii
a v USA – Chicagu. Ve Vinoři

Ve Vinoři pracují filmaři

se obnoví natáčení znovu od
začátku června a potrvá při-
bližně do konce června. V sou-
časné době jsou práce přeru-
šeny, protože hlavní představi-
telé filmových rolí James
McAvoy, Angelina Jolie
a Morgan Freeman jsou na fil-
movém festivalu v Canes.

Režisérem filmu je Timur Bek-
mambetov.
V české lokalitě pracuje ve
štábu asi 400 lidí, kde kromě
Čechů jsou i Angličané a Ame-
ričané.
Jde o poměrně velký film
a všichni věří, že bude úspěš-
ný. Do kin by měl přijít příští
rok na jaře.
(r.č.)
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19. května oslavila vinořská
Obec Baráčníků již 75. výročí
od svého založení. Tetičky se
na tento den připravovaly
dlouho, a tak vše vyšlo podle
představ. Byl krásný májový
den, plný slunce a radostné
nálady. Význam dne podtrhla
i 16. župa, která na počest
Vinořských svolala do Vinoře
župní sjezd. Radost snad
pokazila jenom malá účast
vinořských občanů a zájmo-
vých organizací, i když každá
rodina dostala písemné pozvá-
ní včas.
Slavnost začala ve 13.00 hod.
průvodem z Hoffmanova dvo-
ra k pomníkům padlých
a k hlavnímu kříži na hřbitově,
kde byly položeny věnce
a květiny na počest zemřelých
v obou světových válkách
a těch vinořských občanů,
kteří se o vinořskou Obec
Baráčníků zasloužili. Průvod
doprovázel 18členný dechový
orchestr, v čele byly neseny
prapory zúčastněných Obcí,
na pořádek dbal dráb a ponoc-
ný. Všechny tetičky a sousedé

byli v baráčnických krojích.
Když se průvod vrátil zpět do
Hoffmanova dvora, pokračo-
val slavnostní program. Sou-
sed rychtář 16. župy zahájil
jednání přivítáním přítomných
a další řízení sedění předal
vinořské rychtářce tetičce Pat-
rasové. Přivítala všechny zá-
stupce Obcí, delegáta Veleob-
ce, starostu družebního ně-
meckého města Schulzendorf
pana dr. Herberta Burmeistera
s manželkou a vinořského sta-
rostu p. Františka Švarce
s chotí a všechny přítomné.
Mnozí přítomní občané snad
poprvé v životě slyšeli oslove-
ní – počestné právo tetičko

Co se děje ve Vinoři

Vinořským Baráčníkům je 75 let
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rychtářko, tetičko a sousede,
paňmaminko, či moudří a opa-
trní konšelé. I toto oslovování
přítomné sblížilo a když jed-
nání začalo hymnou, i ta nád-
herná píseň vyznívala ne ofici-
álně, ale mile, od srdce a mno-
hému se zadrhl hlas a zalesklo
oko. Takové chvíle jsou neza-
pomenutelné, jak se mnozí
přítomní vyjádřili.
Hlavní projev přednesla tetič-
ka syndička Dana Kudlová.
Ještě před ním všichni přítom-
ní v sále s potěšením vyslech-
li vystoupení našich dětí ze
základní školy, které připravi-
la paní Hana Kazilová a paní
učitelka Mgr. Julie Vokáčová.
Dětem přítomní poděkovali
spontánním potleskem.
Báseň Vzpomínej přednesla
její autorka, tetička Petra Šev-
číková. I ji odměnili přítomní
nadšeným potleskem. Báseň
je uvedena na konci tohoto
článku.
Ve svém vystoupení připo-
mněla tetička syndička udá-
losti i činnost vinořské Obce
od jejího založení, události
slavné i méně slavné, život
Obce plný práce, úspěchů,
nadšení i dobu, kdy Obec
jenom živořila, bez cíle a bez
plánů. K těm nejslavnějším
a největším v celé historii pat-
řil 23. červen 1957, kdy Obec
slavila Rozvinutí praporu a na
který čekala plných 23 let, než
se dočkala. Bylo vzpomenuto
slavných Májů před 2. světo-
vou válkou, masopustních
průvodů a veselic, ochotnické-
ho divadelního nadšení. To
vše končilo rokem 1965.
V následujících letech se život
značně zpolitizoval a náplň
dobrovolné práce dostala zce-
la jiný charakter, až po dnešní

vinořský zpravodaj
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dny, kdy se práce opět vrací
k původním myšlenkám a ide-
álům Baráčníků.
Dnešní činnost odpovídá sou-
časným možnostem. Činnost
je spojena s činností Klubu
důchodců. Baráčníci se snaží
o zviditelnění své práce na
veřejnosti. Mají plnou podpo-
ru místního zastupitelstva, zej-
ména starosty pana Švarce
a Obec Baráčníků je za to z pl-
na srdce vděčná. Snaží se nyní
a chce stále, pokud to síly,
zdraví i věk dovolí, dokazo-
vat, že Obec Baráčníků má
stále naší společnosti co říct,
že je pro ni prospěšná.
Tetička syndička připomněla
i 6. srpen před 110 lety, kdy
byla založena Veleobec Baráč-
níků. V roce 1967 byla konána
velkolepá oslava, které se zú-
častnilo 17 tisíc lidí, mezi ni-
mi byli i Vinořští. Svobodné
slovo při té příležitosti napsa-
lo: ten den byl vzdán hold čes-
kému lidovému umění. Od
těch dob přibyla léta, mnozí
navždy odešli, mladých jako
tenkrát přišlo jenom málo. Zů-
staly však symboly – rychtář-
ské právo, zvonička a na přiví-

tanou chléb a sůl – a to vše
bylo i v Hoffmanově dvoře.
Ve druhé části slavnostního
sedění vystoupili se zdravice-
mi hosté: delegát Veleobce,
župní rychtář 16. župy, zástup-
ci Obce Baráčníků z Hoštic,
Libně II., Líbeznic, Odolena
Vody, Zálezlic, 11. župy Po-
labských Baráčníků, delegát
Obce Stará Boleslav, Vrábí,
4. župy Kladno, rychtář 24. žu-
py a rychtář 3. župy Obce Ba-
ráčníků ze Středokluk. Mnohé
delegace byly početné, takže
slavnosti se odhadem zúčast-
nilo na 230 občanů. Vyjádře-
ním úcty vinořské Obci Ba-
ráčníků bylo připnutí stuhy
s věnováním od řady delegací
na rychtářské právo. Tím byla
oficiální část slavnosti ukon-
čena. O zdokumentování celé-
ho průběhu slavnosti se posta-
ral p. starosta, paní učitelka
Mgr. Iveta Boušová – místos-
tarostka MČ a pan St. Lichten-
berg. O pohoštění se postaraly
tetičky baráčnické Obce.
Tetička rychtářka ještě podě-
kovala majiteli dvora p. Tráv-
níčkovi a paní Evě Mojžíško-
vé za možnost uspořádání této

slavnosti v jeho dvoře, panu
Němečkovi za zabezpečení
občerstvení a orchestru za hu-
dební doprovod po celou dobu
slavnosti.
Přejeme tetičkám a sousedům
naší Obce Baráčníků přede-
vším zdraví a šťastné vykroče-
ní do další pětadvacítky.
(fi)

Vzpomínej

Zastav své kroky
v pokoře zůstaň stát
a tiše vzpomínej na ty
kterés měl kdysi tak rád
dokořán otevři své srdce
aby příště
zas jiný na tebe
moh’ vzpomínat
vždyť co ještě
jim můžeš dát
než vzpomínku milou
kytičku bílou –
i ty jednou snad
stejnou cestou
budeš se ubírat
nech vzpomínky své
dojít až tam
kde nebeská je brána
a nezapomeň
člověče i tobě jednou
odzvoní hrana
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20. ledna se přes Českou

republiku přehnal orkán Kyril,

který si vyžádal pět obětí na

životech, kromě dalších škod

na lesních porostech a

domech. Orkán byl označen

za nejhorší kalamitu v ČR.

ve Washingtonu se konala

vůbec dosud největší z proti-

válečných demonstrací za vlá-

dy prezidenta G. W. Bushe.

Akce se zúčastnili i přední

umělci. Demonstrující se do-

žadovali stažení okupačních

jednotek a odstoupení prezi-

denta a sjeli se na ni občané ze

40 států Unie. 26. ledna prezi-

dent Bush potvrdil vyslání dal-

ších vojáků do Iráku. Zprávu

přinesla MF Dnes 29. 1. 2007

29. 1.- 2007 se demonstro-

valo i v Praze proti připravo-

vané americké radarové

základně v České republice.

Zúčastnilo se jí několik stovek

lidí (zpráva MFD)

p. Diblík ukončil provoz

svého obchodu v domě u Ko-

línských. Dům byl nabídnut

k prodeji za 6 mil. Kč

v Bagdádu zahynulo při

sebevražedném útoku 135 lidí

a 300 lidí bylo zraněno. Aten-

tátník vjel do tržiště v šíitské

čtvrti Bagdádu a tento útok

označily tiskové agentury za

počátek občanské války. Od-

haduje se, že zemřelo již 70 tis.

civilistů, přes 3 tisíce americ-

kých vojáků, 130 Britů a 123

spojeneckých vojáků

5. února došlo k demonstra-

ci středočeských občanů proti

radarové základně v Brdech.

Demonstrace se zúčastnilo asi

500 občanů. Demonstraci pod-

pořili i starostové regionu

po podzimním přerušení

byly opět zahájeny práce na

dokončení ulice Živanická

8 února se ve dvoře U Hoff-

manů konal sněm ODS Praha

9. Přítomen byl senátor Jos.

Pavlata, poslanec Dolní komo-

ry PČR Tomáš Kladívko a mi-

nistr zemědělství P. Gandalo-

vič

o sebevraždu vyskočením

z okna se 12. 2. 2007 pokusila

naše občanka paní R. S. S těž-

kým zraněním je stále v lékař-

ské péči

Českomoravská myslivecká

jednota a Hnutí duha podepsa-

li dohodu o vyplacení odměny

50 tis. Kč za informace vedou-

cí k dopadení pytláků. Odha-

duje se, že za posledních

20 let bylo v ČR ilegálně

odstřeleno 500 rysů (Metro

13. 2. 2007)

na Mladoboleslavské ulici

(u fy STROM) porazilo auto

13. 2. 2007 ženu, která musela

být odvezena do nemocnice

13. února se v 18.00 hod.

konala ve školní jídelně pre-

zentace plánované zástavby

dvora VIN agro, s.r.o. Připo-

mínky občanů se týkaly přede-

vším tím vzniklé dopravní

situace, účelnosti, tak rychlé-

ho nárůstu počtu obyvatel,

situace ve školství, podílu

investora na rozšíření služeb

a společenské vybavenosti, ře-

šení dopravy v MČ zejména

křižovatky ulic Mladobole-

slavská – Bohdanečská –

Vinořské náměstí, atd.

17. února přinesl všechen

tisk zprávu o vyhlášení neplat-

nosti rozhodnutí, podle které-

ho byla loni katedrála sv. Víta

přiřčena Městským soudem

v Praze církvi. Rozhodnutí

o neplatnosti vydal Nejvyšší

soud 31. 1. 2007

24. února proběhla výroční

schůze MO Čes. zahrádkář-

ského svazu. Jednání se

zúčastnil starosta p. Frant.

Švarc

25. února byla na Staro-

městské náměstí svolána

demonstrace požadující zákaz

KSČM. Demonstraci svolala

Konfederace politických věz-

ňů, zúčastnilo se jí asi 300

občanů a vystoupili na ní:

předsedkyně KPV Naděžda

Kavalírová, primátor P. Bém

a biskup Václav Malý. K obča-

nům promluvili z balkónu

paláce Kinských, ze kterého

v roce 1948 mluvil Klement

Gottwald

26. února 2007 byla ve

Vinoři založena místní organi-

zace Občanské demokratické

strany. Členové výboru: Fran-

tišek Švarc, Ing. Josef Duchá-

ček, Petr Houdek, Ing. Mirko

Šustr, PhDr. Dagmar Petrová.

Předsedou byl zvolen Josef

Ducháček, místopředsedou

Frant. Švarc

27. 2. 2007 byla zahájena

zemní úprava pro stavbu byto-

vých domů Na Dlouhých

1. března bylo mládežníkům

dovoleno využívat spolkovou

místnost (bývalá prodejna ply-

nu). Byla sepsána smlouva

o hmotné odpovědnosti

2. března došlo ve sloven-

ských Novákách k výbuchu

v muničním skladu, důvody

oficiální zpráva neuvedla.

Zahynuli dva občané, 20 jich

bylo těžce zraněno a 6 je

nezvěstných. Okna byla tlako-

vou vlnou vytlučena ještě ve

vzdálenosti 10 km

7. března proběhl 4. ročník

turnaje stolního tenisu – Mar-

Zaznamenali jsme
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Boleslavi), advokát JUDr. Jan

Červenka a kronikář Ing.

Frant. Filip. Byla projednává-

na oprava czerninské hrobky

a problematika zámku

14. března vyšlo 90. číslo

Vinořského zpravodaje, které

poprvé graficky upravila paní

Martina Trávníčková (dosud

p. Robert Rytina)

15. 3. na zasedání MZ bylo

poprvé uvedeno do provozu

nové rozhlasové zařízení

17. a 18. 3. proběhlo mist-

rovství ČR v badmintonu v no-

vé tělocvičně ZŠ. Pořadí:

Benátky n. Jiz., Meteor Rado-

tín, Brno, Český Krumlov

Klub vojenské historie ze

Satalic předvedl v Hoffmano-

vě dvoře ukázku dobývání

Czjankových kasáren

23. 3. našla Policie ČR

v prodejně vláčků sklad funk-

čních zbraní včetně ručních

granátů a vojenské techniky.

Majitel byl zatčen

26. a 27. března navštívil

p. starosta s manželkou a kro-

nikář družební město v NSR

Schulzendorf

28. 3. proběhlo v hotelu Lo-

reta vyhodnocení soutěže MČ

o nejlepší webové stránky. MČ

Vinoř se umístila na 2. místě

28. 3. zahájila vláda ČR

jednání s americkou stranou o

umístění radarové základny na

území České republiky

Katolický týdeník (27. 3. až

2. 4.) přinesl informaci, že nej-

více poprav na světě se koná

v Číně. Trest smrti se uděluje

za 68 trestných činů, např. i za

daňový únik. Podle Amnesty

International bylo v roce 2005

zaznamenáno 1 770 poprav

a 3 900 lidí bylo odsouzeno

k smrti

24. 3. se konal v Praze

Pochod pro život, ze Staro-

městského náměstí k soše sv.

Václava. První. zákon o inter-

rupci vešel v platnost v roce

1957 a za 50 let je zaznamená-

no 3 milióny umělých potratů

1. 4. organizovali Bobři

Vinoř turistický závod – Mist-

rovství Prahy

3. 4. v 17.30 hod. v Mod-

rém salonku Slovenského

institutu pořádal Svaz bulhar-

sko-českého a slovenského

přátelství koncert mladých

bulharských umělců. Předseda

cipánka cup. Majitel p. Se-

mecký byl hlavním sponzo-

rem turnaje

8. března informoval tisk

o průměrné mzdě v ČR , která

za rok 2006 dosáhla 20 tis. Kč,

avšak 2/3 občanů této mzdy

nedosahuje. Nejnižší mzdy by-

ly ve výrobě oděvů (11334 Kč),

ubytování a stravování (14 760

Kč) a výrobě textilií

13. března se přátelské

večeře uspořádané panem sta-

rostou zúčastnil Mgr. Jan Ne-

pomuk Czernin (soudce v Ml.

Tento strom vysadily a mají v péči děti ze školní družiny
Praha - Vinoř



na americké univerzitě Vir-

ginia Tech došlo 16. 4. k za-

vraždění 32 studentů a ke zra-

nění 29 dalších. Vrahem byl

23letý student ze Soulu v Jižní

Koreji, který se následně sám

zastřelil

18. 4. došlo v Bagdádu k

největšímu masakru od začát-

ku americké agrese v roce

2003. Při teroristickém útoku

zahynulo 200 lidí a 250 jich

bylo zraněno

v sobotu 21. dubna se ode-

hrálo ve školní tělocvičně

mistrovství ČR v badmintonu

v kategorii U19

v pískovcových jeskyních

na Proseku bylo nalezeno tělo

vinořského občana J. L., který

se tam zastřelil. Byl pohřešo-

ván asi 14 dní

23. 4. zemřel bývalý ruský

prezident Boris Jelcin (*1. 2.

1931) na zástavu srdce

tohoto svazu, doc. MUDr.

Konstantin Trošev, CSc. po-

zval na koncert starostu pana

Švarce a kronikáře pana Filipa

4. 4. zasadily děti ze školní

družiny vedené paní Hanou

Kazilovou nový strom v Chal-

tické ulici vedle hřbitova. Chtě-

jí koupit a vysadit další strom

a vyzvaly proto občany ke

sběru starého papíru, aby jim

pomohli získat potřebné peníze

5. dubna byly poprvé zve-

řejněny návrhy Vládní refor-

my veřejných financí.

společníci firmy VIN agro,

s.r.o. prodali své podíly firmě

České nemovitosti, s.r.o. Po-

dle vyjádření prokuristy firmy

se České nemovitosti chtějí

nadále orientovat na bytovou

výstavbu, budování golfových

hřišť a zemědělství

16. dubna začaly práce na

rekonstrukci České spořitelny

10. 5. začalo oficiální vlád-

ní jednání mezi českou a ame-

rickou stranou o umístění ra-

daru v Brdech

13. 5. zemřela paní učitelka

E. Najmanová ve věku 94 let.

Byla dlouholetou učitelkou vi-

nořské školy a osvětovou pra-

covnicí. Ve Vinoři žila 66 let

nákladem 10 tis. kusů vydal

MÚ skládanku – Vítejte v

Městské části Praha – Vinoř.

Skládanka má českou, anglic-

kou a německou verzi

18. a 19. 5. navštívil Vinoř

starosta družebního města

Schulzendorf dr. Herbert Bur-

meister s manželkou

Obec Baráčníků slavila 19.

května 75 let výročí od svého

založení

31. května poslali Baráčníci

sponzorský dar 500 Kč na

Dětský den.
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Svoz
BIOLOGICKÉHO
odpadu pro 2. pololetí:
7. 7. 2007 8. 8. 2007
19. 9. 2007  13. 10. 2007
listí, tráva, větve atd.

kontejner bude přistaven:
8,00 – 8,45 Bohdanečská,

mezi domy č.p. 250 a 400

9,00 – 9,45
pod Normou

10,00 – 10,45
Mikulovická, u zahrady školy 

11,00 – 11,45
Lohenická x Moravanská

12,00 – 12,45
Křemílkova, u dětského hřiště

13,00 – 13,45
V Podskalí x Urbanická

14,00
Bohdanečská – zahrádkáři

Místní úřad informuje

Termíny pro VELKOOBJEMOVÉ kontejnery:
3.čtvrtletí :
10.7. - 12.7. Bohdanečská ul. – mezi domy čp. 250 a 400

12.7. - 14.7. Mladoboleslavská ul. – pod nákup. střediskem

14.7. - 16.1. Vinořské nám. – před farou čp. 16

16.7. - 18.7. Křemílkova ul. – náměstí na konci ulice

18.7. - 20.7. Mikulovická ul. – u zahrady školy

20.7. - 22.7. Bohdanečská ul. – mezi domy čp. 250 a 400

4.čtvrtletí :
6.11. - 8.11. Bohdanečská ul. – mezi domy čp. 250 a 400

8.11. - 10.11. Mladoboleslavská ul. – pod nákup. střediskem

10.11. - 12.11. Vinořské nám. – před farou čp. 16

12.11. - 14.11. Křemílkova ul. – náměstí na konci ulice

14.11. - 16.11. Mikulovická ul. – u zahrady školy

16.11. - 9.11. Bohdanečská ul. – mezi domy čp. 250 a 400

Svoz nebezpečného odpadu
5. 7. (čtvrtek) a 4. 10. (čtvrtek)

ul. Mladoboleslavská (parkoviště u hřbitova) 18.10 – 18.30
křižovatka ul. Mladoboleslavská - Lohenická 18.40 – 19.00
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Jezdecká společnost Ctěnice
zahájila svoji činnost v zámec-
kém areálu ve Ctěnicích v roce
1998. V té době byla jediným
obyvatelem areálu, který se
nacházel teprve v ranné fázi
rekonstrukce. O tu se zaslouži-
la Pražská informační služba,
která získala areál do správy
a v průběhu deseti let z něho
vytvořila jednu z nejhezčích
lokalit na okraji Prahy.
Hlavní důvody proč padla
volba na zřízení jezdeckého
střediska v tomto bývalém
zemědělském objektu byly dva.
V prvé řadě byl na Pražskou
informační službu vyvíjen tlak
ze strany památkového dozo-
ru, který pečlivě celou rekon-
strukci objektu sleduje, aby
alespoň část objektu sloužila
ke svému původnímu účelu.
Druhým důvodem byla skuteč-
nost, že služba pro veřejnost
typu jezdecké školy v té době
na území Prahy chyběla a Jez-
decká společnost Ctěnice tak
dobře zaplnila tuto mezeru.
Začátky pochopitelně nebyly
lehké a jezdci na koních muse-
li zdolávat řadu překážek.
V prvém případě to bylo velmi
nevábné okolí zdevastovaného
areálu, které po leta sloužilo
spíše jako divoká skládka.
Postupně se však Jezdecká spo-
lečnost ve spolupráci s míst-
ním úřadem ve Vinoři, obec-
ním úřadem v Přezleticích
a společnostmi Vinagro Vinoř
a Agro Brázdim zasloužila
o obnovu aleje vedoucí od
Ctěnic k přezletické silnici, zli-
kvidovala divokou skládku
v zatáčce před areálem na

Bohdanečské ulici, zrekultivo-
vala mokřinu pod Ctěnickým
hájem a v posledních letech se
stará i o biokoridor V bažant-
nici na hranici mezi Vinoří a
Přezleticemi. To všechno byla
místa, která postupně zarůsta-
la kopřivami a byla divokými

skládkami či jimi byla ohrože-
na. Nyní se zde mohou, vedle
koní, procházet i všichni ostat-
ní obyvatelé.
Ne všemi obyvateli byli od
začátku koně přijímáni vlídně

a především pohyb koní po
Ctěnickém háji byl v počátcích
některým obyvatelům trnem v
oku. Proto byla na základě
jednání mezi Jezdeckou spo-
lečností a místním úřadem ve
Vinoři dohodnuta cesta, po
které se budou ve Ctěnickém
háji pohybovat koně tak, aby
zbylo dost prostoru i pro pro-
cházky obyvatel Vinoře.
Základní osou je cesta pod

Ctěnickým hájem, kterou Jez-
decká společnost sama obno-
vila. Stezky k pohybu koní byly
vyznačeny, ale bohužel řada
cedulek již neodolala vandal-
skému řádění.

Pozvání Jezdecké společnosti ve Ctěnicích

Co se děje ve Vinoři
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Vedle výcviku v jízdě na koni
poskytuje Jezdecká společnost
i možnost vycházek na pony
pro nejmenší děti a za devět let
provozu prošlo výcvikovými
kursy desítky, možná stovky
dětí. I když dospělí jezdci hrají
důležitou součást výcvikového
programu ve Ctěnicích, větši-
na adeptů na jezdecké umění
je ve věku okolo 10 - 14 let.
I proto se Jezdecká společnost
ráda zařadila mezi Sdružení
sportovních klubů, které se
v roce 2004 rozhodlo uspořá-
dat na území Prahy seriálovou
soutěž pro děti do 14 let na
pony ve skákání. Na základě

rozpisu, který schválila Česká
jezdecká federace se tak i ve
Ctěnicích začaly konat opra-
vdové jezdecké závody. Vzhle-
dem k charakteru místa i dět-
ským soutěžícím se však v po-
jetí Jezdecké společnosti jedná
spíše o zábavné odpoledne
určené všem návštěvníkům
ctěnického areálu, kteří v po-
měrně hojném počtu navštěvu-
jí, jak od roku 2000 otevřenou
Kočárovou, tak od roku 2004
ve ctěnickém zámku otevřenou
expozici „Za císaře pána..“.
V roce 2004 poskytnul záštitu
seriálu náměstek primátora
Prahy pan Petr Hulínský a tak

se od prvního ročníku závody
jezdí O Pohár náměstka pri-
mátora Prahy. Po volbách v
roce 2006 pokračuje pražský
magistrát v podpoře jezdecké-
ho sportu dětí a v patronaci
celého seriálu převzala
náměstkyně primátora paní
Markéta Reedová.
Po tři roky se ve Ctěnicích
konalo třetí kolo seriálu, které
symbolicky zahajovalo nový
školní rok a konalo se vždy
první sobotu v září. V letoš-
ním, čtvrtém ročníku, se budou
ve Ctěnicích konat již kola dvě
a vedle tradičního zářijového
termínu (letos to bude v sobo-
tu 1. září), bude ve Ctěnicích
probíhat i druhé kolo seriálu
v neděli 17. června.

Jezdecká společnost
proto zve všechny

příznivce koní
k návštěvě areálu.

V neděli 17. června
budou pro diváky

připraveny nejen tři
jezdecké soutěže určené
dětem, ale i doprovodný

program, ve kterém
nebude chybět možnost

svezení dětí na pony,
či v kočáře.

Přijměte tedy pozvání k ná-
vštěvě areálu a přijďte se pře-
svědčit, že i v dnešní moderní
době mohou lidé žít společně
s koňmi stejně tak, jak tomu
bylo po staletí.

Cyril Neumann
Jezdecká společnost
Ctěnice
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Sport ve Vinoři

MOLDAVA CUP 2007

26.-27.05.2007 se na našem

hřišti tradičně konal již 9. me-

zinárodní fotbalový turnaj

veteránů, „MOLDAVA CUP“.

Zúčastnila se mužstva z Ně-

mecka, Francie, Belgie, Dán-

ska a Čech.

Naši borci o jeden gól bohužel

nepostoupili ze skupiny, obsa-

dili v ní 3. místo. A to s poz-

dějším vítězem turnaje téměř

celý zápas vedli, aby o všech-

ny body přišli až v posledních

minutách. Hrál se vynikající

fotbal s vysokým nasazením

a zaslouží si uznání každý,

kdo nastoupil. Je jen škoda, že

přes dobrou propagaci nebyla

divácká kulisa tak silná, jako

před pár lety. Přitom bylo

krásné počasí, dobré občerst-

vení a atraktivní soupeři. Jedi-

nou vadou snad byla hromad-

ná rvačka belgických a fran-

couzských fotbalistů. 

Dík patří vedle hráčů a diváků
i pořadatelům soutěže.

3. místo: v.v. Kismet (NL) – R.C. Oldetais (Fr)       4 : 2

Finále: A.S. Fontenay (Fr) – La Pantinoise (Fr)     2 : 1
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On the road

Vinoř, 50. léta
Obávaní motorkáři byli ve Vinoři od samých za-
čátků motoristického sportu.
Kdo uhodne správná jména?
Vaše odpovědi doručte na MÚ Praha-Vinoř, na
posledním zasedání zastupitelstva, v prosinci
2007, bude provedeno slosování výherce.
Správné odpovědi zasílejte (přineste) na MÚ
nejdéle do 31.8. 2007

Sport ve Vinoři

Adam Kout 

Vedoucí závodník evropského okruhu
Formule Renault 2000
26. a 27.5. 2007 se na okruhu v Mostě konaly
závody seriálu Formule Renault 2000. Vinořský
závodník, Adam Kout, obsadil v sobotu 3. místo
a v neděli dokonce 1. místo. Po 6 závodech je
v celkovém pořadí na 1. místě. 
Za MČ blahopřejeme.
f.s.

Výzva k podnikatelům
a firmám naší MČ

MČ informuje

Rád bych Vás touto cestou poprosil o finanční
podíl ve výši 2.000,- Kč na informačních tabu-
lích 160 x 120 cm, které chceme instalovat
v naší MČ. Na tabulích bude podrobná mapa
s názvy ulic a s vyznačením Vašeho sídla se
souřadnicemi pro rychlejší vyhledání. Po
obvodu mapy budou potom Vaše loga s pří-
slušnými adresami a souřadnicemi. Ještě
podrobnější bude potom skládací mapka ve
formátu 66 x 42 cm, která bude navíc obsaho-
vat údaje o Vinoři. Informační tabule budou
v každém případě 2, jedna u NORMY, jedna
podle uvážení, podle výše získaných prostřed-

ků je možno počet těchto tabulí navýšit. Sklá-
dacích map bychom chtěli vydat 3.000 ks.
Celková výše předpokládaných nákladů je
ca. 60.000,- Kč.
V případě Vašeho zájmu zavolejte na
721941621, popř. mail: starosta@praha-vinoř
nebo osobně přímo na Úřadu MČ. Za výdaj na
Vaši reklamu Vám samozřejmě bude vystaven
doklad.
Děkuji a těším se na další spolupráci.
František Švarc, starosta

SOUTĚŽ
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BYBYTOVÝ TEXTIL A GALANTERIETOVÝ TEXTIL A GALANTERIE
Jablonecká 358/25, Praha 9 Prosek (100m od Polikliniky Prosek)

stanice BUS "Liberecká"(150m od budoucí stanice METRA PROSEK I)

TEXTILNÍ GALANTERIE
DEKORAČNÍ A POTAHOVÉ LÁTKY, ZÁCLONY

PŘEDTISKY,GOBELÍNOVÉ PŘEDLOHY A LÁTKY NA VYŠÍVÁNÍ
LOŽNÍ SOUPRAVY, PROSTĚRADLA, DĚTSKÉ DEKY (dovoz Španělsko)

KOJENECKÝ TEXTIL zn.VLČEK
ZAJIŠŤUJEME RÁMOVÁNÍ A PASPARTOVÁNÍ

PRODEJNÍ DOBA: PO-PÁ 10-12; 14-18 hod.          tel: 602 385 125
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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.

wwwwww..pprraahhaa--vviinnoorr..cczz
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