Slovo starosty

Ahoj Vinořáci,
krásné léto máme za sebou a pokud mám na začátku svého
příspěvku kritizovat některé negativní jevy, tak musím zmínit
jedno slovo. Zpoždění. Přes
naší veškerou snahu dochází ke
zpoždění ve výstavbě bankomatu, rekonstrukci Mladoboleslavské, realizaci chodníků,
dětského hřiště u pana Dlabače
a hlavně ve výstavbě komplexu
nové školy. Bourání jídelny
mělo začít už v průběhu léta,
výběrové řízení se ale bohužel
protáhlo, takže výstavba začne
až v září. Všechny jmenované
akce ale budou dokončeny a věřím, že přispějí ke spokojenosti
nás všech.
Jak jsem již zmínil v minulém
vydání Vinořského zpravodaje, stěžejní akcí bude již přístavba školy. Po dokončení
bychom měli jeden ucelený
areál a odpadlo by tak nebezpečné přecházení prvňáčků.
Rovněž kapacita žáků pokryje
potřeby probíhající i budoucí
výstavby ve Vinoři a okolí. To
samé platí i o mateřské školce,
která bude rozšířena a rekonstruována.
S uvolněním staré budovy na
Vinořském náměstí se otevřou
další možnosti k zajištění potřeb Vinořáků i k oživení krásného náměstí. Jednou z vizí
je bezbariérové umístění místního úřadu, informačního centra, obřadní síně, služebny policie a případně pošty a radničního sklípku. V tomto směru
očekáváme i podněty a nápady
od Vás.
Přetrvávajícím negativním jevem je ničení dětských hřišť,
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sprejování a pohazování odpadků kolem laviček. Rád bych
touto cestou požádal všechny
mladé, aby za mnou přišli a navrhli možnosti pro lepší využití
volného času. Také bych byl
rád, kdybyste nám pomohli
s údržbou čistoty kolem exponovaných míst. Připravujeme
projekty na výstavbu klubovny,
zřízení skate-rampy, fitnessstezky, in-line-trasy, hřiště pro
všechny věkové skupiny a k tomu všemu bychom jistě uvítali
konzultaci s Vámi.
Pozitivním bodem je úplné
zprovoznění knihovny a kulturně-vzdělávacího střediska s mateřským centrem. Knihovnu
povede osvědčená paní Kubištová, celé středisko potom naše
nová pracovnice, Markéta Hadrabová-Dvořáková. Ta by měla
mít na starosti i kulturní vyžití
všech našich občanů, od kojenců až po seniory. Věřím, že do
nového centra a knihovny si
najde cestu široká veřejnost.
Dalším úspěchem bylo i zakončení turné světové soutěže
Miss neslyšících ve Vinoři,
v Hoffmanově dvoře.
Podařilo se nám konsolidovat
složení místního úřadu, přestupkové komise a po schválení
organizačního řádu by již nic
nemělo bránit stoprocentní dostupnosti a zastupitelnosti úředníků, vysoké efektivitě jejich
práce, stejně jako lepšímu postihování přestupků. V tomto
směru udělala velkou práci tajemnice úřadu paní PhDr. Petrová a pevně věřím, že práce
úřadu bude do konce roku optimalizována a uvolní se mi tak
čas pro práce na projektech
a zefektivnění jednotlivých ko-

misí, na spolupráci s podnikateli i s Vámi.
Daří se nám neustálé zlepšování informovanosti občanů,
i když i zde jsme ve zpoždění
s vydáním nových internetových stránek. Ve výrobě jsou již
dvě informační tabule a 3.000
informačně-orientačních map
Vinoře. Instalace tabulí spolu
s boxem pro připomínky a náměty občanů bude v průběhu
září.
A co se připravuje?
Jak jsem již zmínil, akcí volebního období bude přístavba
školy, dále chceme zintenzivnit
zahraniční spolupráci s partnerským městem v SRN, chystáme vyslat náš volejbalový tým
na velký turnaj do Berlína, ve
spolupráci s manažerem kulturně-vzdělávacího centra a kronikářem chystáme další zviditelnění Vinoře a našich spolků,
politických stran a sdružení.
Hotové jsou projekty chodníků
v Mladoboleslavské a Klenovské, v přípravě je chodník do
Ctěnic, křižovatka Mladoboleslavská-Dražkovská, připravujeme propojení našich zámků
a hradu Jenštejna pohodlnou
stezkou pro vozíčkáře a již zmiňované akce pro mladé.
Na závěr přeji rodičům, dětem
a učitelskému sboru úspěšné
vykročení do nového školního
roku a všem ostatním co nejvíce optimizmu a dobré nálady.
František Švarc
vinořský zpravodaj

Sloupek senátora

Vážení Vinořáci,
minule jsem velice ocenil, že
se ve Vinoři daří oživovat staré tradice, a že Váš úřad podpořil oslavy 75. výročí založení Obce baráčnické. Dnes
bych se zaměřil na jinou
věkovou kategorii. Říká se, že
nejlepší investice jsou investice do vzdělání. Vaše městská
část se rozhodla investovat
velkou částku do školy a myslím si, že je to dobře, protože
rozvoj dětí ve školním věku
je rozhodující pro jejich další

život. Tato investice – jak
jsem se přesvědčil - zahrnuje
zlepšení prostředí školy, školky, jídelny, vybavení, bezpečnosti i zvýšení kapacity přijímaných dětí. Také se mi líbí,
že nové vedení Vaší městské
části se chce věnovat otázkám
využití volného času mládeže.
Péče o děti a mládež a jejich
aktivity byla dříve často zanedbávána, zřejmě kvůli tomu,
že tato věková skupina netvoří přímý voličský potenciál.
O to více je třeba ocenit těžce
prosazené investice do Vaší
školy.
Přeji Vám, aby tato stavba

Místní úřad informuje
Místní zastupitelstvo projednalo na zasedání dne
21. 6.
2007:
I. Zprávy z jednání ZHMP:
! zastupitelstvo projednalo
přestavbu školského areálu
a usneslo se, že až do stavebního povolení řeší stavbu MČ
Praha – Vinoř a stavební firmu
vybírá odbor investora hl. m.
Prahy.
II. Nové úkoly:
! místní zastupitelstvo vzalo
na vědomí výsledky závěrečného přezkoumání hospodaření
městské části za rok 2006. Na
vědomí vzalo i zprávu o plnění
rozpočtu a o výsledcích hospodaření za rok 2006. Z důvodu
nepodstatných nedostatků byla
zpráva přijata s výhradou. Byl
vydán i příkaz starosty k jejich
odstranění. Veřejnost bude informována na zářijovém zasedání MZ
! MZ zrušilo výpověď firmě
Včela na pronájem pozemků
vinořský zpravodaj

p.č. 1162/2 a 1162/4 a nájemní
smlouva zůstává v platnosti.
Bude však upravena na současně platné podmínky včetně
inflace 2,5 % za minulý rok
! MZ projednalo prodloužení
nájemních smluv na byty takto:
- paní Lucii Trhlínové do 30. 9.
2008
- p. Jakubu Puteanymu do 31.
8. 2010
- p. Evě Palkovské do 31. 7.
2010 (za podmínky, že bude
učitelkou)
- p. Aleně Brožové do 31. 7.
podzim 2007

byla brzy a úspěšně realizována, stejně jako ostatní projekty pro mládež.
Josef Pavlata

2008 (za podmínky, že bude
zaměstnankyní ZŠ, pracoviště
mateřská škola)
! MZ schválilo TJ Sokol pronájem části pozemku p.č. 572
společnosti Sekyra Golf Resort Praha, a.s. pro umístění stavební buňky a dvou reklamních
tabulí. Výši nájemného určí TJ
Sokol a částka bude zdaněna
podle platných předpisů
! žádosti o příspěvek na nová
okna v provozovně v Mladoboleslavské ulici 235 místní zastupitelstvo nevyhovělo. Žádost
podala sl. Pasztová
! MZ projednalo žádost pí
Potůčkové na stavební úpravy
v ulici Chaltická č.p. 162 (bývalá zelenina) a v usnesení určilo jmenovitě, o jaké úpravy se
jedná (do výše 40 tis. Kč).
Ostatní úpravy budou schvalovány stavebním technikem
MÚ, který bude zabezpečovat i
stavební dozor. Práce nebudou
zahájeny dříve, než bude předložena projektová dokumentace stavebnímu technikovi, který
bude rovněž odsouhlasovat faktury k zaplacení
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! zastupitelstvo schválilo pololetní odměnu řediteli ZŠ
! k žádosti o prodej pozemku
č. 1361/73 místní zastupitelstvo
rozhodlo zadat vypracování
znaleckého posudku a následně
bude rozhodnuto o dalším
postupu
! místní zastupitelstvo stanovilo výši odměny manželům Kubištovým za práce související
s otevřením knihovny a celého
kulturně-vzdělávacího centra)

! na akci k ukončení školního
roku 2006/2007 schválilo MZ
částku 3 500 Kč
! MZ schválilo postup pro prodej vnitřního vybavení místní
veřejné knihovny. Předměty
budou prodány za cca 10 %
z pořizovací ceny a seznam
bude včas zveřejněn
! MZ vyjádřilo souhlas k žádosti paní Ježkové ke zřízení
vyhrazeného parkovacího místa pro osobu se ZTP
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! zasedání zastupitelstva ve
2. pololetí 2007 bude v těchto
termínech: 6. září, 11. října, 15.
listopadu a 21. prosince vždy
od 18.00 hod.
! MZ projednalo žádost
p. Flégra týkající se vybudování kanalizační přípojky z ulice
Mladoboleslavská do ulice
Semtínská a rozhodlo neuvolnit
finanční prostředky na vybudování uvedené přípojky. Důvodem je zřízení kanalizační sítě
až k hranici posledního zastavěného pozemku ve směru na
Kbely
! MZ neschválilo předloženou
smlouvu o spolupráci s firmou
BEMETT a pověřilo starostu
F. Švarce zpracováním a projednáním smlouvy nové
! MZ pověřilo Ing. M. Kusíka
provést v součinnosti se zahrádkářským svazem kontrolu
stavu zástavby v zahrádkářské
kolonii. Termín pro splnění
revize je 6. 9. 2007
! MZ schválilo objednávku
3 tis. ks skládacích map Vinoře
za cenu 12,60 Kč bez DPH.

III. Informace starosty:
! pan starosta informoval přítomné občany o aktuálních
záležitostech, které jsou řešeny
v současné době: vlastnictví
Ctěnického a Cukrovarského
rybníka, výsledky zápisu do
MŠ a ZŠ, výstavba bankomatu,
provoz spořitelny, záležitost
požární zbrojnice, místo stavebního technika, výstavba
školy a školských zařízení,
výstava Ant. Novák – varenský,
finále soutěže Miss Deaf
World, dopravní obslužnost –
metro Letňany.
IV. Připomínky zastupitelů:
! místostarostka Iveta Boušopodzim 2007

vá: retardéry v ulici Bohdanečská, omezení rychlosti v městské části, řešení parkování
v ulicích s obytnou zónou
! Martin Vojáček: dopravní
režim v ulici Bohdanečská –
místo retardéru vyznačit přechody.
V. Diskuze a připomínky občanů:
! St. Lichtenberg: nefunkční
dešťová kanalizace na náměstí
! Ing. M. Míka: zapojení občanů do práce komisí
! Zd. Hertl: stížnost na umisťování dopravního značení při
opravách komunikací.

Na 9. zasedání místního
zastupitelstva dne 6. 9. 2007
bylo projednáno:
I. Zprávy z jednání ZHMP:
! zasedání neproběhlo.
II. Úkoly z minulého zastupitelstva:
! u pozemku p.č. 1361/73 probíhá v současné době přehodnocení ze ZMK na OC (stavební parcela). Po schválení této
změny bude vypsán nový
záměr na prodej tohoto pozemku
! na základě usnesení č. 154/
07 byla provedena kontrola
zahrádkářské kolonie, zejména
skutečného stavu chat. Statut
zahrádkářské kolonie měněn
nebude. Pokud jde o chaty
s přístavbou neodpovídajících
rozměrů, bude podán návrh na
odstranění těchto přístaveb.
III. Nové úkoly:
! MZ uložilo Ing Kusíkovi
zajistit opravu dešťové kanalizace na Vinořském náměstí.
vinořský zpravodaj

Jedná se přibližně o 7 m ucpané
kanalizace
! zajistit opravu svodu dešťové
vody u domku v č.p. 23
(SCHDHZ) do žlabu pod opěrnou zdí. Vyřízením byl pověřen
stavební technik Ing. Kusík
! MZ schválilo změnu rozpočtu v souvislosti s poskytnutou
dotací od MHMP a SR
! MZ schválilo následující
vydané směrnice úřadu: pokladna, finanční kontrola příspěvkových organizací (ZŠ
a MŠ Praha – Vinoř), plán kontrol příspěvkových organizací
zřízených MČ a pravidla ÚMČ
pro provádění a kontrolu hospodářských operací
! MZ pověřilo stavebního
technika připravit možnosti
záměru k prodeji pozemků:
p.č. 1361/5, 1361/73, 315/1
a 315/2, 946 a 947 do příštího
zastupitelstva
! MZ neschválilo prodej
pozemků p.č. 1162/2 a 1162/4
(Norma)
! MZ uložilo MÚ provést průzkum zájmu občanů o placená
parkovací místa před domy
v ulicích (rezidenční parkování)
! MZ schválilo směnu pozemku p.č. 69 za pozemek p.č.
1536 NL (zahrádka paní Krskové). Podmínkou schválení
směny je účelnost využití pozemku p.č. 1536 městskou částí
! MZ pověřilo starostu uzavřením smlouvy o umístění zařízení podle projektu „Bezdrátová
Praha“
! starosta jmenoval novou přestupkovou komisi ve složení:
předseda Martin Hrubčík a členové: Ing. Lenka Turnerová,
Mgr. Zdeněk Vlček a František
Švarc
! MZ odsouhlasilo příspěvek
na dopravu pro vinořské účastvinořský zpravodaj

níky na volejbalový turnaj do
Berlína
! MZ nevyhovělo žádosti p.
Dvořáka ve věci změny orné
půdy na stavební parcelu (p.č.
674/5)
! MZ pověřilo starostu p. Švarce uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou
Telefonica (kabeláž pod chodníkem v ulici Rašovská)
! na návrh tajemnice MÚ
PhDr D. Petrové rozhodlo MZ,
aby vývěsní skříňka užívaná
dosud KSČM byla předána pro
účely propagace Kulturněvýchovnému a vzdělávacímu
centru v Praze – Vinoři. Pro
všechny politické strany budou
zřízeny MÚ vývěsní skříňky
nové. O případném placení jejich pronájmu rozhodne zastupitelstvo na listopadovém zasedání
! zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou
PRE pro kabelové vedení.
Jedná se o pozemky 1458 – 9;
1361/5 – 74 – 75 – 148.
IV. Informace starosty:
! prezentace Golf v okolí
zámku
! konsolidace úřadu
! kulturní akce – Miss Deaf
! sportovní akce – tenisti, malá
kopaná, Střelecký oddíl – 50 let
! rekonstrukce Bohdanečská,
Mladoboleslavská
! dětské hřiště Dlabač
! výstavba bankomatu
! internetové stránky – příprava nových
! přístavba ZŠ
! otevření kulturního a vzdělávacího centra – výzva k maminkám, zlepšení PR
! přípravy k oslavám 920 let
založení Vinoře
podzim 2007

! informační a skládací mapy –
poděkování podnikatelům
! úpravy Chaltická 162, Mladoboleslavská 235
! zápisy pozemků v KN
! Cukrovarský rybník, Ctěnický rybník
! odbahnění jezírka v Oboře
! odvoz skládky V Obůrkách
! příprava projektů – chodníky,
VPV, klubovna mládeže, hřbitov
! podpis smlouvy o partnerství
Schulzendorf
! natáčení filmu Wanted
! dopravní opatření s uzavřením Bohdanečské – projekt
koordinace
! projekt místních strážníků
! dopravní projekty, propustek
v Klenovské, Rosické
! zpřístupnění zámku
! rekonstrukce Mladoboleslavské 8
! plán investičních akcí
! zpracování ekonomičnosti
budov ve vlastnictví MČ
! SITA – likvidace odpadu
(29. 9. Den otevřených dveří)

V. Připomínky zastupitelů:
! opravit cestu od Ctěnického
zámku ke střelnici
! zřídit na hřbitově WC
VI. Diskuze a připomínky
občanů:
! nevhodné chování mládeže
v prostorách kolem zdravotního
střediska a rušení obyvatel bytů; devastace majetku
! ničení zařízení a nepořádek
na hřišti pro děti
! nedostatek kontejnerů na tříděný odpad na sídlišti
! pracovní doba na stavbě
bytovek.
Podrobný zápis je k dispozici
na místním úřadě.
5

V minulém Vinořském zpravodaji jsme slíbili, že v každém následujícím čísle budeme informovat o některých
záležitostech, souvisejících
s tímto výročím.
Dnes tedy uvádíme jména
členů komisí, aby občané
věděli, na koho se obrátit se
svými dotazy či doporučení-

František Filip – člen.
Jejím úkolem je řídit a koordinovat všechny akce, dávat
stanoviska k jednotlivým
předkládaným námětům, sestavit a dbát na dodržení rozpočtu, být ve styku s případnými dodavatelskými firmami, předkládat doporučení
zastupitelstvu apod.

a Michaela Spěváčková.
V letopisecké komisi pracují:
Ing. Jana Bočková, Zdeněk
Hertl a Stanislav Lichtenberg.
K pomoci komisím se ještě
přihlásili Ing. Miroslav Míka
a Robert Rytina.
K 20. červenci již byla vyhlášena fotosoutěž na téma –
Život, příroda a zajímavosti
Vinoře, která tedy již v současné době probíhá. Její uzávěrka je 15. května 2008.
Soutěžní fotografie mohou

mi a kdo může jejich případné připomínky zodpovědět
nebo předat k realizaci. Členové byli již projednáni v zasedání místního zastupitelstva.
Do hlavní komise byli jmenováni:
Mgr. Iveta Boušová – předseda; PaedDr. Marie Brothánková – místopředseda; Ing.

Jak již bylo dříve oznámeno,
určilo místní zastupitelstvo
za přípravu a průběh oslav odpovědné členy komise školské a kulturní a členy komise
letopisecké.
Členy komise školské a kulturní jsou: Jana Hyklová;
Pavel Hykl; Petronila Kabátová; Hana Kazilová; Jaroslav Krajl; Zdeňka Novotná

být předkládány jako barevné
i černobílé ve formátu 13 x
18 cm a každý autor může
zaslat nejvýše 4 snímky. Soutěžit mohou jenom fotografie
zhotovené v období červenec
2007 až květen 2008. Fotografie musí být na rubové
straně označeny názvem nebo popisem, datem, kdy byl
snímek pořízen a jednoslov-

Co se děje ve Vinoři

Před výročím – 920 let
od první písemné zmínky o Vinoři
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podzim 2007

vinořský zpravodaj

ným heslem, které bude užívat organizátor soutěže a hodnotící komise z důvodu zajištění anonymity.
Předmětem snímku může být
objekt, přírodní scenérie, náhodný okamžik, či jiný podobný motiv, který má vztah
k Vinoři.
Snímky a jejich seznam budou předány v zalepené obálce na místní úřad. Způsob
odeslání je podrobně popsán
na plakátku, který je zveřejněn na úřední desce a ve vývěsních skříňkách. Hodnocení snímků provede k tomu určená komise a nejlepší z nich
budou oceněny. Kromě toho
bude z fotografií uspořádána
výstava jako jedna z akcí
tohoto významného výročí.
Datum vernisáže a místo konání výstavy, případně další
informace budou včas zveřejněny.
Všechny přihlášené snímky
budou majetkem místního
úřadu a kromě již zmíněné
výstavy budou využity k propagaci naší městské části, pro
kronikářskou a archivářskou
práci, pro ilustraci Vinořského zpravodaje apod.
Fotosoutěž řídí komise ve složení: Zdeněk Hertl, Jana
Hyklová, Pavel Hykl, Stanislav Lichtenberg, Ing. Miroslav Míka a Robert Rytina.
Znovu opakujeme výzvu k vinořským občanům, aby na
toto významné datum pozvali své známé, rodáky a přátele Vinoře a podali nám o tom
zprávu; případně pošle pozvánku MÚ.
V příštím čísle zpravodaje
seznámíme veřejnost s programem oslav.
[r.č.]
vinořský zpravodaj

Místní úřad informuje

Od 1.8. nastoupila do Úřadu městské části paní Dagmar Černohousová. Do její práce jí přejeme vše nejlepší.
Poděkování
Rád bych tímto poděkoval všem vinořským podnikatelům, kteří
se finanční účastí významně podíleli na výrobě a instalaci dvou
informačních map Vinoře, stejně jako skládacích map.
Jedna velká informační mapa bude umístěna vedle Normy, místo
pro druhou ještě vybíráme. Pokud byste měli nějaké návrhy,
zašlete je na úřad MČ, popřípadě zatelefonujte. f.s.
Co k tomu dodat?
Je nám líto, že musíme zveřejňovat i takového obrázky. Doplňme
je ještě o poničenou zeď zdravotního zařízení, kapličku a hřbitovní zeď, další lavičky, celou zadní část obchodního střediska, soukromou fasádu, trafiku, atd. Takováto „pomoc“ některých našich
spoluobčanů přijde obecní pokladnu na několik desítek tisíc korun, které bychom potřebovali jinde. Pomohou nám rodiče, aby se
to neopakovalo? [fi]

podzim 2007
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Finalistky soutěže Miss Deaf World
ve Vinoři
12. července prožil Hoffmanův dvůr další ze svých velkých večerů. Hosty zde byly
finalistky světové soutěže
Miss neslyšící, které zastupovaly 19 států ze všech kontinentů světa.
Zastoupeny byly: Austrálie,
Bulharsko, Česká republika,
Čína, Ghana, Jihoafrická republika, Kanada, Kongo, Litva, Makedonie, Nový Zéland,
Německo, Polsko, Slovensko,
Srbsko, Ukrajina, Velká Británie Zambie a Zimbabwe.
Ve Vinoři proběhla prezentace
a plnění hlavních soutěžních
úkolů bylo v sobotu večer,
14. července, v TOP Hotelu
v Praze 4. Vítězkami se staly:
1. zástupkyně Číny
2. zástupkyně Německa
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3. zástupkyně Ukrajiny.
Kromě této hlavní soutěže
proběhla ještě soutěž o titul
Miss sympatie, ve které zvítězila reprezentantka Jihoafrické republiky a Miss Yamaha,
kde byla nejvýše hodnocena
reprezentantka Bulharska.
Prezentaci ve Vinoři předcházela 11. července módní přehlídka v Praze na Můstku. Sice pršelo, ale přihlížejících
bylo dost. 12. července v poledne byla pro soutěžící uspořádána projížďka na motocyklech historickými ulicemi
metropole, která končila na
Hradě. Uchazečky o titul –
Nejkrásnější neslyšící dívka
světa – se zúčastnily ještě velké tiskové konference a potom
večer společenského setkání
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ve Vinoři v Hoffmanově dvoře. Všechen další volný čas byl
využit na přípravu finále soutěže, které, jak již bylo řečeno,
proběhlo v sobotu 14. 7. večer
v TOP Hotelu Praha.
Večer ve Vinoři zahájila koncertem Hudba Hradní stráže.
Na sponzorování společenského večera se podílely některé
místní úřady městských částí
a soukromé podnikatelské firmy včetně pana Trávníčka Hoffmanův dvůr a pana Semeckého – cukrárna Marcipánka. Program doplnil ještě
příjezd motocyklů, na kterých
se soutěžící dívky projely
pražskými ulicemi.
Mezi četnými hosty jsme ve
Vinoři přivítali i paní starostku
ze sousedních Čakovic A.
Samkovou. Prezidentem a
pořadatelem soutěže je pan
Josef Uhlíř.
Byl to příjemný večer.
[fi]

vinořský zpravodaj

Z životních osudů vinořských občanů
Kdo byl major dr. Robert Šálek?
Díky pozornosti pana Vorlíčka
seznamujeme tentokrát naše
čtenáře se jménem major dr.
Robert Šálek (1907 – 1975).
Vzpomínku na tohoto významného hudebníka přinesl Zpravodaj Klubu absolventů vojenské konzervatoře číslo 89.
Autorem vzpomínky je Bohumil Pešek.
Dr. Robert Šálek se narodil
11. června 1907 ve Vinoři
a zde také dostal první základy
v hudební výchově. Začínal
hrou na housle u p. Klempta
a později, od roku 1923, hrál
i na lesní roh.
1. října 1923 byl přijat k hudbě pražského 28. pluku, kterou
tehdy řídili význační kapelníci
Jan Gottwald a později Jan
Pešta. K vojenské službě byl
odveden v červnu 1924 a v roce 1926 získal hodnost délesloužící četař.
V roce 1928 odešel z vojenské
hudební služby a přijal místo
v tehdejším orchestru pražského kina AVION. V létě hrál
v lázeňské filharmonii v Luhačovicích, v zimě v kině Passage. Působil i v lázeňském orchestru v Trenčianských Teplicích a po sezóně v kině Na
Slovanech. Od května 1930
byl přijat do symfonického
orchestru Čs. rozhlasu v Brně.
Tam pracoval až do února
1946, kdy nastoupil do obnovené Vojenské hudební školy,
do funkce zástupce velitele
známého Jindřicha Pravečka.
V květnu 1947, již jako nadporučík, se stal kapelníkem
hudby 4. pěšího pluku Prokopa Velikého v Hradci Králové.
vinořský zpravodaj

Byl povýšen do hodnosti kapitána, a když byl pluk přemístěn do Brna, založil zde novou
posádkovou hudbu Brno, kterou řídil do roku 1957. Potom
se vrátil zpět k posádkové
hudbě do Olomouce, a to bylo
také jeho poslední působení
v armádě, které ukončil v r.
1962.
Pro úplnost je ještě potřeba
uvést, že v roce 1942 vystudoval konzervatoř a v letech
1946 – 1950 i Filozofickou
fakultu UK v Praze a získal
zde doktorát hudebních věd.

Jeho disertační práce - Vojenská dechová hudba, kulturní
zbraň Čs. armády - je zatím
nepřekonanou prací k historii
vojenské hudební služby.
Pro potřeby vojenských hudeb
a pro Vojenskou hudební školu
napsal v roce 1956 učebnici
Vojenská hudba – stručné dějiny.
Kromě toho má i podstatný
podíl na tvorbě hesel pro Československý hudební slovník.
Když odešel do zálohy, založil
a řídil Olomoucký dechový
orchestr.
Jeho život se uzavřel 8. května
1975 v Brně.
[fi]

Výročí ve Vinoři

Jaká výročí si ještě v letošním roce
připomínáme?

! před 85 lety v břenu 1922
byla ustavena sokolská jednota Vinoř, která při založení
čítala 66 členů. Současně bylo
rozhodnuto o stavbě sokolovny, která byla dokončena v roce 1925. Prvním starostou byl
pan Josef Hofman
! 25. listopadu 1927 byla
kolaudována stavba chudobince. Stavba měla 8 místností
bez sociálního vybavení, ale
i tak to byl pro obec velký přínos. Náklady na stavbu byly
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164 tis. Kč
! 28. července 1947, tedy
před 60 lety, byl uveden do
provozu místní rozhlas. Jeho
zřízení podpořili občané částkou 20 628 Kčs, zbývající část
40 372 Kčs zaplatila obec
! 9. října 1977 zemřel oblíbený vinořský farář a vikář
P. Václav Kačírek, který zde
působil 27 let
! před 10 lety, 24. listopadu
1997, byla otevřena lékárna.
[fi]
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Vzpomínka a pokračování
Před 46 lety jsem jako mladá
žena vstoupila do Obce baráčníků ve Vinoři. Byla jsem snad
nejmladší z celé Obce, a o to
víc jsem byla přijata velmi
vřele. Už tehdy po válce nebyl
velký zájem, Obec baráčníků
měla ale přesto poměrně dost
sousedů a tetiček, i když spíše
středního věku a převážně
starších členů.
Proč o tom píši.
Chci vyjádřit pocity, které jsem
tehdy měla a které, i když i teď
na ně vzpomínám, jsou stále
živé. Když jsem skládala slib,
který je i dnes stále stejný,
a pak, když mě všichni sousedé i tetičky políbením vítali do
jejich středu, tak nikdy nezapomenu na tetičku Vítkovou,
která mě objala a řekla: „Nyní
mně musíš tykat a konečně jsi
naše“. Já měla pocit, že jsem
našla novou rodinu, o kterou
se mohu opřít. Ten pocit bych
přála každému.
Časem se vystřídalo několik
rychtářů, až nakonec se stal
rychtářem i můj manžel, kterému jsem velmi pomáhala.
V posledním čase, když byl už
nemocný a chtěl zrušit Obec,
snažila jsem se ho stále povzbuzovat a doufala, že se
najde nějaký muž, který by
mezi nás přišel a mohl ho vystřídat. Všichni sousedé postupně zemřeli před ním a my
tetičky zůstaly opuštěné samy.
Tehdy jsem myslela, že už je
opravdu konec a bylo mi velmi smutno, jak když ztratím
rodinu. Zbylo nás asi 12 členek a těch opravu dlouholetých bylo 5.
10

Pro potřebu našeho rychtáře
jsme se sešly, abychom se
poradily, co dál. Tetičky o zrušení nechtěly ani slyšet a jednohlasně se dohodly, že to
musím vzít já, neboť jsem
manželovi pomáhala, takže to
nebude takový problém. Po
delší diskuzi, když všechny
slíbily pomoc, jsem se rozhodla, že to zkusím. A tak se také
stalo. Získaly jsme nové členky, sousedé se ale bohužel
nepřihlásili. Až po dvou letech
jsme získali dva, které si moc
hýčkáme. Stále doufám, že to
bude lepší.
Společně jsme připravili oslavy 75 let výročí naší Obce, za
velké pomoci starosty Fandy
Švarce a kronikáře Ing. Františka Filipa. Vyzvala jsem žu-
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pu k návštěvě a župa slíbila
velkou pomoc a účast, neboť
nám stále fandí, že jsme Obec
baráčníků ve Vinoři neodepsali.
Chceme se stále zviditelňovat,
aby se o nás vědělo. Uspořádali jsme Anenskou veselici
pro veřejnost a nyní děláme
zájezd po krásách Čech a doufám, že nás ještě přibude, až
každý pozná, jak hezké to je,
patřit mezi lidi, kteří mají k sobě úctu a lásku a jsou ochotni
si pomáhat.
Náš kolektiv, který už čítá 35
členů, ještě vzroste a já bych
si přála, aby každý poznal ten
pocit jako já, když jsem se
dostala do velké rodiny dobrých lidí.
To je vyznání dlouholeté členy
Obce baráčníků.
Jaroslava Patrasová
rychtářka

vinořský zpravodaj
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Ohlédnutí za letními dny
Bob a Bobek ve Vinoři
O spolupráci, dětech, přátelství…
Děti z Vinoře a okolí již dobře
znají tradiční slavení svého
svátku na farní zahradě. Ve

Zpestřit odpoledne přišly i dva
taneční páry ze Sokola Kampa,
které svým kvalitním vystoupením v provizorních přírodních podmínkách upoutaly po-

spolupráci farnosti Vinoř, mladých a rodin z Hnutí Focolare,
které má ve Vinoři své „Centrum Mariapoli“, místního Sokola i Městské části Praha
Vinoř započaly i letošní oslavy.
S pomocí skautek ze Strašnic
Vinoř navštívili a pořadem provázeli i králíci z klobouku Bob
a Bobek.
Ani sluníčko, po určitém váhání, neodolalo a přišlo podpořit
králíky z klobouku a děti plnící
deset disciplin, které postupně
zaplnily razítky maskota bílého
králíčka, kterého si děti převzaly u vstupu do zahrady.
V letošním roce se sešlo cca
170 dětí, dospělé nepočítaje.
Nejmladší účastnici byly 2 měsíce a zvítězila v disciplině pití
mléka od maminky. Nechyběli
ani účastníci a pomocníci dovršující 70 let. Nejvzdálenějšími
návštěvníky byla rodina, která
přijela z Nymburka.

zornost všech a vysloužily si
nadšený potlesk od malých
i velkých diváků. Milým pohlazením byl pak v pozdním odpoledni příspěvek do programu, který si připravily děti
z farnosti. Krátkou ale výstižnou scénkou vyjádřily hodnotu
a krásu přátelství. Že to se
svým názvem „Přátel není ni-
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kdy dost“ myslí vážně, dokázaly v závěru, kdy se o své sladké
poklady v podobě bonbónů
rozdělily s ostatními dětmi. Pomocí ukazovacích písniček poté rozproudily pohyb mezi dětmi. Ti nejmenší pak svůj um
a talent vyzkoušeli ve Zpíváníčku za doprovodu kytary
a nástrojů. Zazněly bubínky,
činely, ozvučná dřívka.
Osmnáctá hodina se přiblížila
příliš rychle. Bílý králíček s razítky umožnil dětem získat
drobné odměny a Bob a Bobek
byli opět tu, aby se rozloučili.
Ti, kterým se ještě moc spát
nechtělo, poseděli u táboráku
s kytarou cca do 20.30 hod.
Co říct na závěr? Tato akce se
stala již tradicí, trvá cca 10 let.
Je důkazem toho, že Vinoř je
místem, kde se lidé umí spojit
a spolupracovat.
To je dnes vzácné!
Účastníků stále přibývá (2006
150 dětí, 2007 170 dětí) a jsou
nejen z Vinoře a blízkého
okolí.
Takže si lze přát jen jediné, aby
elán a nadšení organizátorům
vydrželo a …
...AHOJ ZA ROK.
Marie Nováková
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Zveme vás do nové knihovny
Letos je tomu 20 let, 15. 12.
1987, kdy byla knihovna umístěna v budově, která je nyní po
přestavbě a bude sloužit jako
kulturně-vzdělávací centrum.
V knihovně je po revizi fondu
asi 5 700 knih (upřesní se až po
zadání kódů), dále máme

vypůjčené knihy, které jsou
majetkem Městské knihovny
Praha.
V roce 2006 od ledna do června bylo vypůjčeno 1 585 knih
a knihovnu navštívilo celkem
465 návštěvníků – čtenářů a jejich rodinných příslušníků, dětí

ze školy a školní družiny.
Knihovna byla opět otevřena
3. září 2007; těším se na čtenáře, pro které byl rok bez knihovny hodně dlouhý.
Chtěla bych poděkovat žákům
a učitelům naší školy, kteří
knihy před rekonstrukcí odstěhovali a po rekonstrukci opět
přistěhovali.
Jana Kubištová
knihovnice

Zahájení nového školního roku a zahájení činnosti
kulturně-vzdělávacího a informačních centra ...
V posledních letech jsem se
věnovala především oblasti lidských zdrojů (výběr zaměstnanců, trénink a vzdělávání
dospělých) a také rodině –
Sofii (3), Kateřině (12) a Lukášovi (14). Ti zajásali, když zjistili, že maminka rozšíří svůj
rodinný management i na některé další vinořské rodiny.
Mojí dominantní vlastností je
totiž důslednost a zapálení pro
vše, do čeho se pustím (proto
děti mylně doufají, že se jim
doma uleví).
Už v předchozích zaměstnáních, v Delvitě, České televizi
a farmaceutické společnosti
GlaxoSmithKline jsem byla
vždy pověřena organizací a řízením spolupracovníků, a to
včetně objevování jejich zálib
a zájmů.
Ve svém volném čase se věnuji
také i jiným dětem. Dlouhé roky jezdím na dětské tábory jako vedoucí, v posledních letech
zastávám místo zdravotníka.
Věřím, že zkušenosti, které
jsem doposud získala, budu
moci zúročit právě při uvádění
do života kulturně-vzdělávacího a informačního centra a ne12

Nově otevřené mateřské centrum v Opočínské ulici se prvním
návštěvníkům líbilo.
posledně i mateřského centra.
Budu ráda, když se k nám do
Opočínské zajdete podívat, vyberete si knížku nebo si i s vašimi ratolestmi přijdete pohrát
do mateřského centra. Protože
ctím zásadu, že více hlav více
ví, potěší mě, když budete mít
zájem podílet se na kulturním
dění Vinoře. Těším se na
všechny z vás, kteří mi v tom
pomůžete.
podzim 2007

Markéta Hadrabová Dvořáková
Hledáme aktivní maminky,
které nám budou schopny jakkoli pomoci s programem či
organizační stránkou MC.
Umíte-li cokoliv o čem si myslíte že by mohlo zajímat
i ostatní, dejte nám prosím
vědět.
Děkujeme!
vinořský zpravodaj

Ze života školy

Mateřská škola
v novém školním roce 2007/2008
V mateřské škole je v tomto
školním roce zapsáno celkem
80 dětí a tím je kapacita naplněna. Předškolních dětí bude
docházet 27.
Nejmladším dětem, kterých je
zapsáno 26, se budou věnovat
paní učitelky Barbora Urbanová a Marie Fikarová.
V prostředním oddělení je za-
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psáno 27 dětí a budou se o ně
starat paní učitelky Alena Stejná a Alena Severová.
Do předškolního oddělení je
zařazeno 27 dětí a věnovat se
jim budou paní učitelky Jana
Kovářová a Michaela Spěváčková.
Jako školnice bude pracovat
paní Jana Koubková, kterou po
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dobu nemoci bude zastupovat
paní Pavla Novotná.
O stravování dětí se budou starat vedoucí kuchařka paní
Alena Brožová a pomocná
kuchařka paní Jana Dvořáková.
I v novém školním roce bude
ve školce zabezpečována mimoškolní zájmová činnost.
Jednotlivé kroužky však budou
určeny podle zájmu dětí a rodičů až po zahájení školního
roku a budou zveřejněny na
internetové adrese školy
www.volny.cz/zsvinor.
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Jaký bude školní rok 2007/2008?
Prázdniny skončily. Dny příjemné bezstarostnosti, beztrestného zahálení a neomezeného volna vystřídaly povinnosti a před námi je opět nový
dlouhý školní rok.
Přejeme všem žákům, aby se
jim ve škole líbilo, aby se jim
práce dařila a škola se tak stala
pro ně místem radostného poznávání a přípravy pro život.

- čtyřleté učební obory 5 žáků
- tříleté učební obory 5 žáků
• na soukromé školy:
- 6 žáků
- 24 žáků se umístilo již v prvním kole přijímacího řízení.
Kromě toho odešli ze 7. ročníku 3 žáci na šestiletá gymnázia
a z 5. ročníku 1 žákyně na
osmileté gymnázium.

3. září přivítal starosta Švarc prvňáčky
Přejeme zejména našim prvňáčkům hodně radosti z učení, nových, dosud nepoznaných zážitků a trvalou životní
vzpomínku na nejkrásnější
roky života.
! Úspěšně proběhlo rozmisťovací řízení za školní rok
2006/2007.
Devátý ročník ukončilo 27 žáků a z nich odešlo:
• na státní školy:
- gymnázia 2 žáci
- obchodní akademie 2 žáci
- střední průmyslové školy
5 žáků
- Masarykova SŠ chemická
1 žák
- SŠ zdravotnická 1 žákyně
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Sportovní akce pořádané
školou ve školním roce
2006/2007:
! 20.9. 2006 běh Miranovy
duby, účast 257 dětí, XX. ročník
! 11.10.2006 kopaná Vinoř –
Kbely (mladší a starší žáci)
! 19.12. 2006 XXI. roč. Vánočního turnaje ve stolním
tenise. Zúčastnilo se jej 48 dětí
ze 3 škol. Vinořští žáci se
umístili třikrát na 1. místě,
dvakrát na 2. místě a dvakrát
na 3. místě
! 22.12. 2006 Šplhoun roku
! 29.3. 2007 florbal Vinoř –
Kbely
! 10.5. 2007 XXIII. ročník
Běh osvobození Vinoře.
Zúčastnilo se 67 dětí a 21
dospělých ze 3 škol
! 12.6. 2007 kopaná Vinoř –
Kbely
! 12.6. 2007 přebor školy
v badmintonu
! 14.-15.6. 2007 výlet nejlepších sportovců na kolech –
Kokořínsko; účast 14 dětí.

Jako nejlepší žáci za školní rok
2006/2007 byli vyhodnoceni:
I.A Hubáček Matěj
I.B Vlasáková Jana
II.A Kubr Michal
II.B Duy Nguyen Ke Viet
III. Baťchová Veronika
IV.A Pružinová Kristýna
IV.B Duyen Nguyen Thi Tao
V. Baťha Tomáš
VI. Patrochová Alena
VII. Doubek Josef
VIII.A Lucká Michaela
VIII.B Doskočilová Martina
IX. Rek David

Účast školy na sportovních
akcích:
! 12.10. 2006 Běh Máchalkou
! 8.11. 2006 Obvodní kolo
stolního tenisu; žáci se umístili
na 1. místě, žákyně na 3. místě
! 20.11.2006 Pražské kolo
stolního tenisu; žáci obsadili
3. místo
! 8.12.2006 Obvodní kolo ve
florbalu
! 24.4.2007 Coca-Cola cup –
kopaná
! 22.-23.5.2007 Pohár Čs.
rozhlasu v lehké atletice

Za nejlepší sportovce roku
byli vyhlášeni:
Tokár Petr; Marettová Lucie;
Šálková Tereza

Ve školním roce 2007/2008
bude učitelský sbor pracovat
v následujícím složení při rozdělení třídnictví:

podzim 2007
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Alfred Teller - ředitel
Martin Sýkora - zástupce ředitele
Monika Dragounová - třídní
učitelka I.A
Iveta Boušová - I.B
Eva Henzlová - II.A
Eva Palkovská - II.B
Iveta Koníčková - III.A
Jana Červenková - III.B
Marie Vyskočilová - IV.
Marie Jindrová - V.A
Iva Křemenová - V.B a výchovný poradce
Dana Chludilová - VI.
Jaroslava Hrubá - VII.
Marie Brothánková - VIII.
Adéla Kocmanová - IX.A
Eva Titěrová - IX.B
Bez třídnictví jsou paní učitelky Ludmila Bímová, Julie Vokáčová, Jana Kubcová a Markéta Melicharová.
Jako vychovatelky ve školní
družině budou pracovat vedoucí vychovatelka Alena Medková, Jitka Kuchlerová a Hana
Kazilová.
Při zápisu do 1. třídy bylo zapsáno celkem 40 dětí, které
budou rozděleny do dvou tříd.
Jak to bude s prázdninami ve
školním roce 2007/2008:
! školní vyučování v novém
školním roce začalo 3. září
2007
! podzimní prázdniny připadnou na 25. a 26. října 2007
(čtvrtek, pátek)
! vánoční prázdniny potrvají
od 22. prosince 2007 do 2. ledna 2008. Vyučování začne ve
čtvrtek 3. ledna 2008
! jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
1. února 2008
! jarní prázdniny v délce
vinořský zpravodaj

1 týden jsou ve stejném termínu pro Prahu 6 až Prahu 10
a trvají od 25. 2. do 2. 3. 2008
! velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. a pátek
21. března 2008
! hlavní prázdniny budou trvat
od pondělí 30. června do neděle 31. srpna 2008 a nový školní rok 2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008.
Pro úplnost ještě státní a ostatní svátky:
! 1. ledna Den obnovy samostatného českého státu, Nový
rok
! 8. května Den vítězství
! 5. července Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje
! 6. července Den upálení
mistra Jana Husa
! 28. září Den české státnosti
! 28. října Den vzniku samostatného československého státu
! 17. listopadu Den boje za
svobodu a demokracii
! 24. března 2008 Velikonoční pondělí
! 1. května Svátek práce
! 24. prosince Štědrý den
! 25. prosince 1. svátek
vánoční
! 26. prosince 2. svátek
vánoční
Mimoškolní zájmová činnost
v novém školním roce:
! keramický kroužek povede
paní učitelka A. Kocmanová
každé pondělí a úterý odpoledne. Zúčastnit se jej mohou žáci
2. až 9. ročníku. Potřebné zařízení včetně hlíny a glazury
zajišťuje škola. Většinu výrobků si odnášejí žáci, menší část
zůstává pro potřebu školy.
Cena je 800 Kč/rok
! protože bude v novém školním roce anglický jazyk povinpodzim 2007

ný pro všechny ročníky 1.
stupně, s kroužkem AJ se
nepočítá
! výpočetní technika – kroužek vede pan učitel Teller a koná se každou středu od 14 hodin. V počítačové učebně má
škola síť s 15 pracovišti vybavenými WIN 2000 a OFFICE
2000, připojenou na internet.
K dispozici je tiskárna a veškeré výukové programy. Cena je
800 Kč/rok
! logopedický kroužek k nápravě výslovnosti je organizován pro žáky 1. a 2. třídy
a vede jej paní učitelka Henzlová. Předpokládaná cena je
1000 Kč/rok
! němčina pro II. stupeň –
kroužek je pokračováním minulého školního roku a vede
jej paní učitelka Palkovská.
Cena kroužku je 800 Kč a cena
učebnice. V nastávajícím školním roce bude německý jazyk
součástí výuky v 7. ročníku
jako volitelný předmět
! florbal pro II. stupeň (chlapci).Kroužek vede pan učitel
Sýkora a cena je 800 Kč/rok.
Tréninky jsou obvykle ve středu 14.00 – 15.30 hod.
! badminton – kroužek vede
paní učitelka Titěrová, cena je
600 Kč za hodinu a rok. Pro
velký zájem se účastníci scházejí 5x týdně a ti nejlepší jsou
obsazováni i do oficiálních
žákovských soutěží
! výtvarná výchova pro 1. třídu – kroužek vedou paní učitelky Henzlová, Boušová
a Palkovská. Účastnický
poplatek je 1000 Kč/rok.
Pokud by došlo k některým
změnám, budou všechny podrobnosti zveřejněny na internetových stránkách základní
školy v měsíci září.
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!

Demonstrace v Rostocku byly
mimořádného rozsahu
! 4. 6. 2007 ve 21.00 hod. přiletěl do ČR americký prezident G. W. Bush. Proti jeho
návštěvě a stavbě radaru demonstrovaly asi 2 tis. lidí. Demonstrace trvaly celý den. Podle tisku stála jeho návštěva
státní pokladnu 30 mil. Kč,
z toho 20 mil. utratila armáda
za provoz 4 letadel, která hlídkovala ve vzdušném prostoru.
Návštěvu ukončil prezident
5. června a odletěl do Německa na summit G8
! 6. června proběhla v Německu velká demonstrace
(100 tis. lidí) proti globalizaci
! 9. června odletěl americký
prezident G. W. Bush do Itálie.
Demonstrace proti politice
v Iráku a proti globalizaci se
očekávaly až 400tisícové
! v Sofii při návštěvě prezidenta G. W. Bushe byl vydán
zákaz sušení prádla. Pro dny
10. a 11. 6. vydaly úřady
zvláštní balík nařízení a místa,
kudy bude prezident projíždět,
musí být perfektně uklizena
! 11. června v 15.00 hod. bylo
slavnostně otevřeno kulturněvýchovné a vzdělávací zařízení a knihovna. Současně byla
otevřena výstava Antonín Novák - varenský. Za bulharskou
stranu byl přítomen doc.
MUDr. Konstantin Trošev,
CSc. – předseda Společnosti
Bulharsko-českého a slovenského přátelství
! 16. 6. se konaly oslavy
50. výročí trvání Střeleckého
klubu v Přezleticích. Na programu byly ukázky střeleckých disciplín, hudba ve stylu
country a noční ohňostroj
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Mladá fronta zveřejnila
23. května informaci, že vůbec
poprvé začíná vznikat zákon,
jehož cílem je legalizace eutanázie. Celkem bylo dotázáno
3 166 lidí, z nichž 50 % odpovědělo ANO, 20 % NEVÍM
a 30 % NE
! 24. května začal v Brně
summit středoevropských prezidentů. Před zahájením summitu prezident V. Klaus podepisoval svou novou knihu –
Modrá, nikoliv zelená planeta
! nadace Ne americkým raketám uspořádala 26. května
v Praze demonstraci, které se
zúčastnili hlavně mladí lidé.
MFD uvedla účast několik stovek, rozhlas v neděli asi tisíc
a jiné zprávy 5 tisíc
! 29. května byla dokončena
oprava studánky a křížku pod
kostelem nákladem 25 tis. Kč,
15 tis. dal na opravu místní
úřad
! 31. 5. Mladá fronta přinesla
zprávu, že neznámý vandal
poškodil na Olšanských hřbitovech náhrobky rudoarmějců
a způsobil škodu za 240 tis.
Kč; ukradl 11 bronzových reliéfů
! 1. května informovala MF,
že Magistrát hl.m. Prahy vykoupil v Letňanech a ve Kbelích 56 tis. m2 pozemků pro
výstaviště v Letňanech a případnou olympiádu. MHMP
zaplatil za pozemky 83mil.
Kč. Pozemky byly vykoupeny
od restituentů
! tisk 2. června přinesl zprávy
o 10tisícové demonstraci proti
summitu G8. 433 policistů
bylo zraněno, z toho 30 vážně.
Proti demonstrantům byl použit slzný plyn a vodní děla.

17.6. připravila Jezdecká
společnost Ctěnice zdařilý dětský den
! po celkové rekonstrukci
a modernizaci byla dne 18.
června dána do provozu Česká
spořitelna
! v Zemědělském družstvu
v Tisové (Pardubický kraj)
uhynuly 2 tisíce krůt na ptačí
chřipku, virus H5N1. Zlikvidován byl celý chov (4 tis. ks),
škoda byla vyčíslena na 2 mil.
Kč (20. června 2007)
! 20. června prodával před
kolínským nádražím občan
tiskopisy maturitního vysvědčení za 15 tis. Kč; byly opatřeny razítkem poděbradské školy. Dealer byl zatčen.
! 23. června se konala na Václavském náměstí demonstrace
odborářů z celé ČR proti
finanční reformě. Dle tisku
a sdělovacích prostředků se jí
zúčastnilo 30 tis. odborářů.
Demonstrace byla na protest,
že vláda s odboráři reformu
neprojednala
! noviny 24 hodin přinesly
zprávu, že Praha v roce 2006
hospodařila s přebytkem 1 387
422 Kč; z toho město 803 168
Kč a městské části 584 253 Kč
! 27. 6. se v Noříně nedaleko
Tisové objevil virus H5N1.
Bylo zlikvidováno všech 28 tis.
kuřat v chovu
! tisk přinesl zprávu, že zimní
olympijské hry v roce 2012 budou v subtropické Soči. K jednotlivým disciplínám bude
využito blízkého Kavkazu
! 8. června se konaly velkolepé oslavy 650 let od položení
základního kamene Karlova
mostu. Začaly v půlnoci 8. 7.
a končily v 6.00 hod. 9. 7.
! Mladá fronta přinesla 11. 7.
zprávu: 62% Američanů odmí!

Zaznamenali jsme
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tá válku v Iráku – je to rekordní výše. Současně poklesla
popularita prezidenta G. W.
Bushe. Podle nejnovější ankety Galuppova ústavu důvěřuje
prezidentovi 29 % Američanů;
v červnu to bylo 33 % a v
dubnu 38 %
! 12. 7. informoval tisk, že ve
Washingtonu byl odhalen památník 100 000 000 obětí komunismu na celém světě. Odhalil ho G. W. Bush. Socha se
jmenuje Bohyně demokracie
(podrobně archiv)

! 12. 7. večer v 18.00 hod.
byla v Hoffmanově dvoře prezentace dívek soutěžících o titul Miss neslyšících (viz článek na jiném místě)
! v Kosoříně bylo od rána
12. 7. likvidováno 54 tis. slepic
a v Netřebech 17 tis., oba pod-
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niky jsou na Ústeckoorlicku.
Likvidovány byly i domácí
chovy
! 14. 7. při průjezdu rychlíku
Praha – Č. Budějovice došlo
v Čerčanech ke srážce s pantografem, který stál na koleji
označené volně průjezdná.
O život přišel strojvedoucí
pantografu a lehce bylo zraněno 15 cestujících, škoda 10
mil. Kč
! 15. července začala mimořádná parna; v Klementinu bylo naměřeno 35,8°C. Nejteplejší den od r. 1735 byl 27. 7.
1983; ve stínu bylo naměřeno
37,8°C
! 23. 7. uspořádali senioři ve
svém klubu sobě pro radost
Anenskou zábavu. Bylo to odpoledne plné pohody a veselí
! 1. srpna krátce po18. hodině
(hodina po půlnoci našeho
času) se zřítil most přes řeku
Mississippi v americkém státě
Minnesota. Do řeky napadaly
desítky aut
! MFD přinesla 2. srpna zprávu o prvním českém občanu,
který podstoupil asistovanou
sebevraždu na švýcarské klinice. Na seznamu zájemců jsou
ještě další čtyři
! ve zprávách 2. srpna bylo
uvedeno, že v červenci zemřelo na silnicích 113 lidí a z nich
polovina nehodu nezavinila. Je
to o 44 více než před rokem
! 9. srpna zasáhly ČR přívalové deště. Na Lounsku a Žatecku poničily chmelnice, škody
jdou do miliónů. V Praze bylo
ve stanici Hloubětín zatopeno
metro
! podle sdělení MF kardiologové v Nemocnici Na Homolce jako první v ČR a střední
a východní Evropě voperovali
digitální srdeční monitor, který

sleduje poruchy srdečního
rytmu
! TJ Sokol uspořádala 1. ročník turnaje v malé kopané s
mezinárodní účastí
! z neděle na pondělí (z 19. na
20. 8.) zasáhly Prahu silné přívalové deště doprovázené velkou bouřkou. Místy napršelo
až 57 mm srážek
! 20. 8. začala rekonstrukce
Karlova mostu a potrvá zhruba
3 roky (podrobněji viz archiv)
! Dolní komora Parlamentu
ČR schválila 21. 8. 2007 finanční reformu především díky poslancům Melčákovi
a Pohankovi (bývalí poslanci
za ČSSD). Pro hlasoval i poslanec Vlastimil Tlustý, který
před tím reformu odmítal
! 22. 8. byl pro veškerý provoz otevřen Štefánikův most.
V opravě a uzavřen byl od začátku února. Po povodních
v roce 2002 byl ve velmi špatném stavu. Oprava přišla na
380 mil. Kč, více než se
původně plánovalo. Od roku
1868 vedl přes řeku řetězový
most Františka Josefa I. Po
roce 1918 byl přejmenován na
Štefánikův, za 2. svět. války to
byl most Leoše Janáčka. Po
jejím ukončení byl most stržen. Současný most byl otevřen v roce 1951 jako Švermův
a od roku 1997 zpět přejmenován na Štefánikův
! v současné době probíhá ve
spolupráci s Magistrátem hl.
m. Prahy průzkum stavu jezírka ve Vinořském parku (U Kamenného stolu). První výsledky ukazují, že hloubka vody je
přibližně 1 metr, zatímco vrstva bahna více než 2 metry.
Obdobně je tomu u většiny
rybníků u nás ve Vinoři.
-fi17

Co se děje ve Vinoři

Senioři na výletě
šlechty od 16. do 20. století.
Po prohlídce jsme odjeli do
Újezda, do Kozinova statku.
K Horšovskému Týnu je ještě
potřeba připomenout, že městečko má nově, vkusně upravené náměstí za finanční podpory EU. V Kozinově statku

slovní doprovod jednotlivých
místností již neprovádí Chodka, jako tomu bývalo, ale sledujeme jej z magnetofonového záznamu. I tak je však
Kozinův osud i osud tehdejších Chodů stejně dojímavý,
jako když jsme jej slyšeli
nebo četli poprvé.
Z Kozinova statku jsme odjeli na Výhledy k Baarovu
pomníku. Viděli jsme sice

Cestování se letos seniorům
zalíbilo. Připravili si již druhý
výlet, tentokrát do kraje Jana
Sladkého-Koziny, který navštívili ve středu 5. září. Zájezd
si zaplatili ze svého, a tak
obecní pokladna nebude zkrácena. Účastníci byli i z Radonic a ze Staré Boleslavi. Počasí bylo smutné, sice zataženo,
ale pršelo až odpoledne, když
jsme byli v Domažlicích. Tam
je ale kolem náměstí podloubí, takže déšť nevadil.
První výlet byl 20. června na
zámek Sychrov, rozhlednu
Černé Studnice a do Pěnčína,
kde jsme si prohlédli kozí
farmu a výrobu kozích sýrů.
Návštěvu jsme ukončili prohlídkou sklářských pecí a výroby skleněných korálů. Korále jsou výhradně vývozním
zbožím.
Návštěvu Chodska jsme začali v zámku v Horšovském
Týně. Zvolili jsme si druhý
okruh, to je bydlení a život
18
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Trhanov a zámek, v dálce
i Domažlice, ale bylo mlhavo,
a tak pohled nebyl takový,
jako za jasného dne, na jaký
jsme se těšili. Přesto postát
u památníku a přečíst si spisovatelovo vyznání, na tu chvíli
se nezapomíná.
Od Baarova pomníku jsme
jeli do Domažlic. Zastavit se
v Baarově muzeu v Klenčí
nebylo z časových důvodů
možné, i když by si to Jindřich Šimon Baar určitě zasloužil. Alespoň krátce jsme
proto zhodnotili jeho život
a jeho práci v autobuse. Snad
se k jeho knihám alespoň
někdo z účastníků zájezdu
vrátí.
Od 14 do 16 hodin bylo odpoledne věnováno prohlídce
Domažlic. Připomněli jsme si
slavné studenty domažlického
gymnázia, slavné osobnosti,
které Domažlice navštívily,
i slavné domažlické rodáky.
Někteří účastníci zájezdu navštívili i Chodský hrad, který je
nejvzácnější památkou zašlé
chodské slávy. V něm sídlil
chodský rychtář, jsou tam
uschovány vzácné památky
národopisné i historické. Kdo
dobře a se zájmem prohlížel,
našel pamětní desku J. K. Tyla
a B. Němcové, J. Vrchlického, který v Domažlicích zemřel, T. G. Masaryka, který
v Domažlicích přednášel, Petra Fastra, známého vlastence
z roku 1848, spisovatele K M.
Čapka-Choda i dalších. Věříme, že nikdo nebyl z výletu
zklamán a plánovaný program
se podařilo naplnit. Domů
jsme se vrátili po 18. hodině.
Poslouží-li zdraví, snad příští
rok na shledanou.
[r.č.]
vinořský zpravodaj

Výlet seniorů
Ty šumavské kopce, lesy, stráně,
z výletního autobusu zhlížíš na ně.
Horšovský Týn, Klenčí a Výhledy
na „hejtu“ zvou milé sousedy.
Do „Oujezda“ zas Vás láká
Baarova sličná „Paní komisarka“.
Jak svobodné ptáče
o lásce si zpívá z Klenčí Hanče.
Lomikarovi jistě není vhod,
že stráž tu drží statečný a hrdý Chod.
Kraj, kde naši předkové umírali a žili,
my senioři jsme 5. září 2007 navštívili.
Na Výhledech s panem Baarem
jsme se pozdravili,
„U Kozinů“ hejtu poseděli.
Tam v „sencí“ pan Jirásek
svůj román psal,
my s úctou pozdravili ho
a šli dál.
Sluníčko zapadá – dojmů je moc,
loučíme se s tebou Chodsko – dobrou noc.
Zaznamenali jsme

Střelecký klub
Přezletice slavil
50. výročí.
Na obrázku
je pan Novák,
zakladatel klubu.
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Místní úřad informuje

Praha rozšiřuje sběr bioodpadu
- zapojte se i Vy
Proč kompostovat na vlastní
zahradě?
V každé domácnosti vyprodukujeme denně významný díl
odpadu ve formě organické
hmoty - slupky z brambor,
okrájené ovoce a zeleninu,
ubrousky, zbytky pečiva a jiné
zbytky potravin rostlinného
původu. Navíc z každé zahrady nám zbude posekaná tráva,
shrabané listí nebo ořezané
větve. Kompostace těchto
materiálů má několik výhod.
Nic nás nestojí a získáme
zdarma cenný kompost pro
hnojení zahrady. Organická
hmota nám ze zahrady neubývá, naopak nemusíme ji nikde
kupovat a odnikud jí vozit.
V době globálního oteplování
je důležitý i nulový vstup
fosilních paliv do domácího
koloběhu organické hmoty na
vlastní zahradě. Pokud dáváte
bioodpad do směsného odpadu a ten se následně vozí
mimo váš pozemek, nevyhnutně přidáte k jeho energetické bilanci palivo projeté
svozovou firmou. Když vše
sami zkompostujete, šetříte
ovzduší i svoji peněženku.
Ujišťuji vás, že nekážu vodu
a nepiji víno, na zahradě mám
totiž tři kompostéry a každé
jaro rozhazuji po zahrádce
nádherný černý kompost.
Petr Štěpánek
radní HMP pro životní prostředí

Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu
20

ročně. Je v něm celá řada cenných složek, které je možné
opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit papír, sklo,
plasty, nápojové kartony,
nebezpečné odpady z domácností, či odkládat jiné druhy
nepotřebných odpadů do
sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu, u domů se zahrádka-

! domácí kompostování –
nejšetrnější k přírodě, odpadá
zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem svozového
vozidla, občan získá kvalitní
kompost;
! komunitní kompostování –
kompostování probíhá po dohodě s jinými občany na
dohodnutém oploceném místě
– kompostovišti, ostatní viz
domácí kompostování;
! kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy – možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva, listí, větve) pro
občany trvale žijící v Praze;

Vážení občané,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění přiloženého dotazníku
o bioodpadu. Vyplněný dotazník můžete odevzdat na určená místa, která jsou uvedena na jeho druhé straně. Dotazník lze vyplnit a odeslat i elektronicky přes odkaz na internetových stránkách městské části Praha – Vinoř:
www.praha-vinor.cz. Dotazník vyplní vlastník objektu1/.
V případě, že máte zájem o vyplnění dotazníku a nejste
vlastníkem objektu, obraťte se na vlastníka nebo správce
bytového objektu. Termín odevzdání dotazníků je do
31.10.2007.
Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro rozšiřování systému tříděného sběru bioodpadu v Praze.
1/

§ 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP

mi i více. Tzv. bioodpad se
stává odpadem až ve chvíli,
kdy je dán do nádoby na
odpad. Pokud „bioodpad“
kompostujete na své zahrádce, stane se z něj po proběhnutí kompostovacího procesu
kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organické
hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší
vzhledem k ochraně životního
prostředí a zachování přírodních procesů!
V nakládání s bioodpady se
nabízejí pro občany Prahy
různé možnosti:
podzim 2007

! sběr bioodpadu pomocí
kontejnerů na velkoobjemový
odpad – velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro
objemnější bioodpad, jsou
přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim
pouze na několik hodin, lze
přistavit i štěpkovač, pak si
mohou občané odvézt zdarma
štěpky;
! tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných nádob –
bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob
o objemu od 120 do 240 litrů,
které eliminují vznik hnilob-

vinořský zpravodaj

ných procesů a zápachu, svoz
probíhá tradičně, bioodpad je
pak odvezen na kompostárnu
k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při
svozu.
Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně vyzkoušen při 28ti měsíčním pilotním
projektu sběru bioodpadu v
Dolních Chabrech. Přesto
zůstává nejlepší možností
nakládání s bioodpady jejich
domácí kompostování. O dalších plánech Prahy v oblasti
bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách:
http://envis.praha-mesto.cz/
odpady
(Odpady v Praze - Informace
pro občany, Novinky a pilotní
projekty, Bioodpady v Praze).
Anna Vojtěchová
Oddělení komunální hygieny
Odbor ochrany prostředí
MHMP

Vážení rodiče a žáci,
ve školním roce 2007/2008 Vám nabízíme výuku náboženství. Výuka bude probíhat formou her, diskuzí, bude se
pracovat s hudbou i obrazem. Děti jsou vedeny k ujasnění hodnotového systému, rozlišení dobra a zla, zaměřujeme se na pozitivní vztahy, přátelství, spolupráci s druhými.
Výuka k duchovním hodnotám vede k plnému rozvoji
osobnosti člověka nejen v osobní rovině (úcta k sobě
samému), ale i v rovině mezilidských vztahů, úctě k rodičům, sourozencům, spolužákům, k úctě k životu ve všech
formách, ale v důsledku i k navazování zdravých a hodnotných partnerských vztahů.
Dnešní doba nás rodiče vyzývá, abychom své děti vybavili vším, co jim usnadní život v náročné společnosti
zaměřené na výkon, aby byly pevnými osobnostmi
s jasnými normami a životními hodnotami.
Přejete-li si, aby Vaše dítě výuku náboženství navštěvovalo, prosíme, vyplňte přihlášku a vložte ji do schránky
místní fary nebo odešlete poštou na místní farní úřad.
Dítě lze přihlásit také telefonicky.
Výuka bude probíhat na místní faře v úterý, podle počtu
zájemců popř. ve čtvrtek.
Farnost Povýšení sv. Kříže Vinoř

tel. 775 204 208

On the road II.
Svoz
BIOLOGICKÉHO
odpadu:
! 10.

11. 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

vinořský zpravodaj

ĚŽ

SOUT

Vinoř, 70. léta
Součástí moto-cyklistického sportu ve Vinoři byli nejen obávaní
motorkáři z minulého vydání Vinořského zpravodaje, ale i tito
mladí kaskadéři, kteří se odvážili zkrotit bleskurychlé „pětikolo“.
Kdo uhodne správná jména? Vaše odpovědi doručte na MÚ
Praha-Vinoř do 30.10., na posledním zasedání Zastupitelstva,
v prosinci 2007, bude provedeno slosování výherce.
podzim 2007
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Rybářům přálo štěstí

Sport ve Vinoři

Adam Kout - vedoucí závodník
evropského okruhu
Formule Renault 2000

Př. Jiřím Chaloupeckému se podařilo chytit
sumce 23. 7. 2006 v rybníku „Pohančák“
a př. Petru Bajerovi o rok později 23. 7. 2007.
Každý sumec vážil kolem 8 kg.

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."B"-mužstvo vinořských tenistů na obr. Neuwirth, Švarc, Klivický, Polda a Jirků obsadilo
ve své skupině soutěže "Buď fit" neregistrovaných hráčů 3. místo. Vítězem celé
soutěže se potom
stalo naše družstvo "A", Vejlupek, Kubka, Teller
a Šeiner. Blahopřejeme k cennému úspěchu i reprezentování naší
městské části.
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podzim 2007
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Sport ve Vinoři

Vinořský volejbal
V 60. letech skupina sportovních nadšenců
vytvořila pod hlavičkou tehdejších Opraven
zemědělských strojů Vinoř, které na svém pozemku tehdy vlastnily volejbalové hřiště, oddíl
odbíjené. Ten se pravidelně zúčastňoval okresního přeboru Praha-východ. Z protagonistů

jmenujme J. Medřický, J. Havazík, p. Lupták
(trenér) a jiní. Se zánikem hřiště v OZS bylo
zásluhou dobrovolníků pod vedením L. Řacha
vybudováno na zaniklém hokejovém hřišti u sokolovny hřiště nové. Přibyli i noví hráči, např.
ing. Svoboda, L. Řach, ing. Bednář, S.Lichtenberg, Z. Lener a i přespolní, jako například žižkovák Kohout a P. Janda ze Kbel. Oddíl existoval několik let, hráči stárli a noví nepřibývali,
mladší neměli zájem, a tak oddíl zanikl.
Zaznamenali jsme

Společenská kronika
Moji rodiče Danuška a Vladimír Kudlovi oslavili dne 13. září 2007 55 let společného života.
Do dalších let jim jménem celé rodiny, kamarádů a přátel přeji hodně dobrého zdraví – protože
je vzácné a hodně štěstí – protože je krásné.
Dcera Dana Horká
K utkání se řadí mužstvo „starých pánů“,
zleva: J.Medřický, F.Machač, S.Lichtenberg,
Ptáčník, Z.Lener, M.Černý.

Manželé Jaroslava a Jaroslav Hubkovi oslavili
30.8.2007 60. výročí svatby. Gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších společných let.
f.s.

Další boje byly sváděny na hřišti u sokolovny.

Záběry z utkání na hřišti OZS : zleva: trenér
Míka, zadní řada: Lener, Svoboda, Lichtenberg, přední řada: ?, Řach, Bednář
vinořský zpravodaj

Blahopřejeme paní Svobodové - naší nejstarší
občance Vinoře k 97 narozeninám!
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Zastupitelstvo MHMP rozhodlo o kandidatuře na letní
olympijské hry. Hlavní stadion
má stát v Praze Letňanech.

Zaznamenali jsme

Praha olympijská
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podzim 2007
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1. září pořádala Jezdecká společnost Ctěnice
Jezdecký den pro děti a mládež, v rámci kterého se uskutečnila soutěž O pohár hlavního
města Prahy. Sportovní výkony soutěžících
obdivovalli děti i dospělí.

Zaznamenali jsme

Jezdecký den Ctěnice

ředitel Jezdecké společnosti Ctěnice, pan Neumann, přivítal na dětském dni i vzácného hosta,
paní Mgr. M.Reedovou, náměstkyni primátora
hl.m. Prahy.

vinořský zpravodaj

podzim 2007
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