Slovo starosty

Ahoj Vinořáci,
rozhodl jsem se, že výsadu
úvodního slova starosty posledního vydání Vinořského zpravodaje v roce budu přenechávat
Vinořákům. Tak budou moci na
první straně naší brožury vyjádřit svou spokojenost/nespokojenost s naší prací i své pocity
a přání. Jistě to také bude pro
každého z Vás příjemná změna,
když na Vás z druhé stránky
místo samotného rozježeného

starosty vykoukne také nějaká
jiná a hezčí tvář…
Proto své slovo omezím na co
nejsrdečnější přání pokojných,
klidných a příjemných svátků
vánočních, hodně štěstí a zdraví
nejen v roce 2008 a děkuji Vám
všem za to, že Vám Vinoř a její
okolí, životní prostředí i starosti
a problémy sousedů, nejsou lhostejné.
Přeji Vám všem hezké Vánoce
a šťastný nový rok.
f.svarc

Slovo občanů

Vážení spoluobčané,
Jako rychtářka nejstaršího
spolku „Vlastenecko dobročinné Obce baráčníků“ jsem
byla požádána o úvodní článek do našeho Vinořského
zpravodaje. Nemohu si
odpustit, abych nevyužila
možnosti poděkovat všem,
kteří nám pomohli uskutečnit
náš sen a zhostit se velkého
úkolu – oslavit 75. výročí
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našeho trvání. Náš velký dík
patří našemu starostovi
Františku Švarcovi,
Ing. Františku Filipovi, panu
Jiřímu Trávníčkovi, panu
Vorlíčkovi, dále všem baráčníkům pozvaných obcí, panu
Němečkovi, všem našim tetičkám a Pánu Bohu za krásné
počasí.
Nebudu vypisovat, co každý
pro nás udělal, bylo by to na
půl zpravodaje, ale věřte mi,
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že jsem prožila velký pocit
štěstí, že se nám to povedlo.
Velké díky Vám všem.
Nyní Vám chci sdělit své
postřehy, coby dlouholetá
občanka Vinoře. Jsem zde od
roku 1937, a tak jsem zažila
první republiku, válku, dalších 40 let a nyní 18 let nové
republiky. Nemám právo kritizovat nebo radit, ale mám
možnost se vyjádřit, co se
mně líbí a nelíbí.
Ve Vinoři se udělal velký kus
práce, a proto Vinoř tak
zkrásněla. Pohled na ulici
Mladoboleslavskou od zámku
dolů se může měřit i s ulicemi v Praze. Podíl na tom
mají hlavně podnikatelé
a majitelé domů, a to platí
nejen v hlavní ulici, ale po
celé Vinoři. Díky ochotným
občanům, kteří obětavě pracovali na vylepšení Vinoře,
jsme se dočkali kanalizace,
telefonů, plynu a dalších
a dalších vylepšení.
Velkým soustem byly ulice,
které dostaly zámkovou dlažbou nový vzhled. Tady si
vinořský zpravodaj

musím i trochu postěžovat,
že nás, starou část Vinoře –
V Podskalí – nechával obecní
úřad až na konec. Přitom
Podskalí je krásná čtvrť,
která je navštěvována
i turisty.
Když sejdete z ulice Radonická do Podskalí, doprovází
Vás po levé straně potok
s čistou vodou, po pravé
straně domy – některé nové
a hodně opravených, za nimi
skály jako ochranný štít proti
nepohodě. Ulice pokračuje
na malé náměstí u Zítků
a vpravo do krásné přírody
dvou rybníků, o které se
dobře starají rybáři; čistý
vzduch, krásné procházky pro
zamilované a pro maminky
s dětmi.
Ulice vlevo od Zítků nás vítá
novými opravenými domy
a pokračuje romantickou
uličkou pod kostelem s vysokými zdmi. Přivede nás na
krásné náměstí, vpravo fara,

vlevo kostel – večer osvětlený, vedle něho škola a naproti krásný „Hoffmanův dvůr“.
Konečně stará Vinoř dostala
celkový kabát s novým a bezpečným chodníkem. Ulicí
Živanickou se dostanete zase
do krásné přírody, k rybníku
„U Pohanků“ se vstupem do
obory, s další příjemnou procházkou.
V „Pohančáku“ od jara do
podzimu každou neděli chytají rybáři ryby, to je zábava
pro děti a jejich rodiče.
Nedivte se, že fandím této
čtvrti. I přesto, že jsme byli
poslední, tak děkuji bývalému zastupitelstvu za jeho
obětavou práci, kterou pro
nás dělali.
Novému zastupitelstvu v čele
se starostou panem Švarcem
přeji všechno nej-, nej-,
a aby všichni schopní Vinořáci jim byli oporou. A nám
všem, bez ohledu na věk, připomínám, abychom si uvědo-

movali jejich velkou osobní
oběť, ztracený čas, a pomáhali jim tím, že budeme dodržovat všechny příkazy, budeme udržovat čistotu okolí
a nebudeme ničit veřejný
majetek, aby naše Vinoř byla
stále krásnější a krásnější.
Všem přeji hodně síly, vytrvalosti a chuti do dalšího
podnikání.
Vzhledem k tomu, že se blíží
Vánoce, dovolte mi, abych
Vám všem popřála hodně
štěstí, zdraví a veselé Vánoce, i když trochu chudší.
Vánoce nejsou jenom dary,
ale především vzájemná
láska v rodině, v okolí, v sousedství, snaha pomáhat jeden
druhému.
Toto umět je velký dar, který
potěší oboustranně.
A proto veselé Vánoce
a šťastný nový rok.

Sloupek senátora

V únoru příštího roku budou
obě komory Parlamentu ČR
volit presidenta republiky.
Sami víte, co se v posledních
několika měsících kolem této
volby odehrálo. Jsem za
Senát Parlamentu ČR předsedou volební komise a budu se
na volbě presidenta ČR přímo
podílet. Je to pro mě pro rok
2008 priorita číslo jedna,
neboť i tato volba ukáže směr,
kterým se bude ubírat Česká
republika. Já osobně budu
volit Václava Kaluse jak sám
za sebe, tak za většinu voličů,
kteří mě v roce 2002 zvolili
senátorem.
Ještě jednou Vám přeji příjemné prožití svátků vánoč-

ních a šťastné vykročení do
nového roku 2008.

Vážení Vinořáci,
právě vstupujeme do nejkrásnějšího období zimy – do
adventu a za velmi krátkou
dobu budeme všichni v klidu a
pohodě slavit vánoční svátky.
Chtěl bych Vám popřát hodně
pohody v tomto překrásném (i
když někdy hektickém) období
a mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce příštím.
Mnozí v tuto dobu hodnotí rok
uplynulý a přemýšlejí nad
svými předsevzetími pro rok
nastávající. Já tak nečiním.
Ale podívám se na rok 2008,
co významného nás čeká.
vinořský zpravodaj
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Jaroslava Patrasová
rychtářka

Váš senátor
Josef Pavlata
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Místní úřad informuje
Místní zastupitelstvo projednalo na 10. zasedání dne 11.
října. 2007:
I. Zprávy z jednání ZHMP:
O odbor životního prostředí získal dotace 70 000 Kč na naučnou stezku v lokalitě Vinořský
park (přírodní rezervace) a Bažantnice (přírodní památka).
II. Úkoly z minulého zastupitelstva:
O informace o úpravě nájemného v bytech od 1. 4. 2008 ve
smyslu zákona 107/2006 Sb.
a sdělení ministerstva pro místní rozvoj bude nájemcům doručena minimálně 3 měsíce předem. Toto opatření se týká bytů
svěřených do správy MČ
O ve věci dešťové kanalizace na
Vinořském náměstí rozhodlo
MZ vyčkat s její opravou a přenechat ji investorovi České nemovitosti, jako součást jejich
připojení na dešťovou kanalizaci
III. Nové úkoly:
O místní zastupitelstvo vyhovělo žádosti p. Pátka a souhlasí
s umístěním dvou reklamních
tabulí ČSOB Pojišťovna, a to
u autobusové zastávky směr
Brandýs n. L. a na chodbě úřadu městské části. Nájemné je
schváleno na jeden rok ve výši
5 000 Kč za obě tabule
O k řešení žádosti paní Jany
Polívkové o připojení nevyužitého prostoru k bytu č. 1, ulice
Mladoboleslavská 13, se MZ
vrátí znovu do konce roku 2007
O MZ prodloužilo nájemní
smlouvu firmě VAKO design
s.r.o. do 31. 12. 2008. Povinnosti vyplývající z nájemní
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smlouvy firma plní
O žádostem o prodloužení
smluv nájemních bytů vyhovělo MZ následovně:
paní Jaroslavě Vlkové a paní
Martě Mužíkové byla nájemní
smlouva prodloužena do
31. 12. 2010 a paní Šárce Smolákové do 31. 12. 2008
O na oslavy 920 let první písemné zmínky o Vinoři schválilo
MZ zařadit do rozpočtu částku
350 tis. Kč. Vstupné bude dobrovolné
O po projednání schválilo MZ
směrnici číslo 608 – Zásady
pronajímání bytů a Pracovní
řád
O Vinořská spol.s.r.o. požádala
o změnu územního plánu na
pozemky kolem vinořského
zámku pro stavbu 18jamkového golfového hřiště. MZ odložilo své rozhodnutí do doby, až
bude postaveno 27jamkové golfové hřiště Na Dlouhých
O Ing. arch. Palkovský požádal
o prodej stodoly ve dvoře č.p.
13, ulice Mladoboleslavská,
k přestavbě na bydlení. Budova
nemá samostatnou přístupovou
cestu. Před konečným rozhodzima 2007

nutím požádalo MZ žadatele
o předložení studie budoucího
celkového vzhledu dvora do
30. 11. 2007
O MZ projednalo a schválilo
změnu rozpočtu k 30. 9. 2007
O MZ pověřilo starostu MČ
zjištěním možnosti přímého
převodu pozemků ulice Čeperská a Uherská na magistrát hl.
m. Prahy
O MZ schválilo finanční odměnu manželům Kubištovým za
úklid a stěhování knihovny
v červenci a srpnu
O na kulturní akce organizované KŠK do konce roku schválilo zastupitelstvo finanční příspěvek 10 tis. Kč. Stejnou částku
odsouhlasilo i klubu florbalu na
úhradu pronájmu tělocvičny
O MZ schválilo změnu územního plánu ze ZP na ZMK na
stávající předzámecké ploše
O MZ schválilo převod 4 800
tis. Kč z běžného účtu MČ na
termínovaný vklad, který je
výhodněji úročen.
IV. Informace starosty:
O provoz v ulici Bohdanečská
O kontejnery na plasty
vinořský zpravodaj

internetové stránky
přístavba ZŠ
O informační mapy
O zámek
O další strážník pro Vinoř.
O
O

V. Připomínky zastupitelů:
O prověřit nutnost noční práce
na stavbě Na Dlouhých.
VI. Diskuze a připomínky
občanů:
O nesouhlas s vybudováním
golfového hřiště u zámku
O nesouhlas s odložením žádosti ve věci připojení neobývané místnosti k bytu č. 1 v domě č.p. 13.
Zasedání zastupitelstva ukončil
pan starosta v 18.50 hod.
Na 11. zasedání místního zastupitelstva dne 15. 11. 2007
zastupitelstvo projednalo:
I. Zprávy z jednání ZHMP:
O na naučnou stezku od Pohankova rybníka do Obůrek byla
přidělena dotace 68 tis. Kč.
II. Úkoly z minulého zastupitelstva:
O
stavebnímu technikovi
Ing. Kusíkovi uložilo MZ vyvěsit záměr na prodej stodoly
v č.p. 13
O dešťovou kanalizaci na
Vinořském náměstí dokončí
investor České nemovitosti do
konce roku 2007
O MZ rozhodlo vybudovat na
střeše domku Svazu chovatelů
(ptáčkárny) prozatímní svod
O uzavřením darovací smlouvy
o převzetí pozemků na sídlišti
Uherská a Čeperská byl zastupitelstvem pověřen starosta
p. Švarc
O místní zastupitelstvo schválivinořský zpravodaj

lo žádost paní Jany Polívkové o
připojení místnosti vedle stávajícího bytu č. 1, Mladoboleslavská 13, k jejímu bytu. Všechny
související stavební práce budou dokončeny do 30. 6. 2008.
MZ schválilo finanční příspěvek na radiátor a okno.
III. Nové úkoly:
O MZ pověřilo starostu jednáním s Moravskou stavební
(budoucí investor v ulici Labětínská) a PVS o možnostech
převzetí ulice Labětínská. Jde
o obdobný postup, jako v ulici
Uherská a Čeperská
O žádosti o pronájem parcely
č. 307 (parcela u Kolínských)
nemůže MZ vyhovět, protože
není jejím vlastníkem
O MZ schválilo příspěvek 3 tis.
Kč pro Hnutí fokoláre a KVC
na pořádání mikulášských akcí
dne 1. 12. a 5. 12.
O aby se zamezilo nepřístojnému chování některých mladých
lidí na rampě zdravotního střediska, rozhodlo MZ o oplocení
celého areálu
O MZ schválilo uzavření
smlouvy o věcném břemeni na
tlakovou kanalizaci na pozemku p.č. 1361/5 k.ú. Vinoř s OÚ
Přezletice. Taktéž schválilo
uzavření smlouvy o zřízení
úplatného věcného břemene na
pozemku p.č. 957/1 v k.ú. Satalice. Uzavřením obou smluv
byl pověřen starosta
O místní zastupitelstvo vyslovilo souhlas se změnou územního
plánu na parcelách 1537/4-5-6,
1537/8 a 1361/2 – paní Urbanová, paní Vojtěchová, pan
Urban a pan Švec. Jde o změnu
z OP na SV.
Souhlasilo i se změnou územního plánu z OP na OC+LR+
VN – pozemek p.č. 1361/2 –
zima 2007

p. Bajer. Jde o parcelu za bytovým komplexem UNIGA
O MZ schválilo harmonogram
inventarizace včetně termínů
provedení a jmenování likvidační a škodní komise
O MZ schválilo pololetní odměnu řediteli ZŠ, starostovi,
místostarostce a členům zastupitelstva
O místní zastupitelstvo se
seznámilo s rozpočtem na rok
2008
O MZ schválilo dohodu o provedení práce s p. Gazurou
(údržba zeleně v č.p. 245 ve
výši 4 800 Kč/rok)
O MZ vzalo na vědomí sdělení
Vinořské spol. s.r.o., že nebude
realizovat reklamní kampaň na
prodej bytů ve Vinoři
O MZ schválilo převod 1 mil.
Kč z účtu VHČ na vkladový
účet z důvodu vyššího úročení
O MZ schválilo záměr na pronájem garáže na dvoře ÚMČ
za minimální nájem 1.600
Kč/měsíc
O MZ schválilo přechod nájmu
k bytu č. 2 – Bohdanečská 249,
na p. Petra Brože
O MZ schválilo poskytnutí
finančního příspěvku na opravu
NP Mladoboleslavská č.p. 235
sl. Pasztové v celkové výši
100 tis. Kč. V návaznosti na
poskytnutou zálohu 50 tis. Kč
souhlasí MZ s doplatkem
50 tis. Kč. Kromě toho bylo
usneseno prominout nájemné
ve výši 30tis. Kč
O místní zastupitelstvo schválilo prominutí nájemného paní
A. Potůčkové ve výši 15 tis. Kč
O MZ schválilo nájemní
smlouvu se společností VIN
AGRO na pozemek p.č.
1575/10 v k.ú. Vinoř na dobu
neurčitou za nájemné 1 500
Kč/ha/rok
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O KSK Praha, p. Stein, dala
výpověď nájemní smlouvy na
část pozemku p.č. 259, k.ú.
Vinoř (900 m2) a altánu
(20 m2) proti vjezdu do zámku.
Podle smlouvy bude pozemek
uveden do původního stavu do
31. 3. 2008. Poměrná část
nájemného bude uhrazena
O místní zastupitelstvo schválilo žádosti o prodloužení nájemních smluv od 1. 1. 2008 do
31. 12. 2011, případně od 1. 1.
2008 do 31. 12. 2012. Seznam
nájemců je součástí zápisu
O MZ pověřilo Ing. Kusíka
nechat zpracovat cenové nabídky na zasklení výlohy a výměny dveří pro paní Rytinovou
O MÚ nechal zhotovit propagační skříňky pro potřebu jed-

notlivých politických stran. MZ
schválilo nájemné za skříňku
365 Kč/rok.
IV. Informace starosty k některým aktuálním otázkám a záležitostem, které byly řešeny od
předcházejícího zasedání MZ:
O zámek, infotabule, mapy
Vinoře, pojmenování společenské místnosti, naučná stezka ve
Vinořském parku, přístavba ZŠ,
golf kolem zámku, přestavba
domu Kolínských, Kulturně
výchovné a vzdělávací centrum, opravy budov MČ, rozvoj
MČ...
V. Připomínky členů zastupitelstva:
O pozvání na premiéru filmu

„Nohama na rovníku, hlavou
v nebi“ v Mariapoli
O požadavek na kontejnery do
ulice Chaltická
O úklid před staveništěm Na
Dlouhých
O osvětlení v ulici Prachovická
O silniční značení přechodu
u společenské místnosti.
VI. Připomínky občanů:
O svoz bioodpadu, drcení silnějších větví
O parkování vozidel u tělocvičny
O vybudování chodníku v ulici
Bohdanečská
O Mikulášská pro děti
[r.č.]

Co se děje ve Vinoři
Vážení Vinořáci,
rád bych Vás informoval:
1. O nových možnostech pro
zajištění bezpečnosti Vašeho
domu nebo provozovny, které
plánujeme ve spolupráci s Policií ČR
Jedná se o projekt napojení
alarmů domů přes GSM-moduly:
* provozování služby by bylo
hrazeno v rámci MOP Čakovice
* jednotliví uživatelé by se přihlašovali na MOP Čakovice
* poplatky pro uživatele by
byly téměř zanedbatelné
* evidenci napojených uživatelů by vedl zástupce ved. odd.
* na pořízení spolehlivého komunikačního zařízení v MOP
by se podílela městská část
* propagaci služby by zajišťovala MČ na svých informač6

ních nosičích (web, vývěsky,
zpravodaj) a MOP Čakovice by
prezentovalo tuto službu přímo
poškozeným např. při oznámení vloupání do objektů
Hlavním cílem projektu je snížení trestné činnosti v oblasti
vloupání do objektů, zejména
do rodinných domů.
2. MČ plánuje výstavbu obecních bytů na dvoře Mladoboleslavská 13, jedná se 2x 3+kk
á 67,1 qm a 3x 1+kk. á 28 qm.

Kvůli finančnímu zajištění výstavby se uvažuje o prodeji
některých bytových jednotek
za tržní cenu přednostně vinořským občanům.
3. Kvůli zvyšujícím se problémům s parkováním rovněž děláme průzkum zájmu o vyhrazené rezidenční stání za úplatu.
Prosíme případné zájemce, aby
předali své žádosti na podatelnu MÚ.
František Švarc

29.10. proběhla diskuze pro Čs. rozhlas, stanice Regina.
K situaci ve Vinoři se vyjadřovali naši senioři i starosta
F. Švarc (na obr. redaktorka zpravodajství Milena Dvořáková
s našimi seniory).

projekt místní policie, probíhají
jednání s Magistrátem. Připravuje se i přímé napojení rodinných domků na služebnu poli-

Místní úřad informuje

Zpráva o činnosti 2007
Svou zprávou nijak nechci konkurovat americkému prezidentovi a jeho zprávě o stavu Unie.
Je to pouhé zveřejnění naší práce v prvním roce a porovnání
skutečného dosaženého stavu
s našimi cíli, s jakými jsme šli
do voleb, a které jsme stanovili
v Programu rozvoje Městské
části Praha-Vinoř pro léta
2007-2011.
Na začátek uvedu několik dat
o činnosti starosty. K tomu je
nutno přičíst ca. 50 jednání na
Magistrátu a desítky dalších
u různých státních organizací
a podnikatelů ve Vinoři i okolí.
Byly vypracovány směrnice,

Počet odeslaných pracovních e-mailů
Počet obdržených pracovních e-mailů
Počet vytvořených souborů v PC
Počet napsaných dopisů v PC
Počet projektů
Pracovní doba pro veřejnost

jednací a organizační řády,
stejně jako celá řada dalších
interních předpisů. Někdy je
ovšem pouze kvantitativní údaj
zavádějící a pro efektivitu činnosti nerelevantní. Rozhodující
je výsledek – a tím je pro nás
Vaše spokojenost a naplnění
slibů, které jsou uvedeny v Programu rozvoje MČ Vinoř 2007
– 2011.
O Bod 1 v Programu rozvoje –
Efektivní organizace a administrativa obce, komunikace
s občany
Celkem 11 bodů, téměř všechny
body splněny.

vinořský zpravodaj

Jedná se o výrazné zlepšení
dostupnosti úřadu i prezentace
činnosti úřadu a samosprávy,
stejně jako informovanosti
občanů. Byly vydány informační nosiče, vícejazyčné skládanky, informační tabule, mapy,
došlo k úpravě, zkvalitnění
a zvýšení počtu nákladu Vinořského zpravodaje, stejně jako
jeho distribuce přímo do poštovních schránek, zvýšení počtu
vývěsek a jejich neustálá aktualizace, byly instalovány nástěnky pro politické strany v naší
MČ.
Zatímco dřívější návštěvnost
internetových stránek prahavinoř.cz prakticky nulová, je to
01.01.2007 – 31.10.2007
780
tj. 78/měsíc
1276 tj. 127,6/měsíc
107
116
4
Celý týden

dnes kolem 100 návštěv za jediný den! V tomto trendu chceme
samozřejmě pokračovat a dále
tyto služby vylepšovat. V přípravě je rozsáhlý projekt volného internetu.
O Bod 2 v Programu rozvoje –
Veřejný pořádek a bezpečnost
Celkem 6 bodů, všechna ve stadiu rozpracování.
Zlepšila se spolupráce s Policií
ČR i s Městskou policií hl. m.
Prahy, došlo k navýšení policistů a k rozšíření jejich pracovní doby na 12 hodin denně,
každý den v týdnu, včetně
víkendů. Probíhají některé preventivní akce. Byl vypracován
zima 2007

cie, čímž by se výrazně zkrátila
doba zásahu. Podstatné zlepšení tohoto bodu vidím ale po
realizaci zařízení na využití volného času pro mládež a v důsledném místním působení policie.
O Bod 3 v Programu rozvoje –
Sociální a zdravotní program
Celkem 12 bodů, 4 splněno
Zvýšila se intenzita jednání se
seniory, oživila se jejich tradiční baráčnická činnost, je potřeba seniory více informovat o sociálních podmínkách a příspěvcích, stejně jako o možných
nebezpečích. Snažíme se o rozšíření a zkvalitnění možností
sociálního bydlení.
O Bod 4 v Programu rozvoje –
Školství a volný čas
Celkem 11 bodů, 8 splněno.
Podařilo se zahájit přístavbu
školy a uzavřít smlouvu o partnerství s obcí Schulzendorfpředměstím Berlína. Smlouva
o spolupráci bude slavnostně
podepsána 4.1., budou následovat konkrétní reciproční akce.
V přípravě je projekt vybudování klubovny pro mladé a fitnessstezky včetně in-line-trasy. Tyto
stavby by byly úsekem projektu
7

VPV - naučné stezky pro vozíčkáře. Rozjela se činnost mateřského centra a kulturně vzdělávacího centra s knihovnou.
O Bod 5 v Programu rozvoje –
Bydlení
Celkem 5 bodů, rozpracováno.
V přípravě je zpracování nové
urbanistické studie a plánu rozvoje naší MČ s udáním maximálního počtu obyvatel. Probíhá studie zastavitelnosti některých lokalit obecními byty, stabilizačními byty přednostně pro
naše občany. Probíhají jednání
ohledně umořování dlužných
částek občanů a firem se stanoveným cílem snížení o 50%.
O Bod 6 v Programu rozvoje –
Životní prostředí
Celkem 8 bodů, 2 splněny.
Úklid a údržba zeleně v naší
MČ je na vysoké úrovni, snažíme se o zpřístupnění obory
a zámeckého parku, stejně jako
o vyčištění půdy a vod od ekologických zátěží z minulosti.
Máme deficit v zavedení stálého monitoringu znečišťování
životního prostředí a v postihování znečišťovatelů.
O Bod 7 v Programu rozvoje –
Podnikání a služby v MČ
Celkem 8 bodů, 4 splněny.
Snažíme se o co nejužší spolupráci se všemi podnikatelskými
subjekty, finančně podporujeme
některé podnikatelské záměry
na zvýšení služeb pro Vinořáky.
Snažíme se o zpřístupnění zámku a otevření zámecké zahrady.
Podařila se nám instalace bankomatu. Po spolupráci s některými našimi podnikateli byly
vydány informační tabule se
souřadnicemi významných staveb i jejich provozoven. Zde
bych chtěl zvláště vyslovit poděkování všem těmto podnikatelům, kteří neváhali přispět na
8

rozvoj Vinoře. Jejich jmenovitý
seznam je na těchto nosičích.
O Bod 8 v Programu rozvoje –
Dopravní infrastruktura
Celkem 5 bodů, 1 splněn.
Zavedení jednosměrného provozu z Mladoboleslavské do
Bohdanečské se osvědčilo,
v současné době probíhají jednání o doplnění dopravního
značení, realizace bude patrně
až v příštím roce. Vzhledem na
prudký nárůst výstavby pravděpodobně dojde k problémům
s parkováním, zde bych chtěl

hl.m.Prahy. Tato akce bude mít
obrovský dopad na infrastrukturu celé MČ. V současné době
probíhá výstavba náhradní jídelny.
2. Rekonstrukce domu Mladoboleslavská č.p. 8 – v běhu je
stavební povolení, rekonstrukce
se plánuje na příští rok.
3. Rekonstrukce dvora č.p. 23
a budovy „ptáčkárna“. Probíhá studie zastavitelnosti dvora
a budoucího vzhledu s návazností na uvolnění a využití staré
školy.

oslovit všechny, kteří by měli
zájem o vyznačení rezidenčního
parkování na našich ulicích,
aby se přihlásili na místním
úřadu. Vyvíjíme zvýšené úsilí
o zavedení noční linky – od
9.12. byla konečně prodloužena
noč-ní linka ze Kbel do Vinoře
v pá + so, stejně jako o optimalizaci dopravních spojů, zachování spojů na trasu Metra „B“
a do Čakovic.

4. Stará škola – připravuje se
zadání studie využitelnosti.
5. Hrobnický domek – ještě nezačala jednání o převodu domku, oproti programu rozvoje je
navíc v přípravě projekt na modernizaci hřbitova včetně rozvodu užitkové vody.
6. Rekonstrukce školky – výměna oken plánována na prosinec
2007, zbytek příští rok
7. Oproti Programu rozvoje
probíhá navíc i projekt na
rekonstrukci dvora Mladoboleslavská 13, kde by mělo vzniknout několik obecních bytů.

Plán investic:
1. Podařila se nám první část
z realizace tolik potřebné přístavby základní školy. Po mnoha jednáních s radní Žižkovou
jsme docílili její podpory našeho projektu a přidělení první
dotace na výstavbu ve výši 15
milionů Kč. Dalšími jednáními
s Odborem městského investora
a radní Kousalíkovou, která nastoupila po paní Žižkové, jsme
docílili schválení stavby Radou
zima 2007

Budování a úpravy sportovišť
a hřišť: Ve výstavbě je dětské
hřiště u p. Dlabače, plánují se
další, stejně jako hřiště pro
mládež a hřiště s umělým povrchem na fotbalovém hřišti. To je
bohužel vázáno na ukončení
dříve nevhodně nasmlouvaného
pronájmu.
vinořský zpravodaj

Přípojka městské vody na fotbalové hřiště: byla zhotovena
odbočka z hlavního řádu, vedení pod silnicí a protlak až na
pozemek hřiště. V plánu je další
přívod vody do budovy kabin.
Chodníky a komunikace: Připravuje se převod Labětínské
ulice, komunikace v sídlišti
Vocel, je hotov projekt chodníku
podél Mladoboleslavské, na
Přezletice, v přípravě je chodník na Ctěnice a Radonice.
Ve fázi projektu je ulice Ke
Mlýnku a V Obůrkách.
Z celkových 66 bodů Programu
rozvoje je 30 splněno, na ostatních i nových se pilně pracuje.
Ve srovnání s minulým obdobím
se podařilo udělat obrovskou

změnu v prezentaci činnosti,
dostupnosti úřadu a informovanosti občanů.Vysoce kladně je
třeba hodnotit také práci tajemníka a všech úředníků, kteří se
snaží ochotně sloužit našim občanům každý pracovní den, za
což jim všem moc děkuji.
Co se mi ale naprosto nelíbí, je
stav zápisů majetku MČ v Katastru nemovitostí. Všichni moji
předchůdci nevěnovali této prioritní záležitosti dostatek pozornosti, a proto dnes musí probíhat složitá jednání ohledně
zápisů do katastru. To vše stojí
spoustu času, úsilí a finančních
prostředků. Po dlouhé době se
nám podařilo konečně některé
pozemky zapsat, o dalších vede-

Ze života...

Všechno začíná touhou
Advent jako předzvěst vánočních svátků nás vede ke ztišení a také k osobnímu bilancování. Ohlédnutí se zpět za celým kalendářním rokem, za
všemi jeho úspěchy i peripetiemi nemůže zůstat bez užitku.
Kolikrát to bylo zbytečné
slovo navíc, které zranilo,
nebo ta naše člověčina, která
mnohdy zvítězila nad dobrým
úmyslem…
Advent v nás probouzí touhu
nastoupit nový vztah k sobě
samotnému, k těm, kteří jsou
nám nejblíže i k Pánu dějin.
V člověku je zakotvena touha
stávat se lepším. Tuto touhu
však pečlivě skrýváme přede
druhými.
Raději se přidružíme ke všem
Globusákům, Tescákům a Hypernovákům, abychom pak
své drahé zavalili hmotným
výrazem své přízně. Hory dárvinořský zpravodaj

ků a cukroví ale nestačí.
Advent má svá vlastní témata,
má nás obnovit, očistit a uzdravit. Je jako jaro v přírodě, kdy
se vše obnovuje.
Pokoj, který svět nedává,
a světlo přicházející zevnitř
z radostné změny smýšlení
mají i své vlastní kulisy:
ztišená krajina se střídmou
paletou barev, adventní věnec,
adventní hudbu, adventní svíci

me jednání, stejně jako o svěření majetku MHMP do správy
naší MČ.
Vážení Vinořáci,
sice jsem přepustil úvodní slovo starosty rychtářce Patrasové,
zabral jsem ale daleko více prostoru než je ta úvodní stránka.
Přesto věřím, že zpráva o činnosti je důležitým dokumentem, abyste si udělali přehled
o naší práci i o dosažených výsledcích. Já osobně jsem se
současným stavem nespokojen,
ale to budu stejně, i kdybychom
splnili všechny body našeho
programu. Byl bych rád, kdybyste nám i nadále drželi palce
a přeji Vám vše nejlepší.
F. Švarc
a lidové zvyky. V adventu rádi
nasloucháme tichu, jsme plni
očekávání. Vrchovatě to platí
o našich nejmenších. Advent
nás vede k solidaritě, pospolitosti, znavenému dodává sílu
a zasmušilému naději.
A kdy končí v adventu dlouhá
noc a kdy začíná den? Možná
tehdy, když tma ustoupí Světlu
a když člověk pozná v obličeji
toho druhého svého bratra
a svoji sestru.
Zkusme letos vykročit s tímto
adventním předsevzetím.
Petr Ettler

Děkujeme paní Černé
za více než 11 let
strávených na úřadě
MČ Vinoř.
zima 2007
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ohraničena Bohdanečskou ulicí, z východu pak bytovými
domy přiléhajícími k ulici
Uherská a od západu Dražkovskou ulicí. Jižní okraj je stanoven ulicí Mladoboleslavská.
Archeologický výzkum však
proběhl pouze v severní polovině této rozsáhlé plochy.
Samotná lokalita je situována
na mírném svahu skloněném

svahu. Přičemž 1. dlouhý dům
patřící kultuře s vypíchanou
keramikou spolu s přilehlými
pecemi, ohništi a zásobními
jámami a zbytek laténského
obydlí se rozkládaly v horní
partii tohoto svahu při ulici
Bohdanečská. V jeho dolní
části se nacházely pouze
zásobní jámy a 1 dům patřící
do období laténu.
Co se týká půdního pokryvu,
byla na povrchu zaznamenána
holocénní půda o mocnosti
0,20 – 1,5 m. Největší výšky
dosahovala právě v mírné de-

směrem k jihu. Přibližně v polovině zkoumané plochy, mezi
domy F a L, probíhala napříč
mírná terénní deprese, s největším zahloubením mezi domy
F a L. Další mírný svah, orientovaný k severu, se zvedal směrem k ulici Mladoboleslavská.
Naprostá většina osídlení se
koncentrovala na ploše prvého

presi probíhající středem lokality, kam se dostala jak svahovými procesy, tak i umělými
úpravami souvisejícími se zcelováním a zarovnáváním panských polností v této oblasti na
počátku 20. století. Pod tímto
pokryvem byly zaznamenány
sprašové hlíny, které byly
místy písčité nebo velmi vápni-

Co se děje ve Vinoři

Záchranný archeologický výzkum
v Praze – Vinoři v poloze „Na Dlouhých”
Městská část Praha 9 – Vinoř
patří k bohatě osídleným oblastem a z tohoto důvodu je zde
archeology velmi intenzívně
sledována jakákoliv stavební
činnost, která může s velkou
mírou pravděpodobnosti narušit cenné a bohaté osídlení.
Nejinak tomu bylo i při stavbě
12 bytových domů v poloze
„Na Dlouhých”, kde se podařilo regulérním záchranným
výzkumem, prováděným Archeologickým Ústavem AV ČR
Praha v.v.i., odkrýt část sídliště
z období neolitu (5700 – 3700
let př. n. l.), patřící kultuře s vypíchanou keramikou, a laténu
(450 – cca 0 let př. n. l.), a doplnit tak o další střípek mozaiku
osídlení této oblasti.
Výzkum v Praze – Vinoři probíhá intenzivně již od 50. let
20. století. V minulosti se na
něm podíleli ArÚ AV ČR
Praha, Muzeum hl. m. Prahy
a Okresní museum v Brandýse
n. L. Vzhledem k rozvíjející se
zástavbě se záchranné archeologické výzkumy a jim předcházející povrchové prospekce
koncentrovaly především do
prostoru západního okraje obce
(směrem ke Kbelům), dále pak
do jižní části (směr k Satalicím) a do východní partie obce
(k Jenštejnu, Dřevčicím).
Poloha lokality, geologie
Poloha „Na Dlouhých” se
nachází na jihozápadním okraji městské části Praha 9 – Vinoř
a představuje východní okraj
rozsáhlého pole táhnoucího se
od Kbel k Vinoři. Ze severu je
10
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té (doložena byla existence cicvárů a vápnitých čoček). Mocnost sprašových hlín sahala od
10 cm až přibližně ke 2 m. Po
nich se vyskytovaly křídové
sedimenty zastoupené zde jíly
zelené, šedozelené a šedé barvy, dosahující mocnosti až 2 m.
V prostoru bytových domů A
a B vycházely přímo na povrch. Pod nimi bylo zaznamenáno skalní podloží tvořené
pískovci.
Archeologický výzkum
v Praze 9 – Vinoři v poloze
„Na Dlouhých”
Na základě smlouvy uzavřené
mezi Archeologickým ústavem
AV ČR Praha v.v.i. a firmou
Bemett Vinoř s r.o. byl od
počátku března na této ploše
při skrývce svrchní části ornice
archeologický výzkum formou
dohledů. Po skrytí a začištění
plochy určené pro 1. etapu
výstavby bylo rozpoznáno celkem 117 archeologických
objektů. Vlastní terénní práce
byly zahájeny 19. 3. 2007
a trvaly až do 3. 5. 2007. Na
základě dohody byly postupně
pro potřeby stavby uvolňovány
plochy jednotlivých bytových
domů. Nejdříve byly stavbě
předány domy A, B, poté E, F,
D a nakonec C.
Datace a interpretace nalezených archeologických situací
Na ploše stavby bytových
domů A – F, která byla předmětem 1. fáze záchranného
archeologického výzkumu, byl
odhalen zlomek sídliště patřícího do období neolitu (kultura s
vypíchanou keramikou) a doby
laténské. Zmíněnou část neolitického sídelního areálu představuje celý prozkoumaný
vinořský zpravodaj

dlouhý dům, který byl orientován ve směru S – J. Jeho severní partii tvořil objekt, který
představuje pozůstatek lehké
kůlové konstrukce. Po obou
stranách domu se nacházely
zásobní jámy. Východně od
dlouhého domu se rozkládaly
2 žlábky oddělující pec spolu
s několika předpecními objekty
a rozsáhlý hliník od sídelního
areálu.
Další část sídliště kultury s vypíchanou keramikou byla
umístěna na mírném svahu nad
terénní depresí, probíhající
středem lokality, nacházející se
mezi domy F a L. Je tvořena
objekty, které lze interpretovat
jako zbytky zásobních jam.
Laténské osídlení je na lokalitě
doloženo existencí 2 obdélníkovitých domů. První z nich se
nacházel v partii při ulici Bohdanečská a druhý víc jak 100 m
od něj, na okraji domu F, tedy
v místě dna terénní deprese.
Závěr
Výzkumem Archeologického
ústavu AV ČR v prostoru polohy „Na Dlouhých”, v jihozápadním okraji městské části
Praha 9 – Vinoř, byl na ploše
6 bytových domů A - F odhalen zlomek sídliště patřícího do
období neolitu (kultura s vypíchanou keramikou) a doby
laténské a potvrzen tak již
známý fakt existence velmi
bohatého osídlení v tomto prostoru. Toto zjištění je velmi
důležité, a to z důvodu plánovaného rozšíření zástavby do
oblasti mezi Vinoří a Kbely,
kde je doložena existence neolitického rondelu..
Dokončení příště.
Mgr. O. Levínský
Archeologický Ústav AV ČR
zima 2007

Co se děje...

Představení policistů
Představujeme Vám
městské policisty:

naše

Jiří Zedek
Strážníkem městské policie od
roku 1995.

Václav Havlík
Strážníkem městské policie od
roku 1994.
Tito strážníci pro nás všechny
obětavě pracují 7 dní v týdnu.
Jejich pohotovostní telefon
je: 720 513 754
Snažme se jim při jejich práci
pro Vinoř pomoci.
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vy Vinoře a jejího okolí. Po
vernisáži bude následovat koncert, případně divadelní představení jednoho herce – jednoznačně dosud rozhodnuto není.
Celý tento páteční program

hlídka historického náměstí,
fary a kostela, Hoffmanova
dvora, objektu VIN AGRA
a nové tělocvičny, s odborným
výkladem.
Po obědě bude připraven autobus do Ctěnic k prohlídce Ctěnického zámku a historických
expozic Vinoře a Ctěnic. Po
návratu bude ještě možnost
prohlídky rybníků Velká a Ma-

bude pravděpodobně ve velkém sále Centra Mariapoli.
Sobotní oslavy začnou slavnostním zasedáním místního
zastupitelstva. Požádali jsme
TJ Sokol, aby tato schůze
mohla být v sokolovně, ale do
dnešního dne jsme odpověď
nedostali. Šlo nám o to, aby si
ji mohli prohlédnout návštěvníci, kteří ji navštívili před 20
lety. V případě, že nebudeme
moci využít sokolovnu, bude
zasedání MZ v Centru Mariapoli. Po zasedání MZ bude
volný čas k prohlídce výstav
historických dokumentů ve
společenské místnosti a ve škole. Přístupný bude i velký sál
v Mariapoli k prohlídce, případně i k zakoupení obrazů
p. Ettlera. Bude umožněna
i prohlídka celé budovy a provozního zařízení. Pro zájemce
bude zorganizována také pro-

lá Obůrka a jejich okolí, Jezírka, Kamenného stolu, Vinořského parku apod. V sobotu večer bude velká posvícenská zábava v Hoffmanově dvoře, spojená se zabíjačkovými hody.
V neděli o posvícení budou
v 9.00 hodin slavnostní bohoslužby a po nich položení
věnců k pomníkům obětí světových válek a k hlavnímu kříži
na místním hřbitově k uctění
památky všech zemřelých vinořských občanů. Památné dny
budou ukončeny odpoledním
koncertem zvonkohry pana
Manouška buď na náměstí
nebo v Hoffmanově dvoře. Místo si určí pan Manoušek sám.
Místní zastupitelstvo schválilo
dále návrh vydat při této příležitosti výroční turistickou
známku s motivy Vinoře, pohlednice s logem Vinoře a letopočtem 1088 – 2008, leporelo
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Příští rok si připomeneme 920. výročí
první písemné zmínky o Vinoři
V minulém čísle Vinořského
zpravodaje jsme slíbili, že
v příštím, posledním čísle
v tomto roce, seznámíme naše
čtenáře s předpokládaným programem vzpomínkových akcí
k tomuto významnému výročí.
Předloženým návrhem se zabývalo místní zastupitelstvo na
svém 10. zasedání dne 11. října
2007 a návrh schválilo. Součástí byl i rozpočet hlavních
akcí a i ten zastupitelstvo projednalo a schválilo. V programu nejsou uvedeny menší
doplňující akce, se kterými se
rovněž počítá. Hlavní završení
oslav předpokládáme ve dnech
12. – 14. září, to je v pátek, sobotu a neděli, tedy o vinořském
posvícení. Tyto dny pokládáme
za nejpříhodnější.
První velkou akcí je již vyhlášená fotosoutěž na téma Život,
příroda a zajímavosti Vinoře,
o které jsme psali již v podzimním čísle. Znovu připomínáme,
že soutěžit mohou jenom fotografie zhotovené v období červenec 2007 až květen 2008.
Byli bychom rádi, aby účast
soutěžících byla co největší
a měli jsme k dispozici dostatečný výběr pro propagaci
Vinoře, k výzdobě veřejných
prostor, k využití pro zkvalitnění Zpravodaje apod. Předpokládáme výstavu těchto fotografií, datum vernisáže a místo
konání bude určeno podle počtu soutěžních prací.
Slavnostní vyvrcholení oslav
začne v pátek večer vernisáží
výstavy obrazů vinořského
občana p. Petra Ettlera s moti12
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a mapu Vinoře, rovněž s logem
a letopočtem 920 let a dvě velké informační mapy. Počítáme
i s druhým vydáním knihy
Vinoř od minulosti k dnešku.
Součástí knihy bude i dodatek,
zahrnující období 2003 – 2007.
Nemalé finanční částky si vyžádají úpravy a opravy městské
části. Značně je poškozena
kaplička u hřbitova před autobusovou zastávkou, je potřeba
opravit hřbitovní zeď, očistit
keramický obklad pod zdravotním střediskem. Opravu vyžaduje i zadní část obchodního

střediska, která je značně poškozena sprejery. V tomto případě nejde sice o objekt patřící do
správy místního úřadu, ale jde
o dohled, aby vše bylo provedeno včas. Potřebná bude také
dosadba zeleně a dalších stromů. Při té příležitosti prosíme
také majitele rodinných domů,
aby domy, pokud je to potřeba,
opravili a upravili i předzahrádky a zahrádky. Velmi záleží na tom, abychom měli Vinoř
čistou, pěknou a upravenou.
Očekáváme i iniciativní přístup
a vlastní podíl na vzpomínko-
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Turistický oddíl již 9 sezón
Turistický oddíl letos začíná
svoji 9. sezónu. Během této doby prošlo jeho řadami téměř
60 dětí. V současné době jich je
v oddíle registrováno 24.
Letošní rok došlo k určitému
očekávanému zlomu, neboť
ročníky 1989-1991, které před
devíti lety začínaly, zestárly,
a kvůli studiu a dalším aktivitám nemohou docházet jako
doposud. Přesto doufáme, že
v některých budeme mít zdatné
následovníky, kteří postupně
složí instruktorské zkoušky
a budou pomáhat s vedením
oddílu.
Pro letošní školní rok 20072008 chystáme opět několik
tradičních akcí. Proběhla Drakiáda, Pacovské dovádění (závody + noční výsadek), připravujeme vánoční besídku, na
jaře organizujeme turistické
závody Mistrovství Prahy, v létě pořádáme tábor. Během
celého roku probíhají jednodenní výpravy nebo víkendovky.
vinořský zpravodaj

Snažíme se, aby naše činnost
byla pestrá. Zaměřujeme se na
turistiku, táboření, hraní her.
Nápadů, co všechno bychom
mohli podnikat máme spoustu,
bohužel, co nám chybí je čas.
Je čím dál těžší skloubit práci,
rodinu, oddíl.
Proto bych zde chtěla poděkovat všem lidičkám, kteří nám
kdy pomáhali a pomáhají, pře-
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vých akcích od naší školy. Rádi
bychom, aby děti v kroužcích
připravily suvenýry, kterými
by se při jejich prodeji samy
představily a předvedly návštěvníkům.
Stejně prosíme o zapojení a pomoc i od všech členů zájmových organizací.
Věříme, že se společnou snahou všech podaří připravit
vzhled Vinoře co nejpůsobivěji
a co nejlépe, jak si tyto velké
historické dny zasluhují.
[fi]
devším však Katce Petrilakové,
která se postupem času stala
vedoucí, Lence a Karlovi Klivickým, Jitce Holečkové.
Velmi si také vážíme podpory
Místního úřadu ve Vinoři
a Sokola.
Tento Zpravodaj vyjde před
Vánoci, proto Vám přejeme
spokojené prožití vánočních
svátků a těšíme se, že se s Vámi
budeme setkávat na našich
akcích v roce 2008.
Šárka Lehmannová
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Ze životních osudů vinořských občanů

tentokrát o Jindřichu Bělohříbkovi,
majiteli vinořského zámku
O jeho životních osudech mnoho záznamů v našich písemnotech nemáme. Nejpodrobnější
zápis je od Jaroslava Erpeka,
dlouholetého vinořského kronikáře. Ani ten jej však osobně
neznal, protože do Vinoře přišel až na podzim 1945. Požádal tedy o názor na Jindřicha
Bělohříbka jeho podřízeného,
a to je onen zápis v místní kronice.
Do Vinoře přišel Jindřich Bělohříbek v květnu v roce 1925,
když koupil zámek a vinořské
panství od tehdejšího majitele
Ottokara hraběte Czernina. Se
zámkem získal i č.p. 130 a 131,
zámecký park, bažantnici, hospodářský dvůr a skleník. Uváděná cena, za kterou tyto nemovitosti pořídil, je značně
různá. V jednom případě je
uváděna cena 3,9 mil. Kč
a 600 tisíc za vnitřní vybavení,
ale Jaroslav Erpek uvádí částku více než dvojnásobnou.
Dovolává se přitom bývalého
zámeckého služebníka neuvedeného jména.
Jindřich Bělohříbek se narodil
v roce 1878 v Kyjově a jeho
osud a cesta až ke generálnímu
řediteli byla obdivuhodná. Ve
14 letech odešel do Ostravy
jako učeň koloniálního obchodu a za čtyři roky byl již obchodním příručím. Spokojen
však nebyl, práci ukončil
a přešel do Živnostenské banky
v Ostravě jako sluha. Soustavně na sebe upozorňoval bystrostí, pílí, zájmem o práci, a to
byly hlavní důvody jeho mimořádné kariéry. Postupně se vy14

pracoval na bankovního podúředníka, úředníka, šéfa oddělení a v roce 1909 byl jmenován
ředitelem pobočky banky; to
mu bylo 31 let. Tím však jeho
kariéra nekončí. V roce 1917
byl jmenován ředitelem úvěrového oddělení Živnostenské
banky v Praze a v roce 1919
generálním ředitelem. To bylo
završení jeho pracovní kariéry.
Jindřich Bělohříbek byl ženatý,
manželka pocházela z bohaté
rodiny stavitele a byla německé národnosti. Měli dvě dcery,
které měly německou vychovatelku a doma se mluvilo německy. Starší dcera Melanie
zemřela na tuberkulózu v mladém věku a je s rodiči pochována na vinořském hřbitově
v czerninské hrobce. Sklípky,
kde jsou rakve uloženy, však
označeny jmény nejsou. Při
vchodu do hrobky jsou po
pravé straně v horní řadě.
Druhá dcera Marie Luisa se
dožila vysokého věku a zemřela v roce 2001; bohužel přesnou informaci o jejím úmrtí nemáme a neznáme ani místo jejího posledního odpočinku.
Oba rodiče zemřeli v roce
1942, paní Bělohříbková v únoru a pan Bělohříbek po několika měsících, v srpnu. Dědičkou
všeho majetku po rodičích se
tak stala mladičká Marie
Luisa, jako jediný přímý žijící
potomek. V záznamech je uvedeno, že p. Bělohříbek byl
i významným akcionářem Ringhoferových závodů a údajně
mu patřily i mnohé další
majetky.
zima 2007

Pak Bělohříbek měl pověst člověka velmi náročného a přísného, nejen vůči podřízeným
a rodině, ale i vůči sobě samému. Jeho podřízení se o něm
vyjadřovali jako o člověku tvrdém, až necitelném, především
však vždy mimořádně šetrném.
Tyto vlastnosti mu vynesly
velké bohatství.
Z hlediska příštích let byl velmi nešťastným rok 1939. Ihned
po příchodu německých okupačních sil obsadila tato vojska i vinořský zámek. Slečna
Marie Luisa v něm žila se svou
německou
vychovatelkou
a pravděpodobně přijala i německé občanství. To byly rozhodující a hlavní důvody, pro
které byl zámek po válce zkonfiskován podle obou Dekretů
prezidenta republiky. Nebyly to
pro slečnu Bělohříbkovou
lehké dny, ale to by již byla
další kapitola.
Koncem války sloužila část
zámku jako vojenská polní nemocnice a ubytovna civilních
uprchlíků před frontou.
Po ukončení války byl krátký
čas v zámku štáb generála Tutuškina. Od roku 1945 spravoval zámek místní národní výbor a jeho snahou bylo, aby
zámek byl převeden do majetku obce. Ministerstvo zemědělství jako správce zámku žádost
zamítlo a pronajalo ho Jednotnému svazu českých zemědělců. Od srpna 1946 bylo v zámku umístěno 52 jugoslávských
chlapců a v přístavbě i mateřská škola.
K dalším vlastnickým změnám
došlo v březnu 1947 a zámek
byl přidělen ministerstvu zdravotnictví pro zřízení ústavu pro
doléčování dětí. V té době byly
i snahy zřídit zde nemocnici,
vinořský zpravodaj

ale k tomu nedošlo.
K dalším změnám pak dochází
v roce 1952, kdy je zámek přidělen do správy ministerstva
vnitra. Tento stav trvá dosud.
Snaha o převedení zámku do
majetku obce se nejméně čtyřikrát prosazovala u ministerstva vnitra a dalších centrálních orgánů, ale zatím vždy

bezúspěšně. Stejně intenzívní
jednání probíhá i v současné
době, ale kritická finanční situace jednotlivých rezortů jednání velmi ztěžuje.
Na závěr stojí za to připomenout, že v době, kdy byl zámek
v majetku rodiny Bělohříbkových, byly jednotlivé salóny
vyzdobeny uměleckými díly
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Vinořský park – ochránci přírody se činí
V hlavním městě Praze se nachází celkem 87 zvláště chráněných územích a jedním
z nich je i přírodní rezervace
Vinořský park, rozkládající se
v prostorách bývalé zámecké
obory a bezprostředně sousedící s pražskou městskou částí
Praha Vinoř.

Vinořského parku provádí
14. pražská organizace Českého svazu ochránců přírody
„Natura, quo vadis?“ z Prahy
10 – Malešic a to již třetím
rokem.
„Výsledkem naší činnosti je
uvnitř parku obnovená louka
na rozloze 4000 m2 a postupný

Magistrátem hl. m. Prahy svěřenou péči o několik lokalit

ústup invazních druhů bolševníku velkolepého a křídlatky“

vinořský zpravodaj
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malířů a dalších výtvarných
umělců. Tento inventář byl
koncem 40. let ze zámku odvezen a rozmístěn do různých
zámků a galerií Muzea hl. m.
Prahy apod. To je však již jiná
záležitost. V archivu máme
i k tomu několik informací,
k těm zase později.
[fi]
říká předseda organizace Tomáš Klouček.
Obnova louky probíhala na
jaře roku 2005. V postupném
sledu bylo dotčené území zbaveno hustého porostu náletových dřevin a spadlých stromů, aby mohla být plocha následně zorána a zvláčena. Tato
fáze probíhala ve spolupráci
s místními zemědělci z podniku VinAgro. Louka byla
následně oseta trávou. Od té
doby probíhá pravidelné letní
kosení a sběr sena.
Kromě obnovování louky se na
jiném místě Vinořského parku
mýtí invazní zástupci vyšších
rostlin – křídlatku (Reynoutria) a bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum).
Tyto zavlečené druhy jsou
odstraňovány, aby nezabraňovali růstu původních rostlin
daného biotopu. Zejména křídlatka je již na ústupu.
„Na dosavadní činnost v této
lokalitě hodláme během roku
2008 navázat naučnou stezkou
spojující Vinořský park s nedalekou přírodní památkou Satalická bažantnice“ informuje
předseda organizace Klouček
a dodává, že na stezku již organizace získala grant a záměr je
pozitivně vnímán na radnicích
Vinoře i Satalic.
Milan Maršálek
Foto – Tomáš Klouček
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Zaznamenali jsme
O 23. srpna ukončil ve Ctěnickém háji život sebevraždou
vinořský občan A.S.
O ve Vinoři se opět kradlo. Při
nákupu ve Večerce byla zákaznice okradena o peníze i klíče,
ve STROMu bylo vykradeno
auto
O denní tisk přinesl informaci
o katastrofálních požárech, které zachvátily Řecko. V ohni
byla polovina Řecka a byl zde
vyhlášen výjimečný stav. Zemřelo 61 lidí. Byly zničeny stovky domů a 70 tis. ha zemědělské půdy. Na pomoc proti požárům přijeli hasiči ze 17 zemí
EU včetně České republiky
O 29. 8. přinesl Čs. rozhlas
zprávu, že 30 starostů obcí sousedících s vojenským újezdem
Brdy založilo Ligu starostů
proti radaru (starostové jsou ze
Středočeského a Západočeského kraje)
O Sdružení sportovních klubů
ve spolupráci s Jezdeckou společností Ctěnice a spolupořadatelstvím MHMP organizovaly
Jezdecký den pro děti a mládež, ve kterém se uskutečnila
soutěž O pohár hlavního města
Prahy. Akce proběhla dne 1. 9.
O 4. září oznámila Praha a ČR
svůj zájem usilovat o pořádání
letních olympijských her v roce 2016. Dopis podepsal primátor hl. m. Prahy P. Bém
a prezident olympijského výboru Milan Jirásek
O zpráva z 8. září: ČR opět
sužuje velká voda. Na Bruntálsku bylo evakuováno asi 200
lidí, v zasažených oblastech
nešla elektřina. V Přerově kvůli
velké vodě vybuchl parovod.
Vznikl šestimetrový kráter a více než 100 domácností bylo

16

bez teplé vody. Voda zalila i
některé železniční tratě a silnice ve Slezsku. Hrozilo i protržení rybníka u Krnova a ohroženo bylo několik obcí. Největší spoušť napáchala voda v Rumunsku. Počasí zkomplikovalo
i setkání papeže s věřícími ve
Vídni
O 13. 9. přinesla MF Dnes
zprávu o zjištění nemoci šílených krav (CreutzfeldtovaJakobova nemoc) ve Slatině na
Ústeckoorlicku. Nemoc je přenosná na člověka a lék zatím
neexistuje
O 14. září byl dán do provozu
v prostorách bývalé drogerie
bankomat České spořitelny.
Letitý problém se konečně
vyřešil
O 16. září veliké množství
Američanů znovu demonstrovalo proti válce v Iráku; 150
demonstrantů bylo zatčeno
O 19. 9. proběhla stávka praktických lékařů a pediatrů. Podle zpráv se jí zúčastnilo 90%
lékařů. Lékaři stávkovali proti
nízké sazbě za pacienta. Pojišťovna nabídla zvýšit sazbu ze
36 Kč na 42 Kč
O ministryně školství Dana
Kuchtová 25. 9. rezignovala na
svou funkci. Při odchodu řekla:
odcházím jen kvůli politikaření
a nevybíravým útokům médií.
Neměla dost času, aby napravila chyby svých předchůdců
O Právo z 29. – 30. září přineslo zprávu, že chrám sv. Víta
s přilehlými nemovitostmi v areálu Pražského hradu patří státu.
Tak rozhodl ve čtvrtek 27. 9.
2007 Obvodní soud pro Prahu
1, který tím potvrdil lednové
rozhodnutí Nejvyššího soudu.
Případ se již řeší 14 let. Podle
zima 2007

vyjádření kardinála Miloslava
Vlka podá církev odvolání k
Ústavnímu soudu a nebude-li
žalobě vyhověno, je ještě možná cesta do Štrasburgu
O 5. října vydala elita české
inteligence výzvu k situaci
v českém školství
O 8. října bylo otevřeno nové
kadeřnictví, masáže a pedikúra
v bývalé prodejně drogerie

O z 8. na 9. října bylo potvrzeno vloupání do čtyř rodinných
domků ve Vinoři. Pachatelé
byli zjištěni
O na žádost pana starosty přijal
pana starostu, JUDr. Jana Červenku a Ing. Frant. Filipa pan
Theobald Czernin na zámku
v Dymokurech. Přítomna byla
i paní Polyxena Czerninová
a Ing. Tomáš Czernin. Předmětem jednání byla hrobka Czerninů na vinořském hřbitově
a zajištění její opravy
O Od roku 2008 se zvýší u potravin DPH z 5 % na 9 %, a to
se promítne do cen
O v noci z neděle 14. 10. na 15.
10. bylo vloupání do NORMY.
Odcizeny byly lahůdky a lihoviny. I v tomto případě byl
pachatel zjištěn
O 17. 10. byl místo zrušené
prodejny zeleniny otevřen obchod Grilování, potraviny a lahůdky (nájemci jsou opět
Potůčkovi)
O 18. 10. proběhl v Mariapoli
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další seminář Člověk a média.
Úroveň byla dosud jedna z nejvyšších
O 21. 10. uspořádala KŠK tradiční drakiádu- soutěž ve zhotovení a pouštění draků
O 25. října poprvé vzlétlo největší dopravní letadlo světa
Airbus A380. Odstartovalo z jihoasijského Singapuru a po
sedmi a půl hodinách přistálo
v australském Sydney. Na palubě bylo 455 pasažérů. Cestující byli všestranným komfortem nadšeni. Celkem letadlo
pojme až 850 pasažérů
O USA vyhlásily nové sankce
proti Íránu. Stalo se tak navzdory skutečnosti, že představitel mezinárodní agentury pro
atomovou energii prohlásil, že
nemá žádných informací o existenci jaderných zbraní v Íránu.
Americký postup je pro něj jenom přiléváním oleje do ohně
O 1. listopadu byl u Holečků
v Podskalí (č.p. 55) otevřen
dětský bazárek Hříbeček. Zákazníci zde najdou oblečení
všech dětských velikostí nové
i použité, kočárky, postýlky,
autosedačky atd.
O od 1. 11. došlo ke zdražení
chleba i pečiva; za rohlík již platíme 2,50 Kč. Pospíšila si i pošta
a ohlásila zdražení poštovného
od 1. 1. 2008. Např. za známku
na dopis zaplatíme od 1. 1. 2008
10 Kč (nyní 7,50 Kč)
O u příležitosti výročí Křišťálové noci v Německu (10. listopadu 1938) se sjelo do Prahy asi
400 neonacistů a asi 1 000
anarchistů a levicových radikálů. Část přijela ze zahraničí.
Proti nim stálo 1 600 policistů
republikových a 300 městských. Během soboty zatkli
policisté 396 demonstrantů.
Zraněno bylo 7 lidí, z toho
vinořský zpravodaj

Žádáme všechny občany o udržování našeho životního prostředí.
Odpady je možno bezproblémově odevzdat do firmy SITA CZ a.s.,
v Rosické ulici, nebo dohodnout jejich odvoz na MÚ.
jeden policista. Zásah policie
označil ministr vnitra za excelentní
O komise školská a kulturní
uspořádala v sobotu 10. listopadu tradiční dušičkový lampiónový průvod. I když počasí
nebylo příliš příznivé, byla celá
akce velmi úspěšná
O v pondělí 12. listopadu bylo
započato s pracemi na stavbě
školního areálu (pomocné provozy, dílny, školka, škola)
O podle MF ze 13. 11. podpořil prezident ČR V. Klaus výstavbu radaru v ČR. Řekl: „Považuji radar za formu vyjádření
transatlantické spolupráce mezi ČR a USA“
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magistrát hl. m. Prahy a DP
hl. m. Prahy schválily 13. 11.
2007 zdražení MHD od 1. ledna v průměru o 19 %. Takto
upravené ceny by měly být
platné ještě roce 2009
O v úterý 20. listopadu byla
promítána premiéra filmu z afrického Kamerunu Nohama na
rovníku, hlavou v nebi – dokumentární film o dávání a přijímání nejen o svátcích vánočních. Akce se konala v budově
Mariapoli ve velkém sále, který
byl zcela naplněn. Sponzory
filmu se stali: Václav Marisko –
ADV Studio, RWE Transgas
a.s., Swiss International Air
Lines a Hnutí fokoláre v ČR.
O
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3 měsíce života Kulturně vzdělávacího,
školicího a informačního centra
Kulturně vzdělávací, školící
a informační centrum (dále
jen KVC) má poměrně rozsáhlou a rozmanitou činnost, počínaje knihovnou, přes poskytování služeb internetu a kopírování, až po provoz mateřského centra.
M Naše knihovna se v říjnu
připojila k 11. ročníku celostátní akce Týden knihoven. Hlavními cíli této akce je pozvat
čtenáře do knihoven, informovat o nových službách, získat
nové čtenáře a propagovat četbu. Pro vinořskou knihovnu to
byla obrovská příležitost představit se v novém kabátě. S výzdobou knihovny nám pomohly děti z mateřské školy, žáci
prvního stupně ZŠ vyrobili
nádherné knižní záložky a žáci
2. stupně ZŠ vyrobili obal pro
svoji nejoblíbenější knihu.
Díky dětem a paní učitelkám se
při vstupu do budovy můžete
opravdu cítit jako v knihovně.
Děti z mateřské školy a mateřského centra se potkaly s opravdovou princeznou u perníkové chaloupky. Žáci 5. tříd si
prověřili své znalosti při zábavném testu. Druháci složili
zkoušku dovednosti a byli pasováni na “Malé čtenáře”.
Ani naší knihovně se nevyhne
technický pokrok (v příštím roce oslaví 115. výročí). V současné době pracujeme na přechodu na automatizovaný systém výpůjček. V praxi to bude
pro čtenáře znamenat lepší servis při vypůjčování či vracení
knih. Knihovně se blýská na
lepší časy… v příštím roce ji
18

budeme moci rozšířit o nové
tituly a dokonce čtenářům nabídneme možnost výpůjčky
nových periodik.
M Netradiční společenskou akcí v KVC byla Halloweenská
párty. Zájem malých strašidel,
čarodějnic, duchů o vydlabávání dýní nás trochu zaskočil. Díky paní Matulové, která nám
poskytla dýně ze své zahrádky,
se na všechny zúčastněné dostalo a povedl se nám příjemný
večer.
M Nesmíme opomenout jmenovat naší premiérovou Mikulášskou nadílku pro nejmenší.
Dle ohlasů se moc líbila a chtěla bych zde moc poděkovat
všem, kteří se na přípravě
„Mikulášské“ podíleli: maminkám z mateřského centra, Ivance Neprašové a Kubovi Tomkovi, kteří překonali trému
a zahráli před publikem, panu
Zahradníčkovi za zapůjčení ozvučení, panu řediteli Tellerovi
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za to, že nám zapůjčil školní
jídelnu, paní hospodářce Janě
Kulichové, že stihla ozdobit
vánoční stromeček a v neposlední řadě i našim zastupitelům, že kteří přispěli částkou
Kč 3.000,-.
M Své příznivce si získalo mateřské centrum. Název „Bublina“ si vybraly samy maminky
a díky nadšencům se může pyšnit např. krásným logem nebo
útulným prostředím. Dnes má
mateřské centrum své pravidelné návštěvníky a díky aktivním
maminkám i pravidelné programy. Rádi uvítáme i další kamarády, kteří si do Bubliny přijdou pohrát, něco vytvořit nebo
si s námi zacvičit, zazpívat,
naučit říkadla. Na žádost maminek bude od ledna rozšířena
i otevírací doba Bubliny. Zažádali jsme o začlenění do Sítě
mateřských center. Od členství
v síti si slibujeme získávání
zkušeností, účast na celorepublikových akcích a snad i dosažení na nějaký ten grant. Děkujeme firmám Stavebniny Václav Dlabač a Mobilky s.r.o.,
které poskytly mateřskému

vinořský zpravodaj

centru sponzorský dar. Díky
těmto darům přinese Ježíšek
dětem pod stromeček vybavení
herny a snad nám zbude pár
korunek na další dětské akti-

vity. Děkujeme samozřejmě
i jednotlivcům, kteří nám pomáhají nejen finančně, ale především svojí prací, aktivitou
a úsilím.

Hledáme:
M šachisty všech věkových skupin, kteří by měli zájem o sehrání „simultánky“ s mezinárodním mistrem v šachu, panem Josefem Přibylem
M zájemkyně o výtvarné techniky jako např. Enkaustik – malování žehličkou a horkým voskem, Decoupage – ubrousková
technika nebo korálkové šperky – na lanku nebo vlasci, smaltované šperky – na měděném výseku nebo knoflících, prostorové obrázky z pohledů, drátování
M lektory, učitele, lékaře, kteří by měli zájem s naším KVC spolupracovat
M „kreativce“, který by nám pomohl „polidštit“ název KVC a
případně navrhli jednoduché a výstižné logo
M sponzory, kteří by nám svým darem umožnili připravit rozmanitější program pro naše návštěvníky
Za jakoukoliv zpětnou vazbu předem děkujeme. Kontaktovat
nás můžete na tel. 720 513 756 nebo 286 851 181.

M Možná vy dospělí se cítíte
v nabídce programu KVC poněkud opomíjeni. Není tomu
tak. I na vás myslíme. Věříme,
že v příštím roce najdou cestu
k nám zájemci o besedy se spisovateli, vlastivědné nebo cestovatelské přednášky, o kurzy
na PC nebo jazykové kurzy,
kurzy tvořivosti atd.
Těšíme se na shledání s vámi
v knihovně, u počítače, na besedě, přednášce, nebo v mateřském centru a doufáme, že
informace o programu KVC
nenajdete pouze na oznamovací tabuli u hřbitova, ale už i na
vlastních webových stránkách.
Přejeme všem pohodový
a úspěšný rok 2008!
Za KVC a mateřské centrum
Bublina
Markéta Hadrabová
Dvořáková

Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum
Opočínská 364, Praha – Vinoř

ANGLIČTINA A ITALŠTINA V KVC
LEDEN - BŘEZEN
1) Angličtina pro děti 3-4 let začátečníci:
zábavnou formou
výuka max. 5 dětí ve skupině, 1-2x týdně po 45 minutách
2) Angličtina pro předškoláky 5 - 7 let začátečníci:
výuka max. 6 dětí ve skupině, 1-2x týdně po 45 minutách
3) Angličtina školáci 7-8 let začátečníci:
výuka max. 6 dětí ve skupině, 1 x týdně po 45 minutách
4) Angličtina školáci pokročilí 8-10 let:
pro děti, které slušnou angličtinu měly nejméně jeden rok
výuka max. 6 dětí ve skupině, 1-2 x týdně po 60 minutách

PROVOZNÍ DOBA BUBLINY OD 2. 1. 2008

5) Angličtina NEJEN pro maminky – začátečnice:
základní osvojení si anglické gramatiky a konverzačních témat
výuka max. 8 studentů v kurzu, 1 x týdně po 90 minutách
6) Angličtina NEJEN pro maminky
- notorické začátečnice a mírně pokročilé:
upevňovací kurz koncipovaný hlavně konverzačně
výuka max. 8 studentů v kurzu, 1 x týdně po 1, 5 hodině

PONDĚLÍ

HERNA

9 – 12

ÚTERÝ

HERNA

9 – 12

STŘEDA

TVOŘIVOST

9 - 12

HERNA

14 – 17:30

ČTVRTEK

HERNA

9 – 12

8) Italština pro začátečníky – rychlokurz:
výuka max. 8 studentů v kurzu, 1 x týdně po 90 minutách

PÁTEK

CVIČENÍČKO

9 - 12

Navrhované dny pro výuku: úterý, středa, čtvrtek
Lektor: Klára Lowensteinová

(HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY)

VSTUPNÉ 30,- KČ
DOPORUČUJEME S SEBOU PŘEZUTÍ!

vinořský zpravodaj

7) Italština pro školáky od 10 do 14 let – začátečníci:
výuka max. 6 studentů v kurzu, 1 x týdně po 60 minutách

Cena jednotlivých kurzů bude stanovena dle počtu
přihlášených účastníků.
Předběžné přihlášky zasílejte do 15. 1. 2007 na adresu
kvc@praha-vinor.cz nebo objednávejte telefonicky na
720 513 756 u pí. Markéty Hadrabové Dvořákové.

zima 2007
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Ze života školy... září 2007 – prosinec 2007
O

Přístavba – začala 8.11.
2007, staví se provizorní jídelna, potom bude zbořena
stávající budova (cca leden
2008) a začne stavba. Stravování bude zajištěno nepřetržitě. Předpokládané dokončení
je listopad 2008, otevřít bychom chtěli od Nového roku
2009.
O ŠVP
O Sport – Uspořádali jsme
přebor školy v přespolním běhu – Miranovy duby XXI.ročník – zúčastnilo se 207 dětí.
O Reprezentanti školy běželi
Běh Michalkou, starší žákyně
zvítězily a postoupily do celopražského kola.
O Obvodní kolo ve stolním
tenise pořádané Domem dětí a
mládeže vyhráli naši mladší
žáci i žákyně, starší byli 2.,
resp.3. Mladší se zúčastní
celopražského kola.
O Badminton: naše děti již
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pravidelně nastupují v profesionálních soutěžích za Sokol
Meteor Radotín – hrají KP
družstev a krajské soutěže
jednotlivců (máme už jedenkrát finálovou účast a 3 x třetí
místo. Dále vyjeli naši hráči
na Přebor České obce sokolské do Českého Krumlova
a nejmladší žáci se zúčastnili
celostátního turnaje rovněž
v Krumlově, v družstvech ve
spojení s ASTROU Praha dokonce zvítězili. Na středu
a čtvrtek před Vánoci připravujeme náš turnaj pro rodiče
s dětmi.
O 18.12.pořádáme v naší hale
XXII.ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise – začínáme v 8:30 h – zveme.
O Světluška
O Stávka – vysvětlení
O Nebude LVVZ, plánujeme
zájezd – Lyžařský kurz se letos neuskuteční, protože se
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přihlásilo málo dětí. Letošní
sedmáci budou mít možnost
vyjet příští rok spolu se současnými šesťáky. Je naplánován zájezd do Španělska do
střediska Estartit (kousek od
francouzských hranic) s výletem do Barcelony a Girony.
O Zápis – do ZŠ bude ve středu 6.2. a ve čtvrtek 7.2. vždy
od 13 do 17 h na staré škole.
S sebou rodný list dítěte, OP
a budoucího prvňáčka. Zápis
do MŠ se koná ve školce ve
středu 26.3.2008 od 13 do 17 h.

vinořský zpravodaj
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Projekt Světluška

V letošním školním roce
pokračujeme v projektu
„Srdce na dlani“, avšak tentokrát jsme se zaměřili na
pomoc lidem s vadami zraku.
Připojili jsme se k dlouhodobému stěžejnímu projektu
Nadačního fondu Českého

rozhlasu „Světluška“ založenému na solidaritě a dobré
vůli lidí, kteří se rozhodli
darovat nevidomým dětem i
dospělým trochu světla.
19. září se konala v řadě měst
naší země sbírka na podporu
projektu „ Světluška“, k níž se

připojili také žáci 9.A, kteří v
kostýmech světlušek nabízeli
náramky a charitativní CD
Anety Langerové. Ta je
patronkou projektu a sama se
velmi snaží pomáhat zrakově
postiženým.
Skupina našich žáků chodila
po Vinoři a na různých místech předměty úspěšně prodávala. Žáci 9.A dokázali získat
peníze za 185 náramků a 10
CD A.Langerové, zejména
díky dobrotivosti a otevřeným
srdcím spoluobčanů, jimž
touto cestou děkujeme za
podporu a věříme, že společně
s námi prožili hřejivý pocit z
pomoci těm, kteří ji skutečně
potřebují.
V naší škole se o život zrakově postižených zajímáme i
nadále a zkoušíme se jejich
nelehký úděl co nejvíce
pochopit a poznat.
Žáci vinořské ZŠ

Volám Vás, dušičky, v tento chladný den,
ukažte se včas, doprovoďte nás...
Tímto jednoduchým zaklínadlem, které všichni účastníci
zopakovali, byl zahájen tradiční lampiónový průvod
„Putování za dušičkami“.
Datum bylo stanoveno na
10. 11. 2007, týden po Památce zesnulých.
Cesta, kterou průvod kráčel,
začala u místního hřbitova,
pokračovala ulicemi Vinoře,
svíčkami osvětleným Ctěnickým hájem, přes hráz rybníka
a skončila ve ctěnickém dolíku. Mnohačetný průvod dětí,
rodičů i prarodičů, nesoucích
lampióny, provázela cestou
řada nečekaných překvapení.
Lesem bloudily bílé a černé
dušičky, u křížku ožili (dle
vinořský zpravodaj

vinořské legendy) „mrtví milenci“, na hrázi rybníka hlídal
své dušičky pravý vodník.
Putování bylo završeno setkáním ve ctěnickém dolíku
a ukončeno malým rituálem:
nad kotlíkem, kde se vařily
„čarovné bylinky“, děti odříkaly další kouzelnou formulku a společně s dušičkami
očarovaly tajemný měšec, ve
kterém se pro každého skrýval malý talisman. Ten, společně s příjemnými zážitky ze
setkání s tajemnem, s přáteli,
zůstane milou vzpomínkou na
jeden chladný podzimní podvečer...
Michaela Spěváčková
KŠK
zima 2007
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Drakiáda
V neděli 21. října 2007 se na fotbalovém hřišti sešly děti se svými rodiči (i prarodiči) na drakiádě. Celé
odpoledne se draci vznášeli nad hřištěm. Všechny kategorie byly plně obsazeny (např. drak ve vzduchu nejvýše a nejdříve, drak největší, doma vyrobený, drak nejmenší, ...).
Malou odměnu si nakonec odnesli všichni. M. Brothánková, KŠK

Připojte se k dětem ve Vinoři a pomozte dětem v Kongu
Těší nás, že mnoho lidí z Vinoře i okolí si udělá čas mezi
vším shonem a přijde o prosincových nedělích navečer na
adventní koncerty do kostela
Povýšení sv. Kříže.
Letos mají návštěvníci možnost podpořit projekt dětí 1. –
3. tříd, které se svými učitelkami nakreslily přání k Vánocům. Tato přáníčka můžete
zakoupit právě před anebo po
koncertě v kostele, a v pracovních dnech také v knihkupectví

u paní Rytinové za doporučenou cenu 5,- Kč/kus. Další
možnost bude také při Živém
Betlému 23. 12. 2007 od 16 do
17 hodin před kostelem.
Když pošlete toto přání svým
blízkým, dozvědí se toto:
„Koupí tohoto přání jste podpořili projekt dětí 1. – 3. ročníků ZŠ Praha Vinoř. Výtěžek
z prodeje bude zaslán ve prospěch dostavby gymnázia
a středního odborného učiliště
v konžské Kinshase. Více na

Oslava svátku svatého Mikuláše
Dne 1. 12. 2007 se uskutečnila
v Centru Mariapoli ve Vinoři
oslava svatého Mikuláše. Byla
to opravdová oslava, kdy se
snažily děti obdarovat jedny
druhé. Některé děti z Vinoře
nacvičily scénku o sv. Mikuláši. Byl to příběh o rodičích,
kteří neměli peníze na to, aby
mohli koupit dětem dárky. Tatínek šel prodat perský koberec,
za který dostal mnoho peněz.
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Byl to právě Mikuláš, který ho
od něho koupil. Za tyto peníze
mohl koupit dárky dětem.
Druhý den NĚKDO zaklepal,
a k jejich překvapení jim přinesl jejich perský koberec.
Scénka se líbila a navodila pěknou atmosféru. „Ukazovací“
písničky pak rozproudily pohyb mezi dětmi. Děti si také
připravily malý „dárek“ pro
svatého Mikuláše, aby obdarozima 2007

www.charita-adopce.“
Na těchto stránkách v rubrice
Kde pomáháme – Kongo se
dozvíte víc.
Vyhodnocení projektu s celkovou částkou, kterou zašleme
na příslušný projekt, oznámíme v příštím čísle Vinořského
zpravodaje.
Za ZŠ Vinoř paní učitelka
Monika Dragounová
a za pastorační radu farnosti
Ludmila Obručová
vání bylo vzájemné.
Nejvíce očekávaný příchod
Mikuláše byl jako vždy tou
nejkrásnější chvílí.
Děkujeme všem mladým, kteří
se podíleli na této akci a s radostí se věnovali dětem.
Hnutí fokoláre

Vánoce ve Vinořské farnosti

Dárek nejcennější
Vánoce, kdy oslavujeme narození Ježíše jako Boží dar nám lidem, inspirovaly člověka k tomu,
aby i on obdaroval své drahé.
Avšak tento zvyk se stal postupně pouhou atrapou. Darované
věci se pomalu stávají bezcennými, vezmeme-li v úvahu často jejich nepřiměřené množství,
často i absenci skutečného citu.
Uvědomme si, že dar nejcennější, který si vzájemně můžeme dát, je čas. Čas svým dětem,
starým rodičům i životním
partnerům. Hodnotu darova-

ného času dokumentuje událost v rodině mé známé:
„Rodina se šesti dětmi zakoupila starší domek ve východních Čechách. Jejich syn začal
mít časem velké problémy ve
škole, kde byl šikanován od
svých spolužáků. Tuto „kampaň“ vedl chlapec, jehož rodiče byli vlastníky prosperující
firmy a krásného domu. Nepomohly intervence rodičů ve
škole. Byli i na policii upozornit na tuto záležitost.
Maminku chlapce napadla výborná myšlenka. Počkala před
školou, až děti půjdou domů

a kluka, který jejího syna tyranizoval, pozvala na zmrzlinu.
Překvapený její nabídku přijal.
V cukrárně se jej ptala, proč
jejímu synovi stále ubližuje, co
je příčinou jeho nenávisti. Kluk
řekl, že jejímu synovi moc závidí. Ona, překvapená jeho odpovědí, se jej ptala, co mu on,
který si všechno může dopřát,
může závidět. Řekl: závidím mu
jeho rodinu. On není sám, má
si s kým povídat, má si s kým
hrát. Já jsem stále sám, naši
jenom pracují a na mě nemají
nikdy čas. Tak otevřela moje
známá chlapci dveře do jejich
rodiny a kluci se spřátelili.“
Jitka

Vánoční pozvání

Foto © Magdalena Rytinová, 2007

V době vánočních svátků bychom Vás rádi pozvali na Půlnoční mši svatou, která bude letos opravdu
o půlnoci.
Ještě před tím, než usednete k vánočnímu stolu, přijďte si připálit vlastní svíčku od betlémského světla na Štědrý den odpoledne od 14 do 16 hodin v našem kostele. Letos již pošesté budeme mít možnost
se i v naší obci připojit k tomuto novodobému
krásnému vánočnímu zvyku.
Třetí pozvání je pro manžele, kteří uzavřeli svátost manželství v kostele. V neděli 30.12. na svátek svaté Rodiny – Marie, Josefa a Ježíše – při
mši sv. v 9:00 hodin si připomeneme při obnoV KOSTELE POV¯·ENÍ SV. K¤ÍÎE VE VINO¤I
vě manželských slibů, že jsme si v den svatby slíV˘tûÏek z dobrovolného vstupného
bude vûnován na opravu varhan
bili lásku, úctu a věrnost.
kostela Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe
Čtvrté pozvání je na Silvestra, kdy ještě před
v Praze – Vinoﬁi.
bujarým veselím se chceme chvíli ztišit a podě2. 12. 2007, nedûle
18:00 hodin
Pûveck˘ sbor CAMERATA a sólisté
kovat za všechno, co nám bylo dáno uplynulý
Sbormistrynû: Jana Îofáková,
Veronika Dvoﬁáãková Îofáková
rok. Děkovná bohoslužba začíná v 17:00 hodin
Na programu budou skladby G. F. Händela,
A. Michny z Otradovic, Z. Luká‰e, L. Fischera,
v kostele.
písnû skupiny GEN ROSSO a dal‰í.
25.12. Narození Páně
Mše svatá

9. 12. 2007, nedûle
18:00 hodin
KLASIKA s kytarou a pﬁíãnou flétnou
Kytara: Renata Vyhnalová, Jana Kyselá,
pﬁíãná flétna: Maru‰ka Kofránková
Skladby G. F. Händela (Largo), J. S. Bacha (Arioso),
A. Vivaldiho (Zima), M. Tesaﬁe a keltské písnû.

9.00 hod.

26.12. Svátek sv. Štěpána 9.00 hod.
Mše svatá
1.1.

Nový rok
9.00 hod.
Novoroční bohoslužba

6.1.

Svátek Tří králů
9.00 hod.
Mše svatá (konec Vánoc)
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A DV E N T N Í
KONCERTY

16. 12. 2007, nedûle
18:00 hodin
ManÏelé Jana a Miroslav RADOVI a hosté
KﬁesÈanské písnû, spirituály, Ïalmy.
Pﬁedd zaãátkem
m
koncertÛ
Û a poo jejich
h
skonãeníí lzee zakoupitt
pohledyy vytvoﬁenéé dûtmii
z 1.. - 3.. roãníku
u Z··
vee Vinoﬁii naa podporu
u
dostavbyy gymnáziaa
v Kinshasee v Kongu.

23. 12. 2007, nedûle
18:00 hodin
VÁNOâNÍ KONCERT
Albína Hou‰ková, soprán
Pavel Kleãka (host Státní opery Praha), baryton
Mirek Navrátil, varhany
Klasické chrámové skladby, spirituály
a vánoãní písnû.

Vícee o projektu
u naa
www.charita-adopce.cz

PÛl hodiny pﬁed a po koncertech bude moÏné
na místû zakoupit duchovní literaturu
a pﬁípadnû i nahrávky úãinkujících.

zima 2007
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Sport ve Vinoři

Adamu Koutovi
opět patří gratulace

Stal se vítězem evropského seriálu LO Formel
Renault 2.0. V závěrečném dvojzávodě (v neděli)
si počínal velmi takticky, dojel pátý a třetí a jel
nejrychlejší kolo závodu. Tyto výsledky mu v závodě na Salzburgringu přinesly v konečném hodnocení celkové vítězství.
Blahopřejeme ke všem dosaženým úspěchům
v roce 2007 a přejeme stejně úspěšný i rok 2008.
[r.č.]

On the road III.

ĚŽ

SOUT

On the Road III:
Ve Vinoři se také hrával vynikající hokej.
Na snímku jsou mistři, kteří dokázali porazit
slavné hokejové kluby jako třeba Spartu, ČLTK
a další. Dokáže někdo uhodnout všechny hráče
i s trenérem?
Výherce bude opět odměněn na prosincovém
zasedání zastupitelstva 2008.
Kdo uhodne správná jména? Vaše odpovědi
doručte na MÚ Praha-Vinoř. Na zasedání zastupitelstva, bude provedeno slosování výherce.
24
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Zaznamenali jsme

Blahopřejeme
Blahopřání našim občanům,
kteří oslavili v roce 2007 svá
životní jubilea:
leden
MESTEKOVÁ Marta
KORBIČKOVÁ Růžena
KŘENKOVÁ Růžena
ZELINKOVÁ Růžena

83 let
75 let
83 let
86 let

únor
KOUDELKA Alois
ŠTĚPÁNKOVÁ Jiřina
BLOVSKÁ Markéta
ALTMANOVÁ Helena
TESAŘ Vilém
MAZÁNKOVÁ Jiřina
JAVORA Josef
STEJSKALOVÁ Jar.

83 let
85 let
87 let
82 let
70 let
86 let
70 let
80 let

březen
CIHLÁŘ Jiří
PROCHÁZKA Josef
PEŠTOVÁ Jarmila
BERNÁTH Josef
ZIMA František
MAREK Jaromír
NOUŠA Jiří
VODVÁŘKOVÁ Dobr.
NOVÁK Václav
DOLEŽAL Ladislav

84 let
81 let
85 let
80 let
85 let
70 let
75 let
83 let
83 let
85 let

duben
KUBROVÁ Marta
VŠETEČKOVÁ Mar.
HAVLÍKOVÁ Libuše
KYŠPERSKÁ Vilemína
BRABENCOVÁ Libuše

80 let
81 let
86 let
70 let
81 let

květen
PECKA Miroslav
PTÁČNÍK Josef
PRCHALOVÁ Anna
POTŮČEK Václav
HRNČÁLOVÁ Marie
JEŽKOVÁ Jitka
vinořský zpravodaj

75 let
83 let
70 let
80 let
86 let
70 let

MÍKOVÁ Jaroslava
JIRKOVÁ Antonie
PAROLEK Jaromír

70 let
81 let
75 let

červen
ZÍTEK Antonín
KLIVICKÁ Božena
SEMECKÝ Jaroslav
HLADÍKOVÁ Antonie
HAFINEC Miroslav
HRADECKÁ Marie
SVOBODOVÁ Libuše
KOUT Miroslav
KOMÁRKOVÁ Marta
KOBEROVÁ Libuše

80 let
92 let
82 let
83 let
80 let
91 let
97 let
85 let
75 let
81 let

červenec
LIEROVÁ Marie
BÖHM Bohumil
POKORÁK František
ŠPÁNKOVÁ Milena

80 let
70 let
81 let
75 let

srpen
CELEROVÁ Dagmar
HORÁK František
KOUDELKOVÁ Marie
MESTEKOVÁ Vlasta
TROST Karel

70 let
82 let
83 let
80 let
84 let

září
KOBERA Josef
JEŽEK Stanislav
BUDAŘOVÁ Marie
FLÍGROVÁ Ludmila
VYBÍRAL Emil
ZEMANOVÁ Lidmila
MORAVČÍKOVÁ Irena
BRYCHOVÁ Ludmila
PTÁČNÍKOVÁ Danuše

82 let
75 let
70 let
81 let
75 let
96 let
75 let
87 let
80 let

říjen
PRAVDOVÁ Anna
SEVEROVÁ Vlasta
KURÁKOVÁ Antonie
TESAŘOVÁ Amálie
ŠULCOVÁ Helena
MALÁ Růžena
KLIFNEROVÁ Jarmila

91 let
88 let
82 let
80 let
82 let
86 let
85 let

zima 2007

listopad
STRNISKOVÁ Frant.
ZÍTKOVÁ Věra
PAPAJOVÁ Margita
HÖHNE Reinhold
DOBEŠOVÁ Růžena
ŠÍMA Rudolf
MARYSKO František
BLOVSKÝ Jaroslav
FRANCÁN Václav
ZAJÍČKOVÁ Emilie

84 let
83 let
81 let
70 let
96 let
75 let
81 let
90 let
83 let
90 let

Na návštěvě u jubilantů.
prosinec
MARYSKOVÁ Marie
HOLEČKOVÁ Květosl.
HORÁČKOVÁ Marie
KUBKOVÁ Johana
OBRANSKÁ Růžena
HUBKA Jaroslav
BENDOVÁ Vlasta
MORAVČÍK Jan
HŘEBÍČEK Václav
HOLÁ Věra
ANTOŠOVÁ Ludmila
RŮŽIČKOVÁ Vlasta

80 let
84 let
87 let
94 let
83 let
82 let
81 let
80 let
75 let
81 let
85 let
82 let

Co se děje ve Vinoři

UPANIŠÁDY
Pěvecké sdružení, 9 členek,
scházíme se od května tohoto
roku a zpíváme si pro radost.
S laskavým dovolením ředitele
školy A. Tellera trénujeme
každé úterý od 18.30 v nové
škole.
Zpíváme chasntings – posvátné zpěvy P. Tervínové, mantras
H. Marschala, lidové písně
i písně vlastní tvorby.
Doprovázíme se jednoduchými
nástroji (buben, kytara, chrastítka atd.). Občas přijedeme
zazpívat tomu, kdo si nás
pozve. Důležitý je prostor, kde
zpíváme.
Přivítali bychom každého, kdo
zpívá rád nebo hraje na nějaký
hudební nástroj. P. Tervínová říká, že když zpívá chantings, je to pro ni nejkrásnější forma motlitby a my s ní souhlasíme.
Na našem snímku bohužel chybí, Marie Cabajová a Jiřina Mojžíšová
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INSTALATÉRSTVÍ, TOPENÁØSTVÍ
Provádíme nové instalace,
rekonstrukce,
opravy a pøípojky.

Tel.: 605 444 450
Hoffmanův dvůr
zve srdečně všechny milovníky dobré muziky
na

COUNTRY VEČER
25.1. 2008 od 20.00 hod.

K tanci a poslechu hraje skupina

HAWAY
15.9. 2007 proběhla na Hoffmanově dvoře umisťovací výstava zvířat s vyhlášením soutěže o nejhezčího “Vinořského voříška”. Podrobnou reportáž s fotografiemi zveřejníme v jarním vydání vinořského
zpravodaje.

vinořský zpravodaj

Rezervace stolů/míst k sezení
na tel: 732 576 364

Více o kapele na:
www.haway.cz
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