


Ahoj Vinořáci,

Často slyším pochvalu (rád),

že se podstatně zlepšila infor-

movanost. I když ještě máme

pořád co zlepšovat, došlo

opravdu k razantní změně,

zvláště na internetu. Jenom

pro porovnání uvedu četnost

Slovo starosty
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dení kanalizace, plynu a vody

do Ctěnic, 19.5. 75. výročí za-

ložení Obce baráčnické, 11.6.

otevření Kulturního střediska,

18.6. 50 let založení Střelec-

kého klubu Přezletice, 18.6.

otevření rekonstruované spoři-

telny, 20.6. narozeniny nej-

staršího Vinořáka, 97 let paní

Svobodové, 12.7. Miss Deaf

World v Hoffmanově dvoře,

25.7. natáčení amerického

filmu Wanted s Angelinou

Jolie a Morganem Freemanem

ve Vinoři, 3.9. kompletní otev-

ření Kulturního střediska, ma-

teřského centra a knihovny,

14.9. zahájení  provozu ban-

komatu, 17.9. Vinořský voří-

šek, 21.10. Drakiáda, 25.10.

výlov rybníka V Obůrkách,

29.10. zahájení přístavby ško-

ly a MŠ, 22.11. lampionový

průvod, 5.12. Mikuláš ve škol-

ní jídelně, 3.12. otevřena nová

restaurace Doň Pivoň, advent-

ní koncerty, živý betlém,

21.12. poslední zasedání zas-

tupitelstva MČ a závěr roku.

K těmto událostem je třeba

ještě přidat celou řadu vý-

znamných sportovních akcí,

např. Mistrovství republiky v

badmintonu dospělých i junio-

rů, Mistrovství Prahy v orien-

tačním závodu, tenisové, ping-

pongové, fotbalové, florbalové

a nohejbalové turnaje, jezdec-

ké soutěže, dále kulturních

akcí v Hoffmanově dvoře,

Kulturním, vzdělávacím a ma-

teřském centru, knihovně, ve

společenské místnosti i v Cent-

ru Mariapoli. To vše je dopro-

vázeno řadou fotografií. 

A co nás čeká letos? Vypraco-

vání strategického plánu roz-

voje Vinoře a konečné podoby

územního plánu, postupné do-

končení výstavby Na Dlou-

Ohlédnutí za událostí roku 2008 – volba prezidenta ČR:
Volby měly spíše podobu honu na lišku než důstojné akce.
Ale jak to již bývá, posílení honci se postřelili navzájem a liška
tak mohla pohodlně dokráčet do své rezidence.
Nezbývá než souhlasit s exprezidentem Havlem:
Pravda a láska opět zvítězila nad lží a nenávistí…
f.s.
MČ část Praha-Vinoř blahopřeje panu Václavu Klausovi
ke zvolení prezidentem ČR.

(foto z návštěvy presidenta ČR V. Klause ve Vinoři v říjnu 2006)

dřívějších „aktualit“: 13. 8.

2005 krátká zpráva o tom, že

v TV bude reportáž o Vinoři.

Další „aktualita“ je pak až

z 27. 3. 2006, návštěvnost

stránek prakticky nulová.

Od listopadu 2007 je zveřej-

ňování informací na našich

stránkách nepoměrně častější,

návštěvnost cca. 2500 za mě-

síc. Z archivu našich stránek si

můžeme textově i obrazově

připomenout veškeré důležité

události minulého roku, jako

například:

13.1. Společenský ples, 5.2.

rekonstrukce Živanické, 9.2.

po dlouhé době opět svatba na

úřadu MČ, 27.3. prezentace

Vinoře v SRN, 4.4. nový Vi-

nořský zpravodaj a jeho distri-

buce, 12.4. pohřeb kněze Kar-

la Pilíka, 18.4. vítání občánků,

30.4. Čarodějnice, 9.5. zave-



Sloupek senátora

3vinořský zpravodaj jaro 2008

Velmi důležitým pocitem pů-

sobícím na vnímání našeho

života, života našich blízkých

je pocit bezpečnosti. Všichni

jsme se při své každodenní

činnosti setkali s různými si-

tuacemi a vlivy, kdy jsme

pociťovali úzkost i strach ať už

o sebe nebo o naše děti a pří-

buzné. Když nás tato obava

přešla, položili jsme si otázku,

kdo vlastně odpovídá za naši

bezpečnost, ochranu našeho

zdraví a majetku a za veřejný

pořádek. Odpověď jsme našli

velice rychle, je to přeci poli-

cie, ať už Policie České repub-

liky nebo Policie městská.

Hned po té si klademe další

otázku, kdy jsem naposledy

viděl policistu? V okolí naše-

ho bydliště nebo při cestách

do práce? Společně si jistě

odpovídáme: ani se nepamatu-

ji nebo  policistů je v ulicích

málo.

Poslanecká sněmovna bude

v březnu projednávat návrh

nového zákona „O Policii ČR“.

Jedním z hlavních záměrů

zákona je tzv. „očistit“ policii

od všech přebytečných úkonů

(roznášení soudních obsílek,

asistence u exekucí, zbytečná

asistence u drobných havárií

atd.), omezit duplicitu na veli-

telských úrovních (u někte-

rých velitelství máme poměr

jeden velitel na dva policisty

ve výkonu) a navázat užší spo-

lupráci s občany a místními

radnicemi. Tyto opatření po-

vedou k tomu, že budeme

v ulicích od roku 2009 vidět

více policistů, kteří se budou

daleko důsledněji zabývat ve-

řejným pořádkem a naší bez-

pečností. 

Sázka na moderní, vzdělané

a technicky vybavené policis-

ty by měla přinést ovoce v po-

době snížení kriminality v uli-

cích, zvýšení bezpečnosti ob-

čanů, lepší komunikaci mezi

občany a policisty a obnovit

důvěru v Policii ČR.

Tomáš Kladívko, poslanec
PSP ČR

hých, pokračování stavby ško-

ly, obrovský nárůst dopravy

a potřeby parkovacích míst,

rekonstrukce domu Mladobo-

leslavská 8, kruhový objezd na

začátku Vinoře a propojka

Mladoboles lavská-Draž-

kovská, chodníky a přechod

u Unigy, naučná stezka Vinoř-

ským parkem, řada jednání

o zpřístupnění Vinořského

zámku a jeho zapojení do infra-

struktury Vinoře, stejně jako

celá řada jednání ohledně

majetku MČ Vinoř, zlepšení

bezpečnosti a životního prostře-

dí a posílení našich pravomocí.

Zřejmě se nám všechno nepo-

daří, určitě se ale o to budeme

všichni snažit ze všech sil.

Přeji Vám krásné a příjemné

jarní dny, veselé Velikonoce,

něžnějšímu pohlaví nešizenou

pomlázku (-ou) a dětem boha-

tou koledu.

f.s.

Vážení Vinořáci,
v roce 2007 jste na tomto místě mohli vidět svého zástupce v Se-
nátu ČR, pana Josefa Pavlatu.  Letos jsem ho vystřídal já, abys-
te se tak mohli seznámit i se svým zástupcem v Poslanecké sně-
movně. 
Zde mám na starosti kromě jiného bezpečnost, což jistě bude
zajímat každého z Vás.

Budou policisté vidět v ulicích?



na na MZ

MZ nevyhovělo žádosti Čes.

svazu ochránců přírody a nes-

chválilo požadovaný příspěvek

15 tis. Kč na vybudování nauč-

né stezky

MZ po projednání schválilo

zrušení telefonní linky v penzi-

onu pro seniory v ulici Křemíl-

kova. Důvodem je měsíční pau-

šál 790 Kč a měsíčně je protele-

fonováno v průměru jen 20 Kč

žádost TJ Sokol o finanční

příspěvek 150 tis. Kč bude pro-

jednána po doplnění podkladů

na únorovém zasedání

MZ souhlasilo s podáním žá-

dosti o svěření pozemků p.č.:

260, 679/1, 678, 1565/1,

1565/2 do správy MČ Praha –

Vinoř

termíny pro zasedání MZ

byly stanoveny na: 7. 2.; 6. 3.;

3. 4.; 15. 5.; 19. 6.

stanovisko ke golfu kolem

zámku bude projednáno na

zasedání MZ dne 7. 2.

III. Informace starosty:
problematika pronájmu spo-

lečenské místnosti, využití

zámku, znečištění ulic Bohda-

nečská a Semtínská, budování

naučné stezky, přístavba ZŠ,

bezdrátový internet, golf kolem

zámku, dopravní značení, kad-

mium na úložišti, podpis

smlouvy s partnerským měs-

tem, kulturně vzdělávací a in-

formační centrum, program

rozvoje městské části, dešťová

kanalizace na náměstí.

IV. Připomínky zastupitelů:
volné pobíhání psů a možné

důsledky

instalace litinových brzdných

pasů v ulici Chvojenecká
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Místní úřad informuje

Na 12. zasedání dne 21. pro-
since 2007 místní zastupitel-
stvo projednalo:

I. Zprávy z jednání ZHMP:
MHMP získal od státního

statku 14 000 m2 plochy kolem

Biologického rybníka. MČ Pra-

ha - Vinoř byla přidělena dota-

ce 1 mil. Kč na budování chod-

níků a 2 mil. Kč na přístavbu

školy. Další částka na dostavbu

školy je zařazena v kapitálo-

vých výdajích rozpočtu MHMP.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dále

projednalo zastavení provozu

automatů a zákaz poskytování

sexuálních služeb v celé Praze

a zdražení pozemků na území

Prahy.

II. Nové úkoly:
MZ projednalo a schválilo

rozpočet vedlejší hospodářské

činnosti pro r. 2008:

výnosy celkem  5 094 tis. Kč

náklady celkem  3 050 tis. Kč

výsledek hospodaření

2 044 tis. Kč

zapojení do rozpočtu

2 000 tis. Kč

rozpočet pro rok 2008 byl

schválen ve výši 13 813 tis. Kč,

po konsolidaci 13 703 tis. Kč

jako definitivní. Podrobný roz-

počet bude zveřejněn na úřední

desce

MZ schválilo změnu rozpo-

čtu k 31. 12. 2007

MZ vyhovělo žádosti Karla

Zemánka a odsouhlasilo pře-

chod nájmu bytu č. 1, Bohda-

nečská 250 na syna Tomáše

Zemánka. Karel Zemánek se

oženil a bydlí s paní Jitkou

Zemánkovou na adrese Bohda-

nečská 249, Praha – Vinoř

MZ vzalo na vědomí žádost

MUDr. Jana Krause na výměnu

bytu za menší ve státním, druž-

stevním nebo osobním vlastnic-

tví

MZ souhlasí s uzavřením

smluv s firmou Telefonica O2

o zřízení věcného břemene

v ulicích Rosická a U Bakaláře

MZ projednalo návrh na

změnu peněžních odměn u pří-

ležitosti životního jubilea a roz-

hodlo:

70 let 500 Kč

80 let 1 500 Kč

75 let 1 000 Kč

85 let 2 000 Kč

90 let a každý další rok 2 000

Kč

Na nepeněžní dárky při vítání

dětí bude uvolněna částka do

20 tis. Kč, která bude rozdělena

podle počtu dětí

rozhodnutí o žádosti manže-

lů Šimůnkových, V Podskalí

413, ohledně změny územního

plánu bylo přesunuto na únoro-

vé zasedání MZ

Nápravník Petr, Bohdaneč-

ská 543, Praha – Vinoř požádal

o možnost odkoupení obecního

pozemku p.č. 293/1 o výměře

60 m2. Jednáním s panem Ná-

pravníkem o geometrickém za-

měření a úředním odhadu po-

zemku byl pověřen Ing. Kusík,

stavební technik MÚ. Záměr na

stavbu garážového stání pro

2 automobily bude zveřejněn

paní Miroslava Zvolánková

požádala o pronájem společen-

ské místnosti (bývalá prodejna

plynu) v Chaltické ulici k pro-

vozování nekuřácké čajovny

a kavárny. MZ žádosti vyhově-

lo za roční nájemné 40 tis. Kč.

Návrhem smlouvy byl pověřen

p. starosta; smlouva bude před

konečným podpisem projedná-
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oprava modlitebny církve

československé husitské

směrování autobusových li-

nek po otevření Metra C v Let-

ňanech.

Na 13. zasedání místního
zastupitelstva dne 7. 2. 2008
zastupitelstvo projednalo:

I. Zprávy z jednání ZHMP:
starostům MČ a zastupitelům

MHMP bylo schváleno vydání

parkovacích karet pro obvod

Praha 1.

II. Úkoly z minulého zastupi-
telstva:

MZ vyhovělo žádosti manže-

lů Šimůnkových, bytem Praha

– Vinoř, V Podskalí 413 a sou-

hlasí se změnou územního plá-

nu u parcely č. 97 – zahrada

na čistě obytné (řešení bytové

situace)

vzhledem k tomu, že nebyly

dodány všechny potřebné nále-

žitosti, MZ odložilo vyřízení

žádosti TJ Sokol o finanční

podporu

MZ vyslovilo souhlas se

změnou územního plánu na

SO2 na pozemcích Zámecký

golf Praha (Sekyra golf resort).

Souhlas podmínilo splněním

podmínek, které jsou v zápise

jmenovitě uvedené.

III. Nové úkoly:
místní zastupitelstvo schváli-

lo s platností od 1. 4. 2008 zvý-

šení nájemného u pozemků

sloužících podnikání a nájem-

ného nebytových prostor

o 2,8 %. Tato úprava se netýká

zahrádkářské kolonie a VIN

AGRA

MZ schválilo prodloužení

nájemní smlouvy paní Janě Ko-

lářové, Mladoboleslavská 515,

do 31. 8. 2011

MZ uložilo stavebnímu tech-

nikovi Ing. Kusíkovi předložit

další cenové nabídky firem na

čistění okapů a instalaci hrotů

proti ptactvu na domě č.p. 249

– 250

MZ pověřilo starostu jedná-

ním s fy Čakus o předložení

nabídky k vybudování parko-

viště v Opočínské ulici s alter-

nativou položení zámkové dlaž-

by nebo plastových zatravňova-

cích prvků

MZ schválilo pro 1. čtvrtletí

navýšení velkoobjemových

kontejnerů ze 3 na 5 (úhrada

bude provedena z rozpočtu

MČ). Pro další čtvrtletí požádá

o finanční pomoc MHMP sta-

rosta MČ

vzhledem ke špatnému stavu

oken v nástavbách v domech

č.p 249 – 250 uložilo MZ Ing.

Kusíkovi předložit do příštího

jednání zastupitelstva cenové

nabídky na opravu a uvědomit

o tomto rozhodnutí nájemníky

MZ schválilo rozmístění

8 laviček AD-NET na zastávky

autobusů takto:

Mladoboleslavská BUS, stani-

ce Vinoř do centra 2 ks; stanice

Lohenická oba směry 4 ks; sta-

nice Vinořský hřbitov oba smě-

ry 2 ks

MZ schválilo úplatný proná-

jem 16 rezidenčních parkova-

cích míst pro fy Bemett – v uli-

ci Bukovinská (8 podél tenis.
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Nedávno jsem se obracel k žá-

kům osmých a devátých tříd

s prosbou, aby neničili dětská

hřiště, ani další majetek nás

všech a aby nám dali své pod-

něty a nápady, co dělat pro

mladé. Rádi bychom postavili

klubovnu i další místa, kde by

se tito junioři mohli nerušeně

scházet. K tomu je zapotřebí

vytipovat lokality, kde by ta-

ková zařízení měla stát. Osob-

ně nesouhlasím s názorem, že

mladí si ničeho neváží, všech-

no zničí,…. O tom, že nejsou

lhostejní ke svému okolí a li-

dem, svědčí i poděkování

našich strážníků.

Tato věková skupina byla -

a stále bohužel je - u nás dosti

zanedbávána. 

Proto Vás, mladí, kdykoliv rád

kurtů a 8 podél plotu naproti

MÚ). Pronájem se uzavírá do

konce roku 2008 za částku

19 200 Kč

na žádost p. Jana Ettlera

schválilo MZ pronájem místa

u hřbitovní zdi k umístění

nástěnky. Nájem stanovilo 100

Kč/rok

MZ nevyhovělo žádosti Mar-

tina Kohouta o finanční příspě-

vek na závody v lukostřelbě

MZ rozhodlo o udělování

Ceny MČ za mimořádný přínos

k rozvoji Vinoře. Za rok 2007

a 2008 bude cena udělena na

slavnostním zasedání zastupi-

telstva u příležitosti oslav 920

let založení Vinoře

MZ odsouhlasilo dotaci

2 000 Kč měsíčně pro geriatric-

kou sestru paní Cabajovou.

Usnesení platí do konce roku

2008

MZ vyhovělo žádosti ředite-

le ZŠ o převedení hospodářské-

ho výsledku HČ a VHČ školy

do fondů školy

usnesením 254/08 schválilo

MZ inventarizaci majetku MČ

k 31. 12. 2007

MZ odsouhlasilo záměr revi-

talizace Vinořského parku včet-

ně vybudování naučné stezky

tímto územím.

IV. Informace starosty k ak-
tuálním otázkám v MČ:

vinořský zámek

zámecký dvůr

internetové stránky, infotabu-

le, mapy

znečištění Bohdanečské

a Semtínské ulice

postup přístavby školy

dopravní značení – Mladobo-

leslavská

obchvat Vinoře

výstavba Přezletic

čistička odpadních vod

využití bankomatu

městská hromadná doprava

propojení ulic Bohdanečská

– Dražkovská – Mladobole-

slavská

územní plán.

V. Připomínky zastupitelů:
rekonstrukce domů Mlado-

boleslavská č.p. 8 a 13

pergola na zdravotním stře-

disku

účast školy na programu

proti šikaně – příspěvek MČ,

bude projednáno na příštím

zastupitelstvu.

VI. Diskuse o připomínkách
občanů:

parkoviště v Opočínské ulici

golf kolem zámku – pouze

VIP

požadavek na zvýšený počet

kontejnerů na tříděný odpad

pro ulice Uherská – Čeperská

a sídliště UNIGA.

VII. Zasedání MZ ukončil sta-
rosta ve 21:07 hod. Podrobný
zápis je k nahlédnutí na MÚ.
[fi]

Poděkování

* KVC děkuje ředitelce MŠ paní Janě Kovářové za nábytek
věnovaný Mateřskému  centru a Zdeňku Švarcovi za nezišt-
nou pomoc při jeho dopravě a  stěhování do KVC.

* Starosta děkuje V. Dlabačovi za jeho osobní přínos při
budování dětského hřiště.

* Policie Vinoř děkuje Michalu Polívkovi, Pavlu Čechovi a
Miloslavu Vertheimovi za přivolání záchranné služby k
postižené osobě.

Místní úřad informuje

Výzva k našim juniorům u sebe uvítám a jistě se do-

hodneme na další spolupráci.

Schůzku si můžete dohodnout
na tel. 721941621.
František Švarc
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04.01. byla slavnostně podep-

sána dohoda o partnerství me-

zi obcí Schulzendorf na před-

městí Berlína a naší MČ. 

Na začátku každého roku se

v Patronátním kostele v Schul-

zendorfu koná slavnost přiví-

tání Nového roku. Ve zcela za-

plněném kostele a za přítom-

nosti čelných politických před-

stavitelů obcí a kraje Dahme-

Spreewald jsme úspěšně před-

stavili naší městskou část a po-

ložili základ budoucí vzájem-

né spolupráce. 

17.02. se v místní sokolovně

konal 6. ročník turnaje ve stol-

ním tenisu MARCIPÁNKA

CUP. Účast byla veliká, stejně

jako pozornost diváků.  V jed-

notlivcích vyhrál Ota Gold,

druhý byl František Švarc

a třetí Marek Jirků.

Děkujeme sponzorovi a všem

účastníkům za účast na tomto

již tradičním turnaji.

09.02. vyjeli do naší partner-

ské obce první pionýři spolu-

práce – naši fotbalisté. Za

účasti 6 týmů se našim zástup-

cům podařilo vybojovat skvě-

lé šesté místo… 

Na poli společenském byla ale

Vinoř reprezentována perfekt-

ně, což dokazuje zájem i poz-

vánka na další akce.

Místní úřad informuje
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Dohoda o vzájemném part-
nerství mezi obcí Schulzen-
dorf a městskou částí Praha –
Vinoř podepsána

4. ledna 2008 byla na slavnost-

ním shromáždění v obci Schul-

zendorf ve Spolkové republice

Německo podepsána Dohoda

o vzájemném partnerství a spo-

lupráci. Dohodu podepsali sta-

rostové obou obcí p. František

Švarc a p. dr. Herbert Burmeis-

ter a uvádíme ji v plném znění.

Prvním plněním přijatých zá-

měrů obsažených v Dohodě

byla účast našeho mužstva na

pohárovém turnaji fotbalistů

v Schulzendorfu dne 9. února

2008.

Plné znění uzavřené Dohody:

Dohoda o vzájemném
partnerství mezi obcí

Schulzendorf
a městskou částí
Praha – Vinoř

Preambule
Městská část Praha – Vinoř
v České republice a obec
Schulzendorf ve Spolkové re-
publice Německo, dohodly na
základě této smlouvy partner-
ství.

Článek 1
Městská část Praha – Vinoř
a obec Schulzendorf zakládají
toto partnerství s cílem a přá-
ním vzájemně se lépe poznat,
navázat přátelské vztahy, lépe
se chápat a tím přispět k vybu-
dování spojené Evropy a k po-
rozumění jejich národů.

Článek 2
Partneři budou usilovat o výmě-
nu názorů a zkušeností a o vzá-
jemnou podporu ve všech otáz-
kách komunálního života.

Partneři budou podporovat
spolupráci a setkávání přede-
vším v následujících oblastech:
• oblast vzdělávání (školy
a školky)
• sport
• umění a kultura
• turismus
• spolky a církve
• správa a politická zastoupení
• podpora vědy, průmyslu a ře-
mesel

Článek 3
Partneři se budou vhodným
způsobem informovat o prová-
dění konkrétních akcí spolu-
práce.

Článek 4
Tato dohoda vstoupí v platnost
jejím podepsáním. Platí do té
doby, než bude partnery do-
hodnuto něco jiného.

Schulzendorf, 15. září 2007

Praha – Vinoř
František Švarc
starosta

Obec Schulzendorf
Dr. Herbert Burmeister
starosta

Partnerská dohoda Vinoř-Schulzendorf
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Dnešní vzpomínka patří dlou-

holetému tajemníkovi obecní-

ho úřadu a autoru dvoudílné

Kroniky Vinoře Josefu Nesní-

dalovi. Ve Vinoři působil 26 let

a zažil zde mnoho dobrého,

ale neméně i zlého. J. B. Ne-

snídal se narodil 21. března

1886 v Rokycanech. Po ukon-

čení školy, do roku 1913, pra-

coval jako advokátní úředník,

potom jako obecní tajemník

v Břežanech. Když se toto

místo obsazovalo, bylo podá-

no 200 žádosti. Po pohovoru

byl zařazen na 1. místo a vy-

hrál. Dlouho tam však nepra-

coval. 27. července 1914 naru-

koval do 1. světové války, ze

které se vrátil v srpnu 1919

jako francouzský legionář.

Práci v komunální politice

miloval a byl to jeho celoži-

votní cíl. Ihned se tedy přihlá-

sil do tehdy vyhlášeného kon-

kurzu na obecního tajemníka

do Krče. Byl přijat, ale nevy-

hovovalo mu bydlení. Podal

novou žádost na místo tajem-

níka do Mnichova Hradiště,

ale ani to z osobních důvodů

nepřijal.

27. června 1920 byl zveřejněn

konkurz rovněž na místo

obecního tajemníka do Vinoře,

kde tajemník Antonín Riegel

na funkci právě rezignoval.

J. B. Nesnídal toho využil,

o místo požádal a byl přijat.

Do funkce nastoupil 15. října

1920. Při předávání funkce

požádal dosavadního tajemní-

ka A. Riegela o sdělení důvo-

dů, proč z tohoto místa odchá-

zí a on mu odpověděl: do

zastupitelstva obce se dostáva-

jí lidé, kteří si myslí, že slou-

žím osobně také jim a pěstují

politiku v samosprávě každý

své strany a to dříve nebylo.

To je můj hlavní důvod odcho-

du. Starostou v té době byl

Josef Stella.

Na práci se J. B. Nesnídal

velmi těšil a věnoval se jí s

plným zaujetím. Pracoval i v

neděli, aby vše zvládl a obča-

né byli spokojeni. Byl samot-

ným obecním úředníkem a

musel proto zastat práci

pokladníka i účetního, i když

to neodpovídalo plně předpi-

sům.

Prvním úkolem, který si před-

sevzal splnit, bylo obnovení

veřejné obecní knihovny, do

které věnoval 35 vlastních

knih.

Zřízení knihovny bylo sice

schváleno obecním zastupitel-

stvem již 1. 3. 1893, ale její

činnost postupně zanikala.

Zastupitelstvo se proto znovu

k záležitosti knihovny vrátilo

a knihovníkem byl jmenován

Ing. Ferdinand Chmelík, cukr-

mistr vinořského cukrovaru.

Stejně byla obnovena i vinoř-

ská kronika. První kronika

byla založena a vedena vinoř-

ským farářem, později viká-

řem a kanovníkem P. Šimo-

nem Bejvlem. Kronika byla

pravidelně doplňována až do

roku 1914, kdy P. Š. Bejvl

zemřel; to byla kronika farní.

Další kronika – obecní – byla

založena za starostování Anto-

nína Zeithamela (1890 –

1898), ale již jeho nástupci

MUDr. J. Chini předána neby-

la. Proto se J. B. Nesnídal

Ze života...

Ze životních osudů vinořských občanů

zasadil v zastupitelstvu o zalo-

žení kroniky nové a kroniká-

řem byl zastupitelstvem jme-

nován Ing. Ferdinand Chme-

lík. Obě kroniky se však po

roce 1945 ztratily a jakékoliv

pátrání po nich byl až do sou-

časnosti zbytečné.

J. B. Nesnídal se spolu se zas-

tupitelstvem rovněž zasloužil

o to, aby bylo zastaveno a za-

mezeno vyvážení předmětů ze

zámku.

Nepořádek byl v evidenci

obecního majetku. Pozemky,

které byly darovány hr. Czer-

ninem ke zřízení dětského

hřiště, nebyly zaknihovány,

nevyřízeny byly žádosti o při-

dělení parcel ke stavebním

účelům, apod. Práce to byla

náročná, ale postupně se ji

dařilo zvládat.

Stále složitější byly otázky

sociální. Lidé, kteří přestali na

velkostatku pracovat, museli

opustit deputátní byty, i když

bydlet neměli kde. Podobně to

bylo s těmi, kteří se vraceli do

Vinoře, aby se obec o ně

postarala podle domovského

práva. V obecním zastupitel-

stvu se dlouho bojovalo o sou-

hlas s postavením chudobince,

až se to Stanislavu Chytkovi

za podpory tajemníka J. B.

Nesnídala povedlo. Chudobi-

nec byl kolaudován koncem

roku 1927.

Do Přezletic vedla špatná

vozová cesta. V zastupitelstvu

se podařilo prosadit stavbu sil-

nice, a tak výrazně zlepšit

komunikační spojení mezi

Přezleticemi a Vinoří. Přezle-

tice jsou navíc přifařenou

obcí. Také občané přijali toto

rozhodnutí s velkým uspoko-

jením. Výsledkem jeho orga-

nizačního talentu a schopností
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sedou Revolučního národního

výboru, pomohl překonat váž-

nou situaci v obci po dobu

Pražského povstání i v prvních

dnech po osvobození. V břez-

nu 1946 odešel do důchodu,

bylo mu 60 let.

J. B. Nesnídal je i autorem

Kroniky Vinoře. Kronika je

psána strojem a obsahuje dvě

knihy. Při jejím psaní využil

popisů svých předchůdců,

zápisů z kroniky školní, kroni-

ky P. Šimona Bejvla i zápisů

archivních. Jeho kronika je

psána stylem osobních prožit-

ků událostí a se zdůrazněním

podílu své vlastní osoby na

jejich průběhu. Kronika obsa-

huje řadu faktů a detailů, které

v jiných našich kronikách uve-

deny nejsou. Pro vzácnost

odvedené práce a pro odpo-

vědný osobní přístup k ní si J.

B. Nesnídal zaslouží trvalé

pozornosti.

[fi]

byla stavba Památníku pad-

lých v 1. světové válce, který

byl odhalen 2. 10. 1921. Zaji-

stit finanční prostředky, poze-

mek, autora pomníku, pře-

svědčit občany o nutnosti

takové iniciativy, to všechno

bylo dokončeno za dobu kratší

než 1 rok. Bylo by možné při-

pomenout elektrifikaci obce,

dostavbu obecního úřadu, na

kterou byly peníze získány

přinucením cukrovaru uhradit

nedoplatky vůči obci. Za při-

pomenutí by stály další, třeba i

menší akce. Tajemník J. B.

Nesnídal získal u většiny ob-

čanů plnou důvěru, a to bylo

jeho největším oceněním.

Měl však i nepřátele a jako

důvody nepřízně sám uváděl:

- přílišný důraz a lpění na

dodržování služebního řádu

- nekompromisní postup pro

spravedlivé řešení sporů

- obhajování osobní cti.

Dva členové rady na něho

podali udání pro osobní obo-

hacování a nedostatky v účet-

ních knihách, avšak vyslaná

revize žádná pochybení neza-

znamenala. Přesto se ho tento

postup velmi dotkl a z Vinoře

odešel. Nastoupil nový tajem-

ník, ale ten skončil velmi brzy.

Zastupitelstvo jej požádalo,

aby se vrátil a on to udělal .To

bylo v roce 1935. V tomto

roce byly také volby a do

funkce starosty byl zvolen

Emil Zazvonil. Krátce potom

přišla okupace, poměry v

zastupitelstvu se srovnaly a

nikdy se již neopakovaly těž-

kosti z 30. let. J. B. Nesnídal

se zapojil do odbojové činnos-

ti a finančně i morálně vše-

možně pomáhal rodinám,

jejichž otcové a živitelé byli v

koncentračních táborech. Na

místním úřadě je o tom dosta-

tek důkazů. Hofmanům ještě

pomohl zachránit statek, o kte-

rý měl osobní zájem vysoký

německý důstojník.

V roce 1945 byl zvolen před-

Co se děje ve Vinoři

Nová zástavba Vinoře „Na Dlouhých“
Motto: „Je pozdě bycha honit.“

Tak se nám pomalu rodí nová
zástavba volných ploch v jiho-
západní části Vinoře a občané
začínají srovnávat, zda tato
část přispěje k prezentaci Vi-
noře jako místa, kde by chtěli
bydlet a strávit zde větší část
svého života nebo kterému je
třeba se vyhnout, protože zde
není nic, co by oko potěšilo.
Právě architektura nás vyčle-
ňuje z vesmíru a vytváří osobi-
tou „lidskou“ zónu podle zá-
konů božské harmonie, krásy,
míry, množství a rytmu. Přes-
něji řečeno, měla by vytvářet.

Jestliže tento úkol splnila, za-
žíváme pocit bezdůvodného
štěstí. Nejsme osamoceni, jest-
liže nás obklopují krásné bu-
dovy, postavené vynikajícími
staviteli. Avšak, když se archi-
tekt neřídí svým posláním,
jsme nešťastni mezi novými
stavbami svého města. Z reak-
cí, které jsem mohl zazname-
nat z několika rozhovorů s ob-
čany, tak je pravda spíše to
druhé. Architektura této zá-
stavby je bohužel poplatná
současnému trendu rychlé vý-
stavby – stavět pokud možno

co nejjednodušším a nejlev-
nějším způsobem, co nejvíce
bytových domů, poskládaných
s maximálním využitím získa-
né stavební plochy, bez jaké-
koliv občanské vybavenosti
a architektonické nápaditosti.
Je škoda, že si tento trend neu-
vědomili bývalí zastupitelé ob-
ce a schválili zástavbu tohoto
území bytovými domy, které
bohužel plně zapadají do stej-
né kategorie zrůdností, jako
bylo tolik kritizované již
„staré“ sídliště „Uherská“.
Při příjezdu od Kbel, ať po
Mladoboleslavské nebo Boh-
danečské ulici, působí tato
nová výstavba jako kasárenské
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je prozatím neomezená a změ-
ny územních plánů jsou schva-
lovány jak na běžícím pásu.
K napsání těchto řádků jsem
se odhodlal proto, aby alespoň
někdo reagoval veřejně na

věci, které mu nejsou lhostejné
a na které je nutno upozorňo-
vat, a aby zastupitelé obce
věděli, že jim někteří lidé fandí
v jejich obtížném postavení při
jednání s lhostejnými úřední-
ky, kteří v naší obci nebydlí,
bydlet nebudou a žádný bližší
vztah, kromě rozhodovacího
práva, k ní nemají a na připo-
mínky občanů neberou žádný
zřetel a většinou je smetou ze
stolu jako obtížný hmyz.
Zdeněk Hertl

bydlení nebo jako budoucí
vězeňské sídlo.
Novým obyvatelům nepřinese
plnohodnotné bydlení, ale
pouze „noclehárnu“, která
nemá žádné občanské vybave-
ní, pouze to staré stávající,
jakž takž vyhovující současné-
mu počtu obyvatel Vinoře,
a z které je nutno utíkat a hle-
dat jinde prostředí klidu a po-
hody. A je nutno se zmínit
i o starousedlících, na něž také
dopadnou negativní vlivy, jako
např. zvýšený počet lidí v měs-
tské dopravě, na komunika-
cích, v obchodní síti, u lékařů,
na chodnících s psími miláčky
a jejich doprovodnými exkre-
menty, i v neudržovaných par-
kových plochách, pro něž jsou
názvy „Vinořský park“ nebo
„Ctěnický háj“ příliš nadne-
sené.
Je třeba se zamyslet nad tren-
dy zástavby, kterou její obyva-
telé berou jako přechodný stav
řešení svého bytového problé-
mu a po nějakém čase se uchy-
lují k výstavbě rodinných
domků, kde se snaží vytvořit
nový domov, odpovídající je-
jich představám, a staré byty
prodávají méně movitým spo-
luobčanům. Tento vývoj je
možno vysledovat i na sídlišti
„Uherská“.
Proto je nutno si položit např.
otázku: „Jak zodpovědně při-
stoupili bývalí zastupitelé
k projednání urbanistické stu-
die zástavby Vinoře?“, „Co
nutilo představitele obce schva-
lovat takovouto zástavbu ve
Vinoři?“, „Proč pospíchali se
schvalováním zástavby?“,
„Jaké si kladli podmínky pro
občanskou vybavenost tohoto
sídelního celku?“, „Zda neby-
la vhodnější zástavba rodinný-

mi domky oproti bytovým do-
mům?“ atd. Takové otázky
vedou ke spekulacím, do kte-
rých se nebudu pouštět a ne-
chám na každém, ať si na ně
odpoví sám.

Je smutné pozorovat marný
boj současného pana starosty
s „úřednickou mocí“ územ-
ních a stavebních úřadů, v je-
jichž kompetenci je schvalová-
ní další výstavby ve Vinoři,
např. „Zástavba zámeckého
dvora“. Celkem bez větší in-
formovanosti občanů probíhá
příprava zástavby území mezi
Rosickou a Klenovskou ul.
Budeme se zase divit, až bude
vše v běhu? Asi ano, protože
expanze developerských firem
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Zajisté jste si všimli, že v po-

sledních letech nám po Vinoři

řádí „škodná“, která škodí

mnoha způsoby, jak na majet-

ku naší obce, tak i na majetku

soukromém, a náprava jejích

škod nás stojí nemalé peníze.

Abych Vám přiblížil alespoň

některé škody, tak nahodile

uvedu:

• spálené kontejnery na odpa-

dový papír a plasty, již dvakrát

v Prachovické ulici a v ul.

U Bakaláře pod Normou

• poničené dopravní značky

v ul. Telčické a U Bakaláře

• černá skládka odpadu ve Ště-

pánovské ul.

• pomalované zdi, lavičky, pří-

střešky, ploty atd. nesmyslný-

mi graffiti – tyto výtvory nás

budou strašit zřejmě navěky

• utržené zábradlí u modlitebny

církve československé husitské

• vysypané odpadové koše a po-

pelnice a poházené plastové

pytle a tašky s odpadky

• rozbitá skleněná výplň u za-

stávek autobusů MHD

• poničené ploty u objektu

Centrum Mariapoli

• rozházené nákupní vozíky od

Normy v ul. Ronovské

• rozbitá okna a skleněné výpl-

ně v podloubí u zdravotního

střediska

• zničená krytina u přístřešku

pro děti ve Ctěnickém háji

• poházené pivní lahve u koste-

la, V Obůrkách, u Normy atd.

• vyvážení domovního odpadu

do Ctěnického háje, k rybní-

kům V Obůrkách atd.

• ulámané sloupky u vjezdu ke

kostelu na Vinořském náměstí

Výčet by mohl zajisté dále

pokračovat, neboť okruh „škod-

né“ zahrnuje celý Vinořský ka-

tastr a nelze ji jednoduchým

způsobem zjistit, protože škodí

nepravidelně na různých mís-

tech, hlavně zvečera a v noci,

kdy si je jistá výsledkem své

činnosti, protože pohyb občanů

v této době je zcela minimální.

Proto spatřit ji při své vandal-

ské činnosti je zcela výjimeč-

né.

Rozborem jednotlivých druhů

škod lze dojít k závěru, že je

převážně způsobují osoby, kte-

ré nedosáhly ještě stupně civili-

zovaných jedinců a zřejmě hle-

dají cesty, jak upozornit na

svoje místo ve společnosti a že

mají čas, sílu a mnohdy i pení-

ze na to, být akceptovanými

občany u své skupiny podob-

ných jedinců. U většiny občanů

však takového počínání vyvo-

lává odpor a pohrdání těmito

primitivy, ale stojí nás to

všechny nemalé peníze a zhor-

šování životního prostředí.

Bohužel, u některých jedinců

takovéto jednání zanechává

trvalé následky i v dospělosti,

což je vidět na zřizování čer-

ných skládek různého domov-

ního odpadu, a své počítání si

zdůvodňují tím – „však on to

někdo uklidí“ nebo „příroda si

poradí“.

Jaké je řešení problému likvi-

dace „škodné“? Odpovídám si

sám - velice těžké, neboť volá-

ní po větší kontrole ze strany

policie není samospasitelné

a zcela jistě není řešením dané

problematiky. Očekávat její

vyřešení od představitelů státu,

potažmo zastupitelů obce, je

rovněž v oblasti idealizmu,

a proto se domnívám, že pokud

se do řešení celé problematiky

nezapojí všichni občané Vino-

ře, nedojde ze zmenšení napá-

chaných škod, ale spíše k jejich

zvyšování. Druhá cesta je smí-

řit se s daným stavem a platit za

jejich likvidaci. Občané, vy-

berte si sami, životní prostředí

je vaše.

Zdeněk Hertl

Co se děje ve Vinoři

Škodná
Motto: „Jak dlouho ještě?“
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Knihovna slaví  115. narozeniny

Proto měla v těchto poměrech
česká kniha ve vzdělávacím
procesu občanů a v udržování
mateřštiny nezastupitelné mís-
to. Přišla však válečná léta
s každodenním hlášením o pad-
lých. V takových poměrech
a v denních starostech o přežití
poklesl i zájem o knihovnu.
K nápravě a zlepšení došlo až
ve dvacátých letech, když se
poměry postupně uklidnily
a na-stal mírový život. V kroni-
ce p. Nesnídala, knize druhé, je
zapsáno: ve schůzi dne 25. říj-
na 1920 bylo usneseno obnovit
a zřídil obecní knihovnu, do
které tehdejší nový obecní ta-
jemník p. Nesnídal věnoval ze
své knihovny 35 knih. Tím byla
obnovena činnost knihovny
a knihovníkem byl zvolen Ing.
Chmelík, který působil také
jako kronikář. Po smrti jej
v knihovnické práci vystřídal
Ferdinand Fabián. Bohužel
záznamy o knihovnících a kni-
hovně jsou ve všech obecních
kronikách velmi kusé. První
zaznamenaný statistický údaj
o knihovně je z roku 1922, pod-
le kterého bylo evidováno 598
knih, 108 čtenářů a 2 663 vý-
půjček. Další je z roku 1925
a zaznamenává jenom 900 svaz-
ků knih v knihovně, jiné údaje
k tomu roku uvedeny nejsou.
V roce 1928 měla knihovna
1 066 svazků, 2 209 výpůjček
a bylo evidováno 201 čtenářů.
Další informace jsou až z roku
1958; kronikář Jaroslav Erpek
sděluje „že občan Berenda da-
roval přízemní budovu č.p. 76
obci pro knihovnu.“ Další zá-
pis je v Erpekově kronice z ro-
ku 1961. Uvádí se v něm, že 13.
prosince se knihovna přestěho-
vala z budovy staré pošty do
domu č.p. 7, kde má k dispozi-

Každé narozeniny si zaslouží

oslavu, 115. narozeniny si za-

slouží oslavu výjimečnou. Pře-

mýšlela jsem o tom, jaký nej-

lepší dárek by si naše knihovna

zasloužila. 

Od loňského roku vás knihov-

na vítá v novém kabátě. Nyní

pracujeme na tom, aby  i inter-

iéry knihovny byly pro ná-

vštěvníky příjemné a přede-

vším praktické. Chystáme

drobné úpravy, které by měly

zjednodušit orientaci mezi re-

gály, zlepšit prezentaci nových

knih a časopisů. Čtenářům

chystáme „čtenářský koutek“. 

Stejně jako pro čtenáře, tak

i pro nás, je velmi důležitý kni-

hovní fond. Postupně začínáme

s jeho obnovou. Díky navýšení

příspěvku od městské části  na

nákup knih nemáme tolik svá-

zané ruce. Věříme, že novinka-

mi v naší knihovně vás potěší-

me. Informace o novinkách

v knihovně budete moci sledo-

vat i na webových stránkách.

Snad brzy nám prostory dovolí

setkávat se při autorských čte-

ních, besedách nebo přednáš-

kách. První větší událostí v le-

tošním roce bude pořádání No-

ci s Andersenem – 28. 3. 2008.

Každý oslavenec rád přijímá

hosty a dárky, proto pro kniho-

vnu nejlepším dárkem bude co

nejvíce návštěvníků a spokoje-

ných čtenářů.

Markéta Hadrabová
Dvořáková

Ještě jednou k výročí vinořské
knihovny
Vzácné výročí 115 let oslavuje
v letošním roce vinořská kni-
hovna. Na jejím založení se
usnesl místní výbor (= zastupi-
telstvo) dne 19. března 1893
a zřídil ji k 1. říjnu téhož roku.
Současně se zřízením obecní
knihovny byla jmenována i kni-
hovní rada, ve které byl
člen obecního představenstva
(= rady), řídící učitel a člen
učitelského sboru, kterého voli-
la konference učitelů. Práce
knihovní rady se řídila zvlášt-
ním statutem a odpovídala
místnímu výboru za provoz kni-
hovny (starostou Vinoře byl
Antonín Zeithamel).
Založit knihovnu byl v té době
velký vlastenecký čin. Používá-
ní českého jazyka, zejména
v úředním styku, bylo zakazo-
váno. Národnostní útlak vyvr-
cholil počátkem 20. století a tr-
val až do začátku 1. světové
války. Vyhlášky, úřední sdělení,
nařízení, pojmenování úřadů
a veškerý úřední styk musel být
veden jenom v němčině. Obec-
ní výbor ve Vinoři, ale i v ostat-
ních obcích, se proti tomu ostře
ohrazoval. Je zaznamenáno je-
ho rozhodnutí nepřijímat vy-
hlášky ani nařízení, pokud jsou
doručovány jenom v němčině.
Byla to reakce na postup úřa-
dů, které postupovaly zcela
stejně a korespondenci v češti-
ně nepřijímaly. Jenom v kraj-
ním případě souhlasili členové
výboru s tím, že korespondence
bude vedena česko-německy,
obdobně jako bylo označení
četnické stanice.



dán. Zařazeny byly nové pří-
růstky, z nichž mnohé darovali
knihovně naši občané. Knihy
staré, značně opotřebené a kni-
hy svým obsahem mrtvé, byly
zlikvidovány.
Přestavbou budovy se mnohé
pro práci knihovny změnilo.

K dispozici je již prostor, kde
mohou být organizovány ko-
morní kulturní akce, diskusní
setkání, autorská vystoupení
apod.
Tyto možnosti do loňského roku
nebyly. Knihovna tak dostává
charakter víceúčelového kul-
turního zařízení a věříme, že jej
plně využije ku prospěchu celé
městské části.
[fi]

ci 2 místnosti. V knihovně bylo
v tom roce 2 083 svazků, z toho
1 115 krásné literatury a 614
literatury naučné. Výpůjček je
zaznamenáno 3 926 a čtenářů
1 079.
Jaký je současný stav ve fon-
dech a výpůjčkách:

Nic nevíme o jménech členů
knihovní rady a jenom málo
o knihovnících. Zmínili jsme se
již o Ing. Chmelíkovi a Ferd.
Fabiánovi. Z pozdějších let je
to František Klifner, paní Louč-
ná a paní Anežka Berendová.
Současnou knihovnicí je paní
Jana Kubištová, která převzala
funkci po paní Berendové.
V roce 2007 to již bylo 20 let,
co tuto práci v knihovně zastá-
vá. Děkujeme jí za všechna ta
léta, za její obětavost, za zájem
o knihovnu, přejeme i pro další
léta, aby se jí práce dařila, na-
cházela v ní uspokojení a aby
alespoň všichni Vinořští věděli,
kde knihovna je.
V současné době je knihovna
nově uspořádána, je v nových,
upravených prostorách a při-
pravuje se na moderní systém
výpůjček. Organizačně je zařa-
zena do Kulturně vzdělávacího
a informačního centra, které
bylo otevřeno v červnu 2007.
Centrum vybudovala Městská
část Praha – Vinoř za přispění
Magistrátu hl. m. Prahy, Ev-
ropské unie, ministerstva pro
místní rozvoj a Centra pro regi-
onální rozvoj České republiky.
Knihovní fond byl překontrolo-
ván, vytříděn a nově uspořá-
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rok 2002 2007
stav knihovního fondu 5 939 5 808
registrovaných čtenářů 131 176
výpůjček celkem 3 390 1 162
přírůstky ve svazcích 455

Co se děje ve Vinoři

16. společenský ples je za námi
V sobotu 9. února proběhl

16. společenský ples, jejichž

tradice začala v roce 1992. Ten

letošní patřil již do akcí, které

připomenou 920. výročí první

doložené zprávy „o vsi Vino-

ři“. V neděli 10. února byl, tak

jak je rovněž tradicí, dětský

karneval.

O hosty nebyla nouze. Plesu se

jich zúčastnilo 159 a pokud jde

o dětský karneval, tam byla

účast zatím největší, co je kar-

neval pořádán. Jenom dětí

bylo 148 a připočteme-li ma-

minky, tatínky a babičky, „pras-

kala sokolovna ve švech“. Ani

ples ani karneval nebyly naru-

šeny nepředvídanou nebo mi-

mořádnou událostí.

Ples zahájil starosta městské

části p. František Švarc krát-

kým vystoupením, přivítáním

přítomných a přáním radostné-

ho a příjemného večera. Po

něm člen kulturní a školské ko-

mise p. Jaroslav Krajl sezná-

mil účastníky plesu s progra-

mem a představil účinkující.

Také tombola byla bohatá,

bylo v ní 300 cen a to bylo

téměř dvakrát více, než v pře-

dešlém roce. Komise kulturní

a školská i další organizátoři

proto velmi děkují všem fir-

mám a dárcům i sponzorům za

pochopení a pozornost, kterou

pomohli zvýšit společenskou

prestiž plesu.

Návštěvnost plesu i dětského

karnevalu i bohatá tombola se

příznivě projevily v ekonomi-

ce obou akcí. Místnímu úřadu

byl odevzdán čistý výtěžek

12 008 Kč. Z příjmových polo-

žek zahrnujících vstupné, pří-

jem z tomboly a příjem z dět-

ského karnevalu činila celková

částka 36 500 Kč. Vstupné na

dětský karneval bylo dobrovol-

né a dosáhlo necelých 5 tis. Kč.

Pokud jde o náklady, nejvyšší

položkou byly úhrady za kape-

lu 11 500 Kč, pronájem sálu

5 000 Kč, nákup cen do tombo-

ly pro děti i dospělé 3 492 Kč

a další drobné výdaje, celkem

4 500 Kč; celkové vydání

24 492 Kč.

Jsme si vědomi toho, že zú-

častní-li se 159 hostů, nelze oče-

kávat jednoznačné celkové



hodnocení. Bylo tomu tak i ten-

tokrát. Jistě je pravdou, že jsou

organizační věci, které by bylo

možné vylepšit, ale jsou i tako-

vé, které z různých důvodů

změnit nelze. Vždy je komisí

školskou a kulturní přípravě

plesu i jednotlivým organizač-

ním prvkům věnována odpoví-

dající pozornost, avšak není

možné všem vyhovět. Široce

byla diskutována i výše vstup-

ného. V době přípravy nelze

předem určit a odhadnout úro-

veň tomboly, ani kolik hostů se

plesu a dětského karnevalu

zúčastní.

Z organizačních důvodů a při

počtu organizátorů také není

možné respektovat různé zdra-

votní průkazky a držitelům pro-

dávat vstupenky se slevou. Po

dlouhé diskuzi se komise roz-

hodla ponechat vstupné jako

v posledních dvou letech. Po-

rovnávala jej s výši vstupného

na jiné kulturní akce (kina, di-

vadla, koncerty apod.) a nena-

šla důvody, proč výši vstupné-

ho měnit.

K úrovni plesu a spokojenosti

návštěvníků přispěla i obsluha

restauračního zařízení pana

Němečka. Za všechny přítom-

né děkují pořadatelé za uspo-

řádání sálu sokolovny, paní

Rytinové za prodej vstupenek

a příjem tomboly, Ing. Míkovi

za propagaci plesu a ČZS za

zapůjčení rekvizit k výzdobě.

Zvláštní poděkování si zaslou-

ží sl. Jana Hyklová a p. Pavel

Hykl a za výzdobu sokolovny

paní Zdeňka Novotná a paní

Alena Medková a zbývající

členové komise. Děkujeme

i paní Dluhošové a paní Šulové

a tanečnímu páru za taneční

vložky a předtančení.

Věříme, že většina účastníků

vinořský zpravodaj

plesu byla spokojená, děkuje-

me jim za zájem o společenský

život ve Vinoři a těšíme se na

jejich účast při dalších akcích

v letošním roce.

[fi]
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Přístavba 
7. 1. byla otevřena provizorní

jídelna a začaly bourací práce

na starém objektu. V současné

době se dokončuje bourání zá-

kladů, které svou mohutností

byly pro stavaře nepříjemným

překvapením. Na obrázku je

stav k 14. 2. 2008. Nová jídel-

na funguje bezchybně, provoz

nebyl přerušen.

Sport
• 18. 12. 2007 jsme v naší tě-

locvičně uspořádali XXII. roč-

ník tradičního Vánočního tur-

naje ve stolním tenise – přijely

4 školy, naši hráči získali dvě

první, jedno druhé a jedno třetí

místo

• 21. 12. 2007 se ve druhém

ročníku Šplhouna školy dostal

nahoru nejrychleji Pepa Hořák

• v Pražském kole ve stolním

tenise bojovali v únoru naši

mladší žáci a žákyně – proti

„profesionálním“ hráčům a ob-

stáli se ctí

• badminton: před Vánoci si na-

ši hráči zpestřili trénink na

dvou turnajích, na které pozva-

li k účasti svoje rodiče. Bojova-

lo se urputně, nervy tekly, ale

nakonec se rodinní příslušníci,

hrající spolu na jedné polovině

kurtu, vždy dokázali dohod-

nout a vše potom oslavili na

závěrečném čajovém dýchánku

u přineseného cukroví

• v sobotu 8. 3. 2008 pořádáme

v naší tělocvičně krajský pře-

bor v badmintonu žáků do 13

let – bude se bojovat o medaile

a naši hráči nejsou rozhodně

bez šance. Přijďte je povzbudit.

Vánoce se Světluškou
Dne 21. 12. 2007 proběhla ve

vinořské školní tělocvičně

neobvyklá akce – Vánoce se

Světluškou. Zúčastnili se žáci

4. – 9. ročníku. Žáci si mohli

již poněkolikáté vyzkoušet, jak

žijí nevidomí lidé. V tělocvičně

bylo 16 stanovišť, kterými pro-

vázel „vodič“ „slepce“. Ten pl-

nil různé úkoly, například si

musel správně obléct a zapnout

košili, povléct polštář, pověsit

prádlo na šňůru, poznat na

hodinách čas, přečíst slepecké

písmo, odměřit vodu, či projít

překážkovou dráhu. Jednotlivá

stanoviště měli na starosti žáci

9. třídy. Po absolvování všech

úkolů jsme museli uznat, že

nevidomí mají opravdu těžký

život, a jak je těžké druhému

účinně pomoci. Nakonec nás

čekala odměna, za získané

body jsme si mohli v tombole

vybrat cenu.

Učitelé pro nás připravili hezký

program, všem se líbil.

Žákyně 7. třídy: A. Patrocho-
vá, V. Slunéčková, H. Ettlero-
vá

Zápis do ZŠ
Byl ve středu 6. 2. a ve čtvrtek

7. 2. 2008. Zapsalo se 40 dětí,

5 bude žádat o odklad. Budou

otevřeny dvě první třídy. Zápis

do MŠ se koná ve školce ve

středu 26. 3. 2008 od 13 do 17

hodin.

Výsledky testování žáků 9.
tříd Společností Scio
V listopadu minulého roku se

žáci 9. ročníku naší školy zú-

častnili evaluačního projektu

Společnosti Scio. V polovině

ledna jsme obdrželi výsledky

těchto testů. Do testování se

zapojilo 726 škol, 1 400 tříd,

29 020 žáků České republiky,

naprostou převahu měly zá-

kladní školy, gymnázia tvořila

málo přes 5 %.

Test měl tři části: český jazyk,

matematiku a obecné studijní

předpoklady. Test z českého ja-

zyka sledoval znalosti mluvni-

ce, slohu a literatury, porozu-

mění a schopnost aplikace vě-

domostí. Matematický test sle-

doval aritmetiku, algebru, geo-

metrii, funkce, rovnice, nerov-

Co nového ve škole

Co se děje ve Vinoři



vinořský zpravodaj jaro 2008 17

nice – opět z hlediska znalostí,

porozumění a aplikace. Test

obecných studijních předpo-

kladů má celosvětově užívanou

podobu a strukturu a sleduje

verbální dovednosti, analytické

dovednosti a kvantitativní do-

vednosti. Pokud žák v testu

obecných studijních předpo-

kladů dosáhl lepších výsledků

než v testu z předmětu, zname-

ná to, že nevyužívá v předmětu

všechny své předpoklady a na-

opak, pokud dosáhl v testu vše-

obecných studijních předpo-

kladů horších výsledků než

v testu z předmětu, znamená

to, že pracuje nad své studijní

předpoklady, tedy je pilný

a snaží se.

Jak vypadá postavení naší ško-

ly ve srovnání s celou republi-

kou? Výsledky jsou opravdu

vynikající, ve všech zkouma-

ných okruzích se naše škola

pohybuje mezi první čtvrtinou,

v českém jazyce dokonce

v první pětině sledovaných

škol. Přitom někteří naši žáci

podali výkony testem hodnoce-

né jako špičkové. Každý žák

obdržel individuální zprávu,

v níž jsou jeho výsledky pře-

hledně zhodnoceny a jejíž sou-

částí je vyjádření ke správnosti

volby střední školy.

Pro pedagogické pracovníky je

sciotestování formou zpětné

kontroly, která ukazuje správ-

nost vedení vyučovacího pro-

cesu a klasifikace, upozorňuje

na mimořádné talenty i na žá-

ky, vyžadující individuální pří-

stup.

Spolupráce školy a farnos-
ti přinesla radost dětem ve
Vinoři i v Africe
Žáci 1. – 3. ročníků ZŠ ve Vi-

noři v adventním čase podpoři-

li nadační akci Arcidiecézní

charity Praha, která sbírá finan-

ční prostředky na dostavbu

gymnázia v konžské Kinshase.

Prodejem vlastnoručně vyro-

bených vánočních přání, která

byla k dispozici na adventních

koncertech v místním kostele

a ve zdejším knihkupectví, zís-

kali žáci 1 685 Kč. Tyto peníze

byly v lednu za pomoci paní

Krajlové předány nadaci.

Za pomoc při plánování a prů-

běhu akce děkujeme též paní

Rytinové z knihkupectví a paní

Obručové z vinořské farnosti.

Monika Dragounová,
učitelka 1. A

Jak se mají děti v mateřské škole

Co se děje ve Vinoři

Vezmeme to pěkně od samého
začátku školního roku. Hned
v prvním týdnu jsme se s před-
školními dětmi zúčastnili otev-
ření Mateřského centra a kni-
hovny ve Vinoři. Předškoláci se
seznámili s pěkným prostředím
a v knihovně si prohlédli knihy,
které jsou určeny právě pro ně. 
Od října začala pro nejstarší
děti probíhat výuka anglického
jazyka, kroužek zpěvu a hudeb-
ně pohybové výchovy i aerobik
pro nejmenší.
Jen co si i nejmladší děti zvykly
na nové prostředí a kamarády,
vyjeli jsme na výlet do Radonic,
kde je naučná stezka s domácí-
mi i lesními zvířátky. Byl to
zážitek, pohladit si lišku, nakr-
mit ovečku, kozu, skotačit se
štěňátky, podívat se zblízka
srnečkovi do očí. Děti toho vi-
děly opravdu hodně a vše bylo
umocněno výkladem pana Mys-
livce, takže jsme přijeli o mno-
ho chytřejší. Každý z nás si
oblíbil jiné zvířátko, a tak jsme
ve školce výlet malovali, mode-
lovali, čarovali s tuší a prováz-
kem… Dokonce jsme pro zví-
řátka na zimu sbírali kaštany,
které si myslivci odváželi do le-
sů. V tom nám pomáhali i rodi-
če.
Šli jsme také navštívit mateřské
centrum v rámci týdne kniho-

ven. Poslechli jsme si pohádku
„O perníkové chaloupce“. Po-
tom i k nám brzy přijelo divadlo
s pohádkou „Na tom našem
dvoře“. Zveme si již známé di-
vadelní skupiny, takže i tento-
krát byly děti nadšené. 
To už nám na dveře klepal pod-
zim. Různými technikami jsme
vyráběli draky. Pozorovali jsme
stromy a pověděli si, v čem se
liší. Školka byla najednou vyz-
dobená barevnými listy, vzrost-
lými jehličnatými i listnatými
stromy. Připravili jsme projekt:
Den lesních zvířátek a strašidý-
lek. Děti začaly nosit malé i vel-
ké dýně, uměly je pomalovat
i vydlabat. Dozvěděly se o svát-
ku Dušiček i Halloweenu. A prá-
vě mezi těmito svátky jsme se
oblékli do masek lesních zvířá-
tek a strašidýlek a šli jsme do
lesa. Po cestě jsme plnili úkoly,
které byly napsané u čarovných
dýniček. V lese na nás v cha-
loupce čekala opravdová ježi-
baba. Protože byly děti hodné
a šikovné, překonaly počáteční
ostych, a dokonce si od ježiba-
by vzaly odměnu. Den se oprav-
du povedl i díky rodičům, kteří
pro své dětičky připravili krás-
né masky.
V prosinci jsme s dětmi jeli do
divadla v Horních Počernicích
na představení: „Jak sněhulák
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a Ramcajda slavili Vánoce“.
Navštívil nás Mikuláš s legrač-
ní pohádkou a dárečky, ale i dě-
ti ze ZŠ přišly v maskách čertů,
andělů a Mikuláše. Moc se nám
také líbil Vánoční koncert s ko-
ledami. Samozřejmě i u nás,
v mateřské škole, jsme slavili
Vánoce. Připomněli jsme dě-
tem, proč se slaví, pověděli si
o tradicích a pod stromečkem
našly děti dárečky v podobě di-
daktických či výtvarných pomů-
cek a hraček. Dovolujeme si
touto cestou poděkovat všem
sponzorům, kteří průběžně na
vybavení MŠ přispívají. Neradi
bychom na někoho zapomněli,
ale skutečně velký dík patří
firmě WOODFACE, spol.s.r.o.
za vybavení šaten novým, velice
praktickým nábytkem, dále pa-
nu Uhdemu za vybavení zahra-
dy domky pro děti, panu Mrk-
vovi za finanční dar a dalším
a dalším rodičům ať za finanční
či hmotné dary pro děti. V do-
bě vánoční jsme s dětmi usku-
tečnili „setkání s rodiči“. Děti
se pochlubily jak jsou šikovné
a předvedly, co dovedou. Akce
se skutečně velmi vydařila,
atmosféra byla přátelská, před-
školní děti navštívil a pochválil
i pan starosta.
V lednu jsme pozvali PhDr. Ho-
rákovou z pg. ps. poradny. Na
přání rodičů vyšetřila děti a po-
radila, zda by měly zůstat ještě
rok v MŠ či nastoupit do ZŠ.
Blížil se totiž zápis do základní
školy. Již několik let spolupra-
cujeme s kolegyněmi ze ZŠ. Ško-
láci nás navštíví v MŠ, my s ni-
mi besedujeme a potom naopak
my jdeme před zápisem s dětmi
za školáky a seznamujeme se
s prostředím školy. 
Únor jsme začali trochu netra-
dičně. Navštívila nás Městská

policie s pohádkou „Medvídek
Brumla“. Děti se dozvěděly
spoustu zajímavých věcí, hlav-
ně, jak se chovat a chránit před
různým nebezpečím. Pak už se
začala školka zahalovat do
„karnevalového pláště“. V den
karnevalu přišly děti v krásných
maskách, tančily, řádily a na
závěr viděly kouzelníka, který
jim předvedl bublinkovou show.
Děti byly nadšené. Aby ne, když
je pan kouzelník „zavřel“ do

obrovských mýdlových bublin
a několik kouzel měly možnost
vyzkoušet s ním. Ten den si děti
domů odnášely krásné zážitky
a samozřejmě, co jiného, než
bublifuk. To nám ještě nestači-
lo. Chtěli jsme si ještě zařádit
s klaunem, a tak jsme si ho také
pozvali. S ním si děti užily
spousty legrace. Když jim ještě
předvedl cvičené pejsky v růz-
ných kostýmech, radost nebrala
konce. 
Po čase karnevalu přichází na
řadu pohádkový měsíc. Chceme
děti seznámit s dětskou literatu-
rou, s krásnými ilustracemi.
Rády bychom, aby si v době po-
čítačů kniha našla místo u na-
šich nejmenších, a aby si vztah
k literatuře odnášely už z MŠ.

Děti si své nejzamilovanější
knihy přinesou z domova.
U nás si je vystavíme a budeme
se s nimi vzájemně seznamovat.
Paní učitelky budou číst a děti
naslouchat. Samozřejmě nebu-
de chybět dramatizace za využi-
tí loutek a už teď se těšíme na
divadelní pohádku „O zamče-
ném štěstí“. 
Pak už přijde jaro, tradice, Veli-
konoce, v projektu „Možná bu-
du kosmonautem, možná cesto-

vatelem“ se budeme seznamo-
vat s Vesmírem, Zemí, Světadíly,
exotickými zvířaty. Letos jistě
bude zajímavý exotický kaleido-
skop s tématem - ASIE. Nesmí-
me zapomenout na výlety, na
které se děti vždycky moc těší,
a na spoustu dalších akcí, které
si plánujeme v průběhu roku
k právě probíraným tématům. 
Jak vidíte, program mají děti ve
školce opravdu pestrý. Stále se
tu něco děje, ale to je moc
dobře. Jen na prožitém zážitku
děti mohou dál stavět a mít svůj
názor. Vždyť každé dítě je osob-
nost a my chceme, aby se rozví-
jela po všech stránkách. 

Jana Kovářová
zástupce ředitele pro MŠ



Kulturní kaleidoskop:
• od pondělí 21. 1. 2008 byl
v mateřském centru Bublina
zahájen  program:
POHÁDKOVÁ BUBLINA
(hlasité čtení dětem z pohádko-
vých knížek, povídání o příbě-
hu, kreslení příběhu).  Tímto
programem se připojujeme
k celonárodnímu projektu Celé
Česko čte dětem s mottem
Čteme svým dětem 20 minut
denně. Každý den.

• Dne 4. 2. 2008 byly v kultur-
ně vzdělávacím centru zaháje-
ny kurzy anglického jazyka pro
děti i dospělé. 

• Ve středu 6. 2. 2008 navštívil
naše mateřské centrum Bublina
kouzelník! Kouzelník předvedl

lidmi: jak se chovat sám doma,
ve výtahu, při cestě do školy
a ze školy.  Dětem se akce moc
líbila.   

• 20. 2. pracovaly děti z mateř-
ského centra s keramikou pod

vedením paní Moniky Lichten-
bergové. Dopolední tvoření
bylo zážitkem nejenom pro
děti, ale i pro maminky a babič-
ky.

• 3. 3. 2008 se naše mateřské
centrum Bublina stalo 257. čle-
nem Sítě mateřských center.
Děkujeme paní Rut Kolínské -
prezidentce Sítě mateřských
center za podporu a slova podě-
kování.

Více o našich aktivitách na 
www.praha-vinor.cz

Co se děje ve Vinoři

Kulturně vzdělávací, školicí a informač-
ní centrum; knihovna; Mateřské cent-
rum Bublina

19

dětem své triky a děti na oplát-
ku ukázaly své karnevalové
masky.

• 12.2. a 14. 2. navštívili naší
mateřskou školu a základní
školu policisté z útvaru preven-
ce Městské policie hl. m. Prahy.
Cílem návštěvy bylo seznáme-
ní dětí se zásadami “bezpečné-
ho chování”. V mateřské škole
pomohl policistům medvídek
Brumla. Na základní škole si
děti mohly vyzkoušet modelo-
vé situace při kontaktu s cizími
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KERAMICKÁ DÍLNA (pro dospělé) – od 20:00 hod.
pod vedením Moniky Lichtenbergové

Datum konání 13. 3. - rezervace do 10. 3.
Datum konání 10. 4. - rezervace do   7. 4.
Datum konání 15. 5. - rezervace do 12. 5.
Datum konání 12. 6. - rezervace do   9. 6.

Co se děje ve Vinoři

Kulturně vzdělávací, školicí a informační centrum připravuje:

ŠPANĚLŠTINA
(pro dospělé)

Kurz je vhodný pro ty,
kteří mají o jazyk zájem

a budou se mu věnovat ve
svém volném čase.

Na hodině se bude probí-
rat nová gramatika, pro-
cvičovat slovní zásoba 

a především bude kladen
důraz na konverzaci a pro-
cvičování znalostí získa-
ných z domácí přípravy.
Hodiny budou zároveň

strukturovány tak, aby se
studenti dozvěděli co

možná nejvíce o španěl-
ské kultuře, zvycích

a zajímavostech
o Španělsku.

1 x týdně po 90 minutách
Lektor: p. Michal Střecha

Cena kurzu bude stanove-
na dle počtu přihlášených

účastníků.

Předběžné přihlášky
zasílejte do 21.3. 2008

na adresu
kvc@praha-vinor.cz

nebo objednávejte telefo-
nicky na 720 513 756

u pí. Markéty Hadrabové
Dvořákové.

MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Datum konání: 4. 6. 2008 - středa
Místo konání:  hřiště u tělocvičny ZŠ (Opočínská ul.)

Čas konání:  9:30 – cca 15 hodin

Dopoledne mohou dopravní hřiště navštívit nejmenší děti,
děti z mateřské školy a mateřského centra Bublina. Nejmenší

děti jako chodci, případně na odstrkovadlech.

Odpolední hodiny jsou rezervovány pro děti
ze školní družiny.

Pro děti bude připravena např. jízda zručnosti, soutěž
ve znalosti dopravních značek apod. Nejlepším účastníkům

budou vystaveny “dětské řidičské průkazy”, proto
doporučujeme vzít s sebou průkazkovou fotografii.

Případné změny v organizaci dne najdete na
www.praha-vinor.cz/kvc.htm

Akci pořádá KVC
ve spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy.
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Zaznamenali jsme...

Akademie třetího věku
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních
vztahů v Praze) si Vás dovoluje pozvat na Akademii třetího věku, sérii tří historicko-politologických
přednášek na téma „Významné roky českých / československých dějin“.
Přednášky budou probíhat od března do května, vždy poslední úterý v měsíci, v době 16:30-18:00,
v prostorách Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. na Praze 9 – Jarově, Učňovská 1.

Program akademie:
25. března Rok 1948 v českých / československých dějinách
28. dubna Rok 1968 v českých / československých dějinách
27. května Rok 1989 v českých / československých dějinách

Lektory akademie budou politologové z Metropolitní univerzity Praha PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
a PhDr. Petr Just, Ph.D., kteří se českou / československou politikou 20. století soustavně zabývají ve
své pedagogické, publikační a vědecké činnosti.

Vstupné na jednu přednášku je 40,- Kč, v případě předplacení účasti na všech přednáškách zaplatíte
dohromady jen 100,- Kč.

Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu hadravova@mup.cz nebo poštou na adresu: Metropolitní
univerzita Praha, o.p.s, k rukám Ing. Hadravové, Dubečská 900/10, 100 31  Praha 10 (na obálku
uveďte heslo „Akademie třetího věku“)

Jméno, příjmení: __________________________________________________________________

Mám zájem o:

1. Přednášku „Rok 1948 v českých / československých dějinách“

2. Přednášku „Rok 1968 v českých / československých dějinách“

3. Přednášku „Rok 1989 v českých / československých dějinách“

4. Cyklus všech tří přednášek

Označte variantu, na kterou se hlásíte, zakroužkováním čísla.

Datum: ___________________ Podpis: _______________________________
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Zaznamenali jsme...

Rozhovor s rektorem Metropolitní uni-
verzity Praha prof. Michalem Klímou:
Pane rektore dozvěděl jsem se,
že vaše univerzita připravuje
speciální nabídku pro starší
občany Prahy 9, zvláště pak
pro zájemce z Vinoře a Čako-
vic? Co je na tom pravda?
Ano, je tomu tak. V lednu jsme
měli jednání se starostkou
Čakovic paní Samkovou a sta-
rostou Vinoře panem Švarcem.
Dohodli jsme se, že v jedné
z našich budov na Jarově
nabídneme možnost navštěvo-
vat Akademii třetího věku.
Konkrétně to znamená, že
nabídneme přibližně jednou
za měsíc přednášku s násled-
nou diskusí. Ještě letos na jaře
zveme zájemce na řadu tří his-
toricko-politologických před-
nášek na téma „Významné
roky českých / českosloven-
ských dějin: 1948, 1968
a 1989“.

Dovolte mi, abych vám ještě
pogratuloval k získání uni-
verzitního statusu a k odpoví-
dající změně názvu vaší vyso-
ké školy. Jak se vše událo
a jaký byl váš původní název?
Je pro nás velká pocta, že nám
Akreditační komise Vlády ČR
udělila právo vyučovat dok-
torský stupeň studia a zároveň
schválila status univerzity.
Bereme to jako výraz ocenění
kvality naší pedagogické a vě-
decké činnosti. V prosinci
2007 jsme zohlednili nový sta-
tus a školu přejmenovali na
Metropolitní univerzitu Praha
(MUP). Až do té doby nás
veřejnost znala pod názvem
Vysoká škola veřejné správy

a mezinárodních vztahů
(VŠVSMV).

Univerzitní status pro soukro-
mou vysokou školu, to je
v Česku skutečná rarita. Ko-
lik je vlastně takových škol?
Dnes máme v republice již
téměř 50 soukromých vyso-
kých škol. Ale pouze dvě z nich
získaly onen univerzitní status.

Jak mezi 50 soukromými
vysokými školami najít tu
pravou? Jak poznáme, která
z nich je kvalitní a která niko-
liv?
Především ty nejlepší soukro-
mé vysoké školy nabízejí nejen
bakalářské, ale rovněž magis-
terské a výjimečně  i doktorské
studium. Jen nejkvalitnějším
školám totiž akreditační komi-
se schvaluje vyšší stupně vyso-
koškolského studia.

O co dalšího se případní
zájemci o studium mají zají-
mat, aby rozpoznali kvalitu?
Zájemci by také měli zjistit,
jaké mezinárodní kontakty
udržuje ta která vysoká škola
a kolik svých studentů vysílají
na studijní pobyty do zahrani-
čí. V neposlední řadě není bez
zajímavosti zjistit počet stu-
dentů, kteří na dané škole stu-
dují. Zájem zpravidla svědčí
o kvalitě. 

Čím se vyznačuje právě vaše
Metropolitní univerzita?
Naše vysoká škola patří k nej-
starším svého druhu a sídlí
v Praze. Ovšem v roce 2007

jsme založili také regionální
studijní střediska v Plzni,
Hradci Králové a v Liberci. To
znamená, že od akademického
roku 2007/08 již není  nutné
cestovat do Prahy, ale lze stu-
dovat přímo v daném regio-
nálním městě. Šetří se tím čas
a finance na cestování i  uby-
tování.

A kolik má vaše vysoká škola
studentů a jaké udržuje kon-
takty se zahraničními univer-
zitami?
Studuje u nás přibližně 2700
studentů. Pro ně máme největ-
ší nabídku výměnných studij-
ních pobytů ze všech soukro-
mých vysokých škol. V rámci
programu Erasmus nabízíme
studijní pobyty v rozmezí 5 až
10 měsíců na 20 zahraničních
univerzitách. Studenti mají
možnost studovat mimo jiné
v Anglii, Francii, Německu,
Španělsku, Itálii, Belgii, Nizo-
zemí, Švédsku a Dánsku.
Navíc každý dostane dotaci od
Evropské komise ve výši mini-
málně 350 eur měsíčně.

Počtem studentů patříte sku-
tečně mezi největší soukromé
vysoké školy. Ale jaké studijní
obory nabízíte? Jsou dosta-
tečně atraktivní?
Studentům nabízíme 7 bakalář-
ských, 4 magisterské a 1 dok-
torský obor. Atraktivní jsou
zvláště obory Mezinárodní
vztahy a evropská studia, Ve-
řejná správa, Mezinárodní
obchod a také Humanitní stu-
dia. Ale velmi zajímavý je spe-
ciální právní obor Ochrana
průmyslového vlastnictví. Ne-
jen pro učitele anglického
jazyka je určen nový obor
Anglofonní studia.
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„SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“
Projekt nadačního fondu

manželů Livie a Václava Klausových

Cíl:
Seznámení seniorů se základní obsluhou PC s využíváním

možností internetu, s používáním elektronické pošty

a se psaním textu. Cílem je také naučit seniory

používat mobilní telefon a platební kartu.

Cílová skupina:
Senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost

seznámit se s používáním těchto komunikačních

prostředků.

Místo konání:
Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum,

Opočínská 364, 190 17 Praha 9 – Vinoř

Termín konání:
12. – 16. 5. 2008 (Po – Čt  9 – 12 hod, Pá 9 – 11)

Přihlášky adresujte:
KVC, pí. Markéta Hadrabová Dvořáková

Opočínská 364, 190 17  Praha 9

tel. 286 851 181 nebo 720 513 756

Uzávěrka přihlášek: 20. 4. 2008.

Vybraní uchazeči budou vyrozuměni a informováni

o podrobnostech ve dnech

2. – 7. 5. 2008.

Hlavními partnery Nadačního fondu manželů Livie a
Václava Klausových při realizaci tohoto projektu jsou:

Můžete se pochlubit nějakou
specialitou?
Dáváte mi těžké otázky. Ale
ano. Kromě již zmíněného
doktorského studia, máme
unikátní nabídku bakalářské-
ho a magisterského oboru,
který je kompletně vyučován
v anglickém jazyce převážně
zahraničními akademickými
pracovníky. Jde o obor „Inter-
national Relations and Euro-
pean Studies“. Příště tedy již
nemusíte cestovat po světě,
abyste kvalitně studovali
v anglickém jazyce.

Vaše škola je výjimečná také
tím, že poskytuje bezplatné
studium zájemcům s tělesným
postižením. Jaký je dnešní
stav?
Před pěti lety jsme začali pra-
covat na pilotním projektu se
4 studenty – převážně vozíčká-
ři, dnes jich studuje na naší
univerzitě 51. Tento projekt
rozšiřujeme letos i do Plzně
a Hradce Králové.

Co byste doporučil případ-
ným zájemcům o studium na
vaší univerzitě, čeho by se
měli vyvarovat při podávání
přihlášky?
Především si musí na našich
webových stránkách
www.mup.cz pečlivě přečíst
podmínky pro přijetí, včetně
pokynů, jak vyplnit příslušné
formuláře přihlášky a jaké
dokumenty zaslat. Na studij-
ním oddělení všem zájemcům
rádi odpovíme na všechny
otázky. Navíc každý měsíc jsou
všichni zájemci vítáni na
Dnech otevřených dveří.

Děkujeme za rozhovor.
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Z náboženského života 

Velikonoce v naší farnosti
Slavíme Svatý týden
Svatý týden tvoří vrchol církev-

ního roku. Připomínáme si

v něm události, ze kterých

vyplývá smysl a cíl našich lid-

ských dějin – Ježíšovo utrpení,

smrt a zmrtvýchvstání.

Květná neděle
Vzpomínáme průvodem s rato-

lestmi na den, kdy Ježíš slav-

ným způsobem vjel do Jeruza-

léma a zveřejnil tak svoje mesi-

ášské poslání. Velké množství

lidí mu vyšlo naproti, mávalo

ratolestmi a volalo Hosanna!

Proto mu můžeme vyjít vstříc

celým svým životem a volat:

„Požehnaný ten který přichází!“

Zelený čtvrtek
V tento den si připomínáme den

ustanovení Nejsvětější svátosti

oltářní a ustanovení svátosti

kněžství. Oslavujeme Pána

v Eucharistii, kdy se stává na-

ším pokrmem na cestě k nové-

mu životu.

V liturgii se objevuje obřad

mytí nohou. Je to vnější vyjá-

dření rozhodnutí napodobovat

Kristovu pokoru a ducha slu-

žebné lásky bez ohraničení.

Velký pátek
„Dokonáno jest“ – Otče, splnil

jsem svůj úkol, své poslání

a dospěl jsem k cíli. Ukřižování

– láska až k smrti, pro nás tak

nepochopitelná. 

Naší jedinou chloubou je Ježí-

šův kříž, v něm je naše naděje,

život i vzkříšení, skrze něj jsme

zachráněni a vysvobozeni.

Projevem naší účasti na Kristo-

vě utrpení je náš velkopáteční

půst.

Na začátku obřadů padá kněz

před oltářem na tvář, aby tak

vyjádřil náš zármutek nad Kri-

stovým utrpením, ale i naši

ochotu nést životní kříže a tak

jej následovat.

Bílá sobota
Noc ze soboty na neděli nazý-

váme Velká noc.

Liturgie Bílé soboty začíná svě-

cením ohně a svíce, které jsou

symbolem zmrtvýchvstalého

Krista, vítěze nad smrtí a nad

temnotami zla. Křesťan, který je

včleněn do Krista – světla, se

stává také celou svou bytostí

pramenem světla pro ostatní.

Při liturgii slova rozjímáme

o velikých a obdivuhodných či-

nech, které Bůh vykonal od po-

čátku světa, aby připravil a us-

kutečnil naši záchranu – spásu.

Při liturgii křtu obnovujeme

svůj křest, při kterém jsme se

sjednotili s Kristem, vstali jsme

do nového života a se svící –

světlem v ruce si uvědomujeme

poslání, které z toho plyne.

Při eucharistické liturgii tvoří-

me rodinu dětí Božích kolem

jednoho stolu. Abychom se

mohli rozvíjet, růst, potřebuje-

me výživu. Jsou jimi Tělo a krev

velikonočního Beránka – Kris-

ta. Eucharistie je nám pokrmem

na cestě až k branám věčnosti, k

branám našeho Domova. On

zaceluje i jizvy, které zanechává

náš hřích, i hřích druhých, v na-

šich srdcích. Vychází z hrobu

proto, aby nám otevřel cestu

k věčnému a plnému životu.

Hrob nemohl být překážkou pro

postup Boží spásy, záchrany!

Na světě není takového „balva-

nu“, který by Boží láska nemo-

hla odvalit.

peE

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2008 - kostel Povýšení sv.
Kříže v Praze – Vinoři

Květná neděle 16. 3. 9:00 mše sv.
Zelený čtvrtek 20. 3. 18:00
památka Poslední večeře Páně mše sv. + adorace

Velký pátek 21. 3. 17:15 křížová cesta

památka ukřižování Pána Ježíše 18:00 obřady
Bílá sobota 22. 3. 20:30 svěcení ohně

slavnost Zmrtvýchvstání Páně před kostelem, následu-

jí obřady a mše sv.

Boží hod velikonoční 23. 3. 9:00 mše sv.
Pondělí velikonoční 24. 3. 9:00 mše sv.

Velikonoční bohoslužby církve československé husitské s vysluho-
váním Večeře Páně budou na Velikonoční neděli 23. března 2008
ve 13:30 hod. na římskokatolické faře.
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Co se děje ve Vinoři

Hnutí fokoláre připravuje

10. 5. 2008 Runčunity 
Celosvětová akce Mladých pro

jednotu. V  České republice si

mladí zvolili pro tento svůj pro-

jekt heslo: „Každé dobré gesto,

změní naše město.“

Akce bude probíhat i ve Vinoři,

ve spolupráci s Místním úřadem

a k účasti budou přizváni i mla-

dí z Vinoře.

1. 6. 2008 Den dětí 
Tradiční slavnost pro děti, kte-

rou budou připravovat mladí

z Hnutí fokoláre ve spolupráci

s vinořskou farností, dalšími

institucemi a rodinami .

Bližší informace budou vyvěše-

ny na veřejné informační vývěs-

ce.

Dne 23. 2. 2008 bylo svoláno

sedění Obce baráčníků ve Vino-

ři, aby zhodnotilo svoji činnost

za rok 2007. Zúčastnilo se 28

tetiček, 1 soused a 17 hostů. Je-

likož bylo toto sedění slavnost-

ní, dostavily se tetičky i sousedé

oblečení ve svérázu (vyšívaná

halenka a košile). Na naše poz-

vání přijeli zástupci z naší XVI.

župy, vedené místorychtářem

sousedem Veselým. Dále zá-

stupci Obcí baráčníků z Hoštic,

Odolena Vody a Libně 2. Byl

rovněž pozván starosta MÚ p. F.

Švarc a kronikář p. Ing. F. Filip.

Z přednesené zprávy o činnosti

bylo konstatováno, že ač již

v pokročilém věku, jsme vyko-

nali mnoho práce Například pro

děti naší základní školy jsme

provedli sběr starého papíru na

zakoupení dalšího stromku do

parku. Oni nám za to přišly zaz-

pívat na Svátek matek. Na

MDD jsme zaslali základní

škole ve Vinoři 500,- Kč. Dále

společně s Klubem seniorů

jsme absolvovali několik zájez-

dů a akcí. Zájezd na Domažlic-

ko, na Vánoční trhy v Lysé n. L.,

Obec baráčníků hodnotila svoji činnost
za rok 2007

vánoční projížďka Prahou,

Anenskou a Mikulášskou vese-

lici. Hlavním úspěchem byla

pro nás oslava 75 let trvání OB

ve Vinoři dne 19. 5. 2007. Na

dnešním sedění bylo přijato

7 nových členů do naší OB ve

Vinoři. Všichni kandidáti byli

po složení slavnostního slibu

srdečně mezi nás přijati.

K dnešnímu dni čítá naše orga-

nizace 35 tetiček a 7 sousedů.

Hlavním bodem dnešního dne

byly volby nového konšelstva,

které provedl župní místorych-

tář soused Veselý. Po slavnost-

ním slibu všech navržených

členů všichni svou funkci při-

jali.

Následovalo malé pohoštění,

otevřená debata a pozdravy

hostů. Rychtářka Patrasová po-

děkovala za účast, popřála všem

hodně zdraví, chuti do další

práce za rozkvět a šíření vlaste-

neckých myšlenek Baráčníka.

Hymnou „Dej nám Pán Bůh

zdraví“ bylo sedění v 17:00

hodin ukončeno.

syndička Kudlová

V nově upraveném areálu ctě-

nického zámku je umístěn jen

několik metrů před hlavním

vchodem do zámku kvádr

o rozměrech 38x77x38 cm,

který s patnácticentimetrovým

podstavcem tvoří monolitický

celek.

Na straně obrácené k zámku je

heraldická šlechtická koruna,

která má hrotité výběžky ukon-

čené perlami. Zhruba polovina

je již zničena povětrnostními

vlivy, přesto lze zjistit, že celek

obsahoval 9 perel, což podle

heraldických zásad určuje

korunu hraběcí. Pod korunou je

štít, ve kterém jsou vepsána

velká psací písmena LSD. Toto

označení v současné době

určuje druh omamné látky,

v době historické, kdy byl štít

zhotoven, však ještě tato che-

mická látka nebyla známa. Na

zbývajících třech stranách není

žádné značení. Dnes s určitostí

jen víme, že měl buď funkční

význam nebo zaznamenal

zvláštní událost majitele zám-

ku a panství. Podle názoru

odborníka z Ústavu památkové

péče lze vznik datovat do 18.

až 19. století. Dnes nikdo ne-

dovede přesně určit význam

uvedených písmen. Existuje

několik alternativ, které dále

uvádím, a to s vědomím, že ne-

musí být jejich počet konečný.

1. Velká písmena LS zname-

nala ve zkratce latinsky „locus

sigilli“, česky „místo pro pe-

čeť“, zbývající písmeno D

mohlo znamenat „dominium“,

tj. panství. Bylo by to označení

místa vrchnostenské kanceláře,

tzv. vrchnostenského purkra-

bí. Jeho existenci potvrzuje

Záhada ctěnického
zámku
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V. J. Prášek (kniha Brandejs n.

L., díl 3/2, vyd. r. 1913) a ne-

přímo i inventarizace zámku

z r. 1801, kde jsou uvedeny

názvy: v úředním bytu, v úřed-

ní kanceláři, v kancelářské ko-

moře, u zahrádky úředníků.

Obdobně to potvrzuje i inven-

tarizace z r. 1803, která uvádí:

úřednický byt, úřední kancelář,

kancelářská komora. Toto

„vrchnostenské purkrabí“ bylo

pro panství velmi důležité, pro-

tože řídilo správu nejen panství

ctěnického, ale i panství služ-

ského, které k Ctěnicím přiná-

leželo.

2. Někteří badatelé historie

spojují vznik kvádru jako pa-

mátku na majitelku panství,

hraběnku Desfours. Její křestní

jméno Aloisie mění na Luisa,

což by odpovídalo prvnímu

písmenu na štítu – velké L.

Další písmeno S mění na G

s odůvodněním, že jde o zkrat-

ku slova Gräfin, tj. česky „hra-

běnka“. Ta zdědila panství po

svém otci, hraběti Desfours,

který zemřel v r. 1822. U alod-

ních statků to bylo možné,

dědily se i po ženské linii, zde

to byla dcera Aloisie, hraběnka

Desfours. Přesto zde musely

být neznámé problémy, proto-

že majetek jí byl zaknihován až

10 let po smrti jejího otce, tj.

v r. 1832. Pracovala též jako

kanovnice a asistentka v Ústa-

vu šlechtičen sv. Andělů na

Novém Městě pražském. Za

neznámých okolností byla na

ni uvalena zemským soudem v

r. 1846 kuratela. Ta trvala jen

jeden rok, hraběnka v r. 1847

zemřela.

3. Téměř 100 let vlastnila

rodina Schoellerů ctěnické pan-

ství, od r. 1847 až do r. 1945.

Část rodinných příslušníků se

přestěhovala po přestavbě ča-

kovického zámku do Čakovic,

ostatní obývali zámek ctěnický.

Tam se slavila v r. 1918 veliká

svatba, když se vdávala dcera

Schoellerů. Jejím ženichem byl

baron Ing. Otta z Doplhofenu.

Ve starém německo-českém

slovníku je slovo „liebesband“

překládáno jako svazek lásky.

To by mohlo znamenat první

písmeno L ve štítu, zbývající

S a D začáteční písmena snou-

benců (Schoeller a Doplhof).

Při tomto výkladu však nesou-

hlasí počet perel ve znaku

(baron – hrabě).

Podle dosud známých informa-

cí nepatřily tři uvedená písme-

na ve štítu jako iniciály žádné-

mu majiteli panství. Zhotovení

kvádru, ať byl stvořen v které-

koliv době, muselo být finanč-

ně velmi nákladné a mohla ho

uhradit jedině vrchnost.

Současné umístění kvádru ne-

muselo být původní. Na místě,

kde dnes stojí, je podle svědec-

tví vrstevníka zdokumentová-

no až ve 2. světové válce. Pros-

tor před vchodem do zámku

byl dříve ohražen malým plůt-

kem a zarostlý křovinami. Po-

tvrzuje to i dochovaná fotogra-

fie pořízená začátkem 20. sto-

letí. Je možné, že pro toto skry-

té umístění nebyl odhalen

a uveden v několika inventur-

ních zápisech ani novějších po-

pisech provedených v r. 1924

a 1996.

Přikláním se k názoru, že první

alternativa je nejpravděpodob-

nější, budu se nadále snažit zís-

kat dokumenty, které by můj

názor potvrdily.

Bylo by ve prospěch rozluštění

této záhady, aby tento článek

vyburcoval odbornou i laickou

veřejnost ke spolupráci. Vaše

názory, event. poznatky, sdělte

laskavě kronikáři na MÚ Vinoř

za což Vám předem děkuji.

J. Sládeček, Praha - Čakovice
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Na týden se stali našimi sousedy
Kdo? Mezinárodní hudební
skupina Gen Rosso složená ze
17 hudebníků z 10 národů.
Přivezli do Prahy muzikál
Streetlight. Životní příběh mlá-
dence z Chicagského ghetta,
který se postavil násilí, protože
byl přesvědčený o síle vzájemné
lásky mezi lidmi, bez ohledu na
jejich původ nebo sociální pos-
tavení. Gen Rosso představením
povzbuzují diváky, aby hledali
vnitřní sílu, která může dát je-
jich životu jiný směr a nebáli se
druhým nabídnout své přátel-
ství. Pan starosta, pan ředitel
i učitelský sbor udělali vše pro
to, aby se tohle poselství done-
slo až k jejich studentům. Díky
tomu se 90 žáků místní školy
zúčastnilo tohoto výjimečného
představení. Gen Rosso byli
ubytováni v Centru Mariapoli
Vinoř. Před odjezdem do Brna,
kde bude probíhat projekt „Silní
bez násilí“, nám poskytli dva
umělci z této skupiny, Eric Irun-
gu z Keni a Bart Ostia z Filipín,
tento rozhovor:

Můžete nám přiblížit vaší sku-
pinu Gen Rosso?
Eric: Skupina Gen Rosso exis-
tuje již od roku 1966. Tehdy
Chiara Lubichová, zakladatelka

křesťanského hnutí Fokolare,
dala skupině mladých lidí čer-
venou bicí soustavu se zvlášt-
ním vzkazem, aby zpívali světu
o tom, že je možné žít v jednotě,
jestliže spolu lidé z různých čás-
tí světa žijí, aniž by se ohlíželi
na rozdíly ras, kultur, názorů
atp. Tímto heslem se skupina
Gen Rosso řídí již přes 40 let.
A jejími členy jsou lidé z celého
světa, což je něco nového. Naše
zkušenost ukazuje, že je možné,
aby spolu lidé takto žili, ačkoliv
o tom mnozí pochybují. Spojuje
nás myšlenka celosvětového
bratrství. 

A jak jste dlouho v této sestavě?
Eric: Během čtyřicetileté histo-
rie Gen Rosso se ve skupině
vystřídalo více než 200 umělců,
jsou mezi nimi tanečníci, zpěvá-
ci, ale i technici. Někteří sou-
časní členové jsou zde 4, 10, či
dokonce 22 let, naopak nej-
mladší člen je ve skupině teprve
měsíc a půl. 

Muzikál Streetlight je součástí
projektu s názvem Silní bez
násilí. Můžete nám přiblížit
tento projekt?
Eric: Tímto projektem chceme
promluvit k mladým lidem na

školách a dalších různých insti-
tucích. Chceme mladým ukázat,
že je možné obejít se bez násilí.
Naším prostředkem k tomu je
hudba. Muzikál Streetlight je
o afroamerickém chlapci, který
byl zastřelen v Chicagském ghet-
tu v roce 1969, protože nesou-
hlasil s násilím místních gangů.
Zemřel pro své přesvědčení, že
lze žít v míru, v soužití různých
kultur.
Bart: Tento projekt je zajímavý
také tím, že se školáci sami
zapojují do představení, do
muzikálu Streetlight. Pracujeme
s nimi celý týden. Po celý týden
se řídíme heslem jedné z našich
písniček: DON´T STOP LO-
VING, DON’T STOP GIVING,
DON’T STOP LIVING. Školáci
se rozdělí do skupin, každá má
na starosti něco jiného: tanec,
osvětlení, ozvučení, hudbu… Já
například vedu taneční skupinu.
Učím je tancovat hip hop. První
dny se muzikál připravuje, ve
čtvrtek je samotné představení
studentů. V pátek si pak popoví-
dáme o tom, jak tento společný
týden proběhl. Líbí se mi na tom
to, že skrze hudbu a umění pře-
dáváme mladým poselství míru.
Poselství, že silný neznamená
mít jen silné svaly, být silný zna-
mená také umět přijímat druhé. 

Děkujeme moc za rozhovor a
budeme vám držet palce, ať vám
tento projekt vyjde na jedničku.
Markéta, Pavel a Matěj z Vino-
ře

Více o koncertu, a poselství Gen
Rosso najdete na webové adre-
se: www.genrosso.signaly.cz,
nebo přímo na adrese
www.genrosso.com, kde si
můžete poslechnout i ukázky
z muzikálu.
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V roce 2008 si připomeneme

1088 – poprvé uváděn název
Vinoř (několik „familiantů“ z Vi-
noře bylo na Vyšehradě povinno
službou) – 920 let
1273 – ves Ctěnice je uváděna
jako majetek Strahovského kláš-
tera – 735 let
1358 – poprvé je zmiňován
nový majitel Vinoře Reinbot
Goldner – 650 let
1508 – novým majitelem Vinoře
se stal Bedřich Zapský ze Zap –
500 let
1728 – dokončena barokní pře-
stavba kostela – 280 let
1813 – zemřel zakladatel vinoř-
ské větve Czerninů Wolfgang
Maria hr. Czernin, a jako první
byl pochován 24. 12. 1813 v ro-
dové hrobce na místním hřbito-
vě – 195 let
1848 – 7. září byl vydán patent
o zrušení roboty a poddanství –
160 let
1873 – ustavena Místní školní
rada ve Vinoři a jejím prvním
předsedou zvolen Ottokar hr.
Czernin – 135 let
1893 – 1. října schválil obecní
výbor zřízení obecní knihovny –
115 let
- obvodním lékařem pro obce
Vinoř, Satalice, Kbely, Horní
Počernice, Radonice, Jenštejn,
Podolanku byl jmenován
MUDr. Josef Chini
- 25. března proběhla ustavující
valná hromada Sboru dobrovol-
ných hasičů ve Vinoři
1898 – 22. března byl zvolen
starostou MUDr. Josef Chini –
110 let
1903 – v obecních záznamech je
poprvé zmiňována porodní
bába Marie Fridrichová – 105
let
1928 – obvodním lékařem po
MUDr. J. Chinim jmenován

MUDr. Ladislav Holeček – 80
let
- založen fotbalový oddíl TJ
Sokol Vinoř
1933 – otevřena měšťanská
škola – 75 let
1938 – 29. května konány
poslední volby před zřízením
Protektorátu Čechy a Morava.
Ve funkci starosty byl potvrzen
Emil Zazvonil (poprvé zvolen
starostou v roce 1935) a ve
funkci zůstal až do r. 1945 – 70
let
- 22. prosince oznámil Okresní
úřad Praha – venkov obecnímu
úřadu rozpuštění a postavení
mimo zákon Komunistické stra-
ny Československa. Obecní
zastupitelstvo se s vyloučenými
členy zastupitelstva a komisí
rozloučilo 30. prosince
1943 – 20. prosince došlo ke
srážce vlaků mezi stanicemi
Satalice a Kbely. V záznamech
se uvádí 244 obětí, ale podle
neoficiálních údajů byl počet
obětí dvojnásobný. Pohřeb se
konal 23. prosince ve Vinoři –
65 let
1948 – znárodněna firma Ing.
Václav Deyl a začleněna do nár.
podniku Agrostroj – závod Deyl
Vinoř – 60 let
- 25. září se na vinořské faře
sešli na konspirativní schůzce
zástupci strany národně socia-
listické, lidové a sociálně demo-
kratické. Schůzky za stranu ná-
rodně socialistickou se zúčast-
nila JUDr. Milada Horáková
1953 – proběhla poslední cuk-
rovarská kampaň ve vinořském
cukrovaru – 55 let
1963 – 8. září byla slavnostně
otevřena modlitebna církve čes-
koslovenské – 45 let
1968 – zaveden pětidenní pra-

covní týden; před tím, od roku
1966, byly volné pouze sudé
soboty - 40 let
1978 – 5. září byla předána do
užívání budova zdravotního
střediska postavená v „Akci Z“
(hodnota díla 12 mil. Kč) – 30
let
1983 – vstoupilo v platnost us-
tanovení o používání MHD ob-
čany od 70 let zdarma – 25 let
- 2. prosince byla předána do
užívání nová prodejna plynu
v Chaltické ulici (dnes spole-
čenská místnost)
1988 – 21. 6. a 17. 9. proběhly
hlavní oslavy „900 let Vinoře“
spolu se setkáním rodáků a přá-
tel Vinoře – 20 let
1993 – v říjnu začala rekon-
strukce č.p. 245, chudobince, na
dům pečovatelské služby. Do
užívání byl předán 15. prosince
1994 – 15 let
- Magistrát hl. m. Prahy převedl
zámek Ctěnice do majetku hl.
m. Prahy a v roce 1994 jej pře-
dal Pražské informační službě
1998 – 4. června předal předse-
da Poslanecké sněmovny Ing.
Miloš Zeman starostovi Jarosla-
vu Krajlovi obecní insignie –
znak a prapor – 10 let
- 1. července započala přístav-
ba pavilonu školy; do užívání
byl předán 1. září 1999, prove-
deny vnitřní stavební úpravy
v budově místního úřadu
- 13. a 14. 11. se konaly volby
do místního zastupitelstva a
zastupitelstva hl. m. Prahy. Ve
funkci starosty byl potvrzen
Jaroslav Krajl a ve funkci mís-
tostarosty PaedDr. Marie Brot-
hánková
2003 – 13. a 14. 6. probíhalo
referendum o vstupu do Evrop-
ské Unie. Ve Vinoři se jej zúčast-
nilo 63,22 % zapsaných voličů.
Bylo to vůbec první referendum
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v historii státu. Pro vstup hlaso-
valo 76,42 % voličů – 5 let
- v obou školách proběhla vý-
měna dřevěných oken za plasto-
vá
- 1. ledna nastoupila do funkce
pediatra nová lékařka MUDr.
Petra Slámová. Vystřídala
MUDr. Milana Procházku,
který odešel do důchodu
- 28. února byl zvolen preziden-
tem ČR Václav Klaus
- 16. dubna bylo poprvé v ČR
při operaci srdce použito srdce
umělé. Zákrok provedl prof.
Pirk z IKEMu v Krči
- vzpomínáno 70 let od otevření
měšťanské školy
- 8. října proběhla ve Vinoři
neúspěšná pátrací akce po dvou
nezvěstných vinořských obča-
nech (manželé). Akce se opako-
vala znovu 13. listopadu, ale
opět bezvýsledně
2008 – 4. ledna byla v partner-
ském městě Schulzendorf pode-
psána Smlouva o vzájemné spo-
lupráci. Smlouvu podepsali sta-
rostové p. František Švarc a dr.
Herbert Burmeister
- 15. února byl na další pětileté
období zvolen prezidentem Vác-
lav Klaus. Zvolen byl při druhé
volbě ve třetím kole 141 hlasy.

15. května 2008 končí termín
pro předložení amatérských
fotografických prací do vyhláše-
né fotosoutěže

ŽIVOT, PŘÍRODA,

ZAJÍMAVOSTI VINOŘE
k 920. výročí
Podmínky jsou zveřejněny na
informačních vývěskách a byly
uvedeny i ve Vinořském zpravo-
daji.
[organizační skupina]

Připomínáme

Blahopřejeme...

našim občanům, kteří oslavili
v 1. čtvrtletí 2008 svá životní jubilea

leden

LANDOVÁ Emilie 80 let

KAZILOVÁ Jaroslava 75 let

KŘENKOVÁ Růžena 84 let

KUBROVÁ Jaroslava 70 let

SVOBODOVÁ Blažena 70 let

HORVÁTHOVÁ Jaroslava 70 let

ZELINKOVÁ Růžena 87 let

únor

KOUDELKA Alois 84 let

SVOBODA Josef 75 let

KOCMANOVÁ Ludmila 70 let

ŠTĚPÁNOVÁ Jiřina 86 let

BLOVSKÁ Markéta 88 let

ALTMANOVÁ Helena 83 let

POLNICKÁ Marta 70 let

TROSTOVÁ Drahomíra 80 let

NOVOTNÁ Františka 75 let

KAFKOVÁ Marie 70 let

HÖHNEOVÁ Jiřina 70 let

STEJSKALOVÁ Jarmila 81 let

HAVÍŘOVÁ Božena 75 let

březen

CIHLÁŘ Jiří 85 let

PROCHÁZKA Josef 82 let

PEŠTOVÁ Jarmila 86 let

BERNÁTH Josef 81 let

BERNÁTHOVÁ Věra 75 let

ZIMA František 86 let

PYTLÍKOVÁ Věra 80 let

VODVÁŘKOVÁ Dobromila 84 let

NOVÁK Václav 84 let

DOLEŽAL Ladislav 86 let
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Z událostí ve Vinoři jsme od
posledního čísla Vinořského
zpravodaje zaznamenali:

30. 11. 2007 v Centru Mari-

apoli a následně 5. 12. 2007 ve

školní jídelně byly pořádány

mikulášské zábavy. Organizá-

tory byly Hnutí fokoláre (30.

11.) a Kulturně vzdělávací a

informační centrum. Obě akce

byly velmi zdařilé

3. 12. byl otevřen v ulici

Mladoboleslavská nový restau-

rant Doň Pivoň. Podnik má

i ubytovací možnosti

21. prosince na slavnostním

závěrečném zasedání místního

zastupitelstva vystoupil poprvé

ženský pěvecký sbor z Vinoře –

UPANIŠÁDA za vedení paní

Zdeňky Novotné

24. prosince účinkoval na

Půlnoční mši poprvé farní smí-

šený pěvecký sbor za řízení

paní Moniky Dragounové

na Nový rok někdo zapálil

za hřbitovem dva kontejnery na

odpady a oba zcela shořely.

Opakovala se situace stejně

jako před rokem

4. ledna podepsali starostové

p. Frant. Švarc za MČ Praha –

Vinoř a p. dr. Herbert Burmeis-

ter za Schulzendorf Smlouvu o

vzájemné dohodě. Smlouva

byla podepsána v Schulzendor-

fu. Za Vinoř byli kromě pana

starosty přítomni paní učitelka

Mgr. Eva Palkovská a kronikář

Ing. František Filip

25. ledna 2008 pořádal Hoff-

manův dvůr country večer.

K poslechu a tanci hrála skupi-

na Haway

koncem roku 2007 byla za-

hájena přestavba a přístavba

základní školy

Zaznamenali jsme

4. února byly v KVC zaháje-

ny kurzy anglického jazyka pro

děti i dospělé

2. a 9. 2. proběhlo vyčištění

černé skládky v ulici Štěpánov-

ská. Na akci se podílela MČ

Praha – Vinoř s MČ Praha –

Kbely, obec Radonice a zapůj-

čením techniky Ing. Stanislav

Němec

6. 2. uspořádalo mateřské

centrum Bublina pro děti kar-

neval. Přítomen byl i kouzelník

a děti účinkovaly v maskách,

které si dopoledne zhotovily.

Radosti a veselí bylo dost

v noci ze 7. na 8. února došlo

k havárii na hlavním přivaděči

vody ze Kbel do Vinoře. Došlo

k vyplavení některých bytů

a domů (kanceláře MÚ, fara,

byty v č.p. 399 a 400, 249

a další)

18. 2. se v sokolovně konal

již 6. ročník turnaje ve stolním

tenise Marcipánka cup

16. 2. se konala výroční

členská schůze MO Českého

rybářského svazu a 23. 2.

výroční členská schůze MO

Českého zahrádkářského svazu

23. 2. od 14.00 hod. proběhla

hodnotící členská schůze Obce

baráčníků ve Vinoři. Schůze se

zúčastnili hosté z Hoštic, Libně

2 a Odolena Vody. Na hodnotí-

cí schůzi bylo přijato a složilo

slib 7 nových členů.
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Volné turisticko-tábornické
sdružení Klondike
pořádá

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
DRAHŇOVICE
2008

Místo konání LT:
Drahňovice u Českého Štern-

berka

Termín konání:
10. 8. – 23. 8. 2008

Účastnický poplatek:
2 900 Kč

Tábořiště je vybaveno podsado-

vými stany s podlážkami, sru-

bem, v němž je jídelna a oddě-

leně od ní i sprcha, další srub

slouží jako kuchyně. Je umístě-

no na břehu potoka, bezpečně

mimo zátopovou oblast (prově-

řeno v roce 2002), v údolí upro-

střed lesů v krajině poblíž Sáza-

vy. Na táboře se děti učí formou

her základním tábornickým

dovednostem (topografie, uzlo-

vání, šifry, zdravověda, rozdělat

oheň, vařit v přírodě, apod.)

a všemu, co souvisí s životem

v přírodě. Za velmi teplého

počasí je nedaleko možnost

koupání. Veškerá činnost na

táboře se odvíjí od celotáborové

hry a zpravidla jednou za tábor

je dvoudenní hra spojená s pře-

spáním mimo táborovou zá-

kladnu.

Náročnost her, ať už po fyzické,

duševní nebo intelektuální

stránce, je uzpůsobena s ohle-

dem na možnosti dětí.

Děti jsou hned po příjezdu roz-

děleny zpravidla do čtyř oddílů

pod vedením oddílových

vedoucích a instruktorů (prakti-

kantů). Vedoucí a praktikanti

jsou proškoleni pro práci s dět-

mi a většina z vedoucích má

i kurz zdravotníka. Dále je na

táboře zdravotnice, která pečuje

o zdraví a dohlíží na dodržování

hygieny všech zúčastněných,

pak programový vedoucí, tzv.

sporťák, hospodář, kuchař

a hlavní vedoucí.

Informace a přihlášky na inter-
netových stránkách
www.vtts.cz, nebo
na tel. číslech
777 844 000 Dušan Hanzlík
721 138 841 Josef Matějíček
případně elektronickou poštou:
hanzlik@vtts.cz,
matejicek@vtts.cz

Přihlášky též k vyzvednutí na
adrese:
VTTS Klondike
Jaroslava Pincová
Vinořské nám. 36
190 17 Praha 9
tel. 286 851 309
(přihlášku je možno zaslat
elektronickou poštou)

Zaznamenali jsme

Místní úřad informuje

Od roku 2005 probíhá ve Vino-

ři pravidelný sběr kompostova-

telného odpadu. V roce 2005 to

bylo zkouškové období, které

přešlo k pravidelnému měsíč-

nímu svozu, který byl v roce

2007 8krát.

Sběr separovaného bioodpadu

ze zahrad se stává součástí

obecního systému odpadového

hospodářství, stejně jako je

sběr ostatních odpadů za úče-

lem jejich opětovného použití,

recyklace.

Trend rozšířeného využívání

bioodpadu všeobecně je dobře

nastartován z pohledu našeho

životního prostředí, a to jak

předpisy v rámci EU, tak i

zákonem o odpadech. Velmi

významnou část využitelnosti

bioodpadu tvoří soukromý a

komunální sektor. V rámci

komunálního sektoru (údržba

veřejné zeleně) je tento systém

hospodaření již zaveden

mnoho let. Zvláště je nutno

vyzvednout fakt, že legislativ-

ně je bioodpad vyloučen ze

skládkování.

Proč separovat kompostovatel-

ný odpad ze zahrad? To je otáz-

ka ,kterou moje generace „tři-

cátníků“ probírala již na zá-

kladní škole. Kompost, jakožto

výchozí surovina z procesu

kompostování, je čistý materiál

obsahující humusotvorné látky

nutné pro zdárný vývin všech

rostlin. To se týká jak rostlin

v trávníku, tak i velkých stro-

mů. Humus obsahuje velké

množství živin, a přesto se jím

nedá přehnojit. Výsledný kom-

post nesmí obsahovat zelené,

nerozložené části zelené

hmoty.

Proč se ÚMČ Praha – Vinoř
rozhodl provádět tento separo-
vaný sběr kompostovatelného
odpadu ze zahrad?

hlavním důvodem byla služ-

ba občanovi, který se potýkal

s problémem „kam s ním“. Pro

majitele menších zahrad byl

problém, jak uspořádat členění

Separovaný sběr BIO odpadu ze zahrad
ve Vinoři
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zahrady tak, aby kompost

nebyl ani u domu, ani u zahrad-

ního sezení

dalším problémem bylo

pálení větví či trávy. Větve

nad průměr 1 cm se dnes již

nepálí, ale drtí. Drtit může

každý sám v domácí drtičce

zahradního odpadu, nebo při-

nést na stanoviště a předat jej

při svozovém termínu. Ty se

před kompostováním, nebo

po konečném třídění předrtí

ve vysoce výkonném drtiči.

Budou-li větve podrceny sa-

mostatně, lze výchozí surovi-

nu – štěpku – použít jako

mulčovací materiál místo

stále zdražující kůry. Čistou

štěpku lze také použít jako

palivo do dřevoplynových

kotlů

v současnosti se tímto sepa-

rovaným sběrem kompostova-

ného zahradního odpadu hodně

utlumily černé skládky z toho-

to odpadu a spalování zelených

větví

Dnes se provádí svoz druhou

sobotu v měsíci sběrem do

kontejneru, který je umístěn na

stanoveném místě ve stanove-

ný čas. V příštích letech očeká-

váme zvýšený pokrok v oblasti

těchto služeb a připravujeme

ještě dokonalejší sběr tohoto

druhu odpadu, jako je svoz 120

– 240litrových sběrných nádob

přímo z jednotlivých domác-

ností.

K vlastnímu kompostování:
kvalita a způsoby užití kompo-

stu přímo závisí na kvalitě

vytřídění vstupní suroviny.

Zpracování bioodpadu kompo-

stováním je možné výhradně z

odděleného – separovaného

sběru. Popis vlastního kompo-

stování je velmi složitý a neve-

šel by se do tohoto článku.

Co je zahradní bioodpad: trá-

va, plevel, zahradní zemina,

větve do průměru 1 cm (větší

větve se přijímají pouze sepa-

rovaně).

Co nepatří mezi zahradní bio-
odpad: stavební dřevo, potravi-

ny, stelivo od zvířat, kameny,

suť, PE obaly, dráty a veškerý

komunální odpad.

Upozornění: pracovník odpo-

vědný za sběr na svozovém

místě má právo odmítnout

odpad pro jeho nevhodnost.

Drcení větví na místě je za

úplatu.

Petr Imramovský

Termíny svozu
bioodpadu ve Vinoři
v roce 2008:
15.3., 19.4., 17.5., 21.6.,

19.7., 16.8., 20.9., 18.10.,

15.11.



Hoffmanův dvůr
zve srdečně všechny milovníky

dobré muziky

na COUNTRY VEČER

28. 3. 2008 od 20.00 hod.

K tanci a poslechu hraje skupina

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

Více o kapele na:
www.haway.cz
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Krásné velikonoční svátky



Zveme Vás do Divadla Horní Počernice
V roce 2006 bylo otevřeno nově postavené divadlo v Horních Počernicích

pod správou Kulturního centra Horní Počernice.

V našem divadle hostují profesionální i amatérské

divadelní soubory, hudební skupiny, hrajeme činohru, drama, pohádky, balet … .

Kompletní program a další informace naleznete na našich webových stránkách

www.divadlopocernice.cz 
Nabízíme možnost zasílání měsíčního programu e-mailem.

Zasílejte své požadavky na divadlo@pocernice.cz
Rezervace vstupenek na níže uvedených kontaktech:

Divadlo Horní Počernice    Tel.: kancelář 281 920 326

Votuzská 379/11    Tel.: pokladna 281 860 174

Pokladna divadla je otevřena od pondělí do čtvrtka 16 – 18

a hodinu před začátkem každého představení. 

Pokladna v Informačním centru na Chvalské tvrzi

je otevřena od pondělí do čtvrtka  9 – 16 a v pátek 9 – 14 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Masáže
zdravotní  -  sportovní  -  relaxační  

Křemílkova ulice, objednání dle tel. dohody.

-Vinoř-
 660066  110066  336666,,  228833  993322  997711

Ceny od 60Kč. Slevy pro stálé klienty.
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