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Podílíme se na rozvoji Mâ Praha – Vinoﬁ

Slovo starosty
Ahoj Vinořáci,
měl jsem hrozný sen. Rodiče
s dětmi volali pod oknem radnice
„Odstoupit! Defenestrace!“ Nemají kam dát děti do školky. Uvolnili
jsme 20 milionů na výstavbu školky a školy, celkové náklady jsou
ale daleko větší. „Špatné rozdělení!" volali příznivci školky, kteří
chtěli 20 milionů jenom na školku.
„Naprostá nekompetence“, volali
příznivci školy, kteří chtěli 20 milionů jenom na školu. „Defenestrace!“ volali shodně i s příbuznými a známými z okolních vesnic
a Moravy. „Je to konec populace
a zánik školství ve Vinoři“, odtušil moudrý děd Vševěd s poznámkou, že za to může ODS a Václav
Klaus a oprášil svou starou výzvu:
„Volte příště mladé a perspektivní politiky, například Standu Grosse!“
Ředitelka kulturního střediska,
která dostala milion jeden, volala
také: „Odstoupit! Defenestrace!
Chceme a potřebujeme víc!“ „Je to
konec a zánik kultury ve Vinoři,
ODS děkujeme a starosto odejdi“,
opět odtušil děd Vševěd.
Sportovci dostali jenom sto pa-
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desát tisíc, snad proto křičeli nejvíc
– vynechali odstoupení i defenestraci a přešli rovnou na lynchování.
„To je ale úplný zánik veškerého sportu ve Vinoři, už aby to všechno řídil Standa“, zasnil se děd
Vševěd.
Uznávám, že školka i škola jsou
zapotřebí, stejně jako kultura
i sport. Jdu pomalu k oknu a připravuji se ke skoku. Náhle si ale
vzpomenu na rybáře! Kde jsou?
Nedal jsem jim nic. Dělají brigády,
pečují o naše životní prostředí,
vlastními silami čistí potoky a rybníky, nedostali nic – a nejsou tady.
Ještě mě pozvali na párek a pivo
na jejich výroční schůzi.
Ta představa mě probudila zpět
do naší vinořské reality, kde
opravdu chybí školka, nezávadná
škola, finance na kulturu, sport,
spolky, chodníky, kde ale naši rodiče, kulturní oblast i sportovci,
stejně jako členové různých spolků vědí, že nestačí jenom natahovat ruku a křičet, ale že je potřeba,
stejně jako naši rybáři, něco také
sám pro to udělat. A vědí, že přátelským jednáním se docílí podstatně víc, než jakýmikoliv ultimáty. I když – stávky a demonstrace
asi již budou vždy patřit do období před volbami….
Jak jsem napsal na našich internetových stránkách, vyhodnocujeme stav nové MHD a připravujeme
optimalizaci, hlavně zavedení stanice busu 375 – Vinořská.
Prioritní akce – přístavba školy a školky – pokračuje, projektově se zpracovává generel dopravy
ve Vinoři, který by měl zahrnovat
všechny připomínky našich občanů, stejně jako naše požadavky na
dopravní bezpečnost.
Je dokončen i projekt na vybu-

dování hřišť a sportovišť pro všechny věkové kategorie v lokalitě
V Topolech, začne opět kolotoč
shánění finančních prostředků.
Konečně bychom také měli rozjet rekonstrukci domu Mladoboleslavská 8, která bude zahrnovat
i modernizaci dvou bytových jednotek.
Přes všechny náročné úkoly se
ale již mnohé změnilo k lepšímu.
Bezvadně funguje VINCENT – Vinořské centrum, mateřské centrum, knihovna, připravujeme zřídit informační centrum, udělal se
první krok s výměnným pobytem
našich děti v partnerském městě,
který předčil veškerá naše očekávání a ukázal, že by nebylo špatné,
kdybychom se my, dospělí, uměli
dorozumět mezi sebou stejně, jako naši páťáci v Německu.
Rád bych poděkoval všem obětavým občanům, kteří se podílejí
na veřejném životě, ať již na poli
sportovním, kulturním nebo zájmovém, bez jejich pomoci bychom se neobešli.
Proto Vás také zvu na slavnostní zasedání zastupitelstva, které se
při příležitosti oslav 920. založení
Vinoře bude konat v sále místní
Sokolovny v Klenovské ulici,
13.09. v 9.00 hodin, kde předáme
ocenění občanům, kteří se zasloužili o rozvoj Vinoře.
Přeji všem našim novým vinořákům šťastné nakročení do dalšího
života, těm starším hodně trpělivosti se starostou a zastupitelstvem, kteří nemají tolik financí,
kolik by bylo zapotřebí, našim žákům úspěšné zakončení školního
roku, maturantům úspěšné zkoušky, nádherné prázdniny a nám
všem krásné celé léto.
František Švarc

Sloupek poslance
Vážení Vinořáci,
naposledy jsem Vás seznamoval
s chystanou reformou Policie ČR,
která má za cíl zvýšit počet policistů v ulicích a tím zlepšit bezpečnost nás občanů. Součástí reformy je rovněž i důkladná
analýza využívání objektů sloužících v současné době pro potřeby
policie. Budou vytipovány objekty, které policie ke své činnosti
bezezbytku potřebuje a objekty,
které bude možno využít pro jiné
účely.
Mezi objekty, které v následujících letech opustí, je i zámek Vinoř
včetně souvisejících pozemků. Ministerstvo vnitra má několik mož-

ností jak s tímto, pro policii do budoucna nepotřebným majetkem,
naložit. Majetek je možné převést
na jinou státní instituci, prodat ho
nebo jej bezúplatně převést na
město či městskou část.
V současné době oslovil pan
starosta Švarc ministerstvo vnitra
s dotazem, jakým způsobem bude
tento vinořský zámek v budoucnosti využíván. Ministerstvo jasně
sdělilo, že zámek bude nejdéle do
dvou let uvolněn a že se uvažuje
s jeho prodejem nebo bezúplatným převodem na město. Jsem
přesvědčen, že vhodným řešením
by byl převod zámku přímo do
majetku městské části Praha – Vinoř a následně jeho zpřístupnění
veřejnosti. Samozřejmě je jasné,
že projekt zpřístupnění zámku veřejnosti nebude zadarmo, ale je to
ideální model pro získání prostředků z fondů Evropské unie.
Příprava projektu se jistě neobejde bez spolupráce s Hlavním městem Prahou a dalšími institucemi,
ale je to šance, která se nevyskytuje často. Přeji všem obyvatelům
Vinoře, aby opravený a zpřístupněný zámek Vinoř v budoucnu
patřil ke chloubě všech vinořských občanů. Sám rád přiložím
ruku k dílu.
Tomáš Kladívko, poslanec PSP ČR

Místní úﬁad
informuje
Na 14. zasedání místního zastupitelstva dne 6. března 2008 bylo
projednáno:
I. Úkoly z minulého
zastupitelstva
● MZ vybralo ze 4 nabídek na vyčištění střech a zhotovení hrotů
proti ptactvu firmu s nejnižší cenovou nabídkou, firmu Leguán
● MZ schválilo vybudování parkoviště Opočínská firmou Čakus
v ceně 138 732,- Kč bez DPH ze zatravňovacích dlaždic
● MZ schválilo výměnu portálu
a oken Knihkupectví na Mladoboleslavské ulici firmou Z.Buchara
v ceně 140 158,- Kč.

II. Nové úkoly
MZ odsouhlasilo výsledek hospodaření za rok 2007 HČ s přebytkem ve výši 7 971 117,26 Kč
● MZ souhlasí s výsledkem hospodaření za rok 2007 UHČ se ziskem ve výši 1.824.911,97Kč
● MZ schválilo snížení nájmu za
využívání nebytových prostor
v bývalé požární zbrojnici z důvodu problémů s využíváním na
500,-Kč/měsíc.
● MZ nevyhovělo p. Holatové s vyčkáním s exekucí z bývalé požární zbrojnice.
● MZ pověřilo starostu jednáním
s ř. k. církví o rozdělení pozemků
v duplicitním vlastnictví mezi církev a MČ
● MZ odsouhlasilo změnu územního plánu na OC pro žadatele
pouze pro rozlohu 1000m2.
● MZ schválilo odprodej 2m2 (parc.
č. 1330/29) za cenu dle cenové
mapy na základě záměru o prodeji předem určenému zájemci
●
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● MZ odsouhlasilo příspěvek
10 800,- Kč na zájezd do Mauthausenu pro žáky 9.tř. ZŠ a 1000,- Kč
na ceny do soutěže o velikonoční
vajíčko
● KŠK byla pověřena předložením
cenových nabídek na pořízení výstavního zařízení.

III. Informace
Znečišťování ulic Bohdanečská
a Semtínská, jednání s Lesy ČR
o pozemcích, nová vyhláška o odpadech, přístavba školy, dopravní
značení, propojka Dražkovská –
Mladoboleslavská, činnost spolků,
výstavba, provoz letiště Kbely, sezení pro mladé.

●

Na 15. zasedání místního zastupitelstva dne 3. dubna 2008 bylo
projednáno:
I. Zprávy z jednání MHMP
● byla schválena dotace 6 000,- Kč
na školní badmintonový turnaj

II. Úkoly z minulého
zastupitelstva
● jednání o výměně oken na stře-

chách 249 – 250 bylo z důvodu nedodání nabídek přesunuto na příští jednání
● byly upřesněny požadavky na
výstavní zařízení, KŠK dodá do
příštího zasedání nabídky na různé typy
III. Nové úkoly
MZ odsouhlasilo prodloužení
nájemních smluv v obecních bytech:
– byt č.5 , Křemílkova 245 a byt
č.7, Bohdanečská 399 od 1.5.2008
do 30.4.2011
– byt č.7, Bohdanečská 250, od
1.5.2008 do 30.4.2010.
● MZ schválilo nezvýšení nájmu
firmě VAKO v nebytových prostorech na zdrav.středisku o inflaci
●
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2,8%, z důvodu neprovedené rekonstrukce zmíněných prostor.
● MZ schválilo převod 5 000 000,na termínovaný účet s výhodnou
úrokovou sazbou.
● MZ odsouhlasilo příspěvek do
výše 2000,- Kč pro oddíl Bobři
na pořádání závodu Mistrovství
Prahy.
● Byla zamítnuta dotace pro klub
florbalu na pronájem tělocvičny.
l MZ vyhovělo žádosti na doporučení pozemku p.č.679/3 k odkoupení za účelem srovnání hranic
pozemků.
● MZ schválilo odprodej pozemku
par.č. 946 a 947/2 za celkovou cenu 204 000,- Kč, čímž budou narovnána vlastnická práva. Budoucí vlastník uhradí náklady
související s převodem pozemku.
l MZ schválilo změny územního
plánu několika žadatelů ze zahrady na pozemky k výstavbě rodinných domů pouze pro rozlohu
1000m2.
● MZ neschválilo změnu územního plánu na území všeobecně smíšené pro parc.č. 1537/ 4, 1537/ 5
a 1537/ 6 a změnu z VN na VP pro
parc. č.1334,1335 a 1409/26.
● MZ pověřilo M. Brothánkovou
průzkumem probíhajících programů prevence kriminality, aby
mohlo na příštím zasedání rozhodnout o příspěvku na projekt
Policie ČR – Bezpečné chování
aneb rádce detektiva Borůvky.
● Vzhledem k nejasnostem kolem
pronájmu bohoslužebního roucha
pověřilo MZ M.Brothánkovou, J.
Krajla a starostu jednáním o platbách za pronájem pluviálu. Zároveň bude projednána cena pronájmu sálů v Mariapoli.
● MZ pověřilo starostu jednáním
o plánu rozvoje MČ na úřadě rozvoje hl.m. Prahy.

l Předsedové všech výborů a komisí na příštím zastupitelstvu
předloží plány činnosti pro letošní rok.
● MZ schválilo vyvěšení záměru
o prodeji parc.č.1361/73 o rozloze
986m2 za minimální cenu 1000,Kč/m2
● MZ vydalo souhlasné stanovisko s projektovou dokumentací
a odsouhlasilo stavbu komunikace na svých pozemcích.
● MZ odsouhlasilo vyřazení žadatelů, kteří neobnovili v daném termínu svou žádost o pronájem
obecního bytu, z pořadníku. Ostatní žadatelé budou seřazeni podle
daných podmínek.
● Na základě žádosti o zakoupení
nové sekačky na fotbalové hřiště
byl V. Roh pověřen předložením
cenových nabídek do mimořádného zastupitelstva 24. 4.
IV. Informace starosty
● Uvolněné byty, vybudování par-

koviště v Opočínské ulici, vyznačení park.míst v Bukovinské ulici,
přístavba školy, MHD, 3.místo ve
Zlatém erbu za internetové stránky, kulturní akce, prodloužení pronájmu KSK, mše v kostele, stravování ve školní jídelně.
V. Připomínky zastupitelů
● jednání s Normou o zlepšení slu-

žeb
zřízení nových ordinací na
zdrav. středisku
● opravy prostor firmy VAKO
● jednání o MHD, další linky do
Vysočan
● možnosti získání prostředků na
sociální služby
●

VI. Diskuse
a připomínky občanů
● posun odjezdů autobusu č.202
na pozdější hodinu

● připomínky k masové výstavbě
ve Vinoři, obavy o nedostatečnost
místní čističky
● zimní úklid ulic, vjezd do Mariapoli z Mladoboleslavské ulice,
lepší informovanost o zasedání zastupitelstva
● kácení stromů v Obůrkách a náhradní výsadba, nedostatečná péče
● možnosti odstranění padlých
stromů ve Vinořsko-Satalické oboře
● přelety vrtulníků způsobující
hluk
● vývoz kontejnerů na tříděný odpad v Prachovické ulici
● snahy o omezení růstu počtu
obyvatel ve Vinoři (nedostatečnost občanské vybavenosti po nastěhování nových obyvatel)

Na 16. mimořádném zasedání
místního zastupitelstva dne 24.
dubna 2008 bylo projednáno:
I. Úkoly z minulého
zastupitelstva

MZ odsouhlasilo příspěvek
2000,- Kč na akci „pálení čarodějnic“.
● MZ revokovalo část usnesení
264/08 a zamítlo změnu územního plánu z OP na SV pro pozemek
1537/7.
●

III. Připomínky zastupitelů
● problémy se zadržováním vody

u retardéru v ulici Mikulovická
● jednorázové vyčištění Vinoře od
psích exkrementů
● zadání přesných požadavků na
pronájem Mariapoli
IV. Diskuse
a připomínky občanů
návrh na odkoupení pozemků
u mlékárny pro zalesnění a vytvoření izolační zóny mezi Vinoří
a budoucím okruhem

●

Na 17. zasedání místního zastupitelstva dne 15. května 2008 bylo
projednáno :

● MZ schválilo navrhované změny

I. Zprávy z jednání MHMP

územního plánu a pověřilo starostu jejich odesláním na MHMP do
požadovaného termínu 30.4.2008
(s těmito změnami se čtenáři mohou seznámit v článku „Návrhy
změn k územnímu plánu“)
● MZ odsouhlasilo nákup sekačky
v ceně 123 165,-Kč. Sekačka bude
majetkem MČ a bude kromě sekání fotbalového hřiště využívána
pro potřeby MČ. Starosta byl pověřen uzavřením smlouvy s osobou odpovědnou za provoz a se
Sokolem o kompenzaci nákladů.

● Naše MČ získala dotaci 6 200,- Kč

II. Nové úkoly
MZ neschválilo změnu územního plánu z OP na PZO pro parc.
č.674/6 ani změnu z SO2 na OB
pro parc.č.457/3.
● MZ schválilo převod 500 000,na účet určený na přístavbu školy.
●

pro veřejnou knihovnu na nákup
knižního fondu, dotaci 5000,- Kč
na badmintonový turnaj mládeže
a částku 2 000 000,- Kč na rekonstrukci domu č. 8 v ulici Mladoboleslavská.
II. Úkoly z minulého
zastupitelstva
● MZ na základě předložené nabídky schválilo zakoupení výstavního zařízení od firmy Pavel Kučera – výstavy a expozice.
● Na základě informací M.Brothánkové MZ schválilo příspěvek
na projekt Policie ČR – bezpečné
chování aneb rádce detektiva Borůvky.
● Jednání o ceně za pronájem sálů v Mariapoli proběhnou po předložení konkrétní objednávky

Na jednání byly představeny
plány kulturní a finanční komise
●

III. Nové úkoly
MZ schválilo změny v rozpočtu
týkající se získaných dotací a přesunů mezi položkami.
● Po vyvěšení záměru o prodeji
parc.č.1361/73 byly doručeny 4
nabídky. MZ pověřilo starostu jednáním se zájemci s nejvyšší nabídkou a vypracováním smlouvy
o prodeji.
● MZ neodsouhlasilo prodej pozemku s bývalým skladem ve dvoře Mladoboleslavská 13, protože
plánuje úpravu tohoto traktu na
bytové jednotky.
● MZ souhlasilo s vydáním rozhodnutí na dělení pozemku 470/2.
● Na červnovém zastupitelstvu
bude znovu projednána instalace
přístřešku pro mládež s celkovou
cenou včetně dopravy a instalace
a upřesněno umístění tohoto přístřešku.
● MZ odsouhlasilo změny územního plánu ze zahrad a orné půdy
na OB pro max. rozlohu 1000 m2.
● MZ schválilo pololetní odměny
zastupitelům, řediteli školy a členům KŠK.
● Žádost o příspěvek na výsadbu
stromů a obnovu trávníku na
par. č. 1582/31 byl přesunut na
červnové zasedání
● MZ vybralo místo pro umístění
měřícího zařízení na křižovatky
Bohdanečská – Klenovská a Chaltická – Mladoboleslavská.
● MZ schválilo příspěvek na dopravu do tábora Vojna u Příbrami
5 500,- Kč a 20 000,- Kč na dopravu do německého města Schulzendorf. Zájezdy jsou pořádány
pro žáky ZŠ Vinoř.
● MZ schválilo příspěvek 3 500,Kč na dětský den pořádaný Sokolem Vinoř a Hnutím fokoláre.
●
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IV. Informace
zámek a zámecký dvůr, znečištění ulic při výstavbě, čištění okapů a hroty proti holubům, čerpání rozpočtu v 1.čtvrtletí, přístavba
školy, prezentace zemědělské reformy, dopravní značení, MHD,
stavební technik, KVC l kurzy pro
seniory, oplocení zdravotního
střediska, poděkování Hnutí fokoláre za čištění lesa, zakoupení sekačky, zhotovení portálu Knihkupectví & galerie.

●

V. Připomínky zastupitelů
informace o finanční kontrole
na úřadě MČ Praha – Vinoř
● připojení ul.Labětínská k Vinoři
(problém s kanalizací)
● zjištění harmonogramu dokončovacích prací nového sídliště Na
Dlouhých.
● návrh zahájit příští zastupitelstvo u pamětní desky M. Horákové.
● situace s řešením vlastnictví vojenských bytů v ulicích Uherská
a Čeperská
●

VI. Diskuse
a připomínky občanů
● zveřejnění možnosti připojení
místních občanů k petici týkající se
kbelského letiště
● otázka parkování v sídlišti Uherská a Čeperská
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Návrhy zmûn k územnímu plánu,
platnému ke dni 30. dubnu 2008
pro katastr Vinoﬁ
Návrhy změn k územnímu plánu,
platnému ke dni 30. dubnu 2008
pro katastr Vinoř
Základní vize územního plánu katastr Vinoř
Prioritou pro naši MČ zůstává
uchování a rozvíjení kulturních
a historických hodnot, stejně jako
respektování, udržení a rozšíření
přírodních útvarů. MČ Vinoř by
měla vytvářet přirozený přechod
mezi hlavním městem a vesnickou
zástavbou středočeského kraje.
Naše MČ má jedinečné přírodní
okolí, tvořené Vinořským parkem,
Ctěnickým hájem, Podskalím
a Obůrkami. Na poměrně malé
ploše máme 8 rybníků, propojených 2 potoky.
V souladu se zásadami územního rozvoje hl.m. Prahy je potřeba
zabránit prorůstání jednotlivých
městských částí v jeden zastavěný
celek. Cílem je zvýšení podílu zeleně a její propojení v jeden ucelený zelený pás, navazující na středočeský kraj.
Rovněž podporujeme vytvoření turisticky přitažlivých středisek
– propojením Vinořského a Ctěnického zámku, pravěkého hradiště a hradu Jenštejn v blízkém
okolí vznikne naučný a turisty jistě vyhledávaný okruh o délce necelých 10 km. Vybudování pravěkého hradiště na jeho původním
místě na ostrohu nad rybníkem
Velká Obůrka (parc. č. 1534) by jistě lákavost této nabídky umocnilo
a umožnilo tak odlehčení přetíženého turistického ruchu v centru
hl.města..

Trvalé oddělení od ostatních
MČ zeleným pásem by zajistilo
golfové hřiště mezi Vinoří, Kbely
a Satalicemi a propojení Vinořského parku se Ctěnickým hájem
vzniklou zelenou plochou. Na straně od Přezletic a Radonic budeme
usilovat o protažení tohoto zeleného pásu i na jejich území.
Prioritní stavbou z hlediska
územního rozvoje je propojení
Dražkovská – kruhový objezd Mladoboleslavská, stavba č. 3145 TVVinoř, etapa 0013 – Dražkovská,
podle projektu Ing. Lebedy ze dne
09/2007, zakázkové číslo 2594,
stejně jako celoměstský okruh.
Pro další rozvoj MČ je nezbytně
nutné vytvořit plochy pro rozvoj
sportu.
Oproti tomu je zapotřebí zastavit masovou výstavbu, i z hlediska
kapacit ČOV – výhled do roku
2015 předpokládá max. počet obyvatel 6.400!
František Švarc

OZNÁMENÍ
Jak jsme Vás již informovali,
proběhlo první vyznačení rezidenčních stání, přechodně do
konce roku 2008 pro nové
obyvatele sídliště Na Dlouhých, než bude zkolaudováno
jejich podzemní parkoviště.
Přesná a transparentní pravidla pro následný pronájem budou zveřejněna v zářijovém
zpravodaji, stejně jako na internetu a úřední desce. Po
zveřejnění budeme přijímat závazné přihlášky.

Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery
na 2. a 3. čtvrtletí 2008
18. 6. – 20. 6. MIKULOVICKÁ ul. – u zahrady školy
2.9. – 4.9. BOHDANEČSKÁ ul. – mezi domy čp. 250 a 400
4.9. – 6.9. MLADOBOLESLAVSKÁ ul. – pod nákupním střediskem
6.9. – 8.9. VINOŘSKÉ NÁMĚSTÍ – před farou čp. 16
8.9. – 10.9. KŘEMÍLKOVA ul. – náměstí na konci ulice
10.9. – 12.9. MIKULOVICKÁ ul. – u zahrady školy
12.9. – 15.9. BOHDANEČSKÁ ul. – mezi domy čp. 250 a 400
Do kontejnerů nelze odkládat stavební odpad a nebezpečný odpad
(lednice, autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, pneumatiky, televizory, PC monitory, bioodpad)

Termíny a místa umístění kontejnerů
na bioodpad (listí, tráva, větve atd.)
21. 6.; 19. 7.; 16. 8.; 20. 9.; 18. 10.; 15. 11. 2008
Kontejner bude přistaven:
8,00 – 8, 45 hod. Bohdanečská, – mezi domy č.p. 250 a 400
9,00 – 9,45 hod. – pod Normou
10,00 – 10,45 hod. – Mikulovická, u zahrady školy
11,00 – 11,45 hod. – Lohenická a Moravanská
12,00 – 12,45 hod. – Křemílkova, u dětského hřiště
13,00 – 13,45 hod. – V Podskalí a Urbanická
14,00 hod. – Bohdanečská – zahrádkáři

VÝZVA VŠEM!
Připomínám, že je možné si
na místním úřadě objednat
vlastní kontejner na bio-odpad, 120 litrů stojí 416,- Kč
za vegetační rok (04. – 11.),
240 litrů ca. 640,- Kč za vegetační rok, vyvážení jednou
za čtrnáct dní.
Věřím, že tato roční částka
stojí za udržení našeho okolí
a životního prostředí bez zápachu, komárů a nepořádku, stejně jako za prevenci před pokutami za znečišťování lesů nebo
našeho prostranství. f.s.

Od 01.06. nastoupil na místní
úřad po panu Kusíkovi, který odešel do důchodu, nový stavební
technik, pan Martin Procházka.
Přejeme mu hodně sil a pevných
nervů s rozsáhlou výstavbou.

Magistrát hl. m.
Prahy informuje
Popelnice a kontejnery
v ulicích města
mají odzvoněno!
Pro zacházení s odpadem platí
na území Prahy následující legislativa a starají se o ně následující
společnosti.
Vlastník objektu (fyzická osoba,
právnická osoba – bytová družstva, společenství vlastníků) má
povinnost umístit sběrnou nádobu v souladu s ustanovením § 6
písm. b) obecně závazné vyhlášky
č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území
hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech), do domovního vybavení v souladu se
zvláštními předpisy (Čl. 50 odst. 3
a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním
městě Praze, zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů).
Na území hl. m. Prahy zajišťují
svoz komunálního odpadu svozové společnosti zapojené do systému města – Pražské služby, a.s.,
IPODEC – Čisté město, a.s., AVE CZ
odpadové hospodářství, s.r.o.,
KOMWAG, podnik čistoty a údržba
města, a.s.
Svoz směsného komunálního
od živnostníků a podnikatelů zajišťují mimo jiné společnosti
.A.S.A., spol. s r.o., MIKAPA plus,
s.r.o., REMONDIS, spol. s r.o., ASP
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služby, spol. s r.o., VAN GANSEWINKEL, a.s., České sběrné suroviny, a.s., RUMPOLD s.r.o.
Žádná svozová společnost nemá tzv. výjimku s umístěním sběrných nádob na směsný komunální
odpad mimo domovní vybavení.
V současné době proto některé svozové společnosti vyzvaly
živnostníky a podnikatele, jejichž
sběrné nádoby jsou umístěny na
pozemní komunikaci nebo na veřejném prostranství na území Prahy bez písemného povolení silničního správního úřadu ÚMČ Praha
1 – 22 (dále jen „úřad“), aby nádoby umístili, stejně jako vlastník
objektu, do domovního vybavení
nebo kontejnerových stání. Pokud nemají povolení úřadu, porušují ustanovení § 25 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon"). Porušením zákona je spáchán přestupek (fyzická osoba) nebo správní
delikt (právnická osoba), protože
užívají v rozporu s ustanovením §
25 odst. 1 silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým
způsobem nebo k jiným účelům,
než pro které jsou určeny, anebo
nedodrží podmínky stanovené
v povolení zvláštního užívání (§
25 odst.2 zákona). Za tato porušení může být úřadem uložena pokuta.
Žádáme Vás, vážení živnostníci,
podnikatelé a vlastníci objektů,
o okamžité zjednání nápravy tím,
že sběrná nádoba (tj. kontejner,
popelnice) bude odstraněna
z chodníků a ulic na území hl. m.
Prahy v souladu s platnou legislativou.
V Praze dne 19.5.2008
Odbor ochrany prostředí
Magistrát hlavního města Prahy
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Vinoﬁ international
Ve dnech 31.05.01.06. se uskutečnil zájezd dětí ZŠ
do našeho partnerského města Schulzendorf. Zájezdu se
účastnily děti pátých a šestých
tříd. První mezinárodní výměnný
pobyt překonal veškerá naše očekávání. Všichni jsme byli přijati
opravdu srdečně, stejně jako naše
děti v rodinách. Mnohé děti ukázaly, že jsou schopné se dorozumět a poznaly, jak důležitá a nutná je jazyková výuka. Některé si
našly i své nové kamarády, ke kterým mohou přijet na prázdniny,
stejně jako oni k nám a udržovat
další kontakty už vysloveně individuálně. Rád bych poděkoval
starostovi Schulzendorfu, panu
Dr. Burmeisterovi, stejně jako tajemnici, paní Koppe, zastupitelům,
ředitelce školy a všem učitelům
a rodinám, stejně jako našim zastupitelům, učitelkám, paní Kocmanové a Melicharové i našim rodinám a dětem za skvělý zážitek.
Starosta H.Burmeister to řekl
správně: „Záleží jenom na nás, jak
bude naše partnerství dobré.“
My se budeme ze všech sil snažit, aby se naši přátelé ze Schul-

zendorfu u nás cítili stejně příjemně, jako my u nich.
Celoevropský trend to ukazuje
jasně: mizí hranice a bude docházet k prolínání jednotlivých kultur, tradic a zvyků. Výměnné pobyty podstatně přispívají ke
zlepšení jazykových schopností,
stejně jako ke vzájemnému poznávání, pochopení a přátelství.
Jsem přesvědčen, že tento trend
budeme následovat.
31.05.-01.06. fand
Sonderfahrt von
Kindern unserer
Schule in die Partnerstadt Schulzendorf statt. An
der Sonderafahrt nahmen Kinder
der fünften und sechsten Klasse
teil. Der erste internationale Austauschaufenthalt übertraf sämtliche unsere Erwartungen. Wir alle
wurden recht herzlichst angenommen, sowie unsere Kinder bei
Gastfamilien. Viele zeigten, dass
sie imstande sind, sich gegenseitig
zu verständigen und erkannten,
wie wichtig und notwendig der
Sprachunterricht ist. Einige Kinder fanden auch neue Freunde, zu
den sie auf Ferien kommen kön-

nen, sowie sie zu uns. Weitere
Kontakte werden dann ausgesprochen individuell gehalten. Ich
möchte mich bei dem Bürgermeister von Schulzendorf, Herrn Burmeister, sowie der Beigeordneten,
Frau Koppe, den Gemeindevertretern, Lehrerinen und Familien, sowie unseren Vertretern, Lehrerinen, Frau Kocmanova und Frau
Melicharova und unseren Familien und allen Kindern für das hervorragende Erlebnis bedanken.
Herbert Burmeister sagte es richtig: „Nur von uns hängt es ab,
wie gut unsere Partnerschaft sein
wird“.
Wir werden uns aus allen Kräften bemühen, dass unsere Freunde aus Schulzendorf sich bei uns
genauso wohl fühlen werden, wie
wir bei ihnen.
Der ganzeuropäische Trend zeigt das deutlich: Grenze fallen weg
und es kommt zum Durchdringen
der einzelnen Kulturen, Traditionen und Sitten. Die Austauschaufenthalte tragen wesentlich zur
Verbesserung der Sprachkenntnisse bei, sowie zum gegenseitigen Kennenlernen, Begreifen und
zur Freundschaft. Ich bin überzeugt, dass wir diesen Trend befolgen werden.

Zájezd oãima uãitelky
Starostové obcí Vinoř a Schulzendorf domluvili žákům z místních základních škol setkání v Německu v tamní škole a v rodinách
s přibližně stejně starými dětmi.
31. května ráno vyjeli naši páťáci na zájezd. Cílem byla obec
Schulzendorf, která leží nedaleko
Berlína. Na cestu se vydalo dvacet
žáků s tím, že si zkusí přespat v německé rodině.
Po příjezdu na místo jsme byli
velmi hezky přivítáni, každé dítě
dostalo tričko s emblémem schulzendorfské školy a hned následoval oběd ve školní jídelně, kde byly na stolech připraveny cedulky
s přivítáním a přáním dobré chuti v češtině.
Po obědě přišly rodiny, jimž byly naše děti svěřeny. Na obou stranách byla patrná nejistota, kterou
jsme se my dospělí snažili zmírnit.
Naši žáci odjeli ke svým hostitelům, aby si uložili věci, a odpoledne jsme strávili společně v areálu
školy na oslavě Dne dětí pořádaného v country stylu s různými
soutěžemi a atrakcemi. Zábava
skončila mezi 17. – 18. hodinou,
a to už si pro vinořské děti přišly

hostitelské rodiny, které měly připravený program – koupání, grilování, projížďku po jezeru, prohlídku Berlína, atd.
Odjížděli jsme v neděli v 10 hodin poté, co jsme se vyfotili s rodiči a se všemi dětmi u našeho autobusu.
Myslím, že nová zkušenost je
pro naše žáky velmi cenná. Řada
z nich je již zdatná v angličtině natolik, že nenastaly potíže při komunikaci, ostatní poznali, že na
sobě musí více pracovat. Všichni si
udělali obrázek o tom, jak žijí rodiny za našimi hranicemi.
Adéla Kocmanová, učitelka
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Z postřehů
vinořských žáků:
Nejvíce se mi líbila barevná
škola.
● Nejvíc se mi líbila návštěva Berlína. Je to velké a krásné město.
● Určitě bych jel znova.
● Ukázal bych jim Vinoř, Ctěnice,
Prahu.
● Cestou se mi moc líbily lesy.
Myslím, že tam ještě pojedu, protože rodina, ve které jsem bydlela,
mě pozvala na prázdniny. Budu
s nimi v kontaktu. Rozhodli jsme
se, že si budeme dopisovat.
●

Zaznamenali jsme
● 25. února zemřel v rakouském
horském středisku Bad Gastein
u Salzburku po srážce se švédským lyžařem vinořský školák.
K úmrtí došlo na následky těžkého poranění hlavy.
● P. Němeček (řeznictví) a Čes. zahrádkářský svaz uspořádali Josefskou zábavu. Členky Obce baráčníků (14) přišly ve vyšívaných
halenkách. Večer byl velmi zdařilý. Zúčastnilo se 120 hostů, vstupné bylo 100 Kč.
● V ulici Opočínská bylo rozšířeno
parkoviště (u Holečkových).
● 21. března poničil sprejer fasádu a keramické obklady společenského domu osobně urážejícími
nápisy a obrázky.
● 10. dubna na farmě p. Němce
v Radonicích byly projednávány
nové zásady zemědělské politiky.
Přítomen byl předseda vlády Mirek Topolánek, ministr zemědělství Petr Gandalovič a za Vinoř starosta p. Švarc.
● 16. dubna se v cukrovaru natáčely scény k filmu Normal, režisér
Julius Ševčík. Zápis do Pamětní
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knihy provedl herec Pavel Gajdoš.
Film se točí podle skutečných událostí v Německu 30. let.
● 22. dubna se v Mateřském centru konalo Vítání dětí. Pozváno jich
bylo celkem 31.
● 25. dubna v noci zlikvidovali
vandalové vývěsní skříňku Školské a kulturní komise, poštovní
schránku u Normy, která se našla
na parkovišti (STROM) a byl i pokus o vloupání do lékárny.
● 30. dubna – Pálení čarodějnic
aneb oslava keltského svátku Beltain proběhlo tradičně pod skálou
u rybníka v Obůrkách. První obřadní oheň byl zapálen v 18.00
a druhý ve 20.00 hodin. V průběhu večera vystoupila taneční skupina FABIEN s čarodějnickými a cikánskými tanci, byla zvolena Miss
Muří noha, byly předvedeny další
hry, tance a jiné zajímavosti. Za
přípravu a organizaci celé akce děkujeme všichni paní Zdeňce Novotné.
● 8. května poprvé projelo metro
po prodloužené trase C a byly zpřístupněny nové stanice Střížkov –

Prosek – Letňany. Nový úsek je 4,5
km dlouhý, stavěl se 4 roky a stavba stála 15,5 mld. Kč. Metro má nyní 57 stanic. Metro C Letňany řeší
i dopravní obslužnost Vinoře.
● 28. května se 35 seniorů zúčastnilo zájezdu na zámek Jemniště
a do bývalého Koncentračního tábora třetího odboje v Příbrami.
Počasí bylo příjemné, k žádným
mimořádnostem nedošlo, takže
všichni byli spokojeni.
● cukrárna Marcipánka – Karel Semecký získala za rok 2007 opět
Certifikát a ocenění s titulem Nejlepší cukrárna ČR.

Jak oslavíme 920 let první písemné zmínky o Vinoﬁi
Od září minulého roku připomínáme v každém čísle Vinořského zpravodaje hlavní dny oslav tohoto významného výročí, které
proběhnou od 12. do 14. září. Dny
byly vybrány záměrně, protože na
14. září připadá odedávna slavnost místního Posvícení, to je výroční den posvěcení vinořského
kostela Povýšení sv. Kříže. V každém čísle jsme také žádali naše občany, aby pozvali své přátele a rodáky, aby vše vyznělo tak dobře,
jak tomu bylo při slavení devítistého výročí v roce 1988. Prosili
jsme také, abychom byli o těchto
pozváních informováni, abychom
mohli vše dobře a odpovědně připravit.
První akcí byla vyhlášená soutěž amatérských fotografií – Život,
příroda, zajímavosti Vinoře. Termín pro odevzdání soutěžních
snímků byl 15. května 2008. 19.
června na řádném zasedání místního zastupitelstva bude tato soutěž uzavřena vyhodnocením šesti
nejlepších snímků podle schvále-

ných dispozic a vyhodnocením
autorů těchto vítězných snímků
s finanční odměnou 3000 – 2000
– 1000 Kč.
Přihlášené snímky budou zveřejněny na výstavě v Knihkupectví
– Galerii paní Rytinové. Datum
vernisáže bude včas veřejnosti
oznámen v informačních skříňkách. Do soutěže přihlásilo snímky
13 autorů. A o způsobu vyhodnocení je ve zpravodaji samostatný
příspěvek p. Hertla.
Další akcí je školní akademie,
kterou organizuje Základní škola
a Mateřská škola Vinoř 17. června
od 18.00 hodin v sokolovně. Věříme, že bude tak úspěšná, jako byla ta poslední a kdy musel každý litovat, kdo se akce nezúčastnil.
Vyvrcholením oslav budou akce ve dnech 12. až 14. září, i když
další budou pokračovat až do konce roku.
12. září – to je pátek, bude
v 18.00 hodin otevřena výstava
obrazů na motivy Vinoře a okolí.
Autorem obrazů je p. Ing. Petr Ett-

ler, CSc. Výstava bude pro veřejnost přístupná ještě v sobotu 13.
9. 2008 od 9.00 do 18.00 hod.
a koná se ve velkém sále Centra
Mariapoli. Výstavu zahájí pan starosta František Švarc, následovat
bude vystoupení ženského pěveckého sboru Upanišady a úvodní
slovo k výstavě pronese paní Mgr.
Magdalena Rytinová. Zveme občany k účasti na zahájení a otevření
této výstavy. Od 19.00 hodin následuje v sále koncert Smíchovské
komorní filharmonie.
V sobotu 13. září začnou akce
slavnostním zasedáním zastupitelstva v 9.00 hod. v sokolovně za
účasti pozvaných hostů a vinořské
veřejnosti. Na zasedání budou předány Výroční ceny Městské části –
Za přínos k rozvoji Vinoře.
Po ukončení zasedání bude
průvod k pomníkům obětí obou
světových válek a k uctění památky zemřelých vinořských občanů na místním hřbitově. Přibližně v 11.00 hodin je připravena
procházka Vinořským náměstím.
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Odpoledne ve 14.00 hodin bude přistaven u hřbitova autobus,
který odveze zájemce k prohlídce
zámku a vinořského muzea ve Ctěnicích. V případě příznivého počasí bude na zámeckém nádvoří
koncert. Autobus se s účastníky
prohlídky vrátí zpět do Vinoře
v 16.00 hodin.
Ještě jednou od 16.30 hodin bude opakována prohlídka Vinořského náměstí.
V sobotu 13. 9. bude po zasedání místního zastupitelstva připravena ve škole v Prachovické ulici
výstava dokumentů z minulosti
školy a otevřena bude i škola na
Vinořském náměstí.
Další výstava pak bude ve společenské místnosti (bývalá prodejna plynu) – Na Rychtě. Vystaveny budou fotografie z místního
fondu archivní dokumentace, kroniky, Farní pamětní kniha, Pamětní kniha městské části, atd.
Posvícenská taneční zábava začne v sokolovně v 18.00 hodin a potrvá do půlnoci. Součástí budou
vepřové hody, které zajišťuje p.
Němeček.

V neděli 14. září v 9.00 hodin
budou v místním kostele slavnostní bohoslužby, na kterých očekáváme i účast obou duchovních,
pocházejících z vinořské farnosti,
P. Mgr. Jar. Krajla a P. Mgr. Karla
Biško.
Po celý den budou přístupné
výstavy ve škole a společenské
místnosti.
Pro děti od 3 do 10 let bude od
10.00 do 16.00 hodin připraveno
„Posvícení V Topolech“ s řadou
atrakcí, jako skákací nafukovací
hrad, házení míčem na koš, jízda
na koloběžce, skládání puzzle
a další. Vstup je zdarma a o bezpečnost dětí se budou starat rodiče. Na hřišti bude i stánek s občerstvením.
Dny budou ukončeny koncertem skupiny Swing-Cheek, ved.
paní Monika Dragounová, v místním kostele od 15.00 hodin. Ještě před koncertem, ve 14.30 hod.,
zasadí představitelé městské části na paměť tohoto výročí strom
před školou na Vinořském náměstí.
Původně jsme předpokládali

ukončení koncertem První pražské mobilní zvonohry. Objednávku nám jednatel společnosti Carillon s.r.o. potvrdil, ale před
nedávnem nám dopisem oznámil,
že nám společnost v požadovaný
den nemůže vyhovět. Pro malý zájem v ČR potvrdila společnost objednávku na hostování v Belgii
a Holandsku a do ČR se vrací ve 2.
polovině prosince. Koncert jsme
proto objednali na 20. prosince –
sobota odpoledne.
Snad bude přijatelné počasí,
aby se nám tento neopakovatelný
zážitek vydařil. Svůj zvon má na
carillonu každá městská část, tedy
i Vinoř, i když ten náš je ze všech
nejmenší.
Byli bychom rádi, aby se nám podařilo realizovat všechny akce tak,
jak předpokládáme, aby vyšlo počasí a všichni budeme spokojeni.
Znovu prosíme naše občany,
aby pozvali své známé, přátele
a vinořské rodáky, abychom jim
mohli ukázat všechny změny, ke
kterým ve Vinoři došlo od posledního velkého setkání před 20 roky
v roce 1988.
[fi]

Vyhodnocení fotosoutûÏe „Îivot, pﬁíroda a zajímavosti Vinoﬁe“
Je pátek 16. května, 17.00 hod.
a v této době se schází pětičlenná
komise pro vyhodnocení fotosoutěže, vyhlášené kulturně-školskou
komisí při MČ Praha – Vinoř, u příležitosti 920. výročí první zmínky
o Vinoři v kronice Vyšehradské
kapituly.
Složení komise je: Ing. Miroslav
Míka – předseda, Zdeněk Hertl,
Pavel, Hykl, Stanislav Lichtenberg
a Robert Rytina.
Napětí z očekávaného výsledku
je cítit v ovzduší – splní se očekávání organizátorů, bude zájem ta-
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kový, aby bylo co vyhodnocovat,
budou zaslané snímky splňovat zadané podmínky soutěže, bude
kvalita snímků obsahově taková,
aby je bylo možno použít pro další prezentaci Vinoře? Takové
a mnohé další otázky probíhají
v diskuzi mezi jednotlivými členy
komise před zahájením schůzky.
Počet zaslaných obálek v celkovém počtu 13 ks již rozptyluje první obavy, zda bude co vyhodnocovat. Pro zajištění nestrannosti
soutěže jsou odděleny uzavřené
obálky s informacemi o jednotli-

vých autorech snímků od zalepených obálek se soutěžními fotografiemi. Obálky s údaji o autorech
budou otevřeny na slavnostním
zasedání místního zastupitelstva
dne 13. 9. 2008, v 9:00 hod kde se
odtajní heslo, pod kterým byly
jednotlivé obálky s fotografiemi
autory opatřeny a předány na
místní úřad.
Po otevření první obálky s fotografiemi je překonána i další
obava o tematické a technické kvalitě zaslaných snímků. Nejenže je
téma příroda splněno, a úroveň

zpracování tématu je na vysokém
stupni, ale i další snímky jsou obdobné kvality a jednotliví členové
komise se shodují, že budou mít
velice těžkou práci s vyhodnocením nejlepších snímků.
V jednotlivých obálkách se převážně objevuje vinořská příroda
s tématem rybníky (15 ks), Vinořský park, Ctěnický háj a vinořské
okolí v různých ročních obdobích
(rovněž 15 ks). Proto se komise
rozhoduje rozdělit kategorii „Příroda" do dvou kategorií, a to na
„Vinořské scenérie“ a „Vinořské
nálady“.

Ve čtyřech případech se objevuje téma „Vinořský život". Škoda,
že toto téma nebylo více využito,
neboť osobitých námětů je jistě celá řada.
Zajímavosti Vinoře jsou zahrnuty do kategorie „Vinořské zvláštnosti“ a pro malý počet snímků
(4 ks) byl vyhodnocen pouze jeden.
Dodatečně byla vytvořena samostatná kategorie „Vinořský dokument“ a do té došlo 5 ks fotografií. V termínu došlo celkem 44
snímků.
Dodatečně došly tři obálky
s celkovým množstvím snímků 40

kusů, které z různých důvodů nesplňovaly podmínky soutěže, nebyly proto hodnoceny a budou
zveřejněny samostatně.
Vyhodnocení jednotlivých snímků bylo provedeno na schůzce komise dne 22. 5., snímky byly roztříděny dle kategorií a hodnoceny
z hlediska přínosu pro prezentaci
Vinoře v tiskových médiích.
Prezentace všech zaslaných fotografií bude provedena na výstavě
v „Galerii“ pí. Rytinové na Mladoboleslavské ul. a na internetových
stránkách MČ Praha – Vinoř.
Zdeněk Hertl
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Vyhodnocení fotosoutěže je následující:
Pořadí Název snímku dle autora

Heslo

Kategorie „Vinořské scenérie“ – 15 ks snímků
1.

Kamenný stůl v Oboře

PETRAS

2.

Rybník Velká Obůrka pod sněhem

KRYŠTOF

3.

Loučení

KOPRETINA

4.

Čestné uznání:
Cesta smrti (Mladoboleslavská)

MILDOSSS

Kategorie „Vinořské nálady“ – 15 ks snímků
1.

Ctěnice v kaluži

KOPRETINA

2.

Zimní rodina s kloboukem

ŽOFKA

3.

Ďábelské peklo

ŽOFKA

4.

Čestné uznání: Zimní odpočinek

MILDOSSS

Kategorie „Vinořské zvláštnosti“ – 5 ks snímků
1.

Čestné uznání: MOA

HZV

Kategorie „Vinořský život“ – 4 ks snímků
1.

Neudělena

2.

Čestné uznání: Hlídač

HZV

3.

Čestné uznání: Zabíjačka

PRASE

Kategorie „Vinořský dokument“ – 5 ks snímků
1.

Čestné uznání: Panorama I – IV

PANORAMA

Mimosoutěžní snímky
3 ks

Vinoř I – III

26 ks

Vinořské mosty

FRANTA

11 ks

Vinořský park

JARDA

14

JAN

Ohlasy na ãlánek
ve Zpravodaji
Vážený pane starosto,
chtěla bych reagovat na článek
pana Hertla ve Vinořském zpravodaji (nejnovější číslo) o výstavbě Na Dlouhých. Chápu, že současní obyvatelé ani úřad nejsou
z přílivu lidí nadšení. Nelíbí se mi
ale, že se hážou všichni do jednoho pytle, a to už touto větou:
Novým obyvatelům nepřinese
plnohodnotné bydlení, ale pouze
„noclehárnu“.
Budu patřit mezi tyto nové obyvatele. Už teď ve Vinoři bydlím,
dění v obci mě zajímá, internetové stránky navštěvuju pravidelně
a v obci se mi líbí. Uznávám, že nápor na občanské vybavení naroste. Ale není naše vina, že minulé
zastupitelstvo rozhodlo tak, jak
rozhodlo. Pro Vinoř jsme se rozhodli zcela uváženě a jasně (bydlíme zde od loňského června)
a jsme rádi i za takovou možnost
bydlení v dnešní době, kdy ceny
dosahují závratných výšek. A rozhodně neplánujeme, že za dva roky byt prodáme a půjdeme dál. Jako člověka, který bude k Vinoři
patřit, se mě tento článek velmi
dotknul. Je mi líto, že už dopředu
budou všichni proti novým obyvatelům "naočkováni" a budou
bráni jako někdo, kdo jenom obtěžuje. Tyto články k tomu velmi
přispívají. Určitě nejsem jediný
budoucí obyvatel, kdo se zajímá
už dnes o dění – a myslím si, že
každého z nich zamrzí, jak k situaci starousedlíci přistupují. Jak říkám, částečně je chápu (je to
opravdu velký nárůst obyvatelstva), na druhou stranu zrovna noví obyvatelé za tuto situaci nemů-

žou a budou to oni, kdo tím bude
trpět, pokud už dnes je proti nim
tak zjevné nepřátelství.
Souhlasím s další stavební uzávěrou (co se takovýchto developerských projektů týče). Na to
obec není stavěna. Teď už ale není možné se stávající výstavbou
couvnout (mimochodem nemyslím si ani, že by výstavba probíhala nějak extrémně rychle, jak bylo nastíněno v článku). Spíš je
potřeba se s novým stavem smířit
a nebýt apriori nepřátelský vůči
budoucím obyvatelům. Věřte, že
mě to velmi mrzí, když vím, že nebudu v obci vítaná...
Doufám, že touto reakcí přispěju k uvědomění, že ne všichni berou Vinoř jako přestupní stanici.
Ve Vinoři se mi velmi líbí a jsem
ráda, že tam můžu bydlet. Prosím
tedy, neztěžujte nám vstup mezi
Vás...
S pozdravem Lenka Hluší
Reakce zastupitele:
Vážení občané dovolte mi,
abych reagoval na článek uvedený
v posledním čísle Vinořského
zpravodaje s mottem „je pozdě bycha honit"
V letech 1986-1991 probíhala
výstavba sídliště Uherská‚ Čeperská, která z původní vesnice Vinoř
udělala městskou část Praha-Vinoř. To byl první zásah do středočeské vesnice, kterou Vinoř bezesporu byla.
Já ani ostatní zastupitelé jsme
později nenapadli tento počin tehdejšího Místního národního výboru, kde členem stavební komise
byl i pan Hertl, autor výše uvedeného kritického článku. Přijali
jsme tuto skutečnost, která měla
ve svém důsledku i dobrou stránku, byla vybudována čistírna od-

padních vod, na kterou bylo možno navázat s budováním kanalizace v obci.
Sídliště Na Dlouhých mělo podle schváleného územního plánu
pouze zakrýt ne příliš vydařený
vzhled sídliště Uherská Čeperská,
poté co se nezdařil záměr „Humanizace" tohoto sídliště.
Územní plán byl předložen
a schválen UHA na Magistrátě
hl.m. Prahy a stavební povolení
vydal stavební úřad Prahy 19.
Stejně tak jako současný pan starosta vede marný boj s developerskými firmami a úředníky vyšších
správních orgánů, měla i dřívější
zastupitelstva velmi omezenou
možnost ovlivnit celkový vzhled
budoucích sídelních útvarů .
Domnívám se že není namístě
posuzovat ještě zdaleka nedokončené sídliště jako kasárenské objekty.Na druhé straně je pravda,že
malé byty,které se Na Dlouhých
především staví, budou noclehárnou pro lidi s omezenými finančními možnostmi..Je ale faktem, že
mladí lidé dnes nemají možnost finančně dosáhnout na větší byty.
To, že jak Vinořská obora, tak
Ctěnický háj, nejsou zrovna v utěšeném stavu je věc známá a jedná
se již minimálně 12 let o převedení těchto území do majetku města,
aby tato území mohla být spravována jako městská zeleň. Věřím, že
se tento záměr podaří a všechny
lesní plochy budou postupně uvedeny do stavu, který pamatuji ze
svého dětství.
V článku nebyly zmíněny vinořské rybníky, které byly v roce 1997
uvedeny do původního stavu
a zbaveny kontaminace těžkými
kovy .Dnes jsou rybníky především
díky péči rybářského svazu velice
hezkou částí naši obce.

Na závěr bych chtěl dodat, že
dle mého názoru, všechna zastupitelstva naší městské části (ať již
po roce 1989 nebo před ním) se
snažila, v rámci jim daných možností dělat maximum pro dobrý život občanů Vinoře a proto nesuďme abychom nebyli souzeni.
Jaroslav Krajl

Jsem Jan Horák – důchodce!
Chodím už 2 roky do Klubu důchodců ve Vinoři. Narodil jsem se
tam. To ale není pravý důvod.
V Klubu důchodců ve Vinoři se stále něco děje. Nesedí se tam a jenom klábosí, úroveň je tam na vysokém stupni. Kupříkladu mě
překvapilo, že skoro všichni důchodci jsou také „Baráčníci".
Velmi často nás navštěvují školní děti při příležitosti různých
oslav – Den matek, ukázky pěveckých vystoupení nebo u příležitosti státních svátků.
My jim zato třeba pomáháme
při sběru papíru, to aby si mohli
koupit ozdobný stromek do místního parku jako jejich vlastnictví.
Nejvíce mě však překvapilo,
když přišla ředitelka kult. střediska s pomocnicí a přinesly materiál a pomůcky k výrobě keramických ozdob. Byli jsme všichni
překvapeni, protože nikdo neměl
zkušenost s výrobou těchto věcí.
Celé odpoledne bylo pro nás velmi zábavné a všichni jsme byli nadšeni z vlastních výrobků.
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Ze Ïivota ‰koly
Rozmisťovací řízení žáků ve školním roce 2007/2008
Z celkového počtu 41 žáků IX.
ročníku odešlo 32 dětí na státní
školy, z toho:
● 14 žáků na gymnázia,
● 9 žáků na stř. odborné školy,
● 4 žáci na čtyřleté učební obory,
● 5 žáků na tříleté učební obory.
Na soukromé střední odborné
školy bylo přijato 9 žáků.
Z V. ročníku odchází celkem 9
žáků na osmiletá gymnázia (7 na
státní, 2 na soukromá).
Iva Křemenová
výchovná poradkyně
Škola a kulturní
a školská komise zve:
děti i rodiče zveme na zábavné
odpoledne „Loučíme se se školním
rokem“ – 26. 6. 2008 na „farské
zahradě“ od 15:00 do 17:00 hodin.
Exkurze do Mauthausenu
V květnu podnikli vybraní žáci
9. tříd již počtvrté v rámci projektu 2. světová válka dvoudenní exkurzi do koncentračního tábora
Mauthausen. Po táboře je prováděli dva dosud žijící bývalí vězni
a jejich vypravování bylo velmi působivé. Žáci se zúčastnili pietního
aktu u našeho národního památníku a průvodu národů. Exkurze byla vhodným vyvrcholením výuky
dějepisu v 9. ročníku.
Zájezd do Muzea III. odboje
Žáci 8. a 9. ročníku se účastnili
v posledním květnovém týdnu zájezdu do Muzea III. odboje v Příbrami a koncentračního tábora Vojna. Děti prováděl bývalý vězeň
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tábora pan Zahrádka, který byl za
protikomunistický odboj odsouzen k trestu smrti, ten mu byl zmírněn na dvacet let a po odpykání 13
let byl po amnestii propuštěn. Jeho osobní zážitky byly pro děti velmi zajímavé. Zájezd žákům ukázal
nebezpečí totalitní zvůle.
J. Hrubá, učitelka
Brýle pro Afriku
Během měsíce března jsme
v rámci letošního školního projektu Světluška podpořili zajímavou akci organizovanou libereckou ZOO. Ta vyhlásila sbírku
starých, již nepotřebných brýlí.
Takových, které nám už nemohou
pomoci, ale budou ještě k užitku
někomu jinému. Nic nevadí, že
tvar vyšel z módy, hlavní je, že vylepšují nedostatky zraku. Darované brýle odborníci vyčistí, přeměří a potom je odešlou do hlavního
města Středoafrické republiky,
kde mají brýlí velký nedostatek

a většině potřebných jsou naprosto nedostupné, protože stojí
tolik, kolik je tamější průměrný
plat. Potřebují je zejména děti
a studenti, aby se mohli učit. Brýle jim pracovníci humanitární organizace poskytnou za přijatelný
poplatek.
Sbírku jsme oznámili na plakátech v MŠ a obou stupních ZŠ. Reakce byla téměř okamžitá, od následujícího dne se začaly brýle
shromažďovat a k 10. dubnu, kdy
jsme je zabalili a odeslali, jich děti a jejich rodiče přinesli 91 kusů!
Děkujeme za pomoc při sbírce paním učitelkám ze školky a paní učitelce Palkovské z 1. stupně.
Věříme, že jsme pomohli lidem,
kteří to skutečně potřebují a přejeme všem dárcům – někteří věnovali brýlí i více kusů, získali je
od příbuzných a známých – aby je
hřálo u srdce, že se podílejí na
dobré věci.
Děkujeme Třída 9. A

Na návštěvě ve výcvikovém
středisku vodicích psů
Letošní školní rok proběhl ve
znamení projektu Světluška. Abychom poznali více ze života nevidomých, vypravili jsme se 29.
května do Jinonic, kde se cvičí vodicí psi.
Cesta nebyla nejkratší, musí se
jet metrem do stanice Jinonice
a pak ještě kousek pěšky, ale stálo
to za to. V kotcích jsme si mohli
prohlédnout a museli hladit a drbat dvacet labradorů a zlatých retrívrů, radostně štěkajících a toužících po mazlení.
K dosažení ideálních vlastností
pejsků se obě plemena kříží, přičemž k vodění je nejvhodnější
první generace kříženců. Jsou cvičeni k dokonalé souhře s člověkem a k povelům, které jen tak nějaký pes nezvládne. Může na něm
totiž záviset lidský život. Vhodné
vlastnosti a schopnosti má jen polovina z předem vybraných psů.
Tuto a ještě spoustu jiných zajímavých informací nám sdělila nevidomá paní, která sama vodicích
psů vystřídala několik. V současnosti jí život ulehčuje německý ovčák Onyx, který jí odevzdaně ležel
u nohou, když nám paní povídala.
Předvedla nám i některé povely
a zodpověděla všechny dotazy.
Pokud však budeme chtít vidět
pořádný trénink a výcvik, musíme
přijít v říjnu na Den otevřených

dveří, kde si sami budeme moci
práci s pejskem vyzkoušet.
Dozvěděli jsme se plno nových
věcí a lépe pochopili způsob života lidí se zrakovým postižením.
Byl to rozhodně přínosný a užitečně strávený den.
Johana Mrázková, žákyně 9. A
Školní zájezd do Španělska
Na školní zájezd do španělského města L’Estartit se odjíždělo
23. 5. 2008 v půl čtvrté odpoledne od školy. Cesta trvala něco přes
20 hodin, jelo se přes Německo
a Francii. Po příjezdu a následném
zabydlení na apartmánech se hromadně šlo k bazénu a vzhledem
k tomu, že bylo celkem teplo, se
šlo i k moři.
Další den byl celý deštivý, a tak
jsme ho strávili na pokojích a k večeru, když přestalo pršet, se šlo na
procházku po útesech a návštěvu
rušnější části městečka s ulicí zastavěnou obchůdky se suvenýry
a tetovacím salonem, ve kterém si
naprostá většina dětí nechala dát
tetování hennou. Do této uličky
jsme od tohoto dne chodili téměř
pravidelně po večeři.
V pondělí následoval celodenní
výlet do Barcelony, na který se obloha vyjasnila. V Barceloně jsme
zhlédli léta nedostavěný chrám
Sagrada Familia od Gaudího, prošli jsme ulici La Rambla – v níž žáky nejvíc zaujaly živé sochy (hlav-

ně pán sedící na toaletě), na jejím
konci jsme se dozvěděli něco o soše K. Kolumba a dostali na výběr,
zda chceme jít do muzea lodí nebo
do vodního světa, kde je tunel,
v kterém okolo vás plavou žraloci.
Na hotel jsme dorazili večer, následovala jen večeře.
V úterý se odehrál polodenní
výlet do Girony, na kterém nám
bohužel pršelo.
Ve středu a ve čtvrtek bylo krásně teplo, a proto jsme celý den
strávili buďto u bazénu či u moře
a večer jsme se šli projít do přístavu či do města.
V pátek nás čekal poslední výlet,
ten se odehrál hned po snídani, na
lodi. Byla to plavba okolo blízkých
ostrovů Illes Medes. V polovině této plavby loď znatelně zpomalila
a my sešli do takzvaných nohou,
což bylo prodloužení lodi více pod
hladinu. Byly zde lavičky a prosklená okna, abychom si mohli prohlédnout korály poseté dno moře
s různými druhy ryb. Také nám učitelé dali vědomostní test, co jsme si
všechno zapamatovali, nazvaný
„Kdo je cool ví, kdo je vool neví".
V sobotu se ráno fotila u bazénu
hromadná fotografie a začínalo balení (věcí do kufru). Šli jsme se naposledy vykoupat do moře a bazénu, jak bylo vidět, všichni si to
chtěli pořádně užít, a tak se shazovalo a skákalo jako o závod. Po obědě se vyhlašovaly výsledky vědomostní soutěže a odměňovalo se
zmrzlinou. Poté jsme se šli rozloučit s ulicí, ve které všichni nechali
většinu svých peněz. A chvilku po
sedmé večer jsme odjeli.
Zájezd byl moc hezký a jsem ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit.
Za všechny moc děkuji učitelskému sboru.
Martina Doskočilová, IX. B
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Olympiáda
Dne 9. 5. 2008 se konaly na prvním stupni ZŠ-Vinoř olympijské
hry.
Každá třída pod patronátem
svého maskota soutěžila celkem
v sedmi disciplínách. Šest bylo
sportovních a jedna vědomostní.
Olympijský stadion byl na dětském hřišti u nové školy.
Snaha a dobré výkony dětí byly symbolicky odměněny.
Soutěživým duchem naplněné
dopoledne bylo příjemným zpestřením pro žáky i pro pedagogy.
Za tajemstvím Pražského
hradu 2008
V pondělí 7. dubna jsme se my,
žáci 9. A, zúčastnili úvodního kola
soutěže Za tajemstvím Pražského
hradu 2008.
Letošní ročník je již čtvrtý a je
tematicky zaměřen na stavební
slohy. Málokde na světě by se našlo místo, kde každý stavební sloh
svoji stopu zanechal tak pěkně, jako je tomu na Hradčanech.
Již ve škole jsme se rozdělili do
tříčlenných skupin, jejichž zástupci dostali zadání soutěže. Letošní ročník vyžadoval, abychom
se doma více připravili. Na několik otázek jsme znali odpovědi
z hodin dějepisu a výtvarné výchovy (např. jak se říká technice
zdobení fasády, kdy se proškrabáváním barevných vrstev vytvářejí ornamenty nebo čím se
při stavbě gotické katedrály zabýval Parléř apod.). Řadu dalších
bylo třeba vyřešit za pomoci literatury nebo internetu (např. zda
byl Vladislavský sál v době svého
vzniku největším světským klenutým prostorem ve střední Evropě nebo čí ostatky se nacháze-
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jí v Kostele Všech svatých či který stavitel je autorem věže Mihulka atd.), ale některé věci se
daly zjistit pouze na místě (třeba
jakou barvu má střecha Belvederu, popisné a orientační číslo Mladotova domu, jaký druh stromů
je geometricky vysázen v zahradě Na Baště, ...). Celkem jsme odpovídali na 28 více či méně záludných otázek. Doufáme, že se
alespoň některé skupině podaří
opět získat pěkné umístění a případně postoupit do dalšího kola,
jako se nám to povedlo v loňském roce.
Náš výlet tentokrát poznamenalo velmi nepříznivé počasí, bylo chladno a navíc pršelo, a tak se
nám nesoutěžilo moc dobře. Nenechali jsme se však odradit, jenom jsme museli odpovědi získat
v rekordním čase a z vychutnání
jedinečné hradčanské atmosféry
tentokrát sešlo...
Žákyně a žáci z 9. A

ka. Následovala betonáž nosných
zdí, potom byl zašalován, vyarmován a následně zalit betonem
strop 1. podlaží, v současnosti se
už pracuje na stropě druhého. Každé úterý se vedení školy a zástupci radnice zúčastňují kontrolních
dnů, na kterých mimo jiné provádíme korekce plánů tak, aby v budoucnu stavba sloužila plně svému účelu.
Zápis do MŠ
Konal se ve středu 26. března.
Dostavilo se 99 zájemců, vzít jsme
mohli 30. Zlepšení nastane určitě
po otevření přístavby – budeme
moci otevřít dvě další třídy. Máme
nedostatek učitelek – pokud by
některá čtenářka zpravodaje měla
kvalifikaci a zájem, rádi ji uvítáme.

Přístavba školy
Po zlikvidování starých základů
začala stavba nabírat na rychlosti.
Byla vybetonována základová des-

Kulturní kaleidoskop
28. 3. 2008 NOC S ANDERSENEM
● 31. 3. 2008 – KERAMICKÁ DÍLNA PRO SENIORY
● 9. 4. 2008 se u nás konala první NAROZENINOVÁ OSLAVA s vystoupením kouzelníka.
● 10. 4. 2008 ZAHÁJENÍ KURZU
ŠPANĚLŠTINY
● KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
● 24. 4. 2008 DIVADLO KOLOBĚŽKA
●

24.4. 2008 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V MC BUBLINA
Dostali jsme tu čest přivítat
v našem MC nové občánky. Díky
sponzorskému daru od firmy AGS
Sport jsme mohli předat i krásné
dárky za MC.
● 24.4. 2008 – VÝTVARNÝ VEČER
PRO DOSPĚLÉ – šperk na lanku
pod vedením Hany Hořákové
● 12. 5. – 16. 5. 2008 – „SENIOŘI
KOMUNIKUJÍ“ KURZ POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRO SENIORY za podpory Nadačního fondu
Livie a Václava Klausových.
● 15. 5. 2008 – „PŘIJĎTE POBEJT“
A KŘEST VINCENTA
Akce pořádaná v rámci Mezinárod-ního dne rodiny. Den otevřených dveří již bývalého KVC a mateřského centra.
● 22. 4. 2008 – KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
● 28.5.2008 – NAROZENINOVÁ
OSLAVA S MICHALEM Z KOUZELNÉ ŠKOLKY
● 4. 6. 2008 – DĚTSKÝ DEN
S MĚSTSKOU POLICIÍ
Bohužel nám deštivé počasí nedovolilo postavit plánované mobilní dopravní hřiště. Děkujeme
Městské policii hl. m. Prahy za to,
●

Na‰e mateﬁské centrum Bublina
nav‰tívilo Divadélko KolobûÏka.

Pohádka se líbila nejen dětem, ale i jejich rodičům, příp. babičkám.
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že operativně přizpůsobila program a navštívila naše děti přímo
v Bublině, mateřské a také základní škole.
Ráda bych touto cestou poděkovala maminkám, které nám téměř rok pomáhají s činností centra a s uspořádáním všech aktivit.
Děkuji mnohokrát Báře Hněvkovské, Daně Kazilové, Monice
Lichtenbergové, Evě Palkovské,
Markétě Paulové, Haně Srnové, Jiřině Schillerové, Soně Tomkové,
Václavě Šauliové, Marcele Šmukové a mnoha dalším, bez jejichž pomoci a nadšení bych nemohla akce velkých rozměrů uspořádat.

Děkuji za to, že věnují svůj volný
čas a úsilí bez nároku na finanční
odměnu.
Poděkování samozřejmě patří

i manželům Kubištovým, panu
starostovi Švarcovi a paní tajemnici Petrové, kteří nám velmi pomáhají.

NOC S ANDERSENEM 28. 3. 2008

V noci z pátku na sobotu proběhla první vinořská Noc s Andersenem. Nejmenší děti (do 5 let)
odpoledne nejprve shlédly pokus
o divadelní představení, po té
upekly dort s pejskem a kočičkou
(u nás včetně kostí). Domů si odnesly opravdický dort, "pečený" za
studena (z piškot a zakysané smetany).
Starší děti měly připravený bohatý program. Navštívil nás autor
knihy Zpátky do Afriky – pan Jiří
Dvořák. Svým poutavým čtením
a hádankami děti očaroval a naopak jej očarovaly naše děti. Připravily mu pohlednice s obrázky
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zvířat. Odměnou dětem byla jmenovaná kniha, včetně autorova
osobního věnování.
„Trhákem“ se stala noční hra
napříč Vinoří. Děti plnily úkoly na
5 stanovištích. Největším zážitkem
byl ovšem průchod místním hřbitovem, kde se potkaly se skřítkem
a bílou paní (žádné z dětí nejevilo
před spaním ani po probuzení
známky koktavosti).
Uložit 35 Andersenů a Andersenek nebylo tak jednoduché.
Nejprve jsme museli nacvičit leh
na zad a prověřit, zda máme vůbec
šanci nocovat v jedné místnosti.
Nakonec jsme nejunavenější děti

uložili v „luxusní“ pracovně kronikáře. Samotné uspávaní dětí
s knihou Radovanovy radovánky
nebylo po nabitém programu tak
těžké.
Ráno na děti čekala snídaně se
starostou, vyhlášení výsledků noční hry a předávání diplomů.
V knihovně přespalo 35 dětí
a rodičům byly vráceny v naprostém pořádku.
Děkuji mnohokrát Monice Lichtenbergové, Evě Palkovské, Markétě Paulové, Haně Srnové a Soně
Tomkové, bez jejichž pomoci a nadšení bych nemohla takovou akci
uspořádat. Velký dík samozřejmě
patří i paní Kubištové.
Rodičům "spáčů" děkuji za finanční příspěvky na vybudování
prvního dětského hospice v Malejovicích. Nadačnímu fondu Klíček
jsme odeslali 1.400,-- Kč.
Nestihli jsme všechno, co jsme
měli v plánu, proto se těším na
setkání s Andersenem v roce
2009.
Markéta Hadrabová Dvořáková

Senioﬁi komunikují
Počítačový kurz „Senioři komunikují" probíhal v našem KVC
(dnes již VINCENT) od 12. 5. do 16.
5. 2008. Kurzu se zúčastnilo 10
seniorů. Seniory jsme oslovili především prostřednictvím Vinořského zpravodaje a osobní návštěvou v Klubu seniorů. Věk
účastníků se pohyboval v rozmezí 66 – 80 let. Nejstarší účastnice
našeho kurzu letos oslaví 80. narozeniny. Kurz zahajovala tajemnice MČ Praha-Vinoř paní Dagmar
Petrová a starosta MČ Praha Vinoř
pan František Švarc předával závěrečná osvědčení.
Školitelem kurzu byl p. Pavel
Umáčený z firmy První počítačová
s.r.o., který naše seniory nadchl

a s velkou trpělivostí je zasvěcoval
do tajů počítače. Jeho individuální přístup ke každému z účastníků
napomohl k nadstandardně pozitivnímu hodnocení kurzu ze strany seniorů. Vzhledem k tomu, že 9
účastníků kurzu bylo úplnými začátečníky, přistoupili jsme po
prvním dnu k variantě 2 školitelů.
Tím jsme zajistili téměř individuální přístup ke každému z nich. Naši senioři se seznámili se základní
obsluhou počítače, používáním
platební karty a dokonce se naučili i posílat emailové zprávy. Dnes
má každý z účastníků kurzu vlastní emailovou adresu a může psát
svým blízkým.
V hodnocení účastníků se opa-

kuje přání v kurzu pokračovat,
případně po čase navázat na získané znalosti. Jako největší problém uvádějí, že sami nevlastní
počítač a také nemají možnost
k přístupu k počítači. Bohužel počítač chybí i v Klubu seniorů.
Jsem přesvědčena, že náš kurz
skutečně naplnil cíl projektu, seznámit seniory se základními počítačovými dovednostmi. Úroveň
právě zakončeného kurzu nasadila vysokou laťku pro další plánovaný kurz v říjnu tohoto roku.
Děkuji Nadačnímu fondu Livie
a Václava Klausových a jejich partnerům, že nám umožnili podílet se
na projektu, jehož jedinečnosti si
naši starší spoluobčané velmi oceňují.
Markéta Hadrabová Dvořáková

VINCENT a MATEŘSKÉ CENTRUM BUDOU PO ČAS LETNÍCH PRÁZDNIN PRO VEŘEJNOST UZAVŘENY.
KNIHY SI MŮŽETE VYPŮJČIT POUZE: 17. 7., 31. 7. a 14. 8. vždy od 15 do 17 hodin
V období prázdnin zde budou probíhat drobné stavební úpravy a především finišování v převodu
knihovny na automatizovaný systém výpůjček. Těšíme se na Vás v září!
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ZPOVĚĎ Z KURZU
NA POČÍTAČE
Jaroslava Patrasová
Dali jsme se na učení,
moc lehké to zrovna není.
Jsme už všichni trochu zralí,
na úkol, co jsme si dali.
Počítač byl předmět náš,
co s tím hochu uděláš?
Ten hoch Pavel, co nás vedl,
počítač měl v malíčku.
My ostatní zas jen,
trochu bledost na líčku.
Ale s chutí do toho,
a půl bude hotovo!
Pronesl k nám ten hoch zlatý
a v té chvíli stáli při nás
Markétka a všichni svatí.
Dostali jsme sílu do žil a přáli si,
aby z nás to každý přežil.
Oni společně nás vedli
a my senioři,
velký boj jsme svedli.
Kdysi řekl jeden slavný muž:
„Učit se, učit se, učit se".
Nic jiného nezbývá nám už.
Prožili jsme krásný čas
a Vám oběma velké díky zas!

ZMĚNA E-MAILOVÉ
ADRESY:
vincent@praha-vinor.cz
Více o našich aktivitách
na www.praha-vinor.cz
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Vincent
Nový název pro Kulturně vzdělávací a školící centrum městské
části Praha – Vinoř
Jak je již z nadpisu patrné, VINořské CENTrum je nejen názvem
lidštějším a stručnějším, ale vzdáleně připomíná často opomíjenou
potřebu přidat do každého školení a vzdělávání také pár „kapek"
umění.
Nové logo Vincenta jsme pokřtili dne 15. 5. 2008 při příležitosti Mezinárodního dne rodiny
a také téměř prvního výročí působení tohoto centra ve Vinoři.
Místo nudných projevů a hodno-

cení roční práce raději na zahradní party vystoupila kapela „Bublina" a zazpívaly „Upanišady". Sladký patronát nad pořadem
převzala cukrárna Marcipánka,
patří jí za to velké poděkování,
stejně jako p. Zdeňku Švarcovi,
který nám zapůjčil gril.
Vincent by měl i nadále být pro
všechny občany Vinoře místem,
kam mohou přijít za poznáním do
kurzů (jazykových, výtvarných, …)
nebo do knihovny, pohrát si se
svými dětmi nebo jen na chvíli odskočit „ochutnat" přátelskou atmosféru pod heslem „Přijďte pobejt!".
Markéta Hadrabová Dvořáková

Upani‰ady
Stále dostávám dotazy, co že
jsou to ty Upanišady? Někdy se
musím usmívat, jaké potíže činí
některým pouhé přečtení tohoto
slova. A tak se dozvídám, kdo je to
ta paní Šáda, či U paní-šáda, a co to
ta naše Upanišáda dělá, atd.
Je to prosté. Upanišady (vysl.
tvrdě) je slovo pocházející ze staroindičtiny, neboli sanskrtu. Původně označovalo situaci, kdy si
mistr zval žáky na sezení. Mistr hovořil o důležitých věcech života
a adepti mu naslouchali. Dnes se
můžeme v různých knihách setkat
s odkazy na upanišady.
Naše pěvecké sdružení zpívá

rovněž mantry tzv. sanskrtem.
Mantry a další písně mají jednoznačně pozitivní duchovní moudrá slova, která bychom rády předávaly našim posluchačům. My

zpíváme, lidé naslouchají a máme
upanišady.
Těšíme se z vaší přízně.
Nechť vás Venuše ochraňuje
Zdeňka No votná a Upanišady

Ze Ïivota vinoﬁské farnosti

Jistě největší událostí Vinořské
farnosti minulého období je návštěva biskupů ve Vinoři. Uskutečnila se dne 1. 4. 2008 a zúčastnilo se jí 12 biskupů. Biskupové
přijeli do Vinoře na pozvání pana
kardinála Miloslava Vlka, aby si
prohlédli Centrum Mariapoli. Při
té příležitosti navštívili vinořský
hřbitov, kde se poklonili památce

otce Karla Pilíka. Potom následovala mše svatá ve vinořském kostele za hojné účasti farníků i členů Díla Mariina – fokoláre. Po mši
a po večeři byla neformální beseda otců biskupů s farníky a občany v Centru Mariapoli. Byla to veliká slavnost, která se ve Vinoři
ještě nikdy nekonala a zřejmě se
hned tak konat nebude.

Od 1. 6. 2008 nastoupil do vinořské farnosti jako místní duchovní správce Pater Pavel Jančík.
Po dvou letech, kdy farnost nebyla obsazená knězem, si toho velmi
vážíme a věříme, že jeho působení bude přínosem pro celou obec.
(Obdobně, jako mnozí vinořští občané dodnes vděčně vzpomínají
na P. Kutáče).
Dne 17. 5. 2008 se uskutečnila
pouť farností z Ústí n/Labem, kde
P. Pavel Jančík doposud působil.
Poutníci po mši sv. byli pohoštěni
a pobesedovali s místními farníky
na faře, podívali se do Centra Mariapoli a do Staré Boleslavi. Farníkům ze severu se setkání s farností i Centrem Mariapoli velice líbilo.
Po únorovém vytopení farní budovy je tato opět plně v provozu.
Oprava byla provedena velmi kvalitně firmou K+Z s.r.o. z Valašských Klobouků.
J. Krajl
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„KaÏdé dobré gesto zmûní na‰e mûsto“
Ve dnech 10. a 11. května se
uskutečnila celosvětová akce
Run4unity, štafeta za mír, která během 24 hodin proběhla všemi časovými pásmy naší planety. Cílem
této iniciativy bylo proměnit město, místo, ve kterém žijeme a přinést tam radost, lásku, jednotu
a porozumění.
V Čechách se štafeta za mír
uskutečnila v Brně a v Praze – Vinoři. Zde se jí zúčastnilo asi 70 dětí a mladých ve věku od 10 do 18
let z různých koutů republiky (z Vinoře, Benešova, Aše, Třeboně, Liberce i Pardubic atd.). Mottem tohoto víkendu bylo „Každé dobré
gesto změní naše město". To se
nám podařilo naplnit i díky spolupráci s místním zastupitelstvem
a panem starostou Františkem
Švarcem. S velkým nadšením se
asi 40 účastníků vydalo do místního lesíku, kde se hned pustili do
sbírání odpadků. Pracovali s takovým nasazením, že výsledek překonal veškerá očekávání. Během
hodiny a půl naplnili kontejner
nejrůznějším odpadem: od umyvadla přes počítač, sklo, plasty atd.
Ani další skupina nezahálela.
Pilně nacvičovala krátké vystou-
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pení dvou veršovaných pohádek
a písniček, aby potěšila obyvatele
Domova důchodců v Jenštejně. Radost byla oboustranná.
V 16 hodin byla odstartována
štafeta za mír, která symbolicky
vyjadřovala touhu po celosvětovém míru a odhodlání vytvářet ho
všude tam, kde žijeme.
V 18 hodin pak přišlo vyvrcholení celého dne. Ze sálu Centra Mariapoli jsme navázali přes satelit
spojení s Římem, kde se zástupci
z celého světa (mezi nimi i desetičlenná skupina z České republiky)
zúčastnili programu Run4unity na
náměstí Navona, při kterém prostřednictvím choreografií, písní
a zkušeností ukázali, jak se snaží
proměnit své město na základě žití Zlatého pravidla – „Dělej druhým, co chceš, aby dělali tobě“.
Hodinový přenos byl velkou posilou a inspirací pro mnohé. Den byl
ukončen pestrým a dynamickým
večerem talentů.
Moc děkujeme panu starostovi
za jeho zájem o celou akci. Nejen že
organizačně zajistil náš úklid lesa,
ale ještě nám přišel osobně poděkovat a k překvapení všech nám poslal na závěr dne výborné nanuky.

V neděli ráno jsme se přesunuli do centra Prahy. Tam hned v nemocnici Pod Petřínem jsme měli
další možnost žít Zlaté pravidlo.
Navštěvovali jsme nemocné na pokojích, abychom si s nimi popovídali, zazpívali jim, potěšili je v nemoci. Některé z nich jsme odvezli
na vozíčku na mši svatou do přilehlého kostela. Všude byla cítit radost a vděčnost.
Pak už byla připravena hra. Na
jejích jednotlivých etapách jsme
objevovali, jak naši předkové žili
Zlaté pravidlo. Tedy máme na co
navazovat.
Teens for unity – Mladí pro
jednotu z Hnutí fokoláre
Tento projekt byl realizován za
finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Zaznamenali jsme
● 14. března zemřela ve věku 88
let v severoitalském Tridentu zakladatelka Hnutí fokoláre Chiara
Lubichová. Pohřeb byl 18. března
z římské baziliky sv. Pavla za hradbami.
● 1. dubna navštívili Vinoř v rámci 72. zasedání České biskupské
konference čeští a moravští biskupové. Na památku této návštěvy
byl předán MÚ Pamětní list s podpisy všech biskupů.
● 17. dubna se v Centru Mariapoli uskutečnila další konference
Člověk a média na téma Manipulativní praktiky v médiích. Moderovala Daniela Brůhová. Byla to
jedna z nejlepších dosud konaných konferencí.

28. dubna se v Centru Mariapoli konal v rámci 10. ročníku Čakovického festivalu sborového
zpěvu koncert s programem: Sbor
ZŠ Neratovice – sbormistr I. Foglová, Sbor Gymnázia Litoměřická
– sbormistr. V. Dvořáčková – Žofáková a DPS Broučci – sbormistr V. Dvořáčková – Žofáková. Sál
byl plně obsazen, ale především
hosty.
● poslední bohoslužbou ve vinořském kostele se s farníky rozloučil P. RNDr. Ladislav Souček,
který spravoval farnost dva roky
po odchodu P. Jana Kutáče do Vizovic.
●

Vážení přátelé,
10.5.2008 proběhla v naší
městské části Praha-Vinoř akce
Run4unity, při které byl dětmi
vyčištěn les u Štěpánovské ulice.
Je smutné, že děti uklízí nepotřebné věci a smetí, které do lesů a přírody na černé skládky
odhazují dospělí...
Je ale dobré, že všem těmto
dospělým osobám dávají příklad
a návod jak se k našemu životnímu prostředí chovat, právě děti.
Je to i optimistický výhled do
budoucnosti, že naše okolí nebudou tvořit jenom černé skládky, nečistoty a smetí…

Proto bych moc rád oficiálně
poděkoval všem mladým pro jednotu z Hnutí fokoláre – Teens for
unity -, stejně jako všem organizátorům i Hnutí fokoláre za tuto
akci.
Jako příklad pro vztah lidí
k životnímu prostředí si tuto
akci dovolíme prezentovat na
našich internetových stránkách i v našem Vinařském zpravodaji, který vyjde koncem
června.
Ještě jednou moc děkuji a do
dalších akcí i života přeji vše nejlepší.
František Švarc
Cesta do Pohádky
aneb Dětský den ve Vinoři
Dětský den není jen svátek dětí,
ale i nás rodičů, prarodičů i všech
těch, kteří žijeme s dětmi. S našimi
malými se i my vracíme do dětství.
Snad nejraději se vracíme do Říše
pohádek. Znovu Sněhurku, Krtečka, vílu Amálku, vodníky, Rumcajse i Cipíska, Makovou Panenku nebo Červenou Karkulku. Ve snech
létáme s motýlem Emanuelem, povídáme si s princeznou, utíkáme
před zlou Ježibabou.
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Sport
Běh
6. 5. 2008 jsme uspořádali 24.
ročník Běhu osvobození Vinoře.
Zúčastnilo se 50 dětí ze tří škol
a 11 dospělých. Naši žáci získali
celkem tři zlaté, tři stříbrné a tři
bronzové medaile.
Badminton

Toto všechno, a ještě mnohé jiné, prožily děti 1.6. 2008 na farní
zahradě ve Vinoři. Od 15 hodin
mohly soutěžit, létat, pomáhat půvabné Sněhurce uklidit chaloupku, Popelce třídit správně odpad,
hledat cestu pro Jeníčka a Mařenku k Perníkové chaloupce nebo
malovat s Broučky. Odpolednem
je provázela princezna s růžovými
kouzelnými šaty a Pip s Tipem. Děti s Rumcajsem připravovaly šišky
pro zvířátka, s Pipem a Tipem se
učili zdravit, s Amálkou objevovaly bylinky a učily se ještě mnohé jiné užitečné věci. Ve scénce dětí
z Vinořské farnosti viděly, jak se
dá vyřešit trápení s jednou židlí
a dvěmi dětmi a vzápětí se staly
zpěváky i hudebníky. Nový obyvatel Vinoře, 1.6. nastupující farář p.
Pavel Jančík při svém představení
zahrál dětem písničku o velrybě
a rybkách, které se zbytečně bály.
Kdo přivedl pohádkové postavy do Vinoře? Byli to mladí z Hnutí fokolare, rodiny, mládež i děti
z Vinoře a Satalic, Sokol Vinoř ( vystoupení akrobatického rokenrolu v podání Sokolu Kampa znemožnilo počasí), farnost Vinoř
s podporou Městské části Praha –
Vinoř.
Celkem 180 dětí si zasloužilo
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sladkou i hmotnou odměnu a se
spokojeným úsměvem a plnými
bříšky se pod zamračenou oblohou děti i rodiče rozcházeli domů.
Spokojení byli i organizátoři a neuskutečněný táborák jsme si schovali na příště.
Co dodat víc?
Byli jste (byli jsme) skvělí, vy
mladí, děti, rodiče i Ty, Pohádko!
Ať něco z těch krásných chvil,
snů, ideálů a dobré nálady zůstane v našich srdcích i životech
do dalších dnů.
Marie Nováková
za organizátory akce

Badminton: D. Brabcovi a J. Havlenovi se podařilo probojovat
z krajského přeboru na mistrovství
republiky v kategorii do 13 let.
3. 6. 2008 jsme se v naší tělocvičně rozloučili se sezónou III.ročníkem přeboru školy. Pro příští
rok plánujeme další rozšíření této sportovní aktivity – budeme
mít 4 výkonnostní skupiny, možnost začít dostanou i žáci 1. tříd.
Kopaná
l 15. března uspořádala TJ Sokol
halový turnaj v kopané přípravek.
Turnaj byl uspořádán v rámci
oslav 80 let vinořské kopané.
Rallye
Většina našich dříve narozených občanů si jistě pamatuje na
populární automobil Moskvič. Automobil této značky již není v současné době sice běžně k vidění, ale
v loňském roce byl u příležitosti
setkání majitelů Moskvičů v Kopřivnici založen Moskvič-klub.
Letos se majitelé této značky
sjeli 16. – 18. 5. ve Štramberku.
Z Vinoře se tohoto rallye zúčastnila i posádka s vozem Moskvič
412, který řídila paní Hana Hořáková a s vozem Moskvič 407, který řídil pan Josef Hořák.

Vzpomínáme...

Pohár za nejkrásnější a nejoriginálnější automobil Moskvič získali
právě manželé Hořákovi.
Tenis
Naši tenisté nás úspěšně reprezentovali na open-turnaji ve východních Čechách.
Šachy
l 29. března se konal 1. ročník
šachového turnaje. Turnaj proběhl v Mexické restauraci a zvítězil
pan Z. Meixner

Dne 4. dubna 2008 se v Čínské
restauraci ve Vinoři sešlo 25 žen
– cvičenek, které se zúčastnily
v roce 1985 cvičení na Spartakiádě. Za zorganizování toho setkání děkujeme p. Marii Budařové a současným cvičenkám
Sokola. Bylo to radostné setkání
i přesto, že se na ulici často vídáme. Vzpomínalo se na krásné
časy nácviků, soustředění i nočních generálek na Strahově, a samozřejmě na krásné vystoupení
před naplněným Strahovským
stadionem. Fotografie a různé
předměty a oblečení šly z ruky
do ruky a rozesmály nás i různé
příhody, které jsme prožily. Tehdy nejmladší cvičence je dnes již
52 let a nejstarší, která se rovněž
dostavila, je dnes 85 let. Všechny
jsme se vrátily do mladších let
a jsme rády za to, co jsme na
Strahovském stadionu prožily.
Účastnily jsme se rády a nikdo
nás nemusel nutit.
Sportu zdar!
Dana Kudlová
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Kronika
Děti narozené v roce 2007:
V lednu
LANDOVÁ Veronika
WEISHAUPT Šimon
FINK Ladislav
V únoru
WALDEKEROVÁ Kristýna
ŠKALOUD Josef

Svá životní jubilea oslavili:
V dubnu
KUBROVÁ Marta
VŠETEČKOVÁ Marcela
HAVLÍKOVÁ Libuše
BRABENCOVÁ Libuše
BAHENSKÁ Irena
MATULOVÁ Květuše
MALÁ Jarmila

V srpnu
CHRAMOSTA Miroslav
BLAŽEK Jan
V září
KOUCKÁ Mariana
ŠTINDLOVÁ Adéla
ŘEBÍČEK Prokop
REJTHAROVÁ Nela
SYROVÁTKOVÁ Martina

V březnu
81 let
82 let
87 let
82 let
80 let
75 let
70 let

PRAJEROVÁ Markéta
NEUGEBAUER Jakub
HEŘMANOVÁ Lucie
ŠTILEC Jan
V dubnu
BENEŠ Jan
VRBOVCOVÁ Jesika

V říjnu
KRUCHINOVÁ Kateřina
PILNÁ Markéta
V listopadu
DUFKOVÁ Eliška
KLUDSKÝ Martin

V květnu
KRAUSE Jan
PTÁČNÍK Josef
POTŮČEK Václav
MARYSKOVÁ Milena
HRNČÁLOVÁ Marie
LENER Zbyněk
JIRKOVÁ Antonie
ZEMÁNEK Jaromír
POLNICKÝ Jaroslav
KRAJL Jaroslav

70 let
84 let
81 let
80 let
87 let
75 let
82 let
70 let
75 let
70 let

V červnu
ZÍTEK Antonín
KLIVICKÁ Božena
SEMECKÝ Jaroslav
HÁDKOVÁ Zdeňka
HLADÍKOVÁ Antonie
HAFINEC Miroslav
HRADECKÁ Marie
SVOBODOVÁ Libuše
KREJCÁRKOVÁ Marie
FURMAŇSKÝ Vladimír
KOUT Miroslav
KOBEROVÁ Libuše
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81 let
93 let
83 let
75 let
84 let
81 let
92 let
98 let
80 let
75 let
86 let
82 let

V květnu
HARTIKAINEN Emilia Sofia
VESELÁ Karolína
ROŽŇOVÁ Kristýna
APTOVÁ Valentýna
V červenci
HÁJEK Dominik
SOMMEROVÁ Barbora
BENEŠ Lukáš

V prosinci
ZDEŇKOVÁ Mariana
KOSTOHRYZ Josef
Občané,
kteří zemřeli v roce 2007:
ANDĚL JIŘÍ
DOLEJŠ Vladimír
DRAŠNAR Zdeněk
JARÝ Radoslav
JEŠETOVÁ Emilie
KALICH Jiří
LICHTENBERG Jan
MACHÁČKOVÁ Jana
MACHO Ladislav
MALÝ Antonín
MESTEKOVÁ Marta
MÜLLER Richard
NAJMANOVÁ Emilie
POKORÁKOVÁ Alena
STROPOVÁ Jana
SVOBODA Jiří

53 let
40 let
57 let
67 let
92 let
51 let
31 let
59 let
69 let
60 let
83 let
57 let
94 let
76 let
54 let
81 let

Inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji:
1/1 A5
1/2 A5
1/3 A5
1/4 A5

(celá stránka)
(polovina strany)
(tﬁetina strany)
(ãtvrtina strany)

2.000,--Kã
1.000,--Kã
500,--Kã
200,--Kã

Pokud se jedná o subjekt se sídlem v Mâ-Vinoﬁ, platí sleva 20%.
Uzávûrky: 25.02., 25.05., 25.08., 25.11. Tel. redakce: 286 851 483 (linka 125)

NEBANKOVNÍ PÒJâKY
PRO KAÎDÉHO,
bez prokazování pﬁíjmÛ, nejniÏ‰í úrok v âR,
vyhodnocení zdarma!

Tel.: 606 878 141
MANÎELÉ DÒCHODCI KOUPÍ
STAR·Í RODINN¯ DÒM
NEBO OBYVATELNOU CHATU
SE ZAHRADOU, NEBO JEN
POZEMEK VINO¤ – KBELY.
TEL. 222 954 181
JEÎKOVI
U SMALTOVNY 6
PRAHA 7
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Inzerát SEN ZVÍŘAT
dodán samostatně
v souboru str35.pdf

Oslavy 920 let
první písemné zmínky o Vinoﬁi

12. září 18.00 hodin Slavnostní zahájení oslav v Centru Mariapoli
● Výstava obrazů Ing. P.Ettlera, CSc
výstava bude přístupná ještě v sobotu, 13.9. od 9.00 do 18.00hod.
● 18.30 Vystoupení ženského pěveckého sboru Upanišady
● 19.00 Koncert Smíchovské komorní filharmonie
13.září Vinořská sokolovna v Klenovské ulici
● 09.00 Slavnostní zasedání zastupitelstva MČ za přítomnosti poslance T. Kladívka
a zástupců sousedních obcí a partnerského města Schulzendorf
● 10.00 Předání Výročních cen městské části – Za přínos k rozvoji Vinoře
● 11.00 Průvod k pomníkům obou světových válek a uctění památky zemřelých
vinořských občanů na místním hřbitově
● 12.00 Oběd v sokolovně
● 13.00 – 17.00 Prohlídka areálu Vinořského zámku
● Prohlídka areálu Ctěnického zámku, při dobrém počasí koncert na zámeckém
nádvoří
● Prohlídka Vinořského náměstí
Doprava na tyto akce zajištěna autobusem
ZŠ Prachovická ulice
● 10.00 – 16.00 Výstava dokumentů z minulosti školy
● Otevřená bude i ZŠ na Vinořském náměstí, VINCENT – Vinořské centrum
a knihovna v Opočínské ulici a společenská místnost + informační centrum Na
Rychtě v Chaltické ulici, kde bude výstava fotografií z místního fondu a kroniky.
● 18.00 – 24.00 Posvícenská taneční zábava + vepřové hody v Sokolovně
14. září Kostel Povýšení sv. Kříže
● 09.00 Slavnostní bohoslužby
● 10.00 – 16.00 „Posvícení pro děti V Topolech“ s řadou atrakcí
● 14.30 Zasazení pamětního stromu na Vioařském náměstí
● 15.00 Koncert v kostele
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