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Podílíme se na rozvoji Mâ Praha – Vinoﬁ

Slovo starosty...

Starosta se svou drahou
polovičkou....

Ahoj Vinořáci,
již na konci minulého roku
jsem se rozhodl, že výsada úvodního slova starosty posledního
vydání Vinořského zpravodaje
v roce bude patřit Vinořákům.
A protože se změna z rozježeného
starosty na hezčí pohlaví osvědčila, bude tato výsada patřit Vinořačkám. Krásné ženy totiž patřily
k Vinoři v každé době.

Jsem proto poctěn, že mě letos
zastoupí další krásná dáma, obyvatelka čtvrti V Žabokřiku, paní
Lábusová.
Já zde jenom zdravím všechny
Vinořáky, ať již zde žijí dlouhá desetiletí, nebo jenom pár dní, přeji
Vám všem klidné a pohodové svátky a hodně štěstí a zdraví v osobním životě.
F. Švarc

...a slovo Vinoﬁáka – Mít k sobû blíÏ
Je to sotva pár týdnů, co mne
Markéta Hadrabová a Klára Löwensteinová pozvaly do kulturního
a vzdělávacího centra na tzv. konspirační schůzku. Společně jsme
přemýšlely, jak to udělat, aby ty
nádherné prostory, které jsou
v Opočínské ulici k dispozici, ještě
více ožily a stmelovaly.
Nápady přišly: rozvíjet stávající programy mateřského centra
Bublina, dovybavit knihovnu, rozšířit jazykové kurzy…
To všechno se postupně daří.
Shodly jsem se však na tom, že cosi
stále chybí: Opravdové setkávání.
Sdílení nápadů, starostí, radostí.
Společné přemýšlení o tom, co bychom chtěli, a co zase ne. Abychom
se ve Vinoři cítili ještě víc doma. Říká se tomu komunitní život.
Udělala jsem si mezi Vinořany
malý průzkum – co by dle jejich názoru podobné snahy podpořilo?
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„Jejda, my ani nevěděli, že tady nějaké kulturní centrum existuje!“ (mladí, zatím bezdětní,
manželé, kteří se přistěhovali
před pěti lety)
„Kdyby občas byla nějaká
opravdu zajímavá přednáška, tak
to bych přišla!“ (matka tří dětí, žijící ve Vinoři 13 let)
„A co takhle občasná večerní
posezení – jen tak u čaje nad tématy, která prostupují současné životy a s nimiž si o samotě nevíme
rady?“ (matka dvou dětí, starousedlice)
Zájem by tedy možná byl, jen
o sobě nevíme.
Uvítali byste takové aktivity ve
Vincentovi? Podpořili byste snahy
o živější vinořskou pospolitost?
Nebo máte dokonce co nabídnout,
protože Vaše profese Vás k výše
zmíněnému přímo kvalifikuje?
Ozvěte se na tel. 286 851 181 ne-

bo na adresu vincent@praha-vinor.cz! Zkrátka – jste zváni.
S přáním klidných Vánoc a dobrého příštího roku
Eva Labusová
www.evalabusova.cz

Sloupek senátora
Vážení Vinořáci,
ještě, než se dostanu k tradičnímu přání všeho nejlepšího do Nového roku, chtěl bych se ohlédnout po chvílích, kdy jsem byl
mezi Vámi, kdy jsme společně probrali spoustu otázek a problémů,
které Vás trápí. Děkuji Vám za podněty pro mou další činnost, za Vaše hlasy i za Vaši důvěru. Ihned po
nástupu do senátorského křesla
pro mě začala spousta práce, kromě jiného, i pro Vinoř. Po dalších
jednáních jsme konečně našli náhradní prostory pro složky Ministerstva vnitra, které potom vzápětí opustí Vinořský zámek. To se
předpokládá v roce 2009. Protože
provoz zámku je spojen s vysokými náklady, bude nutno najít takové řešení využití, které bude

Tomáš Kladívko při debatě s našimi seniory
splňovat jak požadavky Vinoře, tak
také zámku samotného. Odměnou
nám všem ale jistě bude přístup do
nádherného prostředí zámeckého
areálu, který jsme mohli obdivovat
při příležitosti 920 let od první písemné zmínky Vinoře.

Těším se, až se u Vás opět zastavím, mé přijetí v informačním středisku u seniorů bylo opravdu vřelé
a těším se na další setkání a spolupráci. Ještě jednou Vám všem děkuji a přeji příjemné svátky, zdraví,
štěstí a úspěšný celý rok 2009.

Ohlédnutí
za volbami
17. a 18.října proběhlo
1. kolo senátních voleb
a 24. – 25. října 2. kolo,
do kterého postoupili
Tomáš Kladívko (ODS),
dosavadní poslanec
PS Parlamentu ČR
a MUDr. Jiří Koskuba.
(ČSSD).

Tomáš Kladívko jako šikovný prodavač v cukrárně Marcipánce

Dosažené výsledky ve Vinoři:
T. Kladívko

57%

MUDr. J. Koskuba

43%

Za obvod Praha 9
zvítězil dosavadní poslanec
Parlamentu ČR

Tomáš Kladívko s 54%

Zpočátku nedůvěřiví zákazníci odcházeli s úsměvem
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Premiéru měl při volbách bezbariérový přístup
Přípravy probíhaly s velikým nasazením
všech úředníků.

Za dohledu městské a státní policie nemohly
dopadnout volby špatně…

...a obě polovičky se starostou

Místní úﬁad informuje
Na 19. zasedání místního zastupitelstva dne 4. 9. 2008 bylo projednáno:
I. Nové úkoly
MZ schválilo změny v rozpočtu
týkající se získaných dotací a přesunů mezi položkami.
● MZ odsouhlasilo předložený
rozpočtový výhled 2010 – 2014
● MZ souhlasilo s pronájmem 15-ti
parkovacích míst v ulici Brozánská
a Bukovinská od 1. 1. 2009.
● MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy na byt č. 3, Bohdanečská 400
● MZ pověřilo starostu projedná●
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ním smlouvy a finančních podmínek věcného břemene s firmou
SEG na uložení vysokonapěťového kabelu
● MZ nesouhlasí s odprodejem pozemku pod novou trafostanicí na
parc. č. 190/1 a navrhuje pouze
pronájem tohoto místa s ohledem
na komplikace s dělením pozemků a řešení vlastnických vztahů
v případě možné likvidace
● MZ souhlasilo s výstavbou firmy Ekospol na parc. č. 278, 279,

1577/7, 1577/12 a 1580/3 v k. ú.
Vinoř dle projektové dokumentace. Požaduje vybudování cyklostezky navazující na okolní výstavbu a doporučuje vyřešení
dopravní obslužnosti jinou cestou než ulicí Semtínská.
● MZ odsouhlasilo prodej pozemku 296/6 za cenu za m2 dle úředního odhadu
● MZ pověřuje úřad městské části sjednocením poplatků ze psů
chovatelů trvale hlášených ve Vi-

noři dle vyhlášky č.23/2003 Sb.
● Koncept údržby zeleně byl z důvodu nedostatku informací přesunut na příští jednání MZ. Starosta
pověřen průzkumem personálních možností.
● MZ odsouhlasilo poskytnutí potřebné částky za spoluúčasti školy na opravu radiátorů ve školní
kuchyni
● MZ neodsouhlasilo příspěvek
na vybudování propustku mezi Vinoří a Přezleticemi
● MZ souhlasilo se změnou územního plánu na OB-A pouze na
1000m2 pozemku parc.č.674/5
pro výstavbu rodinného domu.
● MZ souhlasilo se změnou z VN
na SV v areálu Cukrovaru – pro
budoucí výstavbu nákupního centra a parkoviště a pověřuje starostu jednáním o této změně a dalších možnostech.
● MZ souhlasilo se změnou územního plánu na pozemku parc. č.
1361/73 ze ZMK na OB-A.
● Bylo provedeno zpevnění cesty
u hlavního vchodu na hřbitov
zámkovou dlažbou, MZ souhlasí
s postupnou renovací všech přístupových cest dle finančních
možností MČ. V rámci oprav bude
řešen i bezbariérový vstup na
hřbitov brankou z ulice Prachovické.
● Aby byl vyřešen problém s výjezdem z ulice Živanické na Mladoboleslavskou z důvodu zaparkovaných vozidel podél silnice

Mladoboleslavské MZ souhlasilo
s instalací zrcadla, dle prostorových a dalších možností (vyhřívané v případě možnosti připojení k proudu) pokud bude jeho
umístění schváleno dotčenými orgány
● MZ schválilo odměnu ve výši
dvou měsíčních platů pro každého
z manželů Kubištových za práci
v knihovně o prázdninách
II. Informace starosty
● Dotační vztahy – dojde k navý-

šení koeficientu na jednoho obyvatele z 2,3 na 2,45 což znamená
přínos asi 600 000,-Kč do rozpočtu MČ.
● Policie ČR bude provádět pravidelné kontroly v nočních hodinách na problémových místech,od
září bude 1x týdně měřit rychlost
na ulici Mladoboleslavská.
● Chodník v Chaltické bude budován společně s komunikací
V Obůrkách a Ke Mlýnku v druhé
polovině roku 2009.
● MHD (méně autobusů, zrušení
linek 202, 386, 280). Přechod Mladoboleslavská vybudován za spoluúčasti MČ.
● Volby do senátu – obsazení komisí.
● Na zavedení Czech Point na úřadě byla poskytnuta dotace 50 00,na vybavení a proškolení úředníků.
● Byla provedena kontrola v kult.vzdělávacím centru

III. Připomínky zastupitelů
M.Brothánková: důvod zřízení
linky Vinoř – Satalice
● urychlení budování chodníku
v Chaltické ulici z důvodu bezpečnosti dětí při přecházení
J. Krajl: noviny Náš region – zveřejnit reklamu na oslavy
● montáž informačního radaru na
ulici Mladoboleslavská
O. Korbička: umístění retardérů
v ulici Chvojenecká z důvodu rychlého průjezdu automobilů V.
Roh – chodník Vinoř – Přezletice
Reakce starosta – majitelka nesouhlasí s odprodejem, Mor.stavební vykoupila ulici Labětínskou i s kanalizací a pokusí se
uzavřít dohodu s majitelkou pozemku, který chybí na budování
chodníku
IV. Diskuse
a připomínky občanů
p. Bajer – politování nad výstavbou Na Dlouhých, rámus, nepořádek, nedodržování klidu a pracovní
doby. Bohužel nebyly podniknuty
žádné kroky k nápravě
p. Podzimek
● oprava cestiček u hřbitova
● tříděný odpad (odvoz, navýšení
počtu kontejnerů)
● doprava (doplnit mezery menšími autobusy)

Na 20. zasedání místního zastupitelstva dne 13.9. 2008 bylo projednáno:
MZ schválilo udělení cen za rozvoj Vinoře panu Ing.Václavu Novotnému za značný podíl na celkové rekonstrukci Ctěnického
zámku i celého areálu, panu Jaroslavu Krajlovi za zvelebení Vino-

ře, panu Ing.Františku Filipovi
především za kronikářskou práci,
paní Jaroslavě Patrasové, rychtářce Obce baráčnické, která výraznou měrou přispívá k oživení
a udržování starých tradic, panu

Vladislavu Doležalovi za dlouholeté působení ve výchově mladých fotbalistů a rozvoj sportu ve
Vinoři. Všem oceněným byla
schválena finanční odměna ve výši 5000,-Kč.
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Na 21. zasedání místního zastupitelstva dne 2.10. 2008 bylo projednáno:
I. Nové úkoly
MZ neodsouhlasilo koncept
údržby zeleně dle předložených
podkladů, tj. s nákupem potřebné
techniky a zaměstnáním dvou pracovníků od 01. 01. 2009
● MZ schválilo provedení bezbariérového přístupu na hřbitov
z Prachovické ulice
● Ohledně žádosti florbalového
klubu Vinořská zvěř o příspěvek na
pronájem tělocvičny MZ pověřuje
starostu jednáním s FBC Vinořská
zvěř a stanovením podmínek vzájemné spolupráce, za kterých může
být přípěvek do výše 5.000 Kč poskytnut.
● Přestože se jedná o investici mimo katastr Vinoře, MZ souhlasilo
s poskytnutím pomoci záplavové
●

oblasti na okraji Přezletic do výše
50.000 Kč.
● MZ odsouhlasilo rozšíření sortimentu prodejny Chaltická 162
o produkty zdravé výživy
● MZ schválilo uzavření DPP s panem Gazurou na údržbu zeleně
kolem domu č.p. 245 v roce 2008
ve výši 4.800,- brutto
● MZ odsouhlasilo provedení
opravy v ulici Kasalická
● MZ pověřilo starostu jednáním
o možnosti provedení oplechování střechy na prodejně Chaltická
162 se slevou, evtl. souhlasí s provizorní opravou střešního pláště
do ca. 40.000 Kč
● MZ odsouhlasilo poskytnutí
příspěvku na rekonstrukci historické dlažby před kostelem ve vý-

ši 10.000,-Kč.
V. Informace starosty
● Oslavy 920 let, příprava speciá-

lu Vinořský zpravodaj 920 let
● Policie ČR
● Umísťovací výstava Hoffmanův
dvůr
● Výstavba školy a školky
● Identifikace nezapsaných pozemků – podáno na KN, doba k vyjádření KN ca. 6–7 týdnů, informace o podpisu souhlasného
prohlášení na řešení duplicity
s ŘKC
● Oprava topení kuchyně
● Instalace přístřešku pro mladé
● Paní Krupková – výsadba dvou
stromů
● Příprava rozpočtu 2009

Na 22. zasedání místního zastupitelstva dne 6.11. 2008 bylo projednáno:
I. Úkoly z minulého
zastupitelstva
● MZ odsouhlasilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
parc.č1330/42 a 1337/14 v Žabokřiku. Jedná se o uložení kabelového vedení za 8 800 Kč bez DPH. Kabely budou uloženy v chodníkových
částech pozemku. Věcné břemeno
bude zřízeno na dobu neurčitou
● MZ schválilo předložený krizový plán
● Ulice Kasalická je opravena.Propustek Přezletice byl realizován.
● Oprava střechy Chaltická 162
byla provizorně řešena, bude potřeba celkové řešení prostoru.
II. Nové úkoly
MZ schválilo změny v rozpočtu
týkající se získaných dotací a přesunů mezi položkami. Těmito změnami se rozpočet zvýší celkem
o Kč 157.100,- na celkovou výši Kč
●

6

16,715.000,- jak v příjmové i výdajové části. (po konsolidaci Kč
16,605.000,-)
● MZ vzalo na vědomí zprávu
o čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí
roku 2008 bez připomínek
● MZ neschválilo návrh rozpočtu,
tento návrh bude neprodleně vyvěšen na úřední desce a zastupiteli
dále projednán.
● MZ souhlasilo s předloženým
návrhem rozpočtu za VHČ MČ Praha – Vinoř na rok 2009 a uložilo
zveřejnit podrobný návrh rozpočtu na úřední desce
● MZ odsouhlasilo navržený harmonogram inventarizace, termíny
a složení jednotlivých komisí
● MZ souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 8, Křemílkova 245, Praha 9–Vinoř, s panem Antonínem Bártou na období
od 15. 11. 2008 do 30. 11. 2009
s možností prodloužení. Nájemné

bude stanoveno v souladu se zákonem. Přidělení bytu je v souladu s pravidly pronájmu
● MZ souhlasí se zúžením území
s ekologickou stabilitou V Podskalí a podél cukrovaru a pověřilo
starostu podáním návrhu na útvar
rozvoje hl. m. Prahy
● MZ nesouhlasilo s pronájmem
pozemku parc. č. 259 před zámkem panu Milanu Flégrovi.
● MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení
optického kabelu se společností
T-Systems Czech Republic
● MZ souhlasilo s výkupem pozemku parc.č.PK17 od pana Pokory za polovinu odhadní ceny
● MZ se seznámilo s nabídkou Vinořské spol.s.r.o. na výstavbu domova seniorů V Podskalí parc. č.
79 s přístupem přes pozemek
č. 76. a vzalo ji na vědomí

● MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu dle znaleckého
odhadu na pozemku parc. č. 331
pro vstup, vjezd a uložení inženýrských sítí pro manžele Palkovských. Veškeré náklady spojené s finálním odsouhlasením
věcného břemene v právní rovině bude žadatel realizovat na své
náklady
● MZ souhlasilo s konceptem výstavby vodovodu na hřbitově, pověřuje starostu jednáním s vlastníkem pozemku o záměru MČ
a stavebního technika zjištěním
možností provedení výstavby
a získáním nabídek na realizaci
● MZ odsouhlasilo příspěvek
3000,- Kč na balíčky pro děti při
akci Mikuláš. Tato částka bude přidělena formou daru
● MZ souhlasilo s konceptem přestavby dvougaráže v ulici Bohdanečská na policejní služebnu .
Možnostmi řešení pověřuje stavebního technika
● MZ souhlasilo s dalším provozem trafiky u křižovatky Mlado-

boleslavská-Chaltická po dobu
5let s možností prodloužení
● MZ souhlasilo s dalším rozšířením kapacity čistírny odpadních
vod podle projektu ZAVOZ a pověřuje starostu jednáním s kompetentními organizacemi
● MZ souhlasilo s opravou komína na domě č. 245 v Křemílkové
ulici, který dle revizní zprávy z října 2008 neodpovídá normám. Pověřilo stavebního technika zajištěním firmy, která provede opravu
komína tak, aby splňoval požadované normy
● MZ souhlasilo s ukončením nájemního poměru na pronájem nebytového prostoru Mladoboleslavská 514, k 31. 12. 2008 a předáním
těchto prostor do 15. 1. 2009. MZ
souhlasí se splátkovým kalendářem dluhu na nájmu nebytového
prostoru do 31. 12. 2009. Bude
zveřejněn záměr na pronájem od
února 2009 za nájemné ve výši minimálně 1000Kč/m2/rok. Upřednostněny budou nabídky ze zdravotnictví
● MZ souhlasilo s instalací mecha-

nických zábran (síťové zábrany
v římsách) proti holubům na domech č.p. 249–250 a 399–400 v celkové ceně 40 000,- Kč včetně DPH
VI. Informace starosty
● Volby 2008
● Výkup Havlásek
● Změny územního plánu
● Policie ČR
● Výstavba školy a školky
● MHD
● Ordinace na pergole zdr. střediska
● Identifikace nezapsaných pozemků
● Oprava topení kuchyně ZŠ
● Přístřešek pro mladé pod Normou
● Paní Krupková - výsadba dvou
stromů u sídliště Uherská
● Rozšíření prameniště Ctěnice
● Bagrování jezírka U Kamenného
stolu
● Posílení letopisecké, archivářské a kronikářské práce sl. Loewensteinovou
● Letiště Kbely
● Projekty Vinoř

Na 23. zasedání místního zastupitelstva dne 4.12. 2008 bylo projednáno:
I. Zprávy z MHMP
Na zasedání byl řešen rozpočet.
Přidělena dotace 10 mil.korun na
technickou vybavenost
II. Úkoly
z minulého zastupitelstva
● MZ schválilo rozpočet na rok
2009
● MZ schválilo rozpočet VHČ na
rok 2009
III. Nové úkoly
MZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy s paní Lucií Trhlínovou na byt č. 3, Bohdanečská
400, Praha – Vinoř do 31.3.2009
●

MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy paní Šárce Smolákové na byt č. 9, Bohdanečská
399, Praha – Vinoř do 31. 12. 2011
● MZ souhlasilo s dočasným přidělením nájemního bytu od
15. 12. 2008 do 31. 12. 2009. Nájemné bude stanoveno v souladu
se zákonem č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, v platném znění
● MZ souhlasilo s předloženým
návrhem územního plánu s těmito připomínkami:
● MZ schválilo uzavření nájemní
smlouvy na pronájem parkovacího místa v ulici Brozánská-Buko●

vinská podle schválených pravidel
ze dne 4. 9. 2008 s paní MUDr. Janou Valentovou a Jaroslavem Burdou
● zúžení hranice úses v oblasti
V Podskalí – pouze podél obou potoků – uvolnit ZP pro
- realizaci plánované hřiště V Podskalí
- rozšíření plochy RS na možnost
výstavby 2. hřiště s umělým povrchem
- sokolovna – podle skutečnosti
- sjezd z dálnice Štěpánovská, popř. co nejblíže Podolanky
- produkce PR VINAGRO na SM
- protažení RP – i pod Cukrovar
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- redukce OB před Dražkovskou na
původní podobu
- změny 06, 07, 08 podané na ÚRM
nejsou zatím zahrnuty, je potřeba je zařadit a pověřilo starostu
zasláním tohoto stanoviska na
ÚRM Prahy do 5. 12. 2008
● MZ schválilo navrhovanou personální změnu na žádost paní
Hadrabové z důvodu lepší zastupitelnosti, která se týká:
– neprodloužení dohody o pracovní činnosti s manželi Kubištovými
– zaměstnání pracovníka na plný
úvazek.
Záměr bude zveřejněn na úřední
desce, výběrové řízení a podepsání smlouvy bude provedeno do
konce roku 2008. Stávající náplň
střediska musí být plně zachována
● MZ souhlasilo se založením příspěvkové organizace VINCENT
s tím, že stávající náplň musí být
100% zachována a pověřilo starostu provést potřebné kroky ke splnění tohoto záměru v co nejkratší
době
● MZ souhlasilo s navrhovanou
pololetní odměnou řediteli školy
ve výši 30.000,-Kč.
● MZ souhlasilo s výměnou oken
v MŠ dle nabídky firmy VEKRA,
spoluúčast školy bude 250.000,Kč. Výměna dveří bude řešena
v průběhu roku 2009
● MZ schválilo jako zástupce do
školské rady Václava Roha a Markétu Imramovskou
● MZ odsouhlasilo založení speciálního účtu ZŠ na výběr stravného
● MZ odložilo řešení zastřešení zastávky v Klenovské ulici na příští
zasedání zastupitelstva
● MZ souhlasilo s výstavbou šaten
pro řeznictví v Mladoboleslavské
8 dle nabídky firmy Konstruktis.
Tato akce bude realizována z roz-
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počtu na rok 2009. Předpokládaná investice ve výši 685.000,- Kč
včetně DPH
● MZ neodsouhlasilo změnu
územního plánu z orné půdy na
OB pro parc.č. 1158/2
● MZ neodsouhlasilo změnu územního plánu u pozemků 457/3-5 na
výstavbu jednotlivých rodinných
domů, každý s pozemkem o velikosti min. 800 m2, dle předložené
dokumentace
● Vzhledem k tomu, že zástupce
investora výstavby domu seniorů
V Podskalí, který chtěl objasnit zastupitelům podmínky výstavby
onemocněl, byl tento bod přesunut na příští zastupitelstvo
● MZ souhlasilo s provedením revitalizace rybníka U Kamenného
stolu s tím, že součástí prací bude
i instalace lávky, která původně na
ostrůvek vedla a zpevnění přístupové cesty
● MZ nesouhlasilo s poskytnutím
příspěvku na Mikuláše v Mariapoli
● MZ schválilo příspěvky na adventní koncerty ve výši 18.000 Kč
● MZ schválilo tyto termíny konání zasedání zastupitelstva pro I.pololetí 2009:
15. ledna, 12. února, 12. března,
9. dubna, 14. května, 18. června
● MZ schválilo přesuny v rozpočtu
mezi jednotlivými položkami dle
skutečného čerpání. Po těchto
změnách zůstává rozpočet stejný
ve výši 16.715 000,-Kč ve výdajové i příjmové části
● MZ odsouhlasilo s realizací dvou
úklidovým místností na zdravotním středisku v ceně 37 470,-Kč
bez DPH. Vybudování bude realizováno v I.čtvrtletí roku 2009. Vyřízením byl pověřen stavební technik
● MZ souhlasilo s odprodejem po-

zemku parc.č.947/1 o výměře
224m2 a zbylé části parc.č.948
vzniklé oddělením od zřízené komunikace ležící na tomto pozemku za cenu dle cenové mapy, za
podmínek, že bude podél Klenovské ulice zachován na všech odkoupených pozemcích chodník.
Zájemce musí předložit geometrický plán
● MZ souhlasilo s příspěvkem
2000,-Kč na vánoční turnaj v nohejbalu konaný v sokolovně
21.prosince
● MZ schválilo vybudování elektroinstalace v půdních prostorách
nové přístavby s náklady 58 312,Kč bez DPH. Realizace bude zahrnuta do rozpočtu MČ na rok 2009
- MZ souhlasilo se zpevněním stropu v Mladoboleslavské 8 dle navržené nabídky firmy Konstruktis
v ceně 167 374,-Kč včetně DPH. Tato akce bude realizována z rozpočtu na rok 2009
● MZ nemá námitek proti rozdělení investiční akce komunikací Ke
Mlýnku a V Obůrkách na dvě samostatné s tím, že prioritní je komunikace Ke Mlýnku. Dále nemá
námitek proti navrhovanému povrchu komunikace V Obůrkách
s tím, že jako hodnotící ukazatele
navrhuje kvalitu povrchu, bezúdržbovost, životnost, cenu a soulad s okolím. Toto usnesení spolu
Připomínkami rezidentů ze dne
1. 12. předá stavební technik do
konec prosince firmě ZAVOS
IV. Informace starosty
ROPID (jednání o dalších linkách)
● Výstavba školy a školky (nejsou
další dotace od magistrátu)
● Jednání s církví – duplicita a pozemek vedle NORMY (probíhá zápis pozemků)
●

● Mikuláš, Mikulášská, Vánoční tr-

hy, rozsvícení stromu, koncerty,
Fond ohrožených dětí
● Zpráva o činnosti (vyvěšena na
vývěskách, uveřejněna ve zpravodaji)
● Poděkování letopisecké komisi
+ propagačním pracovníkům (vývěsky)
● Zámek (blíží se vystěhování, stá-

le je vedena v patrnosti zájem obce o svěření)
● Oprava topení kuchyně ZŠ (bylo dokončeno)

- lampy v Prachovické ulici
- pochvala dětem zpívajícím při
rozsvícení vánočního stromu
- zlepšení ozvučení akcí

V. Připomínky zastupitelů
Korbička
- retardéry v ulici Chvojenecká
M. Brothánková
- umístění kontejneru na textil

VI. Diskuse
a připomínky občanů
p. Lichtenberková
- připomínky k údržbě zeleně
a úklidu sněhu

Zpráva o ãinnosti 2008
Ahoj Vinořáci,
svou letošní zprávou o činnosti
chci navázat na tu minulou, abyste měli přehled o tom co se daří i o tom, co už se tak nedaří. Jak už
jsem zmínil minule, je to i mož-

nost porovnání odvedené práce se
sliby z volební kampaně, které
jsme zapracovali do Programu
rozvoje Městské části Praha-Vinoř
pro léta 2007–2011.
Na začátek opět uvedu několik

Počet odeslaných pracovních e-mailů
Počet obdržených pracovních e-mailů
Počet vytvořených souborů v PC
Počet napsaných dopisů v PC
Počet projektů
Počet návštěv MHMP
Pracovní doba pro veřejnost
Vzrůstající trend je spojen se
zvýšeným úsilím především v dostavbě školy a školky a zpřístupnění zámku. Ne vše se daří tak
rychle, jak bych si představoval,
i když většina projektů a záměrů
je během na delší trať. Už jsem to
psal dříve, všechny naše záměry
mají ve vlastní realizaci z mého
pohledu zpoždění. Některé věci
jsou opravdu nepochopitelné,
úřednické překážky ale existují
pořád. Je to boj s větrnými mlýny,
který po delším čase ale někdy vyhrajeme a realizace se nakonec podaří. I když – s tím zpožděním.
Bod 1 v Programu rozvoje –
Efektivní organizace a administ-

dat o činnosti starosty pro porovnání. Tato statistika – i když nemá
přímý vliv na kvalitu a výsledek
práce – je dobrá i pro mě samotného, abych nezpohodlněl.

01. 01. 2007 – 31. 10. 2007 01. 01. 2008 – 31. 10. 2008
780 tj. 78/měsíc
1348 tj. 134,8/měsíc
1276 tj. 127,6/měsíc
1769 tj. 176,9/měsíc
107
124
116
181
4
5
45
56
Celý týden
Celý týden

rativa obce, komunikace s občany
Celkem 11 bodů, téměř všechny
body splněny
Dostupnost a zastupitelnost
úřadu je podstatně lepší, připravujeme instalaci Czech-Point, čímž
dojde ke zkvalitnění našich služeb.
Informovanost občanů je s dřívějškem naprosto neporovnatelná,
schází nám instalovat pevný box
pro připomínky občanů, pro ty,
kteří nemají přístup na internet
nebo nemají PC.
Opět vysoce hodnotím internetové stránky a komunikaci. V přípravě je rozsáhlý projekt bezplatného přístupu na internetové
stránky úřadu i MHMP. Pro porov-

nání uvedu grafické porovnání návštěvnosti našich stránek a jasně
stoupající trend – od prakticky nulové návštěvnosti v roce 2006 až
po současných ca. 90 denně!
Bod 2 v Programu rozvoje – Veřejný pořádek a bezpečnost
Celkem 6 bodů, 3 splněny,
ostatní ve stadiu rozpracování.
Výrazně se zlepšila spolupráce
s Policií ČR i s městskou policií
hl.m.Prahy, byla zřízena nová služebna městské policie, připravuje
se nové umístění, bezbariérové.
Byl vypracován krizový plán pro
případ nenadálé katastrofy nebo
ohrožení vinořského občana. Dá-
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Návštěvnost webových stránek Vinoře za rok 2007

Leden
(1844)

Únor
(1476)

Březen
(1619)

Duben
(1494)

Květen
(1742)

Červen
(1643)

Červenec
(1388)

Srpen
(1742)

Září
(1998)

Říjen
(2269)

Září
(2664)

Říjen
(2890)

Návštěvnost webových stránek Vinoře za rok 2008

Leden
(1909)

Únor
(2024)

Březen
(2808)

le probíhají preventivní akce.
Bod 3 v Programu rozvoje – Sociální a zdravotní program
Celkem 12 bodů, 7 splněno
Zatím se nedaří zajistit bezbariérové bydlení, daří se získávat
granty na podporu pomoci seniorům, v přípravě je zajištění donáškové služby, např. obědy a nákupy.
Bod 4 v Programu rozvoje –
Školství a volný čas
Celkem 11 bodů, 9 splněno
Před dokončením je výstavba
uceleného areálu ZŠ a MŠ, jedná se
o prioritní akci našeho celého volebního programu. Jde o mimořádnou investiční akci ve výši ca.
85 milionů Kč, která výrazně změní celé uspořádání Vinoře, oživí
náměstí a zvýší bezpečnost a zdraví našich nejmenších školáků, při
zvýšené kapacitě MŠ i ZŠ. Ve zpoždění je realizace klubovny pro
mladé a fitness-stezky včetně in-li-
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Duben
(2734)

Květen
(2100)

Červen
(2359)

Červenec
(2095)

ne-trasy. Byla otevřena část naší
stezky pro vozíčkáře, tvořící i naučnou stezku. Výborně pracuje
kulturní centrum VINCENT. Po
otevření nové školy by měl být vypracován koncept pro zefektivnění a zkvalitnění činnosti školy.
Obracím se zde i na mladší Vinořáky, aby neničili naše společné
prostředí, aby vyškrtli sprayování
ze své činnosti, stojí nás to spoustu peněz, které bychom mohli věnovat právě jim, na jejich aktivity
a potřeby.
Bod 5 v Programu rozvoje –
Bydlení
Celkem 5 bodů, 2 splněny
V přípravě je zpracování územního plánu rozvoje naší MČ. Dále
probíhá studie zastavitelnosti některých lokalit obecními byty +
stabilizačními byty, přednostně
pro naše občany.
Vlastní výstavba bytů je ve zpoždění, realizace malometrážních
bezbariérových bytů pro naše se-

Srpen
(2071)

niory bude z důvodů finančních
prostředků zřejmě připravena pro
naše následníky.
Bod 6 v Programu rozvoje – Životní prostředí
Celkem 8 bodů, 5 splněno
Úklid a údržba zeleně v naší MČ
je na vysoké úrovni, snažíme se
o zpřístupnění obory a zámeckého parku, stejně jako o vyčištění
půdy a vod od ekologických zátěží z minulosti. Máme deficit v zavedení stálého monitoringu znečišťování životního prostředí
a v postihování znečišťovatelů,
stejně jako v revitalizaci zámeckého parku. Proběhlo odkrytí prameniště Ctěnického potoka, připravuje se revitalizace jezírka
U Kamenného stolu, řeší se majetkově Ctěnický rybník. V přípravě
je projekt na výrazné navýšení kapacity čističky odpadních vod, což
bude mít i vzhledový dopad na
přilehlé okolí.

Bod 7 v Programu rozvoje –
Podnikání a služby v MČ
Celkem 8 bodů, 4 splněny
Spolupráce s podnikateli je na
vynikající úrovni. Snažíme se o vydání katalogu Vinořských podnikatelů, zpoždění má využití Vinořského zámku. Nedaří se nám
budování nových zajímavých nebytových prostor, projektově bude ale jistě připraveno pro naše
nástupce. Podporujeme vznik nového nákupního střediska v lokalitě Cukrovaru.
Bod 8 v Programu rozvoje –
Dopravní infrastruktura
Celkem5 bodů, 3 splněny
Podařilo se vybudovat přechod
na Mladoboleslavské u komplexu
Uniga, nedaří se vybudování chodníků a dalších přechodů. Opět majetkoprávní problémy, řešení
pravděpodobně příští rok. K realizaci jsou připraveny projekty
chodníku Chaltická, Klenovská
a komunikace Ke Mlýnku
a V Obůrkách.
Plán investic:
1. Jak už jsem zmínil, daří se nám
realizace stěžejní akce volebního
programu, školní areál. Škoda jen,
že u takovéto prioritní a pro MČ
zásadní akce nemáme tolik potřebnou podporu příslušných zástupců na Magistrátu, je ostudou,
že současný odbor školství uvolnil
na výstavbu naší akce s rozpočtem
ca. 85 milionů pouze miliony
dva… A je k neuvěření, že se k ní
vyjádří slovy: „vždyť to není naše
škola“… Nepostřehl jsem, že by naše škola patřila do rezortu životního prostředí nebo dopravy nebo bezpečnosti nebo někam
jinam…. Přes všechny potíže ale
věřím tomu, že akce bude dokon-

čena, i když to stojí spoustu času,
úsporných opatření a nervů. Mé
poděkování zde patří primátoru
Bémovi, OMI, dodavateli, firmě
Eucon, stavebnímu dozoru i vedení školy, stejně jako vedení místní
radnice a všem zastupitelům Vinoře za podporu této potřebné akce.
2. Rekonstrukce Mladoboleslavská 8 – probíhá, měly by vzniknout tři nové velké obecní byty
a zázemí pro řezníka.
3. Stará škola – probíhá studie využitelnosti.
4. Hrobnický domek – ještě nezačala jednání o převodu domku,
oproti programu rozvoje je navíc
v přípravě projekt na modernizaci hřbitova včetně rozvodu užitkové vody.
5. Rekonstrukce školky – kompletní výměna oken bude provedena do konce tohoto roku, zbývají pouze vstupní dveře, plánují
se v příštím roce.
6. Oproti Programu rozvoje probíhá navíc i projekt na rekonstrukci
dvora Mladoboleslavská 13, kde by
mělo vzniknout několik malometrážních obecních bytů.
7. Připravuje se projekt na ČOV,
realizace 2009 – 2011., plánovaná
investice ca. 250 milionů.
Budování a úpravy sportovišť a hřišť.: V provozu je dětské
hřiště u p. Dlabače, plánuje se další, víceúčelové v lokalitě V Podskalí- V Topolech. V přípravě je
projekt na umístění fotbalového
hřiště s umělým povrchem a na
komplexní využití zázemí, včetně
ubytovacích prostor.
Chodníky a komunikace.
Je hotov projekt Mladoboleslavská, Dražkovská, Chaltická,

Klenovská a ulice Ke Mlýnku
a V Obůrkách. Realizace jednotlivých akcí je závislá na získání finančních prostředků, pro rok
2009 je prioritou chodník Chaltická a ulice Ke Mlýnku..
Z celkových 66 bodů Programu
rozvoje je 44 splněno, na ostatních i nových se pilně pracuje. Vysoce musím vyzvednout informovanost občanů a komunikaci
s úřadem, včetně internetové prezentace. Koncept úřadu s tajemníkem se plně osvědčil. I nadále se
mi nelíbí stav zápisů majetku MČ
v Katastru nemovitostí. Po dlouhé
době se nám podařilo konečně některé pozemky a budovy zapsat
(např. MŠ, stará škola), o dalších
vedeme jednání, stejně jako o svěření majetku MHMP do správy naší MČ. Musím ocenit vstřícnost
a korektnost Římskokatolické církve, podařilo se dosáhnout vzájemné dohody a konečně tak budeme moci využívat pozemky
okolo Chaltické ulice pro další rozvoj Vinoře. Ve stavu zápisu je pozemek vedle Normy, který jsme
vykoupili v roce 1981, bohužel, do
dnešní doby není zapsán v KN. Připravuje se nový územní plán, ve
kterém chceme podporovat výstavbu převážně rodinných domků, dopravní infrastruktury a služeb, s omezením konečného počtu
obyvatel ca. 6.000 – i s ohledem
na budoucí kapacitu ČOV.
Vážení Vinořáci,
stejně jako minule musím konstatovat, že jsem stále nespokojen
a budu se ze všech sil snažit o zlepšení stávajícího stavu a vzhledu
naší společné domácnosti, která
se jmenuje Vinoř.
F. Švarc
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Kapesní krádeÏe

V tento prosincový čas nám zima chystá první sněhovou nadílku. Potemnělá městská zákoutí
ozařuje pouliční výzdoba. Obchody praskají ve švech a všude
je cítit vůně Vánoc. Tyto svátky
klidu a rodinné pohody však přinášejí i mnohá úskalí. Jedním
z nich jsou zajisté krádeže v obchodech a kapesní pouliční krádeže. I přes každoroční medializaci tohoto nešvaru vánočních
svátků a přes zjevnou snahu policistů předcházet nešťastné roli poškozených občanů, dochází ke krádežím v hojném počtu. Co je tedy
třeba vědět, abychom omezili
možnost, že se právě my staneme
nešťastným okradeným.

Je třeba si uvědomit, že tato
trestná činnost je páchána v jakékoliv roční době, avšak pro období Vánoc je více než příznačná.
K související charakteristice patří také vysoká míra latence způsobená především nízkou mírou
viditelnosti kapesních krádeží.
Další determinantou je místo páchání, kterým zpravidla jsou místa s větší kumulací osob. Centrální místa větších měst, zastávky
hromadné dopravy nebo obchodní střediska. K vysoké míře skrytosti přispívá také nezájem ostatních spoluobčanů. „Vždyť z cizího
krev neteče“. Vůbec do problematiky ochoty poskytnou spolupráci
při odhalování této trestné činnosti či dopadení pachatele náleží
také přítomnost kompetentní
osoby. Tedy blízká přítomnosti nějakého strážce zákona, na kterého
je možno se obrátit. Hodnota zcizených věcí a charakteristika pachatele, jeho chování a zevnějšek.
V případě pachatele odpudivého
vzhledu a agresivního jednání,
vzrůstá u případných oznamovatelů obava z možného ohrožení

vlastní osoby, a proto klesá ochota pomoci. Pachatelem může být
zpravidla kdokoliv, většinou se
však jedná o skupinu osob s jasným rozdělením rolí, kdy jeden
odláká pozornost následné oběti,
druhý provede samotnou krádež
a takto získané věci ihned předává další osobě, která lup odnáší.
Posledním článkem jsou osoby,
které situaci monitorují, aby mohli včas reagovat na případnou přítomnost policistů nebo jiných zasahujících osob.
Z výše uvedeného je patrné, že
nejlepším řešením kapesních krádeží, je takové situaci předcházet.
Primární doporučení proto zní
„buďte ostražití na své věci“. Nepodceňujte naše varování a noste
vždy věci takovým způsobem, aby
byly stále pod Vaší kontrolou. Nevystavujte nikde zbytečně na obdiv hotovost Vaší peněženky nebo
právě nakoupené dárky. Ať i pro
Vás jsou letošní Vánoce oázou štěstí a rodinné pohody.
nprap. Bibiana Fuchsová,
PIS OŘ Praha III

Vinoﬁ international
Jazykové koutky Kláry Löwensteinové (a dcery Aniãky)
Pěkně zdravím své statečné
a pilné kolegy v klání s anglickým
a italským jazykem. Chci zde připomenout naše záříjová až prosincová setkání ve Vincentu; jazykové kurzy, kterých se zúčastnilo
na 50 Vinořá-č-ků. Makarónské
glosy, fráze a slovníček pojmů na
konci nechť poslouží všem, kdo se
z Vinoře vydají na cestu a chtějí zažít velká dobrodružství, nebo těm,
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kteří vědí, že vybavenost dalším
jazykem je nejen samozřejmostí,
ale i kulturní, pracovní výzvou, zábavou a bohatstvím. Nedá se nic
dělat, s vinořštinou velkou díru do
světa neuděláme, tak si pojďme
hrát.
Kurzík angličtiny s 3-5 letými dětmi probíhal s dogem Patchem, který se v zápětí setkal
s elephantem a narostly mu big
ears, big nose, big toes a big tummy. V Anglii asi přišla zima dříve,
takže si Patch už v říjnu zpíval písničku, aby se trochu zahřál:
It’s cold, I want my coat, It’s cold,
I want my boots, It’s cold, I want
my scarf, It’s cold, I want my hat.
A jak jsme si všichni usilovně hráli, udělali jsme velký nepořádek
a museli jsme tidy up our toys.
A večer, když děti řekly rodičům
good night, šel Patch into bed
a vystrčil mummy, daddy, sister,
brother z postele. Ale na omluvu
jim zazpíval I love you song. Týden poté jsme s Patchem zašli on
the farm a potkali se s horse, co
dělal neigh, neigh a rychle run;
s pig, co dělalo oink, oink a pěkně
roll v bahýnku; duck, co říkalo
quack a umělo swim lépe než
fish; a s cat, co jen miaow, ale
uměla také skvěle climb on the
tree. A pak Patch křičel: “I am
hungry.” A my mu přinesli apples,
sausages, bananas, cakes a popřáli mu Happy birthday, Patch!
Ale dostali jsme z toho obrovitánský hlad. Patch řekl, abychom
chop the tomato, cheese, ham
and egg a dali to na pizzu. A už se
s Patchem těšíme na první Christmas market ve Vinoři. Posíláme
vám Father Christmas song
(zkuste nám podle ní Ježíška nakreslit a poslat nám obrázek do
Vincenta): Father Christmas is

big and fat, he wears big boots
and a big, red hat. His nose is
red. He says ‘ho ho ho’. Leaving
presents off he goes!
V angličtině se školáky jsme
cestovali a zkoumali continents
and animals, říkali jsme si, že naše favourite animal is třeba long,
že has 4 legs, eats meat, že je jedna mouse, ale dvě mice. Pak jsme
se dress up do sweater, jeans, jacket and hat a vydali jsme se explore our village. Vznikly z toho
krásné maps. Zjistili jsme, že Vinoř has: school, supermarket, toyshop, chemist, newsagent, bakery, bank, petrol station, library
a také post office. Pak jsme se vrátili home, k naší family a hráli
jsme si na architekty, plánovali kitchen, bathroom, přestavovali
bedroom a living room, zatímco
náš daddy byl in the garage
a mummy in the garden. Pak
jsme hráli pantomimu na rozkazy:
Get up! Wash your hands! Eat
your breakfast! Write! Kupodivu
nejoblíbenější bylo Don’t shout!
Zastavili jsme se na market, kde
jsme nakoupili vegetables and
fruit a udělali předvánoční salad.
Pak jsme se vydali na journey. Ve
vlaku se seznamujeme s jednou
mum, která is reading, s Jenny, co
is eating, s Jackem, který is sleeping a granny, co is knitting. Pak
se rozhodneme jít pracovat. Někdo k tomu potřebuje can sing, jiný can play tennis a někdo zase
can count.
Střemhlav, ovšem srdcem, jsme
se pustili do rychlokurzu italštiny.
Promptně jsme si osvojili základní fráze typu Buongiorno! Ciao.
Io sono Vlasta. Come ti chiami?
Di dove sei? Sono di Vinoř. Ho 20
anni, e tu? Come stai? Così così.
Naše lezioni d’italiano provázel

příběh o podivném cancello chiuso. Mluvili jsme o italské famiglia, o tom, co je to mammismo.
Ptali jsme se na cestu: dove è la
stazione, la spiaggia, il duomo, il
museo? Přišlo nám nespravedlivé,
že v Itálii fa caldo, c’è il sole a ve
Vinoři fa freddo. Dávali jsme si appuntamento al bar, sulla spiaggia, virtuálně jsme okusili a navštívili všechny možné krásy Itálie.
Nezapomněli jsme uscire – andare a cena, a ballare nebo také fare piccolo viaggio a Pompei.
Zvláštní pozornost jsme věnovali
vyjadřování pocitů a nadávek:
Che bello! Accidenti! È buonissimo! Mi dispiace. Buona idea! Zašli jsme si samozřejmě do trattoria a do ristorante. Ale pizzu jsme
si udělali sami: stačí k tomu l’acqua tiepida, la farina, il lievito, il
sale e buon appetito! Také jsme
občas museli andare a fare la spesa a comprare základní potraviny:
il latte, le uova, il burro, il formaggio, il prosciutto, la pasta, la
verdura, la frutta. Na odchodu
jsme se hezky usmáli a řekli Grazie! Arrivederci! Těšíme se, že se
někdy spolu do té pohádkové země doopravdy podíváme, až bude
Itálie in festa: třeba na carnevale
di Venezia, nebo palio di Siena.
Ale určitě jako dolce di Natale si
všichni letos koupíme il panettone!
Ohromných jazykových znalostí nabyli angličtináři úplní začátečníci. Skvěle se seznamují
a konverzují: Hi, I’m Petronila.
What’s your name? Hello, Petronila. Nice to meet you. I m Eva.
Where are you from? I am from
Vinoř. Hello, Peter. How are you?
Thank you, Yvet. Very well, and
you? S nimi jsem vytvořila profil
typical family of Vinoř, která se
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na rozdíl od anglické, italské
a chorvatské vyznačuje poměrnou
účastí manžela na domácích pracích a sportovními „aktivitami“:
they live in a house, they have
a pet, have two children, they go
to Šumava on their holiday. The
mother works. She cooks, does
housework, reads detective stories, watches romances, drives
a car. The father works, he doesn’t cook, does housework, reads
sport, watches sport on TV, drives a bus. S touto skupinou můžete beze všeho letět i letadlem,
s přehledem nám objednají i nějaký ten drink: I would like a coffee
with milk, please. Ba i dokonce
zajistí a double room at a hotel.
S velmi rozvernou skupinou
angličtiny mírně pokročilých
a notorických začátečníků
jsme se zpočátku věnovali shopping, jak tomu je u men and women. Poté se rozhodli pro netra-

14

diční, adrenalinové metody výuky.
Nejprve se předvedli jako slušní
fachmeni v psaní love stories: bylo to samé she is poor, he falls in
love with her, passionate love affair, she never forgets him… Pak
jsme přešli na historii, hledali
jsme statue of Nelson a volili the
top person of Vinoř. Winner was
a water sprite Strašálko and a fairy Podskálka. Detektivní skills
předvedli v řešení těžkého případu murder in a country house.
Nakonec byli natolik odvážní, že
odjeli strávit a night in a haunted
house, odkud nám možná pošlou
postcard.
V hodinách angličtiny pro
maminky s dětmi jsme zkoumaly příjemné, veskrze užitečné věci:
e.g. Food: fuel or pleasure? nebo
Who knows you better? Your family or your friends? a vyprávěli
si příhody z holidays – in the
right place …but at the wrong ti-

me! Bylo to fine a children nahoře vypadaly spokojeně. Maminky
chodily připravené a chtěly se učit
až moc. To bude tou maternity leave!
Angličtina pro pokročilé byla great! Diskutovali jsme o culture shocks, good and bad manners. Byli jsme back to school
a řešili, zda has school got easier.
Představovali jsme si if we won
a dream holiday, we’d go… Zápasili jsme s reported speech na příběhu Love in the supermarket.
Sledovali jsme zprávy a 6 minute
English na http://www.bbc.co.uk/
worldservice/learningenglish.
A povídali si o famous films and
novels that moved us.
Strávili jsme spolu příjemný
a věřím, že pro vás užitečný čas.
Přejeme Vám s Aničkou Marry
Christmas and Happy New Year.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

bananas – banány
cakes – dorty
Happy birthday –
– veselé narozeniny
chop the tomato – nakrájet rajče
cheese – sýr
ham – šunka
and egg – a vajíčko
Christmas market – vánoční trh
Slovníček pojmů:
Prťásci:
dog – pes
big ears – velké uši
big nose – velký nos
big toes – velké prsty u nohou
big tummy – velké bříško
it’s cold – je zima
I want my coat – chci svůj kabát
I want my boots – chci své sněhule
I want my scarf – chci svou šálu
I want my hat – chci svou čepici
tidy up our toys –
–uklidit své (naše) hračky
Good night – dobrou noc,
into bed – do postele,
mummy – maminka,
daddy – tatínek,
sister – sestra,
brother – bratr,
I love you song –
– písnička mám tě moc rád
on the farm – na farmě
horse – kůň
neigh – řehtat
run – běžet
pig – prasátko
oink – chrochtat
roll – válet se
duck – kachnička
quack – kvákat
swim – plavat
fish – ryba,
cat – kočka
miaow – mňoukat
climb on the tree – šplhat na strom
I am hungry – mám hlad
apples – jablka
sausages – párky

Školáci:
continents and animals –
– kontinenty a zvířata
favourite animal is long –
– oblíbené zvířátko je dlouhé
has 4 legs – má 4 nohy
eats meat – jí maso
mouse – myš
mice – myši
dress up – obléci se
sweater – svetr
jeans – džíny
jacket – bunda
and hat – a čepice
explore our village –
– prozkoumat naši vesnici
maps – mapy
has – má
school – škola
toyshop – hračkářství
chemist – drogerie
newsagent – noviny
bakery – pekařství
petrol station – benzínka
library – knihovna
post office – pošta
home – domů
family – rodina
kitchen – kuchyň
bathroom – koupelna
bedroom – ložnici
living room – obývací pokoj
in the garage – v garáži
in the garden – na zahradě
get up – vstávej
wash your hands – umyj si ruce
eat your breakfast –
– sněz si snídani

write – piš
don’t shout – nekřič
vegetables and fruit –
– zelenina a ovoce
salad – salát
journey – cesta
is reading – právě teď čte
is eating – právě teď jí
is sleeping – právě teď spí
granny is knitting –
– babička plete
can sing – umět zpívat
can play tennis –
– umět hrát tenis
can count – umět počítat.
Italštináři:
Buongiorno! – dobrý den
Ciao – ahoj
Io sono – já jsem
Come ti chiami? –
– Jak se jmenuješ?
Di dove sei? – Odkud jsi?
Sono di Vinoř – Jsem z Vinoře
Ho venti anni, e tu? –
– Je mi dvacet a tobě?
Come stai? - Jak se máš?
Così così – jde to
lezioni d’italiano –
– hodiny italštiny
cancello chiuso –
– zamčená branka
famiglia – rodina
mammismo – fixace na maminky,
dove è la stazione, la spiaggia,
il duomo, il museo? –
– kde je nádraží, pláž, dům, muzeum?
fa caldo – je teplo
c’ è il sole – svítí sluníčko,
fa freddo – je zima
appuntamento al bar,
sulla spiaggia –
– schůzka v baru, na pláži
uscire – jít ven,
andare a cena – jít na večeři
andare a ballare –
– jít si zatancovat
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fare piccolo viaggio a Pompei –
– udělat si malý výlet do Pompejí
Che bello! – to je ale pěkné
Accidenti! – sakra
È buonissimo! – je to výborné
Mi dispiace – je mi to líto
Buona idea! – skvělý nápad
trattoria – hospůdka
l’acqua tiepida – vlažná voda
la farina – mouka
il lievito – droždí
il sale – sůl
e buon appetito – a dobrou chuť
andare a fare la spesa –
– jít nakupovat
comprare – koupit
il latte – mléko
le uova – vajíčka
il burro – máslo
il formaggio – sýr
il prosciutto – šunka
la pasta – těstoviny
la verdura – zelenina
la frutta – ovoce
Grazie! – děkuji
Arrivederci! – nashledanou
in festa – slavit
carnevale di Venezia –
– karneval v Benátkách
palio di Siena –
– historické koňské „dostihy“
v Sieně
dolce di Natale –
– vánoční dezert
il panettone – italská „vánočka“
Angličtina začátečníci:
Hi, I’m Petronila. –
– Ahoj, já jsem Petronila.
What’s your name? –
– Jak se jmenuješ?
Nice to meet you. I m Eva. –
– Ráda tě poznávám, já jsem Eva.
Where are you from? –
– Odkud jsi?
I am from Vinoř. – Jsem z Vinoře.
Hello, Peter. How are you? –
– Ahoj Petře, Jak se máš?
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Thank you, Yvet. Very well, and
you? –
– Díky Yvet, velmi dobře, jak ty?
typical family of Vinoř –
– typická vinořská rodina
they live in a house – bydlí v domě
they have a pet – mají zvířátko
have two children – mají dvě děti
they go to Šumava on their
holiday –
– jezdí na Šumavu na dovolenou
the mother works – matka pracuje
she cooks – vaří
does housework –
– dělá domácí práce
reads detective stories –
– čte detektivky
watches romances –
– dívá se na milostné příběhy
drives a car – řídí auto
the father works – otec pracuje
he doesn’t cook – nevaří
does housework – pomáhá doma
reads sport – čte sport
watches sport on TV –
– dívá se na sport v TV
drives a bus – řídí autobus
drink – nápoj
I would like a coffee with milk,
please. –
– Dal bych si kávu s mlékem, prosím
a double room at a hotel –
– dvojlůžkový pokoj v hotelu.
Angličtina notorici:
shopping – nakupování
men and women – muži a ženy
love stories – milostné příběhy
she is poor – ona je chudá
he falls in love with her –
– on se do ní zamiluje
passionate love affair –
– vášnivá milostná aféra
she never forgets him –
– nikdy na něj nezapomene
statue of Nelson – socha Nelsona
the top person of Vinoř –

– největší osobnost Vinoře
winner was a water sprite –
– vítěz byl vodník
and a fairy – a víla
skills – dovednosti
murder in a country house –
– vražda ve venkovském domě
a night in a haunted house –
– noc ve strašidelném domě
postcard – pohlednice
Angličtina maminky:
Food: fuel or pleasure? –
– Jídlo: palivo nebo potěšení?
Who knows you better? Your family or your friends? –
– Kdo vás zná lépe? Vaše rodina
nebo vaši přátelé?
holidays –prázdniny
in the right place …but at the
wrong time! –
– na správném místě, ale ve
špatnou dobu
fine – milé
children – děti
maternity leave –
– mateřská dovolená
Angličtina pokročilí:
great – skvělý
culture shocks – kulturní šoky
good and bad manners –
– dobré a špatné mravy
back to school – zpátky ve škole
has school got easier? –
– je dnes škola jednodušší?
if we won a dream holiday,
we’d go… –
– kdybychom vyhráli dovolenou
našich snů, jeli bychom...
reported speech – nepřímá řeč
love in the supermarket –
– láska v samoobsluze,
6 minute English –
– 6 minut angličtiny
famous films – slavné filmy
and novels that moved us –
– a romány, které námi pohnuly

Vinoﬁ international: Ohlasy z náv‰tûvy
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Z galerie zaslouÏil˘ch obãanÛ – J. B. Nesnídal
Další z řady vinořských občanů,kterému přívlastek – zasloužilý občan v plném rozsahu náleží,je
Josef Bohumil Nesnídal, vinořský
obecní tajemník, předseda Revolučního národního výboru a kronikář. Nebyl vinořským rodákem,ale pracoval zde od 15. října
1920 až do odchodu do důchodu
v roce 1946.
Narodil se 21. března 1886 ve
Veselé, okres Rokycany. Byť jeho
celoživotním přáním byla práce
v obecní samosprávě, pracoval až
do roku 1913 jako advokátní úředník. Toto zaměstnání přerušil v letech 1909 – 1910,kdy na přání svého strýce převzal v Blovicích od
něho pekařskou živnost a obchod
smíšeným zbožím. Živnost však
po roce zrušil a na základě konkursu získal místo obecního tajemníka v Dolních Břežanech. Po
vypuknutí 1. světové války narukoval již 27. července 1914 a po
ukončení světové války se vrátil
v srpnu 1919 jako francouzský legionář. Teprve po návratu z vojny
se dozvěděl,že v roce 1918 byl vybrán ve Francii ke studiu Vysoké
válečné školy avšak již bylo pozdě
a tím přišel o vojenskou kariéru.Nastoupil tedy v Dolní ch Břežanech znovu do funkce obecního
tajemníka. V obci však došlo k politickým změnám, přináležející
osady se pokusily o osamostatnění a tak J. B. Nesnídal využil vyhlášeného konkursu na obsazení
volného místa na obecního tajemníka ve Vinoři. V konkursním
řízení byl úspěšný, obec se mu líbila, stávající tajemník ve Vinoři
odcházel do Úřednické nemocenské pojišťovny v Praze a nebylo te-
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dy žádných překážek,které by nástupu bránily. Pracovní smouvu
s ním ve Vinoři uzavřeli k 15. říjnu 1920. Starostou obce byl tehdy
Josef Stella /1919–1. 9. 1922/.
Obec Dolní Břežany se s tajemníkem rozloučila velkoryse. Na
vlastní náklady jej zastupitelé přestěhovali do Vinoře a zásobili jej
i palivovým dřívím, aby byl zabezpečen na zimu tak si jej vážili.
V Břežanech tvořili všichni dělný
kolektiv bez stranických rozmíšek
a stranické zaujatosti. Loučení na
starém a přijetí na novém pracovišti tak bylo bez konfliktů a bylo
příjemné. Již 25. listopadu 1920
přijalo místní zastupitelstvo ve Vinoři usnesení o obnovení obecní
knihovny, která v důsledku válečných let byla velmi zanedbaná. Tajemník J. B. Nesnídal do ní pro začátek věnoval 35 vlastních knih.
Byla také založena obecní kronika a kronikářem byl jmenován
Ing. Chmelík. Kronika byla založena již na přelomu století tehdejším starostou MUDr. Josefem
Chini, ale po dobu válečných let
do ní zápisy pořizovány nebyly.
Bohužel v průběhu dalších let se
i tato - v pořadí již druhá kronika
ztratila. V té době byl ze zámku
vyvážen inventář a tajemník Nesnídal proti tomu zorganizoval
spolu s občany protest. Pro uchování památky padlých ve světové
válce pořídil pro obecní úřad jejich tablo, které bylo umístěno
v zasedací místnosti zastupitelstva. Ani to se však nikdy nepodařilo dohledat.
Tajemník se dále zabýval vyrovnáním válečných půjček vypsaných bez schválení obecního

zastupitelstva a dále zavedením
pořádku do daní.
Kontrolou v dokladech cukrovaru se mu podařilo zjistit, že cukrovar obci dluží na nezaplacených
daních 68 tisíc korun. Jakmile se
tajemníkovi po velkých tahanicích
a mrzutostech případ podařilo
uzavřít a dlužná částka byla obci
uhrazena, schválilo zastupitelstvo
návrh tajemníka, aby peněz bylo
použito na dostavbu obecního domu čp. 97 /obecní úřad/ a tím zajistit příznivější podmínky pro
práci úřadu i zastupitelstva a to se
povedlo.
Po projednání se zastupitelstvem byla provedena úprava platů obecních strážníků p. Němce
a p. Salače.I to velmi prospělo jeho oblibě a místní zastupitelstvo
mu již po roce působení ve Vinoři
schváliloi udělení služební definitivy.
Měl i hlavní podíl na postavení
památníku padlých v 1. světové
válce. Podnět k jeho postavení dal
Václav Hladík,ale všechna organizátorská práce včetně zajištění finančních prostředků připadlo tajemníku Nesnídalovi. Základní
kámen byl položen 22. září a pomník byl odhalen již 2. října 1921.
Náklady na pomník byly 24 tisích
Kč. Obec věnovala 5 tisíc Kč a zbylé náklady uhradili občané dobrovolnými dary, ochotníci výtěžky
z divadelních představení, koncertů a dalších společenských akcí.
Práce v obci nebyla snadná.Poměry po 1. světové válce byly složité a neurovnané. Častá politická
nejednotnost v názorech zastupitelů, náboženské rozbroje, které
měly svůj základ již z období vál-

ky, 36 padlých a celková špatná
poválečná situace, to vše ztěžovalo jeho práci. Přešlo období 1. republiky, nastala doba německé
okupace a protektorátu. J. B. Nesnídal se v této zlé době zachoval
vskutku hrdinsky a vlastenecky.
Neposlechl příkazu gestapa a spolu s vrchním strážmistrem J. Pazderou neoznámil jména dosud
nezatčených členů bývalého zastupitelstva. Byl mezi nimi i místostarosta Stanislav Chytka, živitel početné rodiny. Ten tak byl
zachráněn před jistou smrtí
v koncentračním táboře. Nezradil
ani nikdo z vinořských občanů.
Jsou doklady i o finanční a jiné materielní pomoci rodinám po
zatčených a umučených vinoř-

ských občanech. Za protektorátu
vedl místní odbojovou organizaci,
byl prvním předsedou Revolučního národního výboru. Jsou i další akce na kterých se tajemník J. B.
Nesnídal podílel: neuskutečněná
stavba učitelského domu v roce
1922, stavba silnice Vinoř – Přezletice,snaha o zařazení Vinoře do
kategorie „městys“, vyřízení 200
žádostí o přidělení stavebních
míst z majetku velkostatku při
parcelaci po 1. světové válce atd.
Pracoval s nebývalým zaujetím
a odpovědností při plnění pracovních povinností. Ve svých rozhodnutích byl vždy čestným, přímým
a nestranným funkcionářem. Tak
byl uznáván i mezi občany.
Své zkušenosti z práce tajemní-

ka i důležité události ze života obce, tak jak je prožil a poznal ,sepsal
do dvou dílů Kroniky Vinoře, která je důležitým dokumentem pro
poznání více než 26 letého období, kdy ve Vinoři působil.
V březnu 1946 dosáhl 60 ti let
pro odchod do důchodu.Zdravotně již nebyl zcela v pořádku,celoživotní prací opotřebován.Nový
tajemník Jiří Fiala z Přezletic nastoupil již 1. ledna 1946, aby získal
alespoń nejdůležitější zkušenostií.Předávací protokol celé úřední
agendy byl podepsán 25. dubna
1946.
Tajemník J. B. Nesnídal zůstal trvalým vzorem pracovitosti a odpovědnosti pro všechny jeho následovníky.

90 let od vyhlá‰ení âeskoslovenské republiky
28.10.1918,ve večerních hodinách,vydal Národní výbor „Provolání o samostatnosti Československého státu“. Národní výbor,
jehož jménem hovořili František
Soukup, Vávro Šrobár, Antonín
Švehla, Jiří Stříbrný a Alois Rašín
se ujal řízení veřejných záležitostí. Následující den došlo ke státnímu převratu a vyhlášení ČSR také
v Brně a dalších místech Moravy.
Takový je úřední záznam z těchto
slavných dní.
Co však museli občané prožít
a co na ně čekalo než k 28. říjnu
došlo ,o tom píše v Pamětní knize
farní tehdejší vinořský farář P.Rudolf Stránský.
28. června 1914 byl při atentátu v Sarajevu zastřelen následník
Rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d’ste a jeho manželka vévodkyně Žofie. Atentát
provedl srbský nacionalista Gav-

rilo Princip. Císař František Josef I.
vydal ihned řadu nařízení,které
znamenaly výrazné omezení demokratického systému v zemi
a vyústily ve vyhlášení částečné
mobiizace dne 26. července 1914.
Ta se dotkla i 2 armádních sborů
v Českém království.Za několik
dní – 31. 7. 1914 pak císař vyhlásil
mobilizaci všeobecnou. Svět se
rozdělil,do války vstoupila řada
států,některé na podporu Srbska
proti Rakousku-Uhersku, jiné jako
jeho stoupenci.
Situace v obci se radikálně změnila.Zavládl neklid, obecná nedůvěra, chaos. Lidé vybírali peníze
ze spořitelny, aby nepřišli o své
úspory, odmítali peníze papírové,
skupovali živobytí, sůl z trhu zcela zmizela. Důsledkem byla stále
narůstající drahota. Řada rodin se
ocitla v důsledku odchodu do války bez živitelů a navíc vojenská

povinnost byla prodloužena ze 42
na 50 let.Ve Vinoři,ve Kbelích
a v Radonicích byly zřízeny provizorní lazarety, i k dyž nikdy nebyly využity. Byly organizovány
sbírky na Červený kříž, podomní
sbírky zimního oblečení,upisovány válečné půjčky a konány další
pomocné akce. Na 1. válečnou
půjčku byla upsána ze jmění kostela ve Vinoři částka 2 tisíce korun,ve Cvrčovicích 4 tisíce, v Satalicích z kaple 2 tisíce a farář
upsal 200 korun. V neděli a později i ve všední dny byly ko nány
„válečné pobožnosti“ za mír a brzké ukončení války. Jak přibývalo
padlých a nezvěstných, ubývalo
i účastníků bohoslužeb. Z nařízení státních i církevních úřadů byl
každý rakouský vojenský úspěch
oslavován bohoslužbami a k tomu
účelu zvláštními modlitbami. Ani
duchovní však nebyli s takovým-
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to postupem církevní a státní hiearchie spokojeni a sami poznávali, že takovýto postup přináší spíše opačný účinek, než bylo
očekáváno.
Vinoř a vinořská farnost měla
své první mrtvé již v srpnu 1914.
Podle záznamu v Pamětní knize
padli v prvním roce války z Vinoře 4 občané a z farnosti celkem 7.
Rok 1915 byl nazýván Husův
rok a bylo vzpomínáno 500 let
od Husova upálení v Kostnici.
Válka však konání oslav omezila
a ty byly jenom minimální. Největší akcí bylo odhalení Husova
pomníku na Staroměstském náměstí. Papež Benedikt XV. schválil novou modlitbu za mír a 20.
června se ve Vinoři konala pobožnost s průvodem „za stísněnou vlast“. Od srpna potom bylo
nařízeno, aby v každém měsíci
byla jedna mše obětována za padlé, nezvěstné a zemřelé vojáky.
Počet mrtvých přibýval, lidé se
stále více stávali apatickými, odevzdanými poměrům, bez zájmu
o celkové dění.
Ani rok 1916 nepřinesl změny
k lepšímu. 3. ledna se ukázala
krásná duha – v tuto dobu úkaz
neobvyklý a vzácný a lidé věřili
v brzký konec války. Přání se však
nesplnilo. Naopak nedostatek potravin se nadále zvyšoval, nebylo
palivo, chyběl petrolej na svícení,
rostla jenom drahota. Výrazně se
zvýšilo i poštovné, kolky ale i daně. Od občanů se vyžadovalo odevzdání barevných kovů pro válečnou potřebu jako hmoždýřů,
svícnů apod., na zvony došlo až
o rok později. Byl vydán přísný zákaz osvětlovat hroby o Dušičkách,
malovat velikonoční vajíčka, niklové a měděné peníze byly staženy
z oběhu a byly nahrazeny želez-
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nými. Znovu byly omezeny dávky
tuků, cukru a kávy. Také se výrazně snížila návštěvnost bohoslužeb, děti nenavštěvovaly školu, lidé byli otupělí, přibývalo jenom
sirotků.
21. listopadu večer zemřel císař
František Josef I. Třikrát bylo slouženo requiem, naposled 2. prosince ve výroční den jeho nástupu
na trůn. Novým panovníkem se
stal arcivévoda Karel.
Ani rok 1917 nepřinesl úlevu
a konec války. Potravin bylo trvale méně, nebylo mýdlo ani oblečení, ani obuv, ani prádlo, ba ani
nitě a to vše vyvolalo protihladové demonstrace. Brzy po Novém
roce přišly tuhé mrazy -21 až -24
stupňů, školy pro nedostatek paliva byly uzavřeny a děti se vrátily do školy až po velikonocích 11.
dubna. Celkovou situaci dál zhoršilo nebývalé sucho a tím i sklizeň.
Lidé neměli co jíst, brali kde co bylo. Rozšířily se polní krádeže, jenom aby přežili. Od roku 1915, od
15. 4. do 15. 9., byl také zaveden
letní čas a i to byl důvod k nespokojenosti. 4. června a 14. prosince došlo k rekvírování zvonů nejen ve Vinoři, ale i v Satalicích
a Cvrčovicích. Snaha po jejich zachránění byla marná a lidé to nesli těžce.
Papež Benedikt XV. opět zaslal
výzvu všem válčícím stranám
k uzavření míru, ale vyslyšen nebyl. Tak stále přibývalo padlých,
sirotků a vdov. Touha lidí po konci války byla již neudržitelná. Když
byly oslavy 50 let Národního divadla, objevil se i nápis – Ať žije
Československá republika a na
nádraží v Satalicích v květnu nápis- Sláva české revoluci.
V těchto narůstajících revolučních náladách se přiblížil 28. říjen

1918. Zprávy o událostech v Praze
se dostaly do Vinoře ještě téhož
dne a i zde vyvolaly nadšení. Byly
odstraňovány obrazy císaře, na
poštovním úřadě stržen rakouskouherský znak, domy byly ozdobeny prapory a na oslavu konce války byly 3. listopadu slavnostní
bohoslužby a Te Deum.Ještě však
ten večer, 3. 11. 1918, byl na Staroměstském náměstí stržen Mariánský sloup.
V následujících dnech byla přijímána a vyhlašována řada revolučních opatření: poslanec Udržal
požadoval pro lidi rozdělení půdy
šlechtické, půdy velkostatků a půdy církevní, byly zrušeny šlechtické tituly, rozpoutala se velká pře
o výuku náboženství, o nerozlučitelnosti manželství, výrazně se
uvolnily mravy atd. Dostatek potravin a zlepšení zásobování to
však nepřineslo a vážná situace zejména ve městech přetrvávala. Byl
proto vyzván venkov, aby si vzal
na prázdniny děti z měst a tak pomohl řešit velmi svízelnou zásobovací situaci. Tak přišlo do Vinoře několik dětí. Zlepšit situaci
v obci pomáhala i hr. Marie Czerninová nákupem obilí v Rumunsku.Blížila se však zima, nebylo topivo a rozšířila se španělská
chřipka. Lidé svévolně káceli aleje
stromů i stromy jednotlivé. Jenom
velmi pozvolna se situace zlepšovala a zklidňovala.
První světovou válku zaplatilo
životem 36 vinořských občanů.
V roce 1921 byl jim postaven pomník a na něm jsou jména všech
obětí války uvedena. Mnozí z vinořských občanů se zúčastnili bojů jako legionáři. Podle fotografie,
která je v místním archivu, byli
účastníky bojů na ruské, italské
i francouzské frontě.

Z roku 1919 ještě připomínáme,
že 22. května došlo v Radonicích
k velkým občanským bouřím proti majitelům statků a 15. června
byly poprvé konány svobodné volby podle nového volebního zákona.Do místního zastupitelstva bylo zvoleno 6 příslušníků strany

národně socialistické, 5 sociálních
demokratů, 2 agrárníci a 2 národní demokraté. Prvním poválečným starostou byl Josef Stella.
K politováníhodné události došlo
19. května 1919, kdy byla v czerninské hrobce vyloupena jedna
z uložených rakví a u druhé se po-

kus o vyloupení nepodařilo dokonat. Šlo o hrob zakladatele vinořské větve Czerninů Wolfganga Maria hr. Czernina.
Byla v té době také rozpoutána
vlna protináboženského hnutí, ale
to jsou již další kapitoly vinořské
minulosti.

Ze Ïivota Vinoﬁe
● 29. 8. byla znovu otevřena restaurace v sokolovně.
● 30. 8. se konal ve Ctěnickém
zámku již třetí ročník Poháru
hl.m.Prahy v jízdě dětí na ponících.V doprovodném programu
byla ukázka práce sokolníka a kynologů. Pořadatelem byla Jezdecká společnost Ctěnice.
● 2. září se konala ve Vinoři
schůzka místních pamětníků -Jaroslav Krajl, Karel Trost.Jaroslav
Semecký a Josef Zeman s autorem
připravované knihy Praha v plamenech /letecké útoky na Prahu
za 2.světové války/. Autorem knihy,která by měla být na trhu ještě
do vánoc, je Michal Plavec.
● 12. až 14. září proběhly hlavní
oslavy 920 let od první písemné
zmínky o Vinoři.
● 20. září se konala v Hoffmanově statku umisťovací výstava psů
a koček z útulků celé ČR. Přítomna byla Květa Fialová, Václav Vydra, p. Krytinář a hlavně hodně lidí. Akce již tradičně byla velmi
úspěšná.

● 22. září byl nainstalován první
přístřešek (zahradní altán) pro
mládež. Přístřešek je umístěn pod
Normou.

vedeno 1.dějství slavné opery Tosca od Giacoma Pucciniho. Pořadatelem byla MČ Vinoř, která přispěla částkou 30.000 Kč, Robert
Rytina a Římskokatolická farnost.
Kostel byl zcela zaplněn, byl to
krásný zážitek. Na dobrovolném
vstupném bylo vybráno více než
12 tisíc Kč, které budou věnovány
na opravu varhan (viz též str. 37).

● 24. září proběhla dražba Pizzerie Il Poeto – bývalá restaurace
U Karoušků.
● 12. října od 18,00 hod. bylo
v kostele Povýšení sv. Kříže pro-
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ní akci pro děti – lampionový průvod. Účast byla mimořádná a tento
svátek dětí se velmi povedl.

● 13. 10. Proběhl tradiční výlov
rybníku Velká Obůrka.
● 24. 10. 2008 skončil druhý kurs
Senioři komunikují (20. až 24. 10.)
zaměřený na práci s PC, užívání platebních karet a mobilních telefonů.
● 24. 10. vyšlo mimořádné číslo
Vinořského zpravodaje o průběhu
oslav 920 let od první písemné
zmínky o Vinoři.
● 27. 10. Proběhla tradiční Dra-
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kiáda. Počasí přálo a účastníci
mohli předvést své vlastnoručně
postavené draky. Ti nejlepší byli
odměněni.
● MC Bublina uspořádalo 30. 10.
pro děti halloweenské odpoledne
na dětském hřišti. Odměny dětem
za soutěže předávala čarodějnice,dobře se pobavili i dospělí.
● 1. listopadu zorganizovala komise školská a kulturní již tradič-

● 3. listopadu se z jednání 63. Valného shromáždění OSN v New Yorku vrátil náš spoluobčan Ing. Mgr.
Petr Ettler, CSc. Podílí se jako zástupce ČR na přípravách zasedání
Komise OSN pro udržitelný rozvoj.
● 7. listopadu byla otevřena naučná stezka od Obůrek přes Podskalí a Vinořský park do Satalské
bažantnice. Později by stezka měla navázat na stezku spojující Vinořský zámek, Ctěnický zámek
a hrad Jenštejn.

● 8. 11. lovili myslivci Jezírko u Kamenného stolu. To by se již nemělo
napouštět a bylo tak připraveno na
odbahnění, které bude provedeno
ve druhé polovině příštího roku.
● 8. listopadu odpoledne bylo
slavnostní sedění Obce baráčníků
na kterém složili noví členové
slib.Počet členů se tedy opět zvýšil
a k tomuto datu má Obec 7 sousedů a 38 tetiček.
● 13. 11. Taneční zábava v Hoffmanově dvoře
● 17. 11. 2008 proběhlo v Mahenově divadle v Brně slavnostní vyhlášení vítězů 2. ročníku České
hlavičky.Je to soutěž mladých vědců za nejvýraznější projekt,počin
nebo odbornou činnost na poli vědy a techniky.
Mezi oceněnými byl i náš občan,bývalý žák základní školy a současný student 1. ročníku Matematicko-fyzikální fakulty UK Jakub
Marian. Srdečně blahopřejeme.
● 18. listopadu byla u příležitosti 125. výročí znovuotevření Národního divadla po požáru uvedena Prodaná nevěsta. Velkou část
jeviště obsadili baráčníci z celé ČR.
Nechyběli ani Vinořští.

● 21. a 22.listopadu se konal ve
společenské místnosti Na rychtě
prodej a ukázky výroby vánočních
dárků.O spokojenost návštěvníků
se postarala paní Hořáková,paní
Obručová, paní Ježková a paní Kovářová.
● Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před farou na Vinořském náměstí - zahájení Vinořského adventu - sledovalo 30.11.
v 17:30 hod. velké množství lidí.
Při této příležitosti vystoupily děti z MŠ a ZŠ Vinoř.

Od 18.00 hod. potom pokračoval Vinořský advent koncertem
v místním kostele Povýšení svatého Kříže, na kterém účinkovali
Jana a Miroslav Radovi s rodinou.

● V neděli 7.12. se opět v 18:00
hod. konal další adventní koncert,
na němž vystoupila vynikající vokální skupina SWING CHEEK.
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Kulturní kaleidoskop – Vincent

TÝDEN KNIHOVEN 2008
Návštěva knihovny
V pátek 3. 10. 2008 nás navštívily děti ze 4.B. Paní učitelka Soňa
Tomková měla pro děti připravené záludné otázky. Správné odpovědi mohly nalézt právě v naší
knihovně. Děkujeme všem dětem
za básničku a krásné obaly na
knížky, které nám namalovaly.
Škoda, že takových návštěv ze základní školy nemáme více.
Óda na knihovnu ve Vinoři od
žáků 4.B, ZŠ Praha – Vinoř:
KNIHOVNA
V KNIHOVNĚ JE KNÍŽEK MOC,
KDO NÁM PŘIJDE NA POMOC?
ASI NAŠE ABECEDA.
KDO JI NEZNÁ, TOMU BĚDA!
ANEBO SE ZEPTÁME,
PANÍ KNIHOVNICI POZNÁME.
JE TO PANÍ KUBIŠTOVÁ,
PŮJDEME SEM ZAS A ZNOVA.
Pasování na čtenáře
Dne 7. 10. se v knihovně konala zkouška čtenářských dovedností našich druháčků. Za skvěle odvedené výkony byli všichni
pasováni na čtenáře a získali tak
čtenářský průkaz (vstupenku) do
naší knihovny.
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Setkání se spisovatelkou
Dne 9.10. 2008 navštívila naší
knihovnu spisovatelka a scénáristka paní MARTINA DRIJVEROVÁ. V rámci Týdne knihoven připravila povídání o svých knihách
pro děti z mateřské školy a pro žáky 3. tříd. Paní Drijverové patří obrovský dík za milé a velmi srdečné
setkání s vinořskými dětmi.
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SENIOŘI KOMUNIKUJÍ II.

Letos již podruhé absolvovlalo
10 našich starších spoluobčanů,
přičemž nejstaršímu z nich bylo letos v květnu 84 let, týdenní kurz
počítačových znalostí „Senioři ko-

munikují“, pořádaný ve spolupráci s Nadací Livie a Václava Klausových, Nadací České spořitelny
a společností T-Mobile.
Senioři snadno a hravě zvládli

základní obsluhu PC, využívání
možností internetu, elektronické
pošty včetně psaní korespondence, a další přednosti moderní komunikační techniky, jako např.
používání mobilního telefonu
a platebních karet.
Děkujeme výše jmenovaným
nadačním fondům a jejich partnerům, že nám umožnili podílet se
na projektu, jehož jedinečnosti si
naši starší spoluobčané velmi oceňují, a touto formou vyzývají všechny své váhající vrstevníky, aby
je v dalších připravovaných kurzech následovali.

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE
Dne 31. 10. 2008 uspořádalo
MC Bublina Halloweenské odpoledne. Na dětském hřišti byly pro
děti připraveny drobné soutěže
a pro odměnu si děti musely dojít
k čarodějnici. Dlabání dýní probíhalo za vydatné pomoci dospělých. Vítaným zpestřením odpoledne bylo opékání buřtů a rodiče
mohli ochutnat Bublinovské svařené víno.
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Divadélko
Koloběžka v Bublině
Nejmenší návštěvníci mateřského centra mohli 14. 11. shlédnout pohádku O červené Karkulce. Moderní zpracování pohádky,
doprovázené písničkami a hudbou se dětem moc líbilo.
Keramika v klubu seniorů
Kreativitu a manuální zručnost
si mohli vyzkoušet naši senioři
přímo ve svém klubu.
24. 11. pod vedením paní Moniky Lichtenbergové tvořili z keramické hlíny malý vánoční dárek
pro své přátele, nebo vánoční výzdobu svých příbytků. Z výsledků
své snahy měli opravdovou radost, takovou, která vás hřeje u srdíčka.

Možná přijde i Mikuláš...
A skutečně přišel, ve společnosti čerta a anděla. Dostaveníčko
s dětmi naplánoval na 5. 12. do vinořské sokolovny. Asi byl překvapen, kolik dětí se na setkání sešlo,
ale o to větší radost měl Mikuláš
z rozdělování balíčků. Nadílce
předcházelo divadelní představení Louskáček, v podání dětí
z hudebně dramatického studia
mladých při Národním divadle
v Praze. Děkujeme vinořským Sokolům za zapůjčení sokolovny,
protože jinak bychom nemohli
společně s čertem, Mikulášem
a andělem rozdávat radost tolika
dětem.
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NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ
ANGLIČTINA A ITALŠTINA S KLÁROU LOWENSTEINOVOU
Klára vystudovala česko-italské gymnázium Dante Alighieri v Hloubětíně, je absolventkou
Husitské teologické fakulty obory Husitská teologie-Religionistika a Italštiny na FF UK v Praze.
Nyní je v postgraduálním studiu na Románských literaturách. Zaměřuje se na jazykovou výuku
dětí od tří let, školáků a dospělých. Výuku koncipuje co nejvíce prakticky a akčně.
LEDEN – BŘEZEN 2009
● Angličtina pro děti 3-4 let začátečníci: zábavnou formou výuka max. 5 dětí ve skupině,
1x týdně po 45 minutách
● Angličtina školáci pokročilí 8-10 let: pro děti, které slušnou angličtinu měly nejméně jeden
rok, výuka max. 6 dětí ve skupině, 1x týdně po 60 minutách
● Angličtina pro dospělé začátečníky: základní osvojení si anglické gramatiky a konverzačních
témat, výuka max. 8 studentů v kurzu, 1x týdně po 90 minutách
● Angličtina pro notorické začátečníky a mírně pokročilé: základní osvojení si anglické
gramatiky a konverzačních témat, výuka max. 8 studentů v kurzu, 1x týdně po 90 minutách
● Angličtina pro pokročilé: upevňovací kurz koncipovaný hlavně konverzačně,
výuka max. 8 studentů v kurzu, 1 x týdně po 90 minutách
● Italština pro začátečníky – rychlokurz: výuka max. 8 studentů v kurzu,
1 x týdně po 90 minutách
ŠPANĚLŠTINA (NEJEN PRO DOSPĚLÉ) S MICHALEM STŘECHOU
Michal je student Mezinárodních vztahů na VŠE v Praze.
Absolvoval mezinárodní certifikáty DELE. Žil a pracoval na území Španělského království.
Kurz je vhodný pro ty, kteří mají o jazyk zájem a budou se mu věnovat ve svém volném čase.
Ideální věk od 15 let výše. Na hodině se bude probírat nová gramatika, procvičovat slovní
zásoba a především bude kladen důraz na konverzaci a procvičování znalostí získané z domácí
přípravy. Hodiny budou zároveň strukturovány tak, aby se studenti dozvěděli co možná nejvíce
o španělské kultuře, zvycích a zajímavostech o Španělsku.
LEDEN – BŘEZEN 2009
1 x týdně po 90 minutách, předpokládaný den konání kurzu je čtvrtek.
NĚMČINA – KURZY TVŮRČÍHO ČTENÍ S EVOU LABUSOVOU
PhDr. Eva Labusová je absolventka studia germanistiky na FFUK Praha a postgraduálního
semestrálního studia němčiny jako cizího jazyka na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem.
ZAHÁJENÍ: ÚNOR 2009
Obsahem lekcí je pročítání autentických německých textů z vybraných učebnic, knih a časopisů
a následné procvičování gramatiky a slovní zásoby.
Předpokládáný stupeň pokročilosti: MÍRNĚ POKROČILÍ – STŘEDNĚ POKROČILÍ
Maximální počet účastníků: 8 - 10
Cena jednotlivých kurzů bude stanovena dle počtu přihlášených účastníků.

Předběžné přihlášky zasílejte do 5. 1. 2009 na adresu
vincent@praha-vinor.cz
nebo objednávejte telefonicky na 720 513 756, příp. na 286 851 181.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V KLUBU SENIORŮ
NEBESKÝ FAX
Adresát: důchodci Praha – Vinoř, Na Rychtě
Vážení důchodci/důchodkyně,
Oznamuji Vám, že vzhledem k současné finanční krizi a tím způsobenému růstu cen uhlí a brambor,
bude letos od 5. 12. těm, kteří zlobili, dávat čert místo dárků rovnou metlou přes zadek.
S úctou
Váš Mikuláš
Zřejmě proto, že Mikuláš s čertem a andělem budou mít letos hodně práce, navštívili náš Klub seniorů
již 1. 12. 2008. Každý z návštěvníků si přišel na své. Krom slíbeného výprasku si naši senioři odnášeli
i drobné dárky, které si vzájemně nachystali.
Je hezké, že navzdory nevlídné době, mají naši senioři stále smysl pro humor !

KERAMIKA HROU (pro děti od 4 let)
vždy ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 hod.
Cena kurzu 1.100,-- Kč (13 lekcí ve 2. školním pololetí)
První hodinu plánujeme na 5. 2. 2009.
Přihlásit se můžete na tel. 286 851 181
nebo mailem vincent@praha-vinor.cz do 23. 1. 2009.
PŘÍRODA A UMĚNÍ – KREATIVNÍ VÝTVARNÝ KURZ PRO NEJMENŠÍ DĚTI
Vede: Vojtěch Otčenášek, Dis.
mladý výtvarník a ilustrátor dětských knih a časopisů,
absolvent oboru užitá grafika a restaurátorství
TENTO KURZ JE URČEN DĚTEM Z 1. – 3. TŘÍD ZŠ.
KURZ SEZNAMUJE DĚTI (FORMOU JIM BLÍZKOU) SE SVĚTOVÝM UMĚNÍM, POČÍNÁ PRAVĚKÝMI
JESKYNÍMI KRESBAMI, POKRAČUJE ZÁKLADNÍM SEZNÁMENÍM S EGYPTSKÝMI, ŘECKÝMI
A ŘÍMSKÝMI DÍLY, GOTIKOU, RENESANCÍ, BAROKEM, ATD. A KONČÍ AŽ UMĚNÍM ABSTRAKTNÍM,
KTERÉ SE VÁŽE K TÉMATU PŘÍRODA. UČÍ DĚTI POZOROVAT A VNÍMAT KRÁSU KOLEM SEBE,
HLEDAT PŘÍRODNÍ MOTIVY VE SVĚTOZNÁMÝCH DÍLECH.
KE VŠEM TĚMTO ZNALOSTEM SE DĚTI PŘIBLIŽUJÍ VLASTNÍ KREATIVNÍ TVORBOU (KRESBOU, MALBOU, KOLÁŽÍ, TISKY, PRACÍ S PŘÍRODNÍMI MATERIÁLY), ALE I ROZHOVORY O EKOLOGICKÉM VNÍMÁNÍ
SVĚTA KOLEM SEBE (LOV DŘÍVE A NYNÍ, CHOV ZVÍŘAT, OCHRANA PŘÍRODY, TVORBA KRAJINY).
KURZ JE URČEN PRO MINIMÁLNĚ 10, MAXIMÁLNĚ 12 DĚTÍ, ABY BYLA ZARUČENA INDIVIDUÁLNÍ
PRÁCE S KAŽDÝM Z NICH. KURZ JE DVOUHODINOVÝ, PROBÍHÁ JEDNOU TÝDNĚ. DĚTI JSOU VŠAK
MOTIVOVÁNY K VLASTNÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI (SKICÁM, PŘÍPRAVĚ, POZOROVÁNÍ PŘÍRODY) I DOMA.

CENA KURZU 2.300,-- KČ ZA POLOLETÍ ZA JEDNO DÍTĚ.
PLÁNOVANÝ DEN VÝUKY - PONDĚLÍ NEBO ČTVRTEK OD 14:30 DO 16:30 HOD.
Přihlášky zasílejte do 5.1.2009 na adresu:vincent@praha-vinor.cz
nebo objednávejte telefonicky na 720 513 756, příp. na 286 851 181.
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VINCENT S BUBLINOU PŘEJÍ VŠEM POHODOVÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU JENOM
ZDRAVÍ, RADOST A SPOKOJENOST!
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM PO CELÝ ROK 2008
POMÁHALI.
ZEJMÉNA DĚKUJEME FIRMÁM AGS SPORT, CUKRÁRNA
MARCIPÁNKA, DYTRON, IMRAMOVSKÝ – VEGETAČNÍ
ÚPRAVY s.r., MOBILKY.CZ, ORAS, STAVEBNINY VÁCLAV
DLABAČ, STRO.M PROPAGACE , VR ATELIER A MNOHA
DALŠÍM …
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TAKÉ VŠEM MAMINKÁM,
KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA PROGRAMU MATEŘSKÉHO
CENTRA A POMÁHAJÍ S REALIZACÍ VŠECH AKCÍ
POŘÁDANÝCH VINCENTEM A BUBLINOU.
DĚKUJEME TAKÉ ZÁSTUPCŮM NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI,
KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ V NAŠICH AKTIVITÁCH.

OZNAMUJEME VŠEM NAŠIM NÁVŠTĚVNÍKŮM,
KAMARÁDŮM A PŘÍZNIVCŮM, ŽE V DOBĚ
OD 22. 12. 2008 DO 4. 1. 2009
BUDOU PRACOVNÍCI VINCENTa A KNIHOVNY PROŽÍVAT
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ SVÁTKY SE SVÝMI BLÍZKÝMI,
A PROTO SE TĚŠÍME NA SETKÁNÍ S VÁMI OPĚT
V PONDĚLÍ 5. 1. 2009!
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Ze Ïivota ‰koly
● Přístavba – zdárně spěje ke konci. Dělají se podlahy, obklady. Termínem dokončení je konec února
2009. Od 1. 9. 2009 počítáme s přestěhováním žáků I.–III.ročníku ze
staré školy a s otevřením dvou tříd
mateřské školy. Na obrázcích budoucí třída mateřské školy a pokládání dlaždic na chodbě školy.
● ŠVP – podle našeho školního
programu učíme již třetí rok. Jeho
přípravě jsme věnovali rok intenzivní práce. Proto bez dalších větších úprav program velmi dobře
funguje, výuka se zkvalitnila, byla
obohacena o nové prvky. Podrobněji o programu na webových stránkách školy www.volny,cz/zsvinor.
● Sport
- 19.9.2008 se uskutečnil přebor
školy v přespolním běhu – Milanovy duby XXII.ročník – zúčastnilo se 184 dětí.
- Uspořádali jsme utkání v kopané,
vybíjené a florbalu proti ZŠ Kbely.
- Obvodní kolo ve stolním tenise
pořádané Domem dětí a mládeže
vyhráli naši starší žáci a postoupili do celopražského kola.
- Badminton: děti trénující v našich kroužcích a hrající soutěže za
Sokol Meteor Radotín zcela
ovládly první krajský žebříčkový
turnaj kategorie do 13 let – zvítězily ve všech pěti disciplínách
a získaly řadu dalších medailových umístění. Tyto děti již hrají
badminton srovnatelně dlouho
se svými soupeři z ostatních oddílů a kvalita našich tréninků je
vidět. Kroužky máme letos rozděleny do čtyř výkonnostních
úrovní. Na středu a čtvrtek před
Vánoci připravujeme náš turnaj
pro rodiče s dětmi.

- 18. 12. pořádáme v naší hale
XXIII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise – začínáme
v 8:30 h – zveme.
● Projekty – i v letošním školním roce pokračují žáci v práci
na projektech realizovaných téměř ve všech ročnících ZŠ – např. Josef Lada – spisovatel a ilustrátor, atd.
● Žáci IX. ročníku měli možnost
se zúčastnit testů profesní orientace – OPPP – pomoc při volbě povolání.
● Dále žáci IX. ročníku v případě
zájmu mohli zapojit do celostátních srovnávacích SCIO testů –
český jazyk, matematika, obecné
studijní předpoklady – zúčastnilo
se 21 z 26 žáků.
● LVVZ – lyžařský kurz se letos
v únoru uskuteční pro žáky
VII.a VIII.ročníku na Friezových
boudách. Díky jejich vysoké poloze by neměl být problém se sně-

hem. Kromě tradičních výletů na
běžkách by si měli letos užít i sjezdaři, protože přímo u chalupy je
k dispozici dlouhý vlek.
● Zápis – do ZŠ bude ve středu
4. 2. a ve čtvrtek 5. 2. vždy od 13
do 17 h na staré škole. S sebou rodný list dítěte, OP a budoucího prvňáčka. Zápis do MŠ se koná ve
školce ve středu 25. 3. 2008 od 13
do 17 h.
● 25.11. 2008 proběhla v Centru Mariapoli společná schůzka rodičů žáků. Protože tříleté funkční
období školské rady končí, byly
zde uskutečněny volby dvou členů rady z řad zákonných zástupců žáků. Ze šesti kandidátů získali největší počet hlasů paní
Markéta Kilingerová a pan ing. Josef Doubek.Školu budou v radě
zastupovat paní Iva Křemenová
a paní Marie Brothánková. V novém složení bude rada pracovat
od ledna 2009.

·kola a K·K
Školní knihovna
V letošním roce se chceme zaměřit ještě více na výchovu našich
žáků ke čtenářství a na zlepšení
čtenářské gramotnosti, přivést je
k četbě beletrie i odborných knih,
naučit je vyhledávat a zpracovávat
informace a v neposlední řadě po-

mocí literatury podporovat také
emocionální rozvoj dětské osobnosti.
Knihovna by se měla stát místem, kde lze vyhledat potřebné
informace, posedět s vybranou
knihou a při menším počtu žáků
(např. při seminářích) se může
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stát i učebnou. S výukou literární výchovy v knihovně jsou velmi dobré zkušenosti, vzniká příjemná atmosféra společně
sdíleného zážitku a prožitku
z přečteného.
K naplnění našeho letošního záměru je potřeba nahradit a doplnit velmi zastaralý knižní fond

školní knihovny o beletrii, populárně naučné knihy a alespoň některá periodika.
Na obnovu knižního fondu jsme
se pokusili získat část prostředků
vlastními silami prodejem dětských výtvarných prací při podzimních třídních schůzkách. Žáci
naší školy prodávali obrázky, ke-

ramické výrobky, drobné šperky,
vánoční ozdoby a přání. Vše vytvořili, připravili a uskutečnili
s velkým nasazením. Podařilo se
jim získat téměř 2 500Kč.
Děkujeme rodičům, kteří nás
podpořili v našem snažení. Věříme, že nám zůstanou nakloněni
i při dalších akcích.

Rozsvícení vánoãního stromu na Vinoﬁském námûstí
Poslední listopadovou neděli
30. 11. navečer jsme se sešli na Vinořském náměstí, abychom přivítali advent. Ten letos začíná sice
brzy, ale pro mnohé z nás bude samozřejmě krátký.
V 17:30 hod se na téměř zaplněném náměstí rozsvítil „vinořský
vánoční strom“ a pod ním se rozezpívaly děti z MŠ s paní učitelkou Spěváčkovou , k nim se přidali žáci ZŠ pod taktovkou paní
učitelky Vokáčové. Ve zpívajícím
sboru byli k vidění dokonce
i chlapci z nejvyšších ročníků ZŠ.
Doufáme, že se toto „vítání adventu“ stane milou tradicí a z Vinořského náměstí pomalu stane
opravdové a živé centrum obce.

Kulturní a ‰kolská komise
Lampionový průvod
1. 11. 2008
Tentokrát jsme si dovolili vás pozvat do říše pekelné. Ukázali jsme
vám dobro i zlo a doufám, že jsme
vás i pobavili. A abychom vás
ochránili před zlem, přizvali jsme
si na pomoc archanděla Michaela,
který přinesl průvodu ochranné
světlo a dovedl ho bezpečně až k cíli. Po cestě jste potkali strašlivé čerty, čertice a démony a mohli jste vidět vyobrazení různých nešvarů,
které trápí naši společnost. Na kon-
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ci cesty, v pekle, pak z těchto nešvarů vrchní Lucifera spolu s moudrou čerticí zkoušely děti, které si
tím vysloužily něco na zub a také
propustku z pekla pro celý průvod.
A pro zpestření naučil anděl děti
jednoduchý taneček na čertovskou
písničku. Atmosféru v pekle nám
pomohl dotvořit mistr J. S. Bach
svou uchvacující hudbou, několik
oranžových dýmovnic a metry krepového papíru a papírových řetězů. Jak málo stačí.
Přípravy na letošní průvod trvaly několik týdnů avšak nápad se
zrodil již na letošních pohádkových
trzích, které se konaly 21. 6. 2008.
Za organizační tým bych chtěla
především poděkovat všem zúčastněným za to, že drželi palce
počasí, městským strážníkům za
to, že nás bezpečně převedli přes
silnice a dále jmenovitě Markétě
Imramovské za sponzorský dar
a podporu a Janě Bačové Kroftové
za poskytnutí elektrického proudu. Dále moc a moc děkuji všem,
kteří se nechali umluvit a šli strašit do lesa. Všechny chválím. Byli
jste úžasní.
Jana Hyklová

Ze Ïivota vinoﬁské farnosti – Vánoãní zastavení
Přehled bohoslužeb o Vánocích v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři:
Den
Středa 24. 12., Štědrý den

Hodina

Akce

14:00 – 16:00

Betlémské světlo v kostele

24:00

Půlnoční mše svatá

Čtvrtek 25. 12., Narození Páně

9:00

Mše sv.

Pátek 26. 12., Svátek sv. Štěpána

9:00

Mše sv.

Neděle 28. 12., Svátek svaté Rodiny

9:00

Mše sv., při ní obnova manželských slibů

Středa 31. 12., Svátek sv. Silvestra

17:00

Děkovná mše sv.

Čtvrtek 1. 1. 2007, Nový rok

9:00

Novoroční mše sv.
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Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí
se zde na příchod Ježíše Krista.
Každoročním prožíváním adventu
církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše.
První začátky slavení adventu
se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Tedy daleko dřív než vznikly supermarkety a nákupní horečka. Smyslem
adventu bylo určité ztišení, usebrání, příprava k přijetí Světla,
které v osobě malého Ježíška přichází na zem.
Zkusme letos alespoň poslední
dny adventu, které nás ještě čekají, vybočit z předvánočního shonu
a zaměřit se na vytvoření prosto-

ru pro přijetí nového Světla v našem srdci, v našich rodinách, ve
vztazích s kolegy v práci...
Již během adventu jste zváni na
malá hudební zastavení – na adventní koncerty do místního kostela. Výtěžek ze vstupného je věnován na naléhavou opravu
varhan, možnost přispět i na Fond
ohrožených dětí.
Další zastavení jsou pro vás
připravena v kostele během vánočních svátků:
Na Štědrý den od 14 do 16 hodin
si můžete v našem kostele připálit
vlastní svíčky od Betlémského
světla. Myšlenka šířit Betlémské
světlo vznikla v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci.
V Česku se tento novodobý vánoční zvyk šíří od prosince 1989. Letos
si ve Vinoři Betlémské světlo můžete odnést domů již po sedmé.

Zveme vás všechny na Půlnoční mši svatou. Již půl hodiny před
ní si přijďte zazpívat koledy do
kostela.
Další sváteční zastavení si mohou udělat manželé, kteří uzavřeli svátost manželství v kostele.
V neděli 28.12. na svátek svaté Rodiny při mši sv. v 9:00 hodin si připomeneme při obnově manželských slibů, že jsme si v den svatby
slíbili lásku, úctu a věrnost.
Silvestr je jistě bujarý svátek.
I tento den ještě před otevřením
šampaňského se chceme chvíli ztišit a poděkovat za všechno, co
jsme dostali uplynulý rok. Děkovná bohoslužba v kostele začíná
v 17:00 hodin.
Požehnané vánoční svátky prozářené Světlem narozeného Ježíše
přejí
vinořští farníci.

Sport
Sokol Vinoř – Tradiční tenisové podzimní turnaje: Autocout-Cup a Sokolovna-Cup
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Vinoř se může pyšnit i florbalovým oddílem:
Profil florbalového klubu
FBC Vinořská Zvěř
Tým FBC Vinořská Zvěř byl založen v roce 2005 a je tvořen
převážně hráči z Vinoře, které
doplňují jedinci z blízkého čí
vzdálenějšího okolí. Jako nový
klub jsme byli zařazeni do Soutěže mužů regionu Praha a Střední
Čechy, která se rovná 7. lize celo-

státní a v této soutěži jsme zahájili i současnou, již čtvrtou, sezónu
našeho fungování.
Ročník 2005/2006 byl typicky
nováčkovský, provázen velkou
fluktuací hráčů a nevyrovnanými
sportovními výkony. Současnou
sezónu zahájilo jen 6 z 18 původních členů. Svou první sezónu
jsme tedy uzavírali tabulku naší
divize. V následujících 2 letech se
FBC Vinořská Zvěř jako klub po
herní i po hráčské stránce postup-

ně stabilizoval a pokaždé se umístil v horní polovině tabulky.
V aktuální sezóně je tým FBC Vinořská Zvěř průběžně na 3. příčce
tabulky a nevzdává se ambicí na
postup do 6. ligy. Trénujeme každý čtvrtek od 21 hodin v hale místní ZŠ Vinoř a momentálně hledáme nového hráče na post druhého
brankáře. Tímto článkem bychom
chtěli poděkovat městské části
Praha Vinoř za podporu, kterou
nám poskytuje.
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Ze Ïivota spolkÛ

Počet baráčníků stále roste, stejně jako se rozšiřuje okruh jejich činnosti.

Vysoce aktivní jsou i naši rybáři

Myslivci při výlovu rybníka U Kamenného stolu
(jezírko v Oboře).

Bohužel nedostáváme žádné příspěvky od fotbalistů, zahrádkářů, ptáčkařů a pamětníků.
Kdo by měl nějaké staré fotografie nebo staré příběhy z Vinoře, rádi je zveřejníme. Obraťte se na místní
úřad, tel. 721941621 nebo e-mail: starosta@praha-vinor.cz.
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Napsali o nás

Kronika
Blahopřejeme…
našim občanům, kteří oslavili ve
4. čtvrtletí 2008 svá životní jubilea
říjen
PRAVDOVÁ Anna
SEVEROVÁ Vlasta
KURÁKOVÁ Antonie
HANKO Ondřej
VERTHAIM Jan
TESAŘOVÁ Amálie
ŠULCOVÁ Helena
PŮLPÁNOVÁ Věra
CELLER Josef
MALÁ Růžena
KLIFNEROVÁ Jarmila

92 let
89 let
83 let
80 let
70 let
81 let
83 let
70 let
75 let
87 let
86 let

prosinec

80 let
85 let
82 let
80 let
80 let
75 let
82 let
91 let
80 let
91 let

MARYSKOVÁ Marie
HORÁČKOVÁ Marie
LINHARTOVÁ Božena
OBRANSKÁ Růžena
HLAVÁČKOVÁ Božena
HUBKA Jaroslav
BENDOVÁ Vlasta
MORAVČÍK Jan
HOLÁ Věra
ANTOŠOVÁ Ludmila
RŮŽIČKOVÁ Vlasta
SYROVÁTKA Karel

listopad
RABOCHOVÁ Marie
STRNISKOVÁ Františka
PAPAJOVÁ Margita
FAIFKOVÁ Marie
JAVOROVÁ Věra
HOLEC Jaroslav
MARYSKO František
BLOVSKÝ Jaroslav
OBRUČA Lubomír
ZAJÍČKOVÁ Emilie

81 let
88 let
70 let
84 let
80 let
83 let
82 let
81 let
82 let
86 let
83 let
75 let

Dne 16.9.2008 se narodil paní místostarostce a vedoucí redakční rady Vinořského zpravodaje Ivetě Boušové syn Ondřej. Srdečně blahopřejeme.

Benefiční představení prvního
jednání opery G. Pucciniho Tosca uspořádal v kostele Povýšení
sv. Kříže v Praze-Vinoři 12.10.
Robert Rytina. Zcela výjimečná
akce, provedená sousedskou výpomocí ve spolupráci s úřadem
městské části a místní římskokatolickou farností, vynesla
12.000 korun na opravu kostelních varhan. Úvodní slovo pronesl Jan Jiráň, na klavír zapůjčený jednou z místních rodin
doprovodila Jitka Nešverová Albínu Houškovou v titulní roli,
Martina Šrejmu jako Cavaradossiho, Milana Bürgera coby
kostelníka a v roli Scarpii Oldřicha Kříže, zároveň režiséra.
Spoluúčinkoval pěvecký sbor
Camerata Praha, Andrej Beneš
(Angelotti) a v roličce Spoletty
také organizátor akce Robert
Rytina. Zcela zaplněný kostel se
odvděčil bouřlivými ovacemi.
jh
Hudební rozhledy 12/2008,
rubrika Hudba v Praze

Albína Houšková (Tosca)
pod dohledem Maří Magdaleny.
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Škoda Fabia – cena již od 219 000,- Kč
Základní výbava obsahuje: Airbag řidiče
a spolujezdce, boční airbagy, ABS, posilovač řízení,
dělená zadní sedadla, tónovaná okna, příprava
pro rádio, imobilizér, 14“ ocelová kola, výškově
i podélně stavitelný volant.
Škoda Roomster – cena již od 285 900,- Kč
Základní výbava obsahuje: Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, ABS, posilovač řízení, dělená
zadní sedadla, tónovaná okna, příprava pro rádio,
imobilizér, 14“ ocelová kola, výškově stavitelné
sedadlo řidiče,výškově i podélně stavitelný volant,
VarioFlex variabilní nastavování sedadel vzadu.
Nová Škoda Octavia – cena již od 325 900,- Kč
Základní výbava obsahuje: Airbag řidiče
a spolujezdce, boční a hlavové airbagy, stabilizační
systém ESP,centrální zamykání , el. ovládaná
a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, el. ovládání
oken vpředu, posilovač řízení, 15“ ocelová kola
s pneu 195/65 R15, imobilizér.
Škoda Superb – cena již od 519 900,- Kč
Základní výbava obsahuje: Airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy, kolení airbag pro
řidiče, stabilizační systém ESP, přední mlhové světlomety, palubní počítač, klimatizace s automatickou
regulací, el. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná
zrcátka, el. ovládání oken vpředu i vzadu, autorádio
SWING s CD přehrávačem, light Assistant, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, tónovaná skla,
16“ ocelová kola s pneu 205/55 R16.

Dále nabízíme skladové a předváděcí vozy za velmi výhodné ceny
KONTAKTY:
Prodej vozů Škoda: 284 828 903
Prodej náhradních dílů a příslušenství: 284 828 299
Servis vozů Škoda: 284 828 305, 266 311 406
STK a Emise všech značek: 266 311 406, 284 829 315.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU

ŽALUZIE PŘÍMO
OD VÝROBCE!!!
I SO Ž A LUZIE N A P LAS TOVÁ A E URO OK NA,
S HR N O VA C Í D VEŘE , S Í ŤKY P ROTI HMYZ U
výroba
a prodej
a montáž
a

opravy
a záruka 36 měsíců
a pozáruční servis
a

777 208 491,
info@har.cz

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo
zašlete rozměry e-mailem, my vypočítáme cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA 55 %
z montáže žaluzií.

Vedení úãetnictví a daÀové evidence

DAVID HAVRÁNEK
âERADICKÁ 660, 190 17 PRAHA-VINO¤

●
●
●

●
●

● zpracování účetnictví a daňové evidence včetně komplexního zpracování
daňového přiznání k dani z příjmu, daňových přiznání k dani z přidané
hodnoty, dani silniční, dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí, dani
darovací, dani dědické
● zpracování pravidelných ročních přehledů (zúčtování záloh) pro správy
sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
komplexní zpracování mzdové agendy
příprava podkladů ke schválení účetní závěrky valnou hromadou společnosti včetně
zajištění realizace valné hromady společnosti
příprava zprávy podle ustanovení § 66a obchodního zákoníku (zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami), založení účetní závěrky (včetně oznámení o naložení se ziskem/
ztrátou) společnosti), zprávy podle § 66a obchodního zákoníku do sbírky listin vedené
u příslušného rejstříkového soudu
zastupování v řízeních vedených před příslušnými finančními úřady, správami sociálních
zabezpečení, zdravotními pojišťovnami
zajištění soudního i mimosoudního vymáhání pohledávek klienta
E-mail: ucto@havra.cz

Mobil: 737 281 232

Tel/fax: 286 855 513

www.havra.cz

Mgr. IRENA
HAVRÁNKOVÁ
ADVOKÁTKA
● finanční právo - zpracování daňových
přiznání k dani z příjmu, dani z přidané hodnoty,
dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitosti,
zastupování v daňových řízeních vedených před příslušnými finančními orgány
● občanské právo - sporná agenda, rozvody, vypracování dohod o vypořádání společného
jmění manželů, úprava poměrů k dětem, výživné, vymáhání a správa pohledávek,
zastupování ve vykonávacím (exekučním) řízení a v insolvenčním řízení
● obchodní právo - založení obchodních společností, převody obchodních společností,
vypracování pravidelných statutárních povinností, rejstříková řízení, revize a doplnění
Sbírky listin
Sídlo: Čeradická 660, 190 17 Praha-Vinoř www.havrankova.cz
Email: advokat@havrankova.cz
Mobil: +420 777 793 303
Tel/fax: +420 286 855 513

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)

Mûstská ãást Praha-Vinoﬁ,
¤K farnost pﬁi kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe v Praze-Vinoﬁi,
Robert Rytina – VR Atelier, Stavebniny Václav Dlabaã
a Vincent – vinoﬁské kulturní a vzdûlávací centrum
vás srdeãnû zvou na

VÁNOâNÍ
GALAKONCERT

21. PROSINCE 2008 V 18:00 HODIN
V KOSTELE POV¯·ENÍ SV. K¤ÍÎE V PRAZE-VINO¤I
V oper ních áriích a vánoãních písních a koledách úãinkují
Albína Hou‰ková (soprán), Oldﬁich KﬁíÏ (baryton)
& MARINA VYSKVORKINA (SOPRÁN)
V prÛbûhu veãera bude pﬁedán pﬁedsedkyni FONDU
OHROÎEN¯CH DùTÍ Marii Vodiãkové v˘tûÏek ze sbírky, která
v kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe probíhala po dobu adventu
V˘tûÏek z dobrovolného vstupného bude vûnován na opravu
varhan v kostele Pov˘‰ení svatého KﬁíÏe v Praze-Vinoﬁi
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