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Podílíme se na rozvoji Mâ Praha – Vinoﬁ

Slovo starosty...

Ahoj Vinořáci,
omlouvám se dnes na začátku
hned dvakrát. Jednak za to, že po
operaci ruky nemohu jednou dost
dobře psát, proto bude můj příspěvek kratší a jednak za nepovedené a nesmyslné vydání mimořádného tzv. „Volebního speciálu“
a posunutí tohoto řádného vydání až na konec října.
Před volbami 2006 normální
vydání v září nikomu nevadilo, nyní, když bychom měli skládat účty
my, by najednou mohlo ovlivnit
výsledky voleb…
Bohužel jsme na tento nesmysl
přistoupili a zkusili normální vydání nahradit tzv. „Volebním speciálem“. Ten by měl smysl jenom
tehdy, když by v něm byly uvede-
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ny všechny kandidující subjekty.
Protože se přihlásily pouze tři subjekty, tak jsem naši účast na třísubjektovém nesmyslu zvaném
Volební speciál odmítl, přestože
by to bylo pro nás finančně výhodné.
Takže skládáme účty za své 4-leté působení až nyní, paradoxně
a na rozdíl od minulého vedení
radnice, až po volbách…
Letos se do nich přihlásilo rekordních 8 subjektů a je to takový
frontální útok na radnici.
Lze jen doufat, že všem zájemcům chuť do veřejné práce zůstane i po volbách. Zkusili jsme organizovat dobrovolnou brigádu
na úklid a výstavbu lávek V Obůrkách – z kandidátů do voleb přišli

pouze Klivický, Dlabačová, Gawdunová, Švarc… Naštěstí ale ještě
přišli i někteří senioři a maminky
s dětmi.
Podrobné hodnocení našeho
období naleznete dále, zde se
omezím pouze na poděkování
všem zastupitelům, kteří vždy dávají v sázku své jméno, své soukromí i svůj čas. Za pouhé čtyři roky jsme dokázali Vinoř zviditelnit
od Magistrátu, přes Senát, Poslaneckou sněmovnu i ve vládě ČR.
Ve všech těchto institucích máme
jako Vinoř dobré jméno a dveře
otevřené. Rovněž spolupráce se
zahraničím je něčím zcela novým.
Děti i dospělí mohou vidět a sami
zažít, jak je důležitá výuka a znalost cizích jazyků.

Největší pozitivum?
Přes všechny úspěchy, kterých
jsme docílili, si osobně cením jednoho, nikde nezveřejněného, který mi nikdo z mých známých neuvěří. I mně samotnému se tomu
nechce uvěřit, že bych to mohl dokázat. A sice – neztratit klíče od
úřadu… Opravdu jsem je ale za ty
čtyři roky neztratil.

Největší zklamání?
Malý zájem veřejnosti o společenské, kulturní, sportovní a dobrovolné akce a o zasedání zastupitelstva.
Protože jsem ale optimista, tak
věřím ve zlepšování společenských aktivit, mezilidských vztahů, v pokračování činností a spo-

lupráci našich spolků, v neustálé
zlepšování informovanosti, otevřenosti a vzájemné slušnosti a tolerance.
Jedno volební období skončilo,
ať žije to nové, spolu s novými zastupiteli a novým starostou.
Fr. Švarc

Sloupek senátora

Vážení Vinořáci,
nedávno jsem měl opět příležitost podívat se mezi Vás, do informačního střediska a Ctěnického
zámku. Účastnil jsem se totiž setkání předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, paní Němcové, s občany
Vinoře. Nevím, jak se to Vašemu
starostovi podařilo, ale je fakt, že

paní předsedkyně má tak nabitý
program, že její návštěva je vždy
velikou vzácností. Obdivoval jsem,
stejně jako paní Němcová, velice
uvolněnou a přátelskou atmosféru
a elán všech účastníků besedy, na
kterou přišli i okolní starostové,
Alena Samková i Vojta Vaňhara.
I Ctěnický areál zanechal velice dobrý dojem a je jenom dobře,

když si nejvyšší ústavní činitelé
najdou cestu do Vinoře i celé Prahy 9. Teď již mají Vaši senioři pozvánky dvě: jednu ode mne, k návštěvě Senátu a druhou, od paní
Němcové, k návštěvě Poslanecké
sněmovny… Těším se tedy na další setkání a přeji Vám šťastnou ruku ve volbách.
Tomáš Kladívko
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Místní úﬁad informuje
Na 42. zasedání místního zastupitelstva dne 30. 6. 2010 bylo projednáno:
I. Zprávy z jednání MHMP
● dotace 4mil. na výstavbu malo-

metrážních a bezbariérových bytů
Mladoboleslavská13
● změna územního plánu – les
proti Ctěnickému zámku
II. Nové úkoly
MZ schválilo vyplacení mimořádné odměny řediteli ZŠ a MŠ Vinoř a řediteli KVC Vincent ve Vinoři za dobře odvedenou práci
● MZ odsouhlasilo převod nájemní smlouvy bytu v Mladoboleslavské 515 na nového nájemce. Nájemní smlouva bude uzavřena
s novým majitelem na 1 rok
● MZ nevyhovělo požadavku ředitele ZŠ a MŠ Praha – Vinoř na
přidělení obecního bytu na přechodnou dobu pro učitele ZŠ, neboť v současné době nedisponuje
žádným vhodným volným bytem
● MZ nesouhlasilo se změnou
územního plánu na OB pro parc.
č. PK465/31 pro výstavbu rodinných domů
● MZ odsouhlasilo změnu rozpočtu
k 30. 6. 2010 dle rozpočtového opatření č. 3/2010. Touto úpravou bude
rozpočet navýšen o Kč 5,273.800,jak v příjmové, tak i ve výdajové
části schváleného rozpočtu. Celkové příjmy Kč 28,936.600,- (po
konsolidaci Kč 28,834.600,-) a celkové výdaje Kč 28,936.600,- (po
konsolidaci Kč 28,834.600,-)
● MZ pověřilo stavebního technika zajištěním podkladů pro případné zařazení rekonstrukce úřadu, včetně vybudování výtahu do
rozpočtu pro rok 2011
● MZ vzalo na vědomí závěrečnou
zprávu MHMP o přezkoumání hos●
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podaření MČ Praha – Vinoř za rok
2009
● MZ projednalo závěrečný účet
za rok 2009 a odsouhlasilo celoroční hospodaření Městské části
Praha 9–Vinoř za rok 2009, a to
bez výhrad
● MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy na byt č. 8, Bohdanečská 400, Praha 9 – Vinoř od
1.9.2010 do 31.8.2013
● MZ souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 1, Prachovická 340 a na byt č. 1, Mikulovická 337, Praha 9–Vinoř od
1.8.2010 do 31.7.2011
● Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř
souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části nebytového prostoru v č.p. 514 pro účel
využití – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, o celkové
výměře cca 60m2 na dobu 5-ti let,
s možností prodloužení, v návaznosti na vydání souhlasného stanoviska Hygienické stanice hlavního
města Prahy s užíváním nebytových
prostor. Nájemce si uhradí z vlastních finančních prostředků veškeré
úpravy spojené s renovací těchto
nebytových prostor
● MZ souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části
nebytového prostoru v č.p. 514,
Praha – Vinoř pro účel využití –
provozování marketingové agentury o celkové výměře cca 35m2.
Zahájení nájmu je podmíněno
souhlasným stanoviskem hygieny
ke zřízení ordinace dětské lékařky.
Nájemce si uhradí z vlastních finančních prostředků veškeré
úpravy spojené s renovací těchto
nebytových prostor

● MZ souhlasilo s přenecháním
nebytového prostoru o výměře
cca 57 m2 v budově Bohdanečská
97, Praha 9–Vinoř do bezplatného
užívání Hlavnímu městu Praze –
Městské policii jako místní služebnu. Městská policie hl. m. Prahy
bude hradit služby spojené s užíváním tohoto nebytového prostoru (elektřinu, vodu, topení)
● MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění
a provozování stavby „Rozšíření
optické sítě PRAGONET na území
Vinoře“ se společností T-Systems
Czech Republic a.s. k nemovitostem ve vlastnictví Hlavního města
Prahy svěřeným do správy MČ
Prahy–Vinoř a to k pozemkům
parc.č. 11, 165/1, 293/1, 356, 431,
871/1, 874, 877/1, 1091/1, 1117,
1120, 1121/1, 1121/2, 1121/4
a 1573 nacházejících se v k.ú. Vinoř, obec Praha. Cena za zřízení
věcného břemene bude stanovena
dle znaleckého posudku vyhotoveného na náklady T-Systems CR
a.s. a k této ceně bude připočteno
DPH v zákonem stanovené výši.
Předložený návrh Smlouvy bude
před podpisem posouzen a upraven právníkem ÚMČ
● MZ souhlasilo se schválením
smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení úplatného věcného břemene
firmou SEG s.r.o. za účelem uložení kabelového vedení do pozemku
p. č. 162/1 v délce 7 bm za jednorázovou úplatu 700,-Kč
● MZ nesouhlasilo s návrhem
umístění zastávky před úřadem
MČ. Zastupitelstvo pověřilo stavebního technika prověřením

možnosti objízdné trasy a umístěním zastávky v ulicích Brozánská,
Bukovinská, případně posunem
zastávky na vhodnější místo
● MZ nesouhlasilo se záměrem výstavby řadových rodinných domů
„Residence u Vinořského parku“
na pozemcích p.č.1577/5 a 1577/6
dle předložené studie
● MZ pověřilo starostu zadáním
průzkumu frekventovanosti dopravy v ulici Opočínská v době od
7 do 19 hodin stavebnímu technikovi v součinnosti s MP hl.m.Prahy, v případě potřeby navržením
vhodného řešení
● MZ souhlasilo s přidělením bytu
č.2 (1+1 o velikosti 39,39m2) a bytu č.3, (1+2 o velikosti 53,84m2)
v č.p.23 novým nájemcům, kteří
byli vybráni bytovou komisí z pořadníku žadatelů o byt na základě
nejvyššího počtu získaných bodů
přidělených dle bodového hodnocení. Oběma nájemcům byla stanovena doba nájmu na 1 rok,
s možností prodloužení. Nájemné
bylo stanoveno v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu, v platném znění
● MZ souhlasilo s výměnou nájemních bytů v č.p.23 na Vinořském náměstí
● MZ nesouhlasilo se změnou
územního plánu pro parcelu číslo
1577/11 z OV-B na OV-C
● MZ odsouhlasilo prodloužení
nájemní smlouvy od 1.9.2010 do
30.6.2015 na pronájem nebytových prostor – lékárna o výměře
96,80 m2 v objektu Mladoboleslavská 514, s možností následně
uzavřít dohodu o převedení práv
a povinností nájemce WINLEK
s.r.o., vyplývající z nájemní smlouvy na nového nájemce Pharm Dr.
Alenu Klánovou.

MZ souhlasilo se záměrem zřízení mobilní školky v areálu MŠ

●

III. Informace starosty
● nápady dětí z rady mladých

volby květen 2010 (vysoká volební účast)
● jednání na odboru obchodních
aktivit – do poloviny srpna má být
uzavřena nájemní smlouva na pronájem pozemků mezi Vinoří a Kbely k realizaci golfového hřiště
● budování chodníku před hřbitovem
● pozemky kolem fotbalového
hřiště budou svěřeny do správy
MČ Praha–Vinoř – je plánován
multifunkční sportovní areál
s krytým kluzištěm, dětským hřištěm, skate dráhou, krytým posezením a dalším
● kinobus na fotbalovém hřišti: 2.,
3., 4. a 5.července
● kruhový objezd Dražkovská
● vybudování cesty na školní dvůr
pro přístup hasičů, sanity apod.
● návštěva ze Slivence (snaha
o vzájemnou spolupráci, návštěvy
seniorů atd.)
● letní příměstský tábor od 17.července
● naučná stezka – další část bude
otevřena 22.9.2010 v 10 hodin
(budování povalových lávek – navržená cena příliš vysoká, budou
vybudovány svépomocí)
● jezírko U kamenného stolu dokončeno, chybí jen ten kamenný
stůl – záměr doplnit
●

IV. Připomínky zastupitelů
M.Brothánková:
● poděkování za příspěvek na výlety pro nejvyšší ročníky ZŠ (zájezdy velmi vydařené a plně obsazené)
● pozvánka na vinořskou posvícenskou zábavu

J. Krajl:
● návrh na vydání Volebního
zpravodaje – speciál (umožnit placenou inzerci všech politických seskupení ve Vinoři ve speciálním
vydání Vinořského zpravodaje,
který vyjde do poloviny září 2010,
možnost inzerce maximálně na
dvou stránkách)
V. Roh:
● obnovení dopravního značení
v Labětínské
● převzetí ulice Labětínská do
správy MČ Praha–Vinoř (jednání
s Mor.stavební)
V. Diskuse
a připomínky občanů
● kamenný stůl v Oboře je dosud,
jednalo se o viklan, který byl pravděpodobně díky obavám z pádu
povalen a částečně zasypán
● výstavba chodníků přes park
před hřbitovem – lépe vyřešit kolem pomníku
reakce starosta – je nutno dořešit, chodníky budou doplněny i kolem pomníku
● řešení situace V Obůrkách
reakce starosta – plánována
oprava studánky: pískovcový kámen, oprava boků a nová dvířka,
cesta s odbočkou ke kříži a oprava
kříže, oprava druhé studánky –
v současné době pouze trubka,
zpřístupnění a oprava poslední kapličky
● žádost o umístění odpadkových
košů na sídlišti Uherská-Čeperská
● nepořádek způsobený venčením psů lidí ze sídliště kolem domů č. p. 399-400
● MHD (zrušení linky 202, 386 –
problém s dopravou k lékaři a na
nákupy, problém jednání řidičů
s lidmi)
reakce starosta: proběhne jed-
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nání s dopravci, budou nárokovány další spoje. Spoj 378 na Jenštejn posílen z důvodu spádovitosti Jenštejna do školy ve Vinoři
● podpora vrácení spoje 202 z důvodu cestování dětí do LŠU v Čakovicích
● sekání trávy od škarp k plotům
v Bohdanečské ulici – TSK nebo
MČ
● inzerce ve zpravodaji, dotaz na
rozhodnutí o omezení vydávání
inzerátů politických stran a sdružení ve zpravodaji pouze na číslo
před volbami, předání dopisu
ohledně neuveřejněného inzerátu
ve zpravodaji
reakce starosta – rozhodnutím
redakční rady budou politické inzeráty vydávány vždy pouze
v posledním vydání před parla-

mentními nebo komunálními
volbami, navíc inzerát Sdružení
pro Vinoř byl dodán do zpravodaje po uzávěrce v době provádění korektury a bez jakékoliv
konzultace s kterýmkoliv členem
redakční rady
● golfové hřiště – upozornění na
nutnost řešení parkovacích míst
● zařazování mimořádných bodů
týkajících se územního plánování
(informace pro občany ohledně
změn územního plánu s označením parcelních čísel v oficiálním
svolání zastupitelstva, aby se občané mohli seznámit s požadovanými změnami předem)
reakce místostarosta: v tomto
zasedání zastupitelstva byl mimořádně zařazen bod Z183 s žádostí
o změnu územního plánu z OB-

B na OB-C – navýšení koeficientu
zastavitelnosti, vzhledem k nutnosti rychlého rozhodnutí. Pokud
by nebyla podána námitka na odbor územního plánování do 3 týdnů, bylo by to považováno za souhlas MČ Praha-Vinoř s touto
změnou)
Připomínky členů
rady mladých
● dotaz na autobusy do Zdib, Mratína atd.
M. Brothánková – tímto směrem
jezdí autobusy z Letňan
● rozbité lavičky před školou
● chybějící chodník k zastávce
autobusu na Bohdanečské ulici
(zastávka Rousínovská) problém
s přecházením
● úklid pod třešní na hřišti MŠ

Na 43. zasedání místního zastupitelstva dne 2. 9. 2010 bylo projednáno:
I. Nové úkoly
● MZ souhlasilo s dotčením svého

pozemku p.č. 563/7 k.ú. Vinoř
k umístění potrubí veřejné splaškové kanalizace a kabelu veřejného osvětlení při výstavbě Rezidence Vinoř a s nestaveništním
přechodným napojením na ulici
Dubanská s tím, že obslužné napojení Rezidence Vinoř bude zajištěno buď na ulici Dražkovskou,
popřípadě na plánovaný obchvat
za fotbalovým hřištěm
● MZ nesouhlasilo s odkoupením
hrobnického domku č. p. 138 na p.
č. 1127 za cenu 315 090,- Kč a doporučuje jednání arcibiskupství
s MHMP o případné výměně
● MZ souhlasilo se záměrem obchvatu Vinoře za fotbalovým hřištěm a pověřilo starostu potřebnými jednáními
● MZ odsouhlasilo záměr vybudování 1. třídy MŠ
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MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy na byt č.3, Mladoboleslavská 514, Praha 9-Vinoř
od 1. 11. 2010 do 31. 10. 2013 a na
byt č. 7, Bohdanečská 250, Praha
9 - Vinoř od 1. 10. 2010 do 31. 3.
2011
● MZ neodsouhlasilo změnu rozpočtu k 31. 8. 2010 dle rozpočtového opatření č. 4/2010
● MZ souhlasilo se záměrem výstavby „VINOŘ III“ investora Výstavby inženýrských staveb a.s.
dle předložené projektové dokumentace
● MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu
smlouvy pro rozšíření sítě společnosti PREdistribuce, a.s. Dále zastupitelstvo souhlasilo s realizací
pokládky kabelu na pozemcích
1361/75, 1361/5, 1361/74 k.ú. Vinoř
●

MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu č.
3136 - TV Satalice, etapa 0008 - Komunikace ostatní - ul. U Arborky
● MZ souhlasilo s vybudováním
bio-kompostárny v katastru Vinoře na pozemku parc. č. 1578/6
● MZ neodsouhlasilo požadavek
Sokola na uhrazení poplatků za
energie a vodu na fotbalovém hřišti. Požaduje předložení souhrnné
účetní uzávěrky za rok 2009 od
všech organizací vinořského Sokola, aby případně rozhodla o výši a formě příspěvku na dalším zasedání zastupitelstva
● MZ souhlasilo s převodem pozemku parc. č. 534/5, který se nachází v katastru Vinoř do svého
vlastnictví v okamžiku, kdy bude
celý tento pozemek ve vlastnictví
sdružení za rozvoj naší obce o.s.
● MZ nemá námitky proti změně
●

užívání jednotky Bohdanečská
768 z nebytových prostor na bytovou jednotku
● MZ souhlasilo s doplněním písemného souhlasu s uložením
optického kabelu na pozemky
parc.č. 343/1 a 404/1 v katastr.
území Vinoř
● MZ souhlasilo s výpůjčkou parcel (Smlouva o výpůjčce) za účelem rekonstrukce a výstavby nových chodníků podél ulice
Mladoboleslavská. A pověřilo starostu jednáním s firmou ZAVOS
o možnosti propojení ulic Mladoboleslavská a U Bakaláře uličkou
přes církevní a obecní pozemek
● MZ nesouhlasilo s vytvořením
nového pracovního místa na úklid
a údržbu v organizační struktuře
ÚMČ- Vinoř
● MZ nesouhlasilo se změnou
územního plánu na OB pro parc.č.
PK 465/31 pro výstavbu rodinných domů
● MZ souhlasilo se změnou umístění věcného břemene dle plánku
ve dvoře Mladoboleslavská 13
● MZ souhlasilo s označením památných objektů Vinoře z hlediska místního významu dle předloženého návrhu vinořského
kronikáře v souladu s pravidly
hl.m.Prahy
● MZ odsouhlasilo pořádání adventních koncertů ve vinořském
kostele v roce 2010 a pověřilo
předsedkyni KŠK M. Brothánkovou jejich zajištěním
II. Informace starosty
● příspěvky na povodně 40 000,-

Kč (Huslenky a Jetřichovice)
● chodník do Ctěnic k autobusové

zastávce (budou do něho uloženy
sítě vedoucí až k dlouhé vile ve
Ctěnicích)

Vinoři svěřen do správy pozemek ve Ctěnicích (mezi stávající
zástavbou)
● do prvních tříd bylo přivítáno
60 dětí, které poprvé byly rozděleny do 3.tříd
● slavnostní otevření naučné stezky 22. září
● mezinárodní příměstský tábor účast českých a německých dětí,
velmi pestrý program (návštěva
Dřevčic, Jenštejna, pražských památek, fotbal a další hry)
● pohádkové zahájení školního
roku ve Ctěnicích 5.9.
● návštěva p.Němcové ve Vinoři
● 2. 10. brigáda na úklid Ctěnického lesa
● 17. 9. otevření policejní služebny
● 9. 10. Běh naděje : z Vinoře, Satalic, Kbel, Letňan a Čakovic, do
areálu Ctěnického zámku, nebo
velký okruh všemi městskými
částmi zakončený taktéž ve Ctěnicích (cca 43km)
●

III. Připomínky zastupitelů
M. Brothánková:
Lampionový průvod – přelom října a listopadu
IV. Diskuse
a připomínky občanů
● Výstavba Vinoř III. by měla být
podmíněna povolením připojení
až na přistavěnou čističku
reakce starosta: to je podmíněno již při povolení výstavby, musí
být před kolaudací připojeno na
čističku, jinak kolaudace neproběhne
● připomínka k vytvoření pracovního místa na úřadě - jeden
dělník, žádný dělník – bylo by potřeba zaměstnat nejméně dva, na
některé práce jeden nestačí
reakce starosta: záměrem bylo

zaměstnat pouze na úklid, vyvážení košů, zametání, údržba dětských hřišť, drobné opravy apod.
● umístění většího odpadkového
koše v Obůrkách a vyřešení okolí
pramene, kde je v současné době
mokřad, např. umístěním větších
kamenů
reakce starosta: byla umístěna
popelnice z drátů s igelitovým
pytlem, bohužel byla ukradena,
bude se řešit umístěním něčeho jiného. Řešení situace kolem pramene je obtížné, narážíme na odpor MHMP – odbor živ. prostředí,
které nechce jakkoli zasahovat do
přírody v těchto místech
● žádost o umístění značek obytná zóna s výjimkou pro parkování v ulici Moravanská (jako v ulici
Mikulovické). A dále zrušení hlavní silnice a vytvoření jednosměrky ve směru Praha-Brandýs v této
ulici. Neumisťovat retardéry, protože mobilní retardéry jsou příliš
hlučné.
V současnosti je v této ulici velký
provoz, včetně nákladních vozidel, které sem mají zakázaný
vjezd. Aby bylo vše dodržováno,
byla by nutná stálá přítomnost policisty.
Reakce starosta: tato ulice je řešena, je vypracován projekt čeká
se na schválení na dopravním oddělení
Reakce tajemnice úřadu: policisté jsou bohužel jen dva a relativně dost vytíženi. Ráno před začátkem školy a mezi 12.30 a 14.30
hodin musí být povinně na přechodu u školy, aby zajistili bezpečné přecházení dětí
● stížnost na časté přelety vrtulníků nad Vinoří
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Na 44. mimořádném zasedání místního zastupitelstva dne 23. 9. 2010 bylo projednáno:
MZ souhlasilo se změnou rozpočtu k 30.9.2010 dle rozpočtového
opatření č.4/2010. Touto úpravou
bude rozpočet snížen o Kč 400,- jak
v příjmové, tak i ve výdajové části
schváleného rozpočtu. Celkové příjmy Kč 28,936.200,- (po konsolidaci Kč 28,834.200,-) a celkové výdaje
Kč 28,936.200,- (po konsolidaci Kč
28,834.200,-) a bude uzavřeno finanční vypořádání za rok 2009

●

Na 45. zasedání místního zastupitelstva dne 7. 10. 2010 bylo projednáno:
I. Úkoly
z minulých zastupitelstev:
● MZ seznámilo veřejnost s řešením stížnosti na nadměrný provoz
v ulici Opočínská. Po provedení
průzkumu frekventovanosti byla
na doporučení dopravního inspektorátu MP Praha nainstalována dopravní značka zákaz vjezdu
autobusů
II. Nové úkoly
MZ nesouhlasilo s finančním
příspěvkem pro občanské sdružení Dokumenty, mládež a společnost na šíření DVD „Dcery 50. let“
● MZ souhlasilo s podporou činnosti občanského sdružení PRIMA
DEN. Sdružení budou uhrazeny faktury a účty do výše 10 000,- Kč po
jejich předložení účetní ÚMČ Vinoř
● MZ odsouhlasilo předloženou
projektovou dokumentaci pro
změnu stavby před dokončením
v souvislosti se změnou trasy věcného břemene pro pozemek
331/2 k. ú. Vinoř
● MZ souhlasilo se zahájením vymáhání dluhu soudní cestou a následně exekučním vymáháním pohledávky za nájemné a služby
spojené s užíváním bytu č. 6, Bohdanečská 249, Praha 9–Vinoř
●
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● MZ souhlasilo se zahájením splát-

kového kalendáře úhrady dlužného
nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 3, Bohdanečská 400
a bytu č. 8, Křemílkova 245, Praha
9–Vinoř ve výši 3.000,-Kč/měsíc po
současných nájemcích. První splátka byla stanovena do 15.11.2010.
V případě, že nebude dodrženo
splácení dluhu dle navrženého
splátkového kalendáře, bude v prosinci 2010 zahájeno vymáhání dluhu soudní cestou a následně exekuční vymáhání pohledávky za
nájemné a služby, včetně případného zahájení žaloby (exekuce) o vyklizení těchto bytů
● MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy na nebytové
prostory v Mladoboleslavské 515,
Praha–Vinoř společnosti Vako design od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
● MZ odsouhlasilo prodloužení
nájemní smlouvy na byt č.1, Mladoboleslavská 514 a na byt č.8,
Bohdanečská 250, Praha 9–Vinoř
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013
● V souvislosti s umístěním ordinace dětské lékařky do nebytových prostor v 1. patře zdravotního střediska odsouhlasilo MZ
změny v pronájmu nebytových
prostor gynekologické ordinace

● MZ souhlasilo s okamžitou realizací nezbytné úpravy odvětrání
kolem oken bytu Mladoboleslavská 8 nad bufetem s vývodem až
na střechu domu na náklady MČ
Praha–Vinoř. Dále souhlasilo s vybudováním vzduchotechniky v nebytových prostorách bufetu na náklady současného nájemce
● MZ nesouhlasilo s finančním
příspěvkem pro sdružení Pontes
na konferenci „EU v médiích a média v EU“
● Zastupitelstvo MČ Praha–Vinoř
souhlasilo s rozpočtovým opatřením č.5, které zahrnuje zvýšení
rozpočtu o dotaci na volby a posílení rozpočtu z VHČ. Touto úpravou se zvýší rozpočet o 585.200,jak v příjmové tak ve výdajové části celkem příjmy Kč 29,521.400,(po konsolidaci Kč 29,419.400,-)
a celkové výdaje Kč 29,521.400,(po konsolidaci Kč 29,419.400,-)
● MZ souhlasilo se zahájením
soudního řízení proti nájemci bytu č. 2, Mladoboleslavská 514
a proti nájemci bytu č. 5, Mladoboleslavská 515, Praha 9–Vinoř,
ve věci vyklizení bytů. V případě,
že si nájemci podají žádost o prodloužení nájemních smluv nesouhlasí MZ s jejich prodloužením

MZ nesouhlasilo s finančním
příspěvkem pro sdružení Camerata na koncert Requiem, vzhledem
k tomu, že na tento koncert byla
poskytnuta částka 12 000,- Kč již
v únoru letošního roku

●

III. Informace starosty
● Baťova univerzita ve Vinoři kon-

čí, nebylo umožněno navýšení počtu studentů, budou řešeny nové
možnosti pronájmu

V Obůrkách schváleny úpravy
na svah k sáňkování
● Otevřena další část naučné stezky, je nutno dokončit a udržovat
● Návštěva předsedkyně poslanecké sněmovny paní Němcové –
velmi vydařená akce, vystoupení
dětí ze školky, předání dárku od
seniorů a z cukrárny Marcipánka,
návštěva Ctěnic
● Na 23.10 od 14.00 hodin Rada
mladých připravuje EKODEN, na
který jsou zváni rodiče a všichni
●

Vinořáci. Společně s technickými
službami hl.m. Prahy představí na
Vinořském náměstí třídění odpadu, pak bude následovat cesta do
Štěpánovské ulice (vyhlášená
skládka) a úklid , v závěru přesun
na Dlabání do Dlabačova
● Velká pardubická – běží kůň
Jung pana Červenky
● poděkování všem, kdo pracoval
na rozvoji Vinoře ve spolupráci se
zastupitelstvem a úřadem, finanční ohodnocení

Zpráva o ãinnosti 2010
Ahoj Vinořáci,
toto je poslední zpráva o činnosti za uplynulé volební období
a je jen veliká škoda, že jsme výsledky své práce nemohli předložit voličům v řádném vydání Vinořského zpravodaje.
A jak jsme tedy splnili sliby? Náš
volební program byl zapracován
do Programu rozvoje Městské části Praha-Vinoř pro léta 2007–2011,
který je i na našich internetových
stránkách www.praha-vinor.cz.
Bod 1 v Programu rozvoje
Efektivní organizace
a administrativa obce,
komunikace s občany
Celkem 11 bodů , všechny body
splněny.
Zprovozněn je Czech-Point,
datové schránky, e-spis, čímž došlo ke zkvalitnění našich služeb.
Informovanost občanů je s dřívějškem naprosto neporovnatelná.
Vysoce hodnotím internetové
stránky a jejich aktualizaci.
V přípravě jsou zvukové záznamy ze zastupitelstev.
V celopražské přípravě je rozsáhlý projekt bezplatného přístu-

pu na internetové stránky úřadu
i MHMP.
Vynikající úroveň má Vinořský
zpravodaj a mezery v mapování
našeho poválečného období skvěle doplňuje Komise pro orální historii.
Bod 2 v Programu rozvoje
Veřejný pořádek
a bezpečnost
Celkem 6 bodů, 5 splněno, byla předána nová bezbariérováslužebna MP. Nebyl realizován kamerový systém, monitorující riziková

místa MČ. I nadále probíhají preventivní akce v informačním středisku, Vincentu i ve škole.
Bod 3 v Programu rozvoje
Sociální a zdravotní program
Celkem 12 bodů, 11 splněno,
zbývá iniciovat vznik „Akademie
3. věku na lokální úrovni MČ“
Je vypracován projekt na bezbariérové a sociální byty, v současné době probíhá zahájení stavby, 7 nových bytů bude hotovo
v roce 2011. V přípravě je i areál
pro seniory v Podskalí.
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Bod 4 v Programu rozvoje
Školství a volný čas
Celkem 11 bodů, 10 splněno
Prioritní akce celého volebního
období je úspěšně za námi.
Postupně se daří plnit náš záměr naučné stezky pro vozíčkáře,
byla vybudována až na hranici
s Jenštejnem. Výborně pracuje
kulturní centrum VINCENT. Nad
rámec tohoto programu probíhá
intenzivní mezinárodní spolupráce s partnerskými městy v Německu a Itálii, došlo k výměnným pobytům a mezinárodnímu letnímu
příměstskému táboru, příští rok
bude v Německu. Byla uzavřena
smlouva o partnerství s městem
Prague ve státě Oklahoma – USA.

Dodavatelskou firmou ENVIS je
prováděn monitoring znečišťování životního prostředí a stavu zeleně. Dále se snažíme o získání lesů a vod do našeho vlastnictví. Po
roce a půl jednání se podařilo získat do vlastnictví hl.m.Prahy rozsáhlou lokalitu okolo Cukrovarského rybníka a okolí Ctěnického
zámku.
Provedeno odbahnění a rekonstrukce jezírka U Kamenného stolu.

Bod 7 v Programu rozvoje
Podnikání a služby v MČ
Celkem 8 bodů, 7 splněno
Spolupráce s podnikateli je na
vynikající úrovni, trvalé zpoždění

má zpřístupnění a využití Vinořského zámku.
Bod 8 v Programu rozvoje
Dopravní infrastruktura
Celkem 5 bodů, 4 splněny, zbývají chodníky – majetkoprávní
problémy.
Dořešeny jsou Živanická, Chaltická, Klenovská, nyní je na řadě
Mladoboleslavská, Bohdanečská
a Moravanská.
Budování a úpravy
sportovišť a hřišť:
průběžně plněno, v provozu je
nové dětské hřiště u MŠ, je hotov
projekt na další, víceúčelové, v lokalitě V Podskalí – V Topolech.
V přípravě je projekt na umístění
fotbalového hřiště s umělým povrchem a rozšíření sportovních
ploch v rámci nového územního
plánu. Je provedena studie víceúčelového veřejného sportovního
areálu na fotbalovém hřišti.

Plán investic:
Bod 5 v Programu rozvoje
Bydlení
Celkem 5 bodů, vše splněno
V přípravě je nový územní plán
naší MČ. S ním dojde k podstatnému rozšíření zeleně a sportovišť.
Proběhla výstavba 2 obecních bytů, staví se 7 dalších, sociálních.

1. Stěžejní akce volebního programu, školní areál, je splněna

Bod 6 v Programu rozvoje
Životní prostředí
Celkem 8 bodů, 7 splněno. Zbývá sanace obory a Vinořského
zámku.
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.

8. Nad rámec plánovaných investic se připravuje projekt ČOV, realizace 2010 – 2013, plánovaná investice ca. 250 milionů.
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2. Rekonstrukce Mladoboleslavská 8 – splněno
3. Mladoboleslavská 13 – probíhá, bude splněno 2011
4. č.p. 23 – tzv. „Ptáčkárna“ – zatím bez záměru
5. Stará škola – pronajata
6. Rekonstrukce školky – splněno
7. Hrobnický domek – ještě nezačala jednání o převodu domku

9. Nad rámec plánovaných investic se provedly výměny střešních
oken, opravy střech na obecních bytech za ca. 3 miliony Kč, další
opravy budou následovat.
10. Nad rámec bude letos dokončena rekonstrukce fotbalových kabin
cca. 1.500.000,- Kč
11. Nad rámec plánovaných investic bylo provedeno odvlhčení č. p. 23
12. Nad rámec investic byla provedena úprava chodníků před hřbitovem

Chodníky a komunikace.
Jsou hotovy chodníky Chaltická, Klenovská, nové jsou i chodníky v parku před hřbitovem,
parkoviště Opočínská, nová příjezdová komunikace do areálu
školy, ulice Ke mlýnku a V Obůrkách. Bylo provedeno zpevnění
příjezdové cesty – odbočka z ulice K Mlékárně.
V projektové fázi se připravují
chodníky Mladoboleslavská, Bohdanečská k zámku a Živanická
k Radonicím. Připravuje se studie
obchvatu Vinoře za fotbalovým
hřištěm jako varianta k propojce
Dražkovská-Mladoboleslavská.

Vážení Vinořáci,
z celkových 66 bodů Programu rozvoje je 60 splněno, na ostatních
i nových se dále pracuje. Nesplněné jsou především body kolem zpřístupnění Vinořského zámku a výstavby chodníků do Ctěnic, Radonic,
Satalic a Kbel, neustále se ale na nich pracuje. Splnění je podmíněno
především majetkoprávním vypořádáním, které nemůžeme nijak
ovlivnit. Oproti původnímu plánu jsme ale dokončili celou řadu dalších akcí.
Já osobně vysoce hodnotím služby úřadu a informovanost občanů včetně internetové prezentace. Toto období bylo mimořádně úspěšné a těžko se bude v době hospodářské krize opakovat. Přesto ale
stojí za to se o to porvat.
A co bych si přál do budoucna pro Vinoř? Přátelské vztahy a toleranci ke svému okolí. Na začátku jsem uvedl, že jsme všichni na jedné
lodi jménem Vinoř, proto bychom si měli navzájem pomáhat a společně usilovat o bezproblémovou plavbu vpřed.
Na závěr krátká rekapitulace:

2006 – 2010
● rozšíření pracovní doby úřadu pro veřejnost z dřívější pondělí a středa na celý týden
● zlepšení a zkvalitnění informovanosti občanů pomocí internetových stránek, vývěsek a Vinořského
zpravodaje
● instalace bankomatu
● umístění orientačních tabulí a vydání informačních brožur a map MČ Vinoř
● rekonstrukce vozovky Živanická včetně nových
přechodů a chodníků
● přechod pro chodce Mladoboleslavská

● přechody pro chodce Klenovská, Chaltická
● nové chodníky Klenovská, Chaltická
● nová komunikace Ke Mlýnku, V Obůrkách, odboč-

ka z ulice K mlékárně
● nový chodník před hřbitovem
● parkoviště před tělocvičnou Opočínská
● chodníky v mateřské školce
● nová příjezdová komunikace na školní dvůr
● natažení

inženýrských sítí do Ctěnického zámku
(voda, kanalizace, plyn)
● natažení vody a nového rozvodu el. energie do areálu fotbalového hřiště
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Nový chodník před hřbitovem

Společenský ples

● otevření

a zprovoznění Kulturního a vzdělávacího centra Vincent, včetně knihovny
● otevření dětského hřiště Dlabačov
● Vybudování nových tříd ZŠ a MŠ, kompletní výměna oken a dveří v MŠ
● Vybudování autobusových zastávek s přístřešky
a altánu pro mládež
● Rekonstrukce obecního domu Mladoboleslavská 8
včetně zázemí pro cukráře a řezníka
● Navázání partnerských vztahů se zahraničními
městy, výměnné pobyty dětí i dospělých
● Navýšení počtu městských policistů o 100%, zavedení jejich služeb i o víkendech
● Oživení a podpora tradic - Obec Baráčnická Vinoř,
spolupráce se spolky (rybáři, myslivci, Sokolové,
zahrádkáři…)
● Otevření nové bezbariérové policejní služebny
● Naučná stezka Vinoř – Satalice – Jenštejn

● Revitalizace

prameniště Ctěnický potok a jezírka
U Kamenného stolu ve Vinořském parku
● řešení majetkových vztahů k pozemkům
● zastavení masové výstavby i navyšování koeficientů zastavitelnosti našimi předchůdci, stop-stav
výstavbě
● Projekty (ČOV, kanalizace, Vinoř Pro Vozíčkáře,
chodníky, komunikace, sportovní areál, dětská
hřiště, a další)
Děkuji Vám za pozornost, kterou jste mým příspěvkům za uplynulá 4 léta věnovali a novému vedení radnice přeji hodně sil a trpělivosti při shánění financí a hodně úspěchů pro Vinoř.
Děkuji i všem zastupitelům, členům komisí i dobrovolným pracovníkům, bez nichž by toto vše nebylo možné.
Franta Švarc

Volby do zastupitelstev obcí 15. 10. – 16. 10. 2010
Výsledky voleb
Obec: Praha-Vinoř
Počet
Počet
Okrsky
volených
volebních
členů
obvodů celkem zpr. v %
zastupitelstva
11

12

1

2

2

100,00

Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
2 656

1 517

57,12

1 516

15 622

Přepočtený
Přepočtené
Počet Podíly
Počet
základ
% platných
mandátů hlasů
kandidátů dle počtu
hlasů
v%
kandidátů

Hlasy

Kandidátní listina

abs.

číslo název
1

Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI

2

SNK – Sdružení pro Vinoř

3
4
5

931 5,96

11

15 622,00

5,95

0

X

3 594 23,01

11

15 622,00

23,00

3

X

Věci veřejné

663 4,24

11

15 622,00

4,24

0

-

TOP 09

349 2,23

5

7 100,90

4,91

0

-

KDU-ČSL a nezávislí
kandidáti

1 186 7,59

11

15 622,00

7,59

1

X

6

Sdružení KSČM a NK

995 6,37

11

15 622,00

6,36

0

X

7

Česká strana sociálně
demokratická

1 485 9,51

11

15 622,00

9,50

1

X

8

Občanská demokratická
strana

6 419 41,09

11

15 622,00

41,08

6

X

Navrhující Politická
strana příslušnost

Hlasy

Kandidátní listina
číslo název
SNK – Sdružení
2 pro Vinoř
SNK – Sdružení
2 pro Vinoř
SNK – Sdružení
2 pro Vinoř
KDU-ČSL
5 a nezávislí
kandidáti
Česká strana
7 sociálně demokrat.
Občanská
8 demokrat. strana
Občanská
8 demokrat. strana
Občanská
8 demokrat. strana
Občanská
8 demokrat. strana

poř.
č.
1
6
2

10
1
1
2
3
4

8

Občanská
demokrat, strana

5

8

Občanská
demokrat. strana

6

Kandidát
příjmení,
jméno,
tituly
Rytina
Robert
Spěváčková
Michaela
Kilingerová
Markéta
Brothánková
Marie
PaedDr.
Vojáček
Martin Ing.
Švarc
František
Ducháček
Josef Ing.
Boušová
Iveta Mgr.
Janko
Karel
Turnerová
Lenka
Ing. CSc.
Klivický
Milan

věk

abs.

Pořadí
Mandát
zvolení

v%

35

NK

BEZPP

454 12,63

1

*

41

NK

BEZPP

374 10,40

2

*

35

NK

BEZPP

370 10,29

3

*

50

NK

BEZPP

242 20,40

1

*

44

ČSSD

ČSSD

193 12,99

1

*

57

ODS

ODS

842 13,11

1

*

50

ODS

ODS

602

9,37

2

*

39

ODS

ODS

635

9,89

3

*

36

ODS

ODS

542

8,44

4

*

53

ODS

ODS

593

9,23

5

*

64

ODS

ODS

596

9,28

6

*

13

Vinoﬁ international
Otevření nové radnice
v našem partnerském městě
Schulzendorf
9.7.2010 navštívili starosta
F.Švarc s kronikářem F.Filipem
partnerské město Schulzendorf
při příležitosti slavnostního otevření nové radnice. Gratulujeme
starostovi Markusovi Mueckemu,
všem obyvatelům a všem pracovníkům radnice k nádherné stavbě.

Partnerské město Prague, Oklahoma

4.10.2010 byla podepsána smlouva o partnerství s dalším městem,
tentokráte je to Praha – stát Oklahoma USA.
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Mezinárodní příměstský
tábor 2010

Po stopách Karla IV.
Jako asi všichni moji kamarádi
jsem se neuvěřitelně těšila na mezinárodní tábor, kam měli přijet
sousedi z Německa. Mezi sebou
jsme se měli dorozumívat anglicky, a tím si angličtinu vylepšit.
Hned první den jsme se my, české děti, ubytovaly ve školní družině a šly se koupat do velikého bazénu pana starosty Švarce. Bylo to
úžasné zchlazení a příjemná zábava. Ne všichni z tábora jsme se
dobře znali, a tak jsme se seznamovali.
Zanedlouho do školní družiny
vtrhla „banda“ dětí. Němci už jsou

tu! Nervozita mě přešla a šla jsem
za dětmi do pokoje. Tolik Němek?
Ano, bylo jich 13 ku dvěma Češkám.
Němci se vybalili a šli se navečeřet. U nich v Německu si zřejmě
nechodí pro jídlo až k okénku paní kuchařky, a tak si u nás v Česku museli stoupnout do fronty.
Změna je život.
Po večeři jsme se šli projít do
Ctěnického parku, kde jsme našli
malý deníček kluka, který pátral
po pokladu Karla IV., no a o tom
to všechno bylo. Náš tábor se totiž jmenoval Po stopách Karla IV.
A tímto dnem začalo dobrodružství hledání pokladu a rozšifrování zkratek v deníčku.
Krásnou procházku jsme zakončili seznamováním se. Anglicky samozřejmě. Někdy to bylo
zvláštní, protože na vás Němci
mluvili napůl Německy a napůl
Anglicky.
Druhý den jsme museli všichni
brzy vstávat, protože se jelo na
Pražský hrad a na Petřínskou rozhlednu, kde to bylo úžasné.

V srdci Prahy
Legrační vojáci před branou
hradu se zkameněle dívali na kolemjdoucí. Petřínskou věž jsme
navštívili po hradu, kde jsme šli
pěšky až nahoru. Dolu do centra
jsme se svezli lanovkou. Poté jsme
pokračovali tramvají na metro
a domů.
V pondělí se jelo opět do Prahy.

Na Petříně

Tentokrát to byla spíše procházka
srdcem města: Prašná brána, Staroměstské náměstí a náš Orloj,
Karlův most, Kampa. Máme to ale
krásné památky a trpělivé paní vychovatelky.
Večer nás čekaly ruční práce jako třeba dělání malých erbíků či
navlékaní korálků ve Vincentu.
Dokončení dne nastalo zápasem
ve fotbale! Češi vs. Němci.
Úterý. Krásný den, jako stvořený pro návštěvu nedobytného
hradu Karlštejna! Cesta autobusem byla krátká a někteří si v něm
přispali. Na Karlštejn byl krásný
pohled zdola. Nikdy jsem nebyla
uvnitř hradu. S táborem jsem se
tam mohla konečně podívat.
Po návštěvě hradu jsme se kousek odtamtud zastavili v Koněprusích, kde na nás nečekaly jen
krápníky, ale také obrovská z-z-zima.
Po příjezdu z Koněprus jsme se
šli koupat do toho nádherného bazénu pana starosty.
Ve středu jsme jeli autobusem
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do Dřevčic. Starověké hradby, kde
pro nás byly přichystány hry
a skvělý oběd. Měla jsem radost,
protože mé sestře, která má alergii na lepek, uvařili jídlo jako nám
a dokonce jí udělali i zvláštní
moučník. Mňam! Z Dřevčic jsme
odpoledne vyrazili pěšky na Jenštejn. Ach jo.. Němci jsou bohužel
líní a otrávení z naší krásné procházky. To zamrzí. A ještě více,
když se rozhodnou jít domů a my
Češi nemůžeme na hřiště.. Nevadí.
Na čtvrtek jsme se všichni jistě
těšili. Konečně se Němcům splní
sen. Koupačka celý den, žádné túry, jen voda. Ale copak? Každý národ jel do Čakovic sám. Celý den
skotačení ve vodě, svačinka na dece, zácpy na tobogánu a spoustu
další zábavy jsme my Češi prožili
na koupališti.
V pátek jsme se (jen ČEŠI) vy-

pravili do naší Z00. Německé děti
s vychovatelkami šly, jak jinak,
než nakupovat. My jsme se raději
prošli pavilonem opic, viděli jsme
ptáky, slony, žirafy, zebry a spoustu dalších zvířátek.
V sobotu vyvrcholil hlavní den.
Konalo se totiž představení ve
Ctěnicích, kde jsme předvedli, co
v nás je. Počínaje tanečky a pantomimou a konče opravdovými
scénkami. Ale ještě předtím jsme
šli hledat zkratku SVO, pod níž by
se měl ukrývat poklad Karla IV.
Našli jsme. Podělili jsme se o odměny a prošli se až do Satalic.
V příjemném deštíku jsme se pak
vraceli domů, kde jsme se už chystali na večer. K večeři bylo lehké rizoto od paní kuchařky Hradilové. Ve Ctěnicích jsme se
dojedli kukuřicí, špízy nebo klobásami. Jak se začalo stmívat, vy-

V zoologické zahradě
razili jsme zpět do družiny, kde
jsme strávili poslední noc. Byl to
krásný tábor s krásnými zážitky
a skvělými lidmi.
Moc bych chtěla poděkovat panu starostovi Františku Švarcovi.
Dále Kláře Löwensteinové, Hance
Srnové, Evě Harmachové a paní
kuchařce Hradilové, které s námi
měly strpení a s návštěvníky někdy nepříjemné chvíle, ale už je to
za námi. Jsem ráda, že jsem potkala skvělé kamarády. Snad si to
někdy zopakujeme.

Ze Ïivota Vinoﬁe

27. 6. 2010 starosta F. Švarc s farářem P. Jančíkem
a dětmi z družiny položili květiny u pamětní desky Dr.Milady Horákové. Letos uplynulo 60 let od její vraždy komunistickým režimem. Čest její památce.
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Další z případů vandalismu ve Vinoři – 19. 6. 2010
byla ukradena střecha z Černínské kaple na hřbitově.
Doufejme, že policie dopadne pachatele, kteří nemají úctu ani k místům posledního odpočinku zesnulých a kvůli pár korunám vlastního prospěchu zničí díla našich předků...

15. 7. 2010 První pohádkový čtvrtek na dětském
hřišti Dlabačov začal vskutku příjemně. Po horkém
týdnu nás osvěžil vlahý deštík. Kulisy neponičil, diváky neodradil. Když smutná princezna našla svého
myslivce a čarodějnici s čertem dozněl svatební pochod, děti si vyzkoušely práci s maňásky. „Princezna
Jiřinka“ rozdávala zmrzlinu a když došla neváhala
zcela „neprinceznovsky“ nasednout do auta a obratem doplnit zásoby. Nakonec si všichni na ohni opekli buřty a s pocitem příjemně prožitého podvečera
se rozešli domů. Pohádkový čtvrtek u Dlabačů se velice vydařil. Dík patří pořadatelům, divadlu i návštěvníkům.

14. 8. 2010 se konal rockový koncert v areálu stavebnin Václava Dlabače.
Děkujeme pořadatelům, účinkujícím i návštěvníkům za jedinečný zážitek. Děkujeme i našim obyvatelům, zvláště v blízkém sousedství, za toleranci zvýšené hlukové hladiny do 23. hodiny.

26. 8. 2010 Proběhla brigáda V Obůrkách. Děkujeme všem obětavým občanům a firmě V. Dlabač za vynikající práci. Perfektní byly především naše děti, maminky a kronikář. Škoda, že účast nebyla vysoká. Tak
třeba příště. V každém případě se ještě u nás najde pár
lidí, kterým není znečištění našeho okolí lhostejné...

Přestože byly prázdniny v plném proudu, vypravili
se 4. srpna ředitel školy s ředitelkou školky spolu se
starostou na obhlídku možných dodavatelů nové třídy MŠ. Přes momentální nedostatek financí na stavbu je snaha otevřít další třídu MŠ od ledna příštího
roku. Děkujeme paní ředitelce Kovářové i řediteli Tellerovi za jejich obětavý přístup k této věci.

31. 8. 2010 se sešla parta lidí, aby tahali klády k povalovým lávkám naší naučné stezky – tentokráte až
ke studánce. Díky všem, Milanovi Klivickému, Honzovi Červenkovi, Standovi Hrehovi, Rendovi Neuwirthovi, Zdenku Hertlovi a Frantovi Švarcovi.
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„Pohádkové přivítání nového školního roku“, které se konalo 5. 9. 2010 bylo mimořádně vydařenou
akcí ve Ctěnickém zámku se spoustou atrakcí, šermíři, skákacími hrady, cukrovou vatou, Josefem Zímou
a Patrolou. Děkujeme pořadatelům, kteří ve spolupráci se všemi okolními starosty – A. Samkovou,
V. Vrecionovou, J. Jarolímem, P. Žďárským, I. Kabickým, V. Vaňharou a F. Švarcem, tuto akci připravili.
Druhý pohádkový čtvrtek 02. 09. 2010 začal zapleteně – popleteně.
Měnilo se místo, kde se bude hrát. Oznamovali se
změny změn. Naštěstí diváci se zorientovali v nastalém zmatku a přes nepříznivé deštivé počasí se jich
dostavilo na Dlabačov opravdu hodně. Děkujeme
všem, že neváhali, oblékli pláštěnky, vyzbrojili se
deštníky a přišli. Drobný deštík nám nezkazil ani chuť
na opečené buřty ani dobrou náladu.

17. 09. v 11.00 hod proběhlo slavnostní otevření
nové bezbariérové služebny městské policie za přítomnosti náměstka primátora R. Blažka, ředitele MP
Praha p. Kotrouše, ředitele MP Praha 9 p. Oliče a celé řady dalších policistů a našich občanů, v čele s místostarostkou I. Boušovou a tajemnicí D. Petrovou byla městské policii předána do užívání nová služebna
vybudovaná z bývalé garáže úřadu.
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22. 09. 2010 – slavnostní otevření Naučné stezky
Vinoř – Jenštejn s 5 zastaveními. Další etapa by měla
pokračovat k hradu Jenštejn a do Ctěnického zámku.
Cílem je vytvoření Okruhu Satalice-Vinoř-Jenštejn-Ctěnice-Vinoř s kvalitou cest vhodnou i pro vozíčkáře. Děkujeme sponzorům firmě Strom, Stavebniny Václav
Dlabač, Z.Švarc, stejně jako všem obětavým pomocníkům, brigádníkům, maminkám a dětem, kteří se na
úpravě a úklidu před otevřením podíleli.

Návštěva předsedkyně PS Parlamentu ČR, paní Miroslavy Němcové ve Vinoři
5. 10. 2010 návštívila předsedkyně PS Parlamentu ČR, paní Miroslava Němcová Vinoř a beseda
s ní proběhla v neobyčejně srdečné a přátelské atmosféře. Vedle Vinořáků se návštěvy účastnili senátor za Prahu 9 Tomáš Kladívko,
starostka Čakovic a zastupitelka
hl.m.Prahy, paní Alena Samková
a starosta Satalic, Vojtěch Vaňhara. Starosta Švarc zdůraznil, že
všechny hosty spojují pracovitost,
korektnost a především slušnost.
Paní Němcová odpovídala na četné dotazy zúčastněných a zapsala
se do naší kroniky. Velice působivé bylo i vystoupení dětí z naší mateřské školky a bývalé rychtářky
Obce baráčnické, tetičky Patrasové. Po zdařilé besedě následovala
krátká prohlídka Ctěnického areálu a rozloučení. Od paní předsedkyně jsme obdrželi pozvání
k návštěvě Poslanecké sněmovny.
Děkujeme a rádi se opět kdykoliv sejdeme...
Letní školka ve Vinoři
Vážení čtenáři a rodiče,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zkušenosti s Letním příměstským táborem, který ve Vinoři pořádal pro děti navštěvující
zdejší školku Dům dětí a mládeže
Praha 5. Letní příměstský tábor
proběhl ve dnech 1. 7. 2010 16. 7. 2010 v prostorách Základní
školy a Mateřské školy ve Vinoři.
Chtěla bych tímto poděkovat Městské části Praha - Vinoř, Základní
škole a Mateřské škole ve Vinoři za
pronajmutí těchto prostor. Především velký dík ale patří těm, kteří
přišli s nápadem na uskutečnění
tábora, organizátorům této akce,
panu Janu Fialovi z DDM Praha 5
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a zkušenému pedagogickému dozoru paním učitelkám Michaele
Spěváčkové a Světlaně Padalíkové,
které se o naše děti vzorně a s láskou staraly. Pro děti byl připraven
velmi pestrý a zajímavý program.
Myslím, že děti nezapomenou na
pohádkový výlet na hrad Jenštejn,
na výlety do Botanické zahrady
v Praze - Tróji, na zámek a jízdárnu ve Ctěnicích, kde jezdily na koních, na návštěvu centra Prahy,
projížďku na lodičkách po Vltavě
a pozvání na oběd do pizzerie Maestro od paní Šmukové, dále na
povídání s oblíbenou a známou čarodějnicí Hátou, skákání na trampolíně u Valachů, návštěvu paní
z Muzea čokolády, kdy děti malovaly sladké obrázky z čokolády, na

kterých jsme si doma společně pochutnávali, a zejména na koupání
v bazénu u školky v parných červencových dnech. Ani kolektiv věkově smíšených dětí od 3 do 6 let
nebyl překážkou pro to, aby děti
mohly společně trávit prázdninový čas, byly šikovné, rozuměly si
a z výletů se vracely přímo nadšené. Také jim, usuzuji dle vyjádření
mé dcery, chutnalo, a to díky stravě z jídelny od pana Josefa Dvořáka na Mladoboleslavské 8 ve Vinoři. Na rozloučenou s „Letní
školkou“ uspořádali organizátoři
dne 16. 7. 2010 pro děti odpolední zahradní melounovou a zmrzlinovou párty s diskotékou, kam byli samozřejmě pozváni i rodiče.
Podle spokojenosti a nadšení

mé dcery mohu „Letní školku“, nebo chcete-li Letní příměstský tábor, ve Vinoři jen doporučit. Bylo
jí zde dobře a má na co vzpomínat.
Doufám, že tento první Letní
příměstský tábor nebyl ve Vinoři
posledním a bude se pod tak zkušeným pedagogickým dozorem
opakovat i v dalších letech. Pevně
věřím v podporu Městské části
Praha – Vinoř a Letnímu táboru
přeji, aby se stal ve Vinoři každoroční prázdninovou tradicí. Děkuji všem.
Kateřina Vlasáková
(celodenně zaměstnaná matka
dítěte, která řešila problém, kam
o letních prázdninách umístit
svou dceru, aby nebyla daleko od
rodičů)

NENECHTE SI UJÍT NÁSTùNN¯ KALENDÁ¤ FORMÁTU A4
„VINO¤ 2011“ SE âTRNÁCTI SNÍMKY VYNIKAJÍCÍHO FOTOGRAFA
MILANA J. LEIMBERGERA

V PRODEJI OD LISTOPADU 2010 NA Ú¤ADù Mâ PRAHA 9 – VINO¤
A U TRADIâNÍCH VINO¤SK¯CH PRODEJCÒ KALENDÁ¤Ò
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Ekoden Vinoř 2010

Rada mladých v čele s Klárou
Lowensteinovou, Veronikou Kocourovou a Honzou Červenkou jr.
ve spolupráci s MČ Vinoř a Pražskými službami, připravila na
23.10. pro děti i dospělé osvětovou akci Ekoden Vinoř 2010. Na této akci se mohli účastníci formou

názorných ukázek i kvízu dozvědět vše o třídění odpadů i ekologickém chování. Součástí této akce byl úklid naučné stezky až do
Štěpánovské ulice. Přestože nebyla účast veliká, nasbíralo se cestou
hodně odpadků. A Černá skládka
ve Štěpánovské? Přistavený kon-

tejner byl vrchovatě zaplněn velice brzy...
Škoda jen, že účast Vinořáků
nebyla příliš vysoká. Velký dík patří Radě mladých i všem účastníkům – dětem i těm starším, stejně
jako Pražským službám.

Dlabání na Dlabačově aneb Halloween ve Vinoři
23. 10. se v odpoledních hodinách sešlo na dětském hřišti v Dlabačově velké množství dětí i dospělých, aby si společně užili
příjemné odpoledne. Bylo připraveno perfektní zázemí k dlabání
dýní i skvělé možnosti pro pobavení všech. Samozřejmě nechybě-

lo ani občerstvení v podobě různých nápojů s tajemnými názvy
a špekáčků, které si mohl každý
sám opéct. Celá akce byla zakončena ohňostrojem. Za perfektní
přípravu a organizaci děkujeme
občanskému sdružení Prima den
a Stavebninám Dlabač.

Historie Vinoﬁe a okolí
70 let od smrti Karla Klimta
16. října 2010 to již bylo 70 let,
kdy zahynul Karel K l i m t, první
vinořský občan, který se stal obětí 2. světové války. Do exilu – Polska odešel z 1. na 2. srpna 1939,
odtud do Francie a nakonec do
Anglie. Zde byl zařazen k 311. čs.
bombardovací peruti. Z civilu radiotelegrafista na lince čs. aerolinií Praha – Brno – Piešťany – Ko-

šice – Užhorod byl takto zařazen
i u 311 bombardovací perutě. Plnou silou udeřila čs.bombardovací peruť poprvé 21. září 1940.
Cílem byly doky a přístav Calais,
kde byla zjištěna velká koncentrace německých invasních plavidel. Nálet byl úspěšný a zúčastnil
se jej i četař /seržant/ Karel Klimt.
Nešťastný byl však nálet dne

16.října 1940. 311 čs. bombardovací peruť provedla úspěšný nálet
na město Brémy, avšak při návratu byl jejich letoun Wellington
Mk1C „KX-T“ L 7844 napaden německým nočním stihačem a sestřelen u Osterwiecku v Holandsku. Z 6ti členné posádky se 2
jejím členům podařilo zachránit
se padákem, zbývajícím 4 se již
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nepodařilo letadlo opustit a v jeho troskách zemřeli, mezi nimi
i Karel Klimt. Jejich hroby jsou na
hřbitově v Doornspijku, okres
Oosterwalde v Holandsku. Kříže
na jejich hrobech jsou dnes nahrazeny pomníky s jejich jménem
a Čs.státním znakem. Zachránit se
podařilo čtř. E. Novotnému a čtř.
A. Šestákovi, kteří přežili německé zajetí a 20. 4. 1945 se vrátili do

Anglie. Jména Karla Klimta a dalších padlých jsou zapsána v Čestné
knize padlých v bitvě o Británii uložené v kapli Westminsterského
opatství a v České republice na
pomnících ve Vinoři, ve Kbelích
a na starém letišti v Praze – Ruzyni.
K 1. únoru 1947 byl Karel Klimt
povýšen na štáb.rotmistra letectva
v záloze a v roce 1991 k 29. 5. do

hodnosti podplukovníka letectva
ve výslužbě in memoriam. Za hrdinství a obětovaný život v boji
proti fašismu byl ještě 17. 7. 1946
vyznamenán in memoriam Čs.válečným křížem 1939 a 3. 6. 1946
Čs. medailí za chrabrost.
Vděčnost, trvalá památka a jeho oběť nemohou být nikdy zapomenuty.
/fi/

150 let od narození Antonína Nováka (7. 12. 1860 – 8. 1. 1945)
Antonín Novák byl vinořský rodák, významný zahradník a pomolog, který se proslavil svou prací a odborností v Bulharsku.
Odešel tam na doporučení profesora gymnázia ve městě Velké Tarnovo Karla Škorpila v roce 1892.
Podařilo se mu splnit všechno, co
od něj městská rada ve Veliko Tarnovo požadovala, to je založit
městské parky, okolí města doplnit o lesoparky a přestavět a upravit městský park. Za to dostal řád
Za občanské zásluhy od bulharského cara Ferdinanda. Na splnění těchto úkolů mu stačily 3 roky.
V roce 1895 přešel Antonín Novák za stejným posláním do Varny
a stal se městským zahradníkem.
Upravoval, přestavoval a zakládal
nové parky, zahrady a nové ovocné sady. Jeho prvním dílem ve Varně byla přestavba městské zahrady s bustou hraběte Ignatieva.
Největším dílem zde bylo ale přebudování a modernizace Primorského parku.Ten byl doplněn
o novou zeleň, výsadbu nových
stromů a okrasných keřů. K tomu
se dovezly i okrasné exotické druhy stromů až z Číny a mnoha dalších zemí z Asie. Zaopatřil si i sazenice a semena z Čech, Německa,
Maďarska, Francie a Holandska.
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Očkoval plané růže pro založení
růžových plantáží, kterými doplnil
architekturu Primorského parku
a dalších parků a zahrad. Ozelenil
bulváry výsadbou nových stromů,
především lip. Úcta k jeho práci
a k němu samotnému trvá dodnes.
U příležitosti 145.výročí jeho narození byla ve Varně uspořádána
na jeho počest výstava, na které se
podílela i Vinoř několika exponáty a dokumenty. Následně byla výstava uspořádána i ve Vinoři u příležitosti otevření Mateřského
centra.
Loňského roku, ve dnech 23.až
25.5.2009 navštívil na pozvání
primátora Varny pana Kirila Jordanova náš starosta p.František
Švarc s paní Varnu při příležitosti
slavnostního pojmenování centrálního náměstí před Primorským
parkem po Antonínu Novákovi,
který po přijetí bulharského občanství se jmenuje Anton Novak.
Ve dnech 18.až 20.9.2010 navštívila Vinoř bulharská delegace,
ve které byl i jeho vnuk p. Anton
Novak a předseda pobočky Čs.bulharského přátelství a člen zastupitelstva Varny p.doc.MUDr
Konstantin Trošev, CSc. Přítomni
byli i pracovníci Bulharské národní televize vedené paní Bistrou

Anton Novak (vnuk)
Barneba. Záběry z rodiště A.Nováka natáčeli v sobotu 18.9.2010 ve
Vinoři, 19.9.2010 ve Ctěnicích
a 20.9.2010 v Praze. Bylo nádherné počasí a bulharští hosté byli Vinoři, Ctěnicemi i Prahou nadšeni.
Mnozí z pracovního týmu byli
v Praze a v České republice poprvé. Po všechny 3 dny byl našim
hostům zabezpečen doprovod,
umožněna návštěva jeho rodného
domu, kostela, kde byl 9.prosince
1860 pokřtěn, prohlídka matričního zápisu o křtu, objekt tehdejší školy čp.21 atd. Byly to oboustranně radostné dny a doufáme,
že si budeme moci promítnout
film natočený u nás k velkému výročí 150.narozenin A.Nováka. Bulharští přátelé nám to slíbili.
/fi/

Ze Ïivota Vincenta a Bubliny

Kurz Pilates

Bezplatný počítačový kurz ve Vincentu

Ve čtvrtek 2. září začal ve Vincentu počítačový kurz
"V práci jako doma" pro maminky s dětmi na mateřské dovolené a nezaměstnané rodiče s dětmi do věku
15 let. Během kurzu je zajištěno hlídání dětí v Mateřském centu Bublina. Náplní kurzu je správa souborů
a složek Word, Excel, internet, e-mail. Projekt je financovaný z Evropských sociálních fondů a rozpočtu
hlavního města Prahy. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po
ukončení kurzu 27. října obdrží všech 22 absolventů
certifikát MŠMT platný pro celou ČR.

V úterý 7. září jsme otevřeli ve Vincentu kurz Pilates pod vedením lektorky paní Strakové. Pilates je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než 100 lety. Inspiroval se ve starých kulturách.
Cílem je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu
a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové
svalstvo svaly jako základ správného držení těla. Účelem je posílení centra – jádra těla tzv. „Gürtel“, nebo
„Power house“. Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé
svaly. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává,
spíše dodává energii. Metoda Pilates nepoužívá nespočetná opakování až do únavy svalů, naopak vytváří podpůrný systém pomocí pozvolného vypracování jednotlivých svalových skupin s cílem dosažení
harmonického celku. Pohybové sekvence jsou v každém programu promyšleně vypracovány tak, aby odbouraly špatné návyky a nenásilnou formou posílily
celé tělo a jeho držení.

Jazykové kurzy

Hudební škola ve Vincentu

V pondělí 13. 9. začaly ve Vincentu jazykové kurzy angličtiny, italštiny a němčiny.

V úterý 7. září začaly ve Vincentu hudební kurzy ve
hře na piano, kytaru a zobcovou flétnu pod vedením
pí. Dagmar Švarcrové z Hudební školy Pavla Hokra
(http://www.pavelhokr.cz).
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Ukázková hodina kurzu baby signs

V úterý 7. září proběhla ve Vincentu první ukázková hodina kurzu Baby signs pod vedením lektorky Bc. Radky Škochové. Program
znakové řeči pro slyšící batolata
Baby Signs (R) byl vyvinut profesorkami vývojové psychologie Kalifornské Davis University - Dr. Acredolo a Dr. Goodwyn. Ty účinky

znakování podrobně a dlouhodobě zkoumaly a výsledky jejich výzkumu prokázaly, že znakování
pomáhá položit pevné základy
efektivní komunikaci, které s dětmi zůstanou dlouho poté, co se
naučí mluvit a znakovou řeč opustí. Schopnost efektivně komunikovat vede k úspěchům ve škole,

v práci i v osobním životě. Zejména v době kdy se dětská mysl rapidně vyvíjí, umění dorozumět se posílí dětskou sebedůvěru
a usnadní navazování kontaktů
s ostatními dětmi i dospělými. Výsledkem je posílená emoční inteligence a nadprůměrné komunikační dovednosti.

Zelená úsporám

Výtvarníček

V úterý 14. září proběhla v Infocentru beseda Ekocentra Koniklec na téma úspor energií v domácnosti: zateplení budov, výměny oken, pasivní domy, ekologické kotle, tepelná čerpadla, solární kolektory.
Hovořilo se o možnostech úspor energií v rodinném
nebo bytovém domě, snížení nákladů hrazených za
energie v domácnosti a postupu při získávání finančních prostředků z programu Zelená úsporám.

V úterý 21. září začal ve Vincentu kroužek Výtvarníček pod vedením Moniky Lichtenbergové, Veroniky Růžičkové a Zuzany Hromadové. Děti se zde učí
malovat, stříhat, modelovat a kreslit.
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Hudební škola Yamaha class

V pondělí 20. 9. začaly ve Vincentu kurzy Hudební školy Yamaha class, které vede lektorka paní Zuzana Bartošová. Děti, které jsou odmalička hudebně

rozvíjeny, získávají kromě potěšení z hudby podvědomě i předpoklady k rozvoji jejich kognitivních
schopností. V kojeneckém věku vede poslech hudby
a „hudební brebtání“ písní k intenzivnímu propojování sítě nervových buněk v mozku. Při intenzivním
a aktivním prožívání hudby zvládají děti v tomto věku hudební komunikaci jako svoji druhou mateřskou
řeč. Ve věku od čtyř do pěti let dochází u dětí k výraznému rozšíření slovní zásoby. To je doba, kdy mají ideální předpoklady k pochopení hudebních vztahů a souvislostí. Neocenitelným vedlejším efektem je
skutečnost, že společným muzicírováním dochází
k nesrovnatelně výraznějšímu rozvoji sociálních
schopností a vztahů.

Návštěva infocentra v Kolovratech

Kurz předškolák

V pondělí 20. září jsme navštívili Infocentrum v Kolovratech, kam nás pozvala Mgr. Dagmar Volencová
z oddělení metodiky služeb Městské knihovny v Praze. Po úvodním slovu pana místostarosty ing. Marka
Ovečky promítla prezentaci kolovratského infocentra jeho vedoucí paní Blanka Oujezdská. Měli jsme
možnost zhlédnout fotky z akcí, které byly v infocentru uspořádány od jeho založení v roce 2002. Poté jsme si prohlédli prostory knihovny, získali kontakty a na závěr jsme obdrželi darem knihu o historii
Kolovrat. Děkujeme tímto vedoucí infocentra pí. Blance Oujezdské a Mgr. Dagmar Volencové za pozvání.
Kurzy orientálního tance
Ve středu 22.září začal ve Vincentu po prázdninové přestávce kurz orientálních tanců, který vede Dominika Nesládková z taneční skupiny Djamila Ruya(www.djamila-ruya.cz).

Ve čtvrtek 23. září začal ve Vincentu kurz „Předškolák“.
Tři kroky ke správnému mluvení aneb logopedie
jinak (pro děti 5 - 6 let). Specializovaný kurz s programem rozvoje předškolních dětí. Cílem kurzu je
motivační předávání vědomostí, učení formou hry
a posilování sebedůvěry dítěte. Významně podporuje školní úspěšnost dětí.
„Holky a kluci, pojďme si hrát“, povídat, putovat
s pastelkou, rytmizovat; uvolňovat pusinky, aby
správně vyslovovaly; prstíky, aby lehce psaly; ouška,
aby slyšela všechno důležité. Kurz přinese dětem rozvíjení slovní obratnosti, procvičování správné výslovnosti hlásek, podporu plynulé řeči, sluchového
vnímání a paměti. Vaše děti čekají příběhy s obrázky, říkanky, hádanky, obrázkové karty, zajímavé úkoly, grafomotorická cvičení jako průprava počátečního
psaní, upevňování sluchové analýzy a syntézy hlásek
k úspěšnému zvládnutí čtení.
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Oslava narozenin

V pátek 1. října v Mateřském centru Bublina oslavila své osmé narozeniny Natálka Martincová.
Přejeme všechno nejlepší.
Ježek ve Vincentu

Běh naděje

Sportovní akce Běhu naděje na podporu výzkumu
rakoviny se zúčastnilo v sobotu 9. 10. 2010 z MČ Vinoř, Satalice, Kbely, Čakovice a Letňany 110 lidí. Na
dobrovolném startovném účastníci darovali celkem
11.194,- Kč. Tyto peníze předali starostové městských
částí v cíli ve Ctěnicích pí. Wichové, koordinátorce Běhu naděje, která je dále předá České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně. Děkujeme taneční skupině Djamila Ruya
a Sboru dobrovolných hasičů Satalice za doprovodný
program ve Ctěnicích.

Šikulové

Do Vincentu se nám v pátek 1. října nastěhoval na
přezimování ježek.
V pondělí bude navštěvovat kurzy hudební školičky Yamaha, v úterý si zacvičí s dětmi v kroužku Šikulové, ve středu si zatančí v tanečkách pro nejmenší,
ve čtvrtek bude chodit do knihovny na veřejný internet a v pátek nám pomůže s úklidem ve Vincentu.
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V úterý 5. října jsme otevřeli ve Vincentu kurz Šikulové – cvičení pro děti pod vedením lektorky Romany Chadžievy.

Keramický podvečer

V úterý 5.10. proběhl ve Vincentu podzimní keramický podvečer pod vedením Moniky Lichtenbergové.

VINCENT, VINOŘSKÉ KULTURNÍ
A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Opočínská 364,
190 17 Praha – Vinoř
Kontakt: Vít Mokrý, ředitel
tel. 286 851 181 nebo 720 513 756
e-mail: vincent@praha-vinor.cz

Týden knihoven

V rámci akce „Týden knihoven“ jsme v pátek
8. 10. 2010 v místní knihovně připravili již tradiční
Pasování na čtenáře. Zúčastnili se ho žáčci druhých
tříd. Před paní knihovny a panem králem nám děti
přečetly úryvek ze své knihy, aby dokázaly své čtenářské umění. Král je pasoval na čtenáře a po zásluze byly odměněny Listem pasování. Děti, které již do
knihovny chodí, obdržely Diplom pilného čtenáře, tři
nejpilnější čtenáři si mohli také vybrat knižní dárek.
Do knihovny se také přišla podívat paní Kazilová
s dětmi z družiny. A děti z Výtvarníčku si přečetly pohádku O budce a naučily se namalovat zvířátka, která se do budky schovala.
„Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“

OTEVÍRACÍ DOBA MATEŘSKÉ CENTRUM BUBLINA:
Pondělí: 9.00 – 12.30, 15.00 – 17.00 ❘ úterý – pátek: 9.00 – 12.00
HLEDÁME AKTIVNÍ MAMINKY
které nám budou schopny jakkoli pomoci
s programem či organizační stránkou mateřského centra
(cvičení, rytmika, výtvarná činnost, divadélko, zpívánky atd.).
Umíte-li cokoliv, o čem si myslíte, že by mohlo zajímat i ostatní, dejte nám prosím vědět.

e- mail: vincent@praha-vinor.cz
TA N E Č K Y P RO N E J M E N Š Í V E S T Ř E D U
Taneční škola HIT pořádá každou středu 10.00–10.45 hod. od 3. 11. 2010 ve Vincentu TANEČKY PRO NEJMENŠÍ (děti od 3 let). Obsahem výuky je pohybová průprava, prvky baletu, tanečky (polka, valčík, disko
a jiné na motivy dětských skladeb). Vyučuje Hana Jozová-Dluhošová, absolventka konzervatoře J. Ježka,
členka Svazu učitelů tance Praha, lektorka s více jak 10ti letou praxí tance pro děti, absolventka SZŠ.

Informace a přihlášky: 286 857 448, nebo 602 194 636,
e-mail: ts.dluhosova@volny.cz, www.tanecniskola.kvalitne.cz
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K E R A M I K A H RO U V E S T Ř E D U
kroužek vhodný pro děti od 4 let.Vždy ve středu od 3. listpadu od 15 do 16 hodin
cena za 13 lekcí 1 300,- Kč.
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 13 dětí.

Přihlášky zasílejte na mail: knihovna@praha-vinor.cz
ORIENTÁLNÍ TANCE VE VINCENTU
OD 22.9.2010 KAŽDOU STŘEDU
16:00 – 17:00 kurz pro děti od 6 – 16 let (1.100,- Kč/ kurz, 14 hodin)
18:00 – 19:00 kurz pro ženy a dívky (a odvážné muže) mírně pokročilé
19:00 – 20:00 kurz pro ženy a dívky (a odvážné muže) začátečnice
(kurz pro mírně pokročilé a začátečnice 1.400,- Kč/ kurz, 14 hodin)¨
Kurzy povedou lektorky Dominika Nesládková a Iveta Macháčková.

Přihlášky zasílejte pí. Nesládkové, info@djamila-ruya.cz , tel: 776 714 718,
www.djamila-ruya.cz
HUDEBNÍ KURZY VE VINCENTU V ÚTERÝ:
VÝUKA HRY NA HUDEBNÍ NÁSTROJ – klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna.
Učíme se hrát pro vlastní potěšení, hrajeme písničky, které si sami vybíráte.
Výuka bude probíhat v Kulturním a vzdělávacím centru VINCENT.

Více informací na www.pavelhokr.cz . Kontakt: e-mail: pavelhokr@volny.cz
telefon: 608 745 262.
K U R Z Y P I L AT E S V Ú T E R Ý
Pilates je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než 100 lety.
Inspiroval se ve starých kulturách. Cílem je propojení a vědomá souhra těla a mysli.
Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání.
Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo svaly jako základ správného držení těla.
Lektorka: Pavla Straková, instruktorka PILATES LEVEL 1
Kdy:
vždy v úterý od 18.00 a od 19.00 hodin
Kde:
VINCENT, Opočínská 364, Praha 9 – Vinoř

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: vincent@praha-vinor.cz
V Ý T VA R N Í Č E K V Ú T E R Ý
Nová aktivita ve Vincentu. Každé úterý od 16 hodin probíhá výtvarka pro děti od 4 let Výtvarníček.
Kurz vedou dvě studentky střední výtvarné školy, obor grafický design.
Věříme, že budou malí výtvarníčci pracovat s radostí a s kroužkem budou spokojené děti i jejich rodiče.

28

Knihovna
O T E V Í R AC Í D O B A K N I H OV N Y
Úterý: 13.00 – 18.00
čtvrtek: 9.00 – 11.00, 14.00 – 19.00
Nové knihy ve vinořské knihovně
Dětské:

Pro dospělé:

Válka dinosaurů•Johnson Jinny

Zemřela jako Sadie•McBain Ed

Mravenčí ukolébavka
•Svěrák Zdeněk

Dívka,která kopla do vosího
hnízda •Larsson Stieg

Krávy, krávy•Svěrák Zdeněk

Vyrovnaný účet•Francis Dick

Léto modelky
•Pořízková Pavlína

Roztomilá mláďata

Power play. Nátlaková hra
•Finder Joseph

Život a lásky jedné ďáblice
•Weldonová Fay

Noční bouře•Coulter Catheria

Zakázaná láska•Smetana Miloš

Žežicha se neříká•Ester Stará

Plány a touhy•James P. D

Horský vavřín•Deveraux Jude

Poník v ohrožení
•Muellerová Dagmar

Nenadálé radosti

Safari klub •Snellman Anja

•Small Beatrice

Správné holky•Werner Jenifer

27 kostí•Nasaw Jonathan Yrsa

Půjčovna manželek
•Martin Eduard

Staré pověsti české
(pro malé děti)•Eislerová Jana

Úkryt hraběte Drákuly
•Březina Thomas
Tajemství stříbrných vlků
•Březina Thomas
Přízraky bez tváře
•Březina Thomas
Percy Jackson – Moře nestvůr
•Riordan Rick
Letopisy Narnie (všechny díly)
•Lewis C. S.
Válečná technika od oštěpu
po stíhačku
Tři mušketýři-komiks•Kopl Petr
Návrat do podzemí 4. díl
•Gordon
Když dinosaurům někdo umře
Cesta domů •Brown Laurene
Staré řecké báje a pověsti
•Eislerová Jana
Jak na zlomené srdce
•Schneider
Abeceda půvabu pro všechny
holky •Rabicová
Percy Jackson Prokletí Titátů
•Riordan Rick

Poslední rituál•Sigurdardottir
Ó, jak ti závidím!
•Pavlovská Halina
Když sob se ženou snídá
•Pavlovská Halina
Hitlerova mládež útočí
•Kessler Leo
Smrt Rommelovi
•Kerrigan John
Mars a Venuše si spolu začínají
•Gray John
Mé slzy zůstaly v Iráku
•Švecová Jana
Normální zázraky
•Obermannová Irena

Riskantní prázdniny
•Nopová Stanislava
Partyzánem•Obryňba N. I.

Příliš tenkej led
•Hamerová Zdena
Princip bumerangu
•Uhde František
Dárek•Nopová Stanislava
Kamínek•Petr Jákl
Tomio Okamura – Český sen
Iveto, sbohem
•Zlata Golda Dvořáková
Zápisky z cest
•Klaus Václav
Čarodějky po česku
•Nowak Jenny

Posel slunce•Smith Wilbur

Jak nenaštvat svého puberťáka
•Elias Zack

Království stínů
•Erskine Barbora

Jak mluvit s dětmi o sexu
•Trojan Ondřej

Zmizet•Soukupová Petra

Kuchařka pro rodiče malých dětí
•Gregora Martin

Rukojmí•Crais Robert
Pro práci zabíjet
•Nopová Stanislava

Malujeme nejen na trička
•Konířová Kateřina
Batika tie-dye•Pánková Jarmila
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Ze Ïivota ‰koly: závûr ‰kolního roku 2009 – 2010
Vystoupení kroužků flétny a dramaticko – recitačního
Na závěr školního roku, dne
17. 6., si žáci připravili pro své rodiče, sourozence či prarodiče vystoupení kroužků flétny a dramaticko – recitačního. Na flétničku
nám zahráli pokročilejší druháčci
a třeťáčci, ale také prvňáčci, kteří
pod vedením paní učitelky Mgr.
Ivety Koníčkové udělali velký kus
práce. Některé děti jsou velmi talentované a vystupují úspěšně
v obou kroužcích.

Po flétničkách se představili žáci druhých a třetích tříd, ale dokonce i šikovní prvňáčci, s divadelní hrou „Princezna ze mlejna“,
při které se zasmály všechny věkové kategorie. K vidění byl, samozřejmě v převlecích, vodník,
čert, Jean, Eliška, mlynář a další
pohádkové postavy.
Spolužákům, dětem v družině či
školce a seniorům jsme během roku zahráli Červenou Karkulku,

O třech kůzlátkách, Zlatovlásku
a kroužek završili Princeznou ze
mlejna.
I v příštím roce se můžete těšit
na další pohádky a vystoupení
kroužků flétny a dramaticko – recitačního.
Závěrem bych chtěla pochválit
žáky za jejich píli a snahu a poděkovat jim za opravdu pěkná vystoupení.
Mgr. Martina Hartlová

Rozloučení deváté třídy

Středa 30. 6. byla pro žáky devátého ročníku poslední příležitostí, jak se rozloučit se základní školou.
Po devíti letech pravidelné školní docházky se chtěli
rozloučit jak se patří. Připravili si program, kterým
chtěli poděkovat hlavně třídním učitelkám, které se
o ně starali jako o vlastní děti a také ostatním zaměstnancům školy.
V 9 hodin to všechno začalo. Nejdříve proslov ředitele školy a předání knih nejlepším žákům všech
tříd druhého stupně. Velkým překvapením pro všechny byl program členů školního divadla „Housle na
stromě“, kteří básničkami, písničkami a vtipy popsali každého z žáků deváté třídy.
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Nahnali do očí všech deváťáků slzy i smích. Poté nastalo loučení s učiteli. Proslov ke každému z nich, poděkování, předání květin a dárků, jako vděk za všechno, co je naučili. Pak devátá třída zazpívala píseň
Hallelujah a promítla přichystanou prezentaci s fotkami od první třídy. V očích studentů a dokonce i některých učitelů bylo vidět, že to nebyla obyčejná třída, a že všem nebo skoro všem bude chybět. I když
nebyla dokonalá, tak patřila k nejoblíbenějším na škole. A její třídní učitelka Jaroslava Hrubá na ni byla pyšná, když slýchala od ostatních učitelů, že je to jediná
třída, do které se vždy rádi vrací. Loučení zakončila
třídní učitelka a pan ředitel krátkými proslovy.

Ze Ïivota ‰koly: nov˘ ‰kolní rok
Dobrý den,
Prázdniny jako každý rok uběhly rychleji než loni a opět jsme se sešli 1. září ve škole. Letos jsme přivítali tři
první třídy, pro ostatní už není škola žádným překvapením, tak všem dobrou náladu hodně chuti do práce .
Organizace:
podzimní prázdniny
27. 10. – 31. 10. 2010
vánoční prázdniny
23. 12. – 2. 1. 2011
pololetní prázdniny
4. 2. 2011
jarní prázdniny
5. 2. – 13. 2. 2011
velikonoční prázdniny
21. 4. – 25. 4. 2011
vyučování končí ve čtvrtek
30. 6. 2011
Proč se učím?
Jedním z cílů našeho školního
vzdělávacího programu je, aby žáci pochopili význam učení pro život. Zajímalo nás, jak se nám daří
tento cíl naplňovat, a proto jsme
se žáků 5. B. v hodině slohové výchovy zeptali, proč se učí. Děti vytvořily mnoho pěkných textů,
z nichž jsme vybrali pár zajímavých postřehů. „Učím se proto,
abych byla chytrá a vzdělaná,
abych měla, až budu velká, dobrou
práci, manžela a děti. Kdybych nechodila do školy, neuměla bych
počítat a psát, mohli by mě ošidit.
Kdybych byla hloupá, nikdo by mě
nechtěl.“ (Natálie Tomášová) „Já
se učím, abych dodělala školu, měla dobrou práci a byla chytrá holka, jako je moje máma.“ (Pavlína
Reková) „Učím se, abych byla
vzdělaný člověk a měla dobrou
práci. Myslím si, že škola a učení je
důležitá část života pro každého.
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Někdy dostáváme od učitelů těžké
úkoly, ale každý se je pokusí splnit
a ukázat to, co v něm je a co se naučil.“ (Zuzana Minarčíková) „Do
školy se chodit musí, abychom
v budoucnu měli dobré povolání
a peníze. …Jak řekla Marie Terezie,
škola je povinnost. Mám ráda své

učitele, protože nás toho hodně
naučí.“ (Magdaléna Goligovová)
„Učit se, je pro mě hodně důležité,
protože pak si budu moct vybrat
hodně povolání, jako je třeba doktor, právník a tak. … To, co se ve
škole naučíme, budeme ve světě
moc potřebovat. (Petr Harmach)

Učitelský sbor 2010–2011

Třídy
Celkový počet žáků 321 průměr 22,9 žáka na třídu. V letošním školním roce máme poprvé 3 první třídy –
– a zřejmě ne naposledy.
Žáků
Třída celkem hochů dívek Třídní učitel
I.A
20
10
10 Eva Henzlová
I.B
20
11
9
Marie Vyskočilová
I.C
20
10
10 Michaela Králová
II.A
20
12
8
Iveta Koníčková
II.B
21
13
8
Blanka Kubíčková
III.
32
16
16 Jaroslava Řičařová
IV.A
20
11
9
Martina Hartlová

Žáků
Třída celkem hochů dívek Třídní učitel
IV.B
21
13
8
Soňa Tomková
V.A
25
15
10 Jaroslava Hrubá
V.B
25
14
11 Lenka Pobudová
VI.
28
8
20 Marie Brothánková
VII.
24
11
13 Adéla Kocmanová
VIII.
26
14
12 Iva Křemenová
IX.
19
9
10 Dana Chludilová

Nabídka kroužků:
Den

Kroužek

Čas

Učitel

Určeno pro

Po

Výt. vých.
Aj hrou
Keramika
Flétna
Sborový zpěv
Španělština
Badminton D
Badminton B

13:00–14:00
13:30–14:15
14-18 –2 sk.
13:00–14:00
14:00–15:30
14:40–15:25
14:30–15:30
15:30–17:00

Henzlová, Králová
Hartlová
Kocmanová
Koníčková
Pobudová
Hartlová
Kollarová, Cittová
Kollarová, Cittová

1.ročník
2.–3. roč.
2.–9. roč.
mírně pokročilí (II. tř.)
4.–9. roč.
7.–9. roč.
začátečníci
pokročilí

Flétna
Logopedie
Výt. vých.
Výt. vých.
Sborový zpěv
Kytara
Deskové logické hry
Badminton C
Badminton A

13:00–14:00
11:50–12:35
13:45–15:15
15:30–17:00
12:45–13:45
15:30–16:30
14:40–15:25
15:30–16:30
16:30–18:00

Koníčková
Henzlová
Obručová
Obručová
Králová
Koníčková
Hartlová
Kollarová, Titěrová
Kollarová, Titěrová

pokročilí (III.tř.)
1.–2. roč.
2.–5. roč.
6.–9. roč.
1.–3. roč.
5.–9. roč.
2.–4. roč.
mírně pokročilí
výběr hráčů

Divadelní kr.
Florbal
Florbal
Práce s počítačem
Badminton A+

14:00–15:30
13:15–14:15
14:15–15:30
13:45–15:15
17:00–18:30

Tomková
Sýkora
Sýkora
Teller
Titěrová, Teller

4.–9. roč.
3.–5. roč. ch
6.–9. roč. ch
4.–9. roč.
závodní hráči

Út

St
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Pozn.

nové

nové
nové
nové

nové

Den

Kroužek

Čas

Učitel

Určeno pro

Čt

Flétna
Dramaticko recitační
Čj a M v rébusech
Mladý zdravotník
Badminton B
Badminton A

12:30–13:30
14:40–15:40
13:30–14:30
15:30–16:30
15:30–16:30
16:30–18:00

Koníčková
Hartlová
Hartlová
Králová
Koll., Titěr., Cittová
Koll., Titěr., Cittová

1.třída
2.–4.roč.
2.–3.roč.
5.–9.roč.
pokročilí
výběr hráčů

Mladý zdravotník

13:00-14:00

Králová

1.- 4.roč.

Pá

Pozn.

nové

nové

Kroužky začínají obvykle koncem září nebo první týden v říjnu a končí koncem května nebo začátkem června. Kroužek s hodinovou týdenní dotací stojí od 400 do 700 Kč za za pololetí – podle počtu dětí a náročnosti na pomůcky. Kroužky s vícehodinovou týdenní dotací jsou úměrně dražší.
V nabídce je celkem 26 kroužků (kroužky badminton A a B jsou navíc vícekrát týdně). Toto množství je už
tak velké, že některé kroužky musí být nabízeny ve stejném čase. Některé kroužky otevřeny zřejmě nebudou, protože se nenajde dostatečný počet zájemců. Otevřené kroužky s upřesněnými časy a cenami budou
uvedeny v druhé polovině října na webu školy.
Sport
Jako každoročně byli v červnu
vyhlášeni nejlepší sportovci školy.
Za rok 2009/10 se jimi stali Veronika Slunéčková a Petr Kincl. Skupina nejlepších sportovců se 17.
a 18. 6. 2010 zúčastnila tradičního
cyklovýletu – tentokrát na Kokořín, Mělník.

●

● Novou sportovní sezónu jsme
otevřeli 24. 9. 2010 XXIV. ročníkem
běhu „Miranovy duby“, přeboru
školy v přespolním běhu. (foto viz
titulní strana). Běželo celkem 240
dětí v pěti věkových kategoriích. Výsledky a fotky jsou na webu školy.

Připravujeme
Pro letošní zimu jsme zajistili
na lyžařský kurz v termínu
5.–12. 3. 2011 Horský hotel Vltava
ve Strážném v Krkonoších, což je
velice pěkná lokalita se sjezdovkou přímo u hotelu.
Alfréd Teller, ředitel školy
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Ze Ïivota vinoﬁské farnosti
Náboženství ve Vinoři
Ve školním roce 2010 – 2011
navštěvuje výuku náboženství cca
30 dětí (6–16 let).
Zhruba polovina z nich jsou žáci místní ZŠ. Ředitel školy Mgr.
Alfred Teller inicioval možnost
vyučovat náboženství na škole
v rámci nepovinného předmětu
začleněného do ŠVP školy.

V dialogu s rodiči a vzhledem
k velkému věkovému rozpětí dětí, byla zvolena forma výuky na
faře ve třech skupinách. Výuka
probíhá vždy v úterý: 16.00 nejmladší (6–8 let), 17.00 starší
(9–12 let), 18.00 (13–16let). Věkové rozpětí je orientační. Výuka
náboženství vychází z metod

prožitkové celostní pedagogiky.
Děkujeme řediteli ZŠ za velmi
dobrou spolupráci, pomoc i podporu. Děti i rodiče této Městské
části mohou být spokojeni s otevřeností místní komunity, její
schopností vzájemně se obohatit
a přijmout.
Marie Nováková

Vizovjané ve Vinoři

sbor Kůrovci
Ve dnech 24. 9.–26. 9. Vinoř ožila moravským dialektem. Dva autobusy z farností Vizovice a Bratřejov navštívily vinořské farní
společenství. Co tyto farnosti s Vinoří spojuje? Mnozí z nás dobře
znají bývalého vinořského faráře
p. Jana Kutáče. Ten nyní působí
právě v těchto farnostech. Předloňská návštěva Vinořáků ve Vizovicích (návštěva farnosti a místního kostela , ale i sklepů Jelínka,
hospůdek s pravými valašskými
specialitami i veselý moravský ve-
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čer připravený místními) volaly
po odvetě.
Přibližně 80 Moraváků z Valašska obdivovalo nejen Vinoř,
ale i krásu historické Prahy,
Hradčany a jejich zahrady a vše
to, co je Pražákům drahé, ale také typickou pražskou pohostinnost. Sobotní večer vyvrcholil
posezením v centru Mariapoli Vinoř. Power – pointová prezentace zobrazila různé události ze života Vinoře (farnosti i městské
části), doplnila ji pohádka nepo-

hádka pro děti i dospělé a vystoupení místního sboru Kůrovci. Prezentace Vizovjanů a Bratřejovských měla spíše podobu
tekutou (výborná slivovička)
i jedlou (pravé valašské frgále).
Valaši jsou zpěvavý národ, ale Vinořáci se v ničem nedali zahanbit
a tak zpěvy zněly z oken centra
Mariapoli dlouho do noci.
Při loučení všem bylo jasné, že
nic nekončí. Příště nás čekají zase
za 2 roky Vizovice.
Marie Nováková

Sport
6. ročník tradičního tenisového turnaje
Auto Kout-centrum-Cup v Houštce

Vítězi hlavní soutěže i ceny útěchy se stali Vinořáci Teller-Plichta a Jirků-Klivický, hrobařem našich dvojic se stala obávaná dvojice Richter-Hlinka, která podlehla našim borcům až ve finále. A proč každého
udolala? Nikdo nenašel zbraň na tzv. „Richterovu vánočku“...

Stříbrný Adam Kout

Už podruhé si dojel Adam Kout pro stříbro v závodě Eurocupu Formule Renault 2.0. Zisk stříbrné medaile je o to cennější, že se to podařilo doma na Masarykově okruhu v Brně. Adam Kout se zúčastnil
i závodů nejsilnějších motokár - superracekartů a obsadil na Hockenheimringu 5.a 3.místo.
Přejeme mu, aby se dočkal splnění svého přání a po
vítězném závodě si mohl poslechnout píseň písní Kde
domov můj.
/r.č./

Blahopřání
Přejeme našim čestnýmu občanům, Miroslavu Klucovi a Jirkovi
Čadkovi brzkou rehabilitaci po operaci a připravujeme s ními veřejnou besedu na téma
sport fotbal a hokej.
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Ze Ïivota spolkÛ
Baráčníci a senioři

25. 8. 2010 se uskutečnila tradiční návštěva našich
baráčníků u souseda Horáka ve Vrchovanech. Krásné
prostředí, hezké počasí, vynikající občerstvení a skvělá nálada. Ať žije návštěva v roce 2011...

1. 9. 2010 Začátek školního roku oslavili i naši senioři – tradičně v Čínské restauraci. Další vydařená
akce.

2. 10. se v odpoledních hodinách konalo slavnostní sedění Obce baráčnické „Na Rychtě“. Byli přijati 4 noví baráčníci. V současné době mají baráčníci ve Vinoři již 50 členů a informační středisko je jim těsné...
Zahrádkáři
Zahrádkářská výstava 16. – 17. září
Výstavu pro Vás připravil ČZS-Vinoř, který zde ve
zdejší kolonii zahrádkářů – Bohdanečská ulice působí již od roku 1986. Tuto výstavu jsme pořádali poprvé. Chtěli bychom poděkovat všem návštěvníkům
za pozornost a kladné ohlasy.
Kolarová Martina

20. 08. 2010 na návštěvě u našich zahrádkářů.
Nikdo by jistě nehádal, že na tomto místě byla dříve skládka...
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První posvícenská zábava pěti spolků ve Vinoři.

Baráčníci, myslivci, rybáři, sokolové a zahrádkáři spojili své
síly a 17. září uspořádali v sokolovně ve Vinoři posvícenskou zábavu. Svou účastí a příspěvky do
tomboly navázali na staré dobré
tradice. O výzdobu sálu se postaraly děti z MŠ. V průběhu večera
všichni s nadšením přivítali překvapení v podobě tanečního páru, který, vzhledem ke svému vě-

ku, všem vyrazil dech. Dalším neméně příjemným překvapením
byly koláče, které na tento večer
pekly celé odpoledne tetičky baráčnice. Původně měla být zábava
o den déle, takto ale naprosto nečekaně dorazil i radní Varny pro
kulturu a předseda Spolku bulharsko-českého přátelství, Doc.
Troshev, který spolu s bulharskou
televizí přijel natáčet dokument

o našem rodákovi Antonu Novakovi. Dalším nečekaným hostem
byli paní Šulcová a pan Leimberger, který z Ameriky přivezl podepsanou smlouvu o partnerství
mezi městem Prague v Oklahomě
a Vinoří.
Zábava se velice vydařila a již se
těšíme za rok na další společné setkání. Děkujeme všem.
Rybáři

19. října se konal výlov rybníka Velká Obůrka. Kromě rybářů se zúčastnilo výlovu i velké množství přihlížejících Vinořáků, kteří si již během výlovu mohli
koupit čerstvě vyloveného kapra nebo amura.
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Sokolové

Pﬁijìte si zacviãit do sokolovny
Rodiãe a dûti 1,5 – 4 roky s rodiãi ãi prarodiãi (dítû mÛÏe b˘t i mlad‰í)
úter˘
9.30–10.30 hod.
stﬁeda 16.00–17.00 hod.
ãtvrtek 9.30–10.30 hod.
pátek 16.00–17.00 hod.

Îáci chlapci 7–15 let (míãové hry)
stﬁeda 17.00–18.00 hod.
pátek 17.00–18.00 hod.

Îákynû dívky 7–15 let /oddíl v‰estrannosti/
stﬁeda 18.00–19.00 hod.

Volejbal pátek 18 –20.30 hod.
Budeme velmi rádi, kdyÏ mezi nás pﬁijdou noví Ïáci, malé dûti a v pátek volejbalisté.
Tel.: 723 438 237 Rodiãe a dûti, Ïáci,volejbal
222 728 869 Îákynû, Ïáci

Kreativní trh Na Rychtě
v pátek 19. listopadu od 13 – 18 hod
a v sobotu 20. listopadu od 9 – 16 hodin.
Přijďte si prohlédnout výstavku quiltů technikou patch-work,
malovaný textil, nakoupit vánoční dekoraci z pedigu, látky, korálků, ze dřeva…
● děti si omalují dřevěné zvířátko s magnetkou
● maminky s dětmi mohou vyrobit dárek třeba pro

dědečka
● nebo si objednat pro tatínky malovanou mikinu
● tatínkové zakoupí manželkám originální malova-

né tričko
● babičky si zkusí vytvořit dekoraci technikou patch-

work
● pro

rodiče jsou připraveny didaktické, tvořivé
a naučné hry a hračky za internetové ceny.
Těší se na vás Ludmila Obručová
se spolupracovníky.
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Kronika
Blahopřejeme...
našim občanům, kteří ve 2.pololetí 2010 oslavili svá životní jubilea:
Červenec
LIEROVÁ Marie
KRÁSA Milouš
ANTOŠ Lubomír
HOŘEJŠÍ Irena
BARTOŠÍK Josef
POKORÁK František
HOLEČKOVÁ Zdeňka

83 let
70 let
82 let
82 let
70 let
84 let
82 let

Srpen
NEZBEDOVÁ Libuše
ZLATNÍK Petr
KLUCOVÁ Marie
MÍKA Miroslav
HORÁK František
HUBKOVÁ Jaroslava
LACMANOVÁ Věra
KOVAČOVÁ Jaroslava
MESTEKOVÁ Vlasta
JAROLÍMOVÁ Květoslava
VANDASOVÁ Květuše
KADLEC Vlastimil

70 let
70 let
70 let
75 let
85 let
82 let
80 let
70 let
80 let
80 let
81 let
82 let

PACOVSKÁ Věra
TROST Karel

80 let
87 let

Září
STELLOVÁ Evženie
OBRUČOVÁ Jarmila
KYŠPERSKÝ Karel
ZEMANOVÁ Lidmila
NEZBEDA František
RŮŽIČKOVÁ Jarmila
HANKOVÁ Věra
PTÁČNÍKOVÁ Danuše
ANTOŠ Václav
HORÁČKOVÁ Danuše

81 let
82 let
81 let
99 let
75 let
80 let
80 let
83 let
81 let
81 let

Říjen
SEVEROVÁ Vlasta
FUXOVÁ Soňa
HANKO Ondřej
TESAŘOVÁ Amálie
ŠULCOVÁ Helena
PODHORNÝ František

91 let
84 let
82 let
83 let
85 let
70 let

Blahopřejeme...
našim občanům, kteří svá životní
jubilea v roce 2010 teprve oslaví:

Listopad
RABOCHOVÁ Marie
FRANCÁNOVÁ Alenka
ČADKOVÁ Anežka
PAPAJOVÁ Margita
FAIFKOVÁ Marie
JAVOROVÁ Věra
PATRASOVÁ Věra
ADAMOVÁ Marie
HYKLOVÁ Ludmila
MARYSKO František
BLOVSKÝ Jaroslav
OBRUČA Lubomír
Prosinec
MARYSKOVÁ Marie
KOTOUČOVÁ Jarmila
ČADEK Jiří
HORÁČKOVÁ Marie
OBRANSKÁ Růžena
HLAVÁČKOVÁ Božena
KOCMAN Jaroslav
MORAVČÍK Jan
HANDREJCHOVÁ Pavlína
HOLÁ Věra
ANTOŠOVÁ Ludmila
KOTLAND Miroslav

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

Báseň pana Lubomíra Antoše, který v červenci letošního roku oslavil své 82. narozeniny
Mamince
Jsa otrokem usedlosti Mlýnku,
myslím na mládí a na maminku.
Její svatá duše žije s mojí
Statečná a krásná v míru, v boji.
Brouzdáme se spolu rodným krajem,
písní, hájů, s koťátky si hrajem.
Radonice, Vinoř i věž Jenštejna
kynou nám, když vycházíme ze mlejna.
Jdeme stezkou Karla Hynka Máchy
na víly zde líčil, na rarachy.
Hudba jeho lyry stéká údolím
A moje srdce říká já už nebolím.
I na Barunku myslím, božské dítě,
na naši paní Boženu Němcovou.
Ta maminko má vždycky osloví Tě
vírou a láskou, svou hudbou mollovou.

Za zimních večerů čítala si z knih,
co radostí a krás vstoupilo k nám z nich!
Dnes v ruinách tvých osiřelý Mlýnku,
Na své dětství myslím a na maminku.
Když se dralo peří a blikala lampa,
chytal se mráz dveří, v dálce spala Kampa
ta malostranská Nerudova
i Dobrovského, Wericha.
Vítr zpíval zlatá slova
a trubky zněly z Jericha!
Kde jsou bože ty dávné časy?
Dál šumí splav a stromů hlasy,
chválí Tě můj starý smutný Mlýnku.
Na mládí své myslím a na maminku!
17. 7. 2010 L.A.
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ADV SERVIS

☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

OPRAVY VOZIDEL – v˘mûna oleje, brzdov˘ch destiãek,
karosáﬁsk˘ch dílÛ, svûtel, tlumiãÛ, pﬁíprava vozu na STK, atd.
PNEUSERVIS – montáÏ, opravy a prodej nov˘ch a pouÏit˘ch
pneu za nízké ceny na osobní a lehké uÏitkové vozy, pouÏité
pneu skladem, v˘kup pneu a diskÛ, ve‰keré práce spojené
s pneuservisem provádíme na profi znaãkov˘ch strojích
V¯FUKY – oprava, montáÏ, prodej, nové v˘fuky skladem
AUTODOPL≈KY – zimní v˘bava, snûhové ﬁetûzy od 299 Kã,vãetnû DPH, nemrznoucí smûsi, autolékárniãka apod.
Dle dohody zajistíme i odvoz autovraku
ZAJI·TùNÍ OPRAVY HAVAROVAN¯CH AUT A VY¤ÍZENÍ
POJISTN¯CH UDÁLOSTÍ
MONTÁÎ TAÎNÉHO ZA¤ÍZENÍ

ADV SERVIS, PRAHA 9 – VINO¤, KE ML¯NKU 535

Po – Pá : 9.00 – 17.00
Tel.: 777 232 615
N OV É P N E U Z N Aâ E K
Kormoran, Barum, Kleber, Michelin, Nokian, Fulda, Pirelli, atd.

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: Mladoboleslavská 514, 190 17 Praha-Vinoř www.havrankova.cz
Email: advokat@havrankova.cz
Mobil: +420 777 793 303
Tel/fax: +420 286 580 249

D.L.Servis s.r.o.
U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Tel: 603 256 175, 266 610 667
zaměření staveb pro kolaudaci
vyhotovení geometrických
plánů – dělení pozemku, věcné
břemeno
● vytyčení vlastnických hranic
● znalecké odhady nemovitostí
● radonový průzkum – geologie,
hydrogeologie
● právní servis – kupní smlouva,
darovací smlouva atd.
●
●

www.area.cz

area@area.cz

● voda
● topení
● kanalizace
● elektro
● plyn
● stavební práce
● autodoprava
● zemní práce
● strojní čištění kanalizace
mobil: 602 356 908, 775 356 908
tel./fax: 326 329 969
e-mail: dl.servis@seznam.cz

V I NÁ R N A
U PÁJ I
www.vinarnaupaji.cz

Ná‰ podnik je v provozu jiÏ roku 1992
a od té doby nabízí ‰irokou nabídku
specialit zejména minutkov˘ch jídel.
Vybrat si mÛÏete i z velké nabídky nápojÛ.
Rádi pﬁipravíme i svatební hostinu
ãi pﬁíjemné zázemí pro jakoukoliv jinou
spoleãenskou událost. Tû‰íme se na vás
u pﬁíjemnû roztopeného krbu!

Klenovská 253, 190 17 Praha 9 – Vinoﬁ
Otevírací doba Po – So 18:00 – 23:00, v nedûli zavﬁeno
Rezervace na tel. ã. 607 741 676 a 286 853 082

TANEČNÍ ŠKOLA
PRAHA
HANA DLUHOŠOVÁ
Tel.: 602 194 636
http.//: tanecniskola.kvalitne.cz
ts.dluhosova@volny.cz
pro dospělé – KD Letňanka, Praha 9
taneční v páru zahájení v říjnu 2010
Pondělí
začátečníci 19:00 – 20:30 hod.
pokročilí
20:30 – 22:00 hod.

■

pro děti – tanečky pro nejmenší od 3 let
Pondělí
ZŠ Kbely 15:00 – 15:45 hod.

■

pro děti ZŠ – ZŠ Kbely, Ďáblice, Č. Most, aj.
po – pá
dle rozpisu
■

latin dance pro ženy – Sluníčko Kbely
Středa
20:00 – 21:15 hod.

■
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Vinoﬁsk˘ advent
28.11. 2010 ● 17:30 Slavnostní rozsvícení vánoãního stromu
na Vinoﬁském námûstí, koledy v podání dûtí z M· a Z·
18:00 Koncert v kostele: pûveck˘ soubor KAMARÁDI
pod vedením Veroniky Dvoﬁáãkové-Îofákové
4.12. ● 10:00 – 20:00 Vánoãní trhy na Vinoﬁském námûstí
12.12. ● 18:00 Koncert v kostele: skupina SWING CHEEK
19.12. ● 18:00 Vánoãní koncert v kostele:
Jana a Václav SIBEROVI (Státní opera Praha)

