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Slovo starosty

Ahoj Vinořáci,
blíží se konec školního roku
a brzy začnou prázdniny a dovolené. Dalo by se říci, doba odpočinku a klidu. Po celoročním úsilí
našich dětí a učitelů jistě plně zasloužená. Na úřadě tomu ale bude
jinak, chceme dokončit výstavbu
malometrážních obecních bytů
a rekonstrukci staré školy na Vinořském náměstí za účelem zřízení dvou tříd mateřské školky. K úspěšné realizaci obou akcí je ale
zapotřebí víc. U nových bytů upravit dvorek a zřídit odkládací prostory, u školky je to navíc zahrada,
hřiště, vybavení tříd a přípravny
jídel, včetně logistického zajištění.
Základním předpokladem je dovybavení školní kuchyně, aby
zvládla navýšení kapacity jídel. To
vše zhruba představuje 20 milionů Kč a to jsou téměř dva celoroční rozpočty Vinoře. Vzhledem
k tomu, že vše by mělo fungovat
už v září, je shánění potřebných financí momentální prioritou.
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Zastupitelstvo také rozhodlo,
že bude pořízena základní technika na úklid košů a malou údržbu
a zaměstnají se dva pracovníci na
poloviční úvazek. To by mělo přispět ke zvýšení operativnosti úklidu a čistoty okolo košů a na frekventovaných místech. Stejně tak
by se měla zkvalitnit údržba dětských hřišť. Cílem je podstatné navýšení košů a laviček v celé městské části.
Paralelně k tomu probíhá příprava dalších investičních akcí, jako je např. víceúčelové hřiště V Topolech, rozšíření sportovního
areálu, rekonstrukce školní kuchyně, obchvatová komunikace,
chodník do Ctěnic a Kbel s využitím i pro bruslaře, instalace nových zastávek MHD, stejně jako
dalších projektů. Takže honba za
financemi bude i nadále a doufejme jen, že se nějaké podaří sehnat.
Schválením nového jednacího
řádu dojde i k většímu zapojení

místních obyvatel do rozhodovacího procesu, každý se nyní může
vyjádřit přímo k danému bodu
programu ještě před hlasováním
zastupitelů. Rovněž se konečně
podařilo najít kompromisní cestu
ke zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva na net, i nadále
ale bude plné znění zápisu našim
občanům kdykoliv k dispozici
k nahlédnutí na úřadu. Připravuje
se i novela zákona o hl.m.Praze,
takže je možné, že po nabytí právní moci dojde k dalším úpravám,
věřím, že ve prospěch našich obyvatel.
Vedle těchto akcí probíhá celá
řada sportovních, kulturních i společenských akcí a já musím jenom
poděkovat všem, kteří se na nich
podílejí. Velice dobrá je i spolupráce s mateřskou školkou, školou, Radou mladých, Vincentem,
farářem P. Jančíkem, Ctěnickým
zámkem i s vinořskými podnikateli a spolky. Mimořádnou událostí byla i návštěva primátora
hl.m.Prahy MUDr. B. Svobody a jeho setkání s našimi baráčníky.
Na závěr si Vám dovoluji popřát
krásné prázdniny, příjemnou dovolenou, hezké léto, vzhůru do
plavek a vody a ať se nám všem
daří.
f.s.

Sloupek senátora

Vážení Vinořáci,
nová sezóna cyklistů (amatérů)
je v plném proudu a já jsem tak letos projel Vaší krásnou městskou
částí již vícekrát. Na některých
místech sice ještě musím kolo přenášet přes klády, podle Vašeho sta-

rosty to už ale brzy bude minulostí. Tak uvidím. Společně se starosty Vinoře, Kbel a Letňan usilujeme
o propojení těchto městských částí
zelení a stezkami, pokud se záměr
podaří, dojde k rozšíření možností rekreačního sportování. Pokra-

čují práce na Vysočanské radiále,
která propojí dálnici na Mladou
Boleslav s dálnicí na Teplice. To jistě ulehčí provozu i ve Vinoři.
Krásné léto a těším se na plánovaná i neplánovaná setkání
s Vámi.
Tomáš Kladívko

Místní úﬁad informuje
Programové prohlášení rozvoje městské části Praha-Vinoř 2010–2015
Program rozvoje MČ Vinoř navazuje na Program rozvoje MČ Vinoř 2007–2011 a stejně jako on
definuje podle tematických okruhů budoucí akce investičního i neinvestičního charakteru a konkrétní projekty, které přispějí
v pozitivním smyslu k rozvoji MČ
ve prospěch života obyvatel MČ.
Tento program rozvoje je připraven na základě rozpočtového vý-

hledu MČ a zohledňuje tak zdrojové možnosti MČ Vinoře ve spolupráci s hl. m. Prahou.
Níže rozpracovaný program
rozvoje MČ představuje konkrétní
výsledek v hledání rovnováhy mezi požadavky obyvatel, zájmy vlastníků nemovitostí, podnikatelského
sektoru, tlakem trhu a možnostmi
zdrojů MČ. Podle směrných ukazatelů územního plánu, který byl

schválen v roce 2005, respektuje
předpokládané navýšení obyvatel
Vinoře podle tohoto územního
plánu v konečné fázi na celkových
ca. 5.500, tj. kapacita MŠ 198 dětí,
kapacita ZŠ 555 žáků. Proto je zachování a rekonstrukce staré školy pro potřeby ZŠ a MŠ základní
nutností.
Jako obecná platforma pro formulaci cílů a směrů rozvoje MČ bu-
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dou dodržovány následující principy a přístupy:
● Respektování historie MČ Vinoř
● Dodržení nastaveného stop-stavu další výstavbě, popř. umožnění
výstavby pouze rodinných domků
– koeficient A.
● Otevřená komunikace s veřejností

● Zachování stávajícího konceptu
ÚMČ a další rozšiřování služeb
ÚMČ Vinoř
● Naplňování veřejných a soukromých zájmů ve vzájemném souladu a podle platných právních
předpisů s ohledem na budoucí
rozvoj Vinoře. Zajištění rozvoje
obce v souladu se zájmy a potře-

bami občanů a v souladu se zajištěním kvalitního životního prostředí.
● Zviditelnění Vinoře doma i v zahraničí
● Udržení tradic a spolupráce se
spolky
● Podpora podnikatelů a ochrana
soukromého vlastnictví

Efektivní organizace a administrativa obce, informovanost a komunikace s občany
● Efektivní organizace samosprá-

vy a úřadu MČ Vinoř, včetně zapojení Rady mladých
● Ustanovení potřebných výborů
ZMČ a komisí, mimo výborů stanovených zákonem
● Realizace „Dobrovolnického centra“, kde by se sami občané podíleli na práci pro obec formou dobrovolné práce. Činnost centra
může být zaměřena i na další komunitní aktivity (spolupráce s výbory a komisemi)
● Rozšíření záběru zveřejňovaných informací – internetové strán-

ky, informační nástěnky, Vinořský
zpravodaj (zápisy ze zasedání zastupitelstev, jmenovité hlasování,
zápisy z kontrol, výběrových řízení, všech zakázek nad 100.000,-Kč, seznam osvědčených dodavatelů, registr smluv)
● Podpora projektu Bezdrátová
Praha pro zajištění bezplatného
internetového připojení k informačním stránkám Vinoře a hl.m.
Prahy na území Vinoře
● Zajištění informační telefonní
linky pro občany, kteří nevyužívají internet

Zrekonstruovaná úřední deska na budově ÚMČ

Oznámení každého zasedání
ZMČ občanům co nejširší formou
včetně místního rozhlasu, příprava zasedání v místě, kam se může
dostavit co nejvíce obyvatel MČ,
a tak transparentně dostát povinnosti ZMČ jednat veřejně
● Další rozšiřování a zkvalitňování služeb ÚMČ
● Modernizace a rekonstrukce
úřadu a jeho archivu, stejně jako
nové úřední desky
● Instalace informační tabule s popisy památných objektů
● Vydávání Zpravodaje MČ ve větším nákladu a dosažení snížení nákladů na jeho produkci nabídkou
většího prostoru pro inzerci
● Příprava a vydání dalších propagačních materiálů o MČ pro zatraktivnění a zpopularizování vinořského katastru
● Zajištění prezentace větších projektů pro širokou veřejnost
Odpovídá:
Starosta MČ, tajemník ÚMČ
Financování: rozpočet MČ
●

Veřejný pořádek a bezpečnost
● Intenzivní spolupráce s Policií
ČR a Městskou policií HLMP v rámci vládní „Strategie prevence kriminality“. Příprava a realizace
projektů sociální prevence, informační a poradenské služby
● Udržení místní služebny městské policie, zřízení pohotovostní
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24 hodinové linky na strážníka
přiděleného MČ a její zveřejnění
vhodným způsobem mezi občany
MČ
● Požadavek na noční pochůzkovou službu MP
● Zajištění důsledné kontroly průjezdu kamionů, rychlosti, pobíhá-

ní psů na veřejném prostranství
a znečišťování životního prostředí
● Realizace osvětlení v Prachovické ulici
Odpovídá:
Starosta, místostarosta K. Janko
Financování: rozpočet MČ

Sociální a zdravotní program
Příprava tzv. Komunitního plánu pro definování stavu a optimální podoby služeb sociální péče
v MČ. V souladu s tímto plánem
usilovat o získání grantu od příslušných orgánů
● Vypracování projektu a výstavba domu pro naše obyvatele – seniory MČ (na základě závěrů Komunitního plánu popř.rozšíření
stávajícího)
● Zajišťování přednášek a osvětové činnosti pro naše seniory
● Podpora zájmové kulturní a neprofesionální činnosti seniorů MČ
● Podpora zapojení mladých lidí
a ostatních občanů do poskytování služeb a péče seniorům, do činností pro seniory, do dobrovolných aktivit v MČ, a tím podpora
mezigeneračních vazeb (viz využití "Dobrovolnického centra")
● Zapojení seniorů MČ do oblasti
poradenské, lektorské, odborné,
●

vzdělávací apod. a využívání jejich
celoživotních zkušeností a znalostí
● Rozšíření služeb zdravotnických
zařízení (další dětská ordinace)
● Zajištění dopravy nízkopodlažním autobusem MHD s ohledem
na potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením v rámci dopravy z a do MČ
● Provedení analýzy úrovně spo-

lupráce se zdravotnickými zařízeními zřízenými na území MČ ve
vztahu k seniorům a vhodnosti
struktury lékařské služby první
pomoci pro seniory z MČ
● Zajištění rozvozu obědů osobám se sníženou pohyblivostí
Odpovídá: starosta,
místostarosta I.Boušová
Financování: rozpočet MČ

Dům pro seniory

Školství a volný čas
● Rozšíření kapacity MŠ na ca. 190
dětí a zajištění míst pro naše děti
starší 3 let
● Modernizace stávající MŠ (umývárna) a vnitroareálových komunikací
● Přestavba staré školy pro potřeby MČ Vinoř (přízemí pro MŠ –
umístění 50 dětí a tělocvična, 1.
patro pro potřeby ZŠ a mimoškolní aktivity)
● Revitalizace zahrady u staré školy pro potřeby MŠ
● Prověření možností zajištění
zdrojů financování výstavby nové
MŠ podle potřeb obce a na základě předpokládaného demografického vývoje v MČ Vinoř
● Zajištění dovozu jídel do MŠ ve
staré škole

Mateřská školka
● Podpora letních táborů pro předškolní i školní děti
● Modernizace kuchyně školy
a navýšení kapacity vaření

Podpora sportovní, kulturní,
společenské a osvětové aktivity organizací vyvíjejících činnost na území MČ

●
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● Udržení a rozšiřování mezinárodní spolupráce
● Podpora zřizování a udržování
dětských hřišť v lokalitách obytných souborů
● Budování cyklostezek, lesních
procházkových cest s lavičkami,
tzv. fitnes a naučné stezky při zakomponování do historicky vzniklého krajinného rámce v MČ a oko-

lí na základě projektů. To vše při
respektování úseku biokoridoru
tvořeného vinořským potokem
● Podpora aktivit pořádaných
VINCENTem a divadelními či pěveckými uskupeními
● Pravidelné organizování a podpora plesů MČ ve spolupráci s obyvateli MČ, podnikatelskými subjekty, organizacemi a spolky MČ

● Zajištění oprav a udržování by-

stavbu školky, školy apod.)
● Provedení studie možností využití obecních pozemků a budov
v katastru MČ Vinoř (budova
„ptáčkárny“ za starou školou, plocha vedle Normy atd.) ve spolupráci s ÚRM

● Vydání informačních materiálů
o MČ k její propagaci, jejichž obsah bude kromě jiného tématicky
zaměřen na využívání volného času v MČ a okolí, stejně jako na informace o místních možnostech
a důležitých organizacích
Odpovídá: Starosta a místostarosta MČ Iveta Boušová
Financování: rozpočet MČ

Bydlení
tového a nebytového fondu MČ Vinoř
● Iniciace změny stavebního zákona ve smyslu legalizace požadavku na zajištění infrastruktury
u větších staveb (příspěvek na vý-

● Zajištění výstavby malometráž-

ních bytů, z toho alespoň 2 stabilizačních
Odpovídá:
Starosta MČ, tajemník úřadu
Financování: rozpočet MČ

Sport a spolky
Podpora projektu golfového
hřiště Na Dlouhých, v případě nerealizace podpora lesoparku či jiné parkové úpravy
● Vybudování víceúčelového
sportovního hřiště V Podskalí
● Propagace a podpora sportovních klubů MČ Vinoř
● Podpora spolkové činnosti, spolupráce se všemi spolky, jejich zapojení do veřejné činnosti (plesy,
výstavy atd.)
Odpovídá: Starosta MČ,
místostarosta I.Boušová
Financování: rozpočet MČ
●

Fotbalové hřiště
● Rozšíření a výstavba sportovní-

● Vydání organizačního řádu pro-

ho areálu na fotbalovém hřišti

vozu sportovního areálu

● Zajištění celoročního kvalitního

● Pokračování v Naučné stezce do

úklidu komunikací a ploch v majetku nebo správě MČ
● Prosazení revitalizace zámeckého parku (Vinořský park) u příslušných orgánů HLMP
● Výstavba lesních ploch na území katastru Vinoře (prameniště
Ctěnického potoka)

Ctěnic, úprava povrchů, zajištění
plné průchodnosti celé stezky
● Instalace odpočinkových laviček a odpadkových košů
● Revitalizace a odbahnění Cukrovarského rybníka, úprava okolí
k rekreačním účelům
● Zajištění minimálně jednoho

Životní prostředí
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pracovníka na okamžité práce –
opravy, údržba, sekání trávy, vysypávání košů, dovoz obědů, pomoc starým lidem ( viz. Dobrovolnické centrum)
● Likvidace černých skládek (viz.
Dobrovolnické centrum)
● Ve spolupráci s hl.m.Praha intenzifikace čističky odpadních vod

a prověření kapacity kanalizační
sítě
● Zabezpečení dostatečného počtu kontejnerů a velkoobjemových
kontejnerů v katastru MČ podle
potřeb obyvatel, resp. navýšení
četnosti svozů
● Zajištění svozu bioodpadu
● Podpora výstavby kompostárny
a sběrného dvora vedle zahradnictví Kbely
Odpovídá: Starosta MČ,
Místostarosta K. Janko
Financování: rozpočet MČ

Podnikání a služby v MČ
● Prosazení jiné formy využití Vi-

nořského zámku a jeho úplného
nebo částečného zpřístupnění
společně se zámeckým parkem
všem obyvatelům a návštěvníkům
MČ
● Využití rekreačního potenciálu
území MČ a nabídka nových odpočinkových prvků s doplňkovými službami návštěvníkům (viz.

Ctěnický zámek, Vinořský zámek,
golf atd.)
● Podpora udržení a rozvoje „zóny“ obchodů a drobných služeb
v centru Vinoře v rozsahu odpovídajícím kapacitě a potřebám
MČ
● Využití potenciálu průmyslové
zóny ke zlepšení služeb (nové prodejny)

Udržení a rozšíření spolupráce
s podnikateli v katastru Vinoře
● Vydání průvodce mezi Vinořskými podnikateli ve snaze zveřejnění jejich služeb
● Podpora turistiky, vybudování
Archeoparku
Odpovídá: Starosta MČ,
místostarosta I.Boušová
Financování: rozpočet MČ
●

Dopravní infrastruktura
Zklidnění provozu na všech našich komunikacích, hlavně pak na
Mladoboleslavské, Klenovské, Bohdanečské a Moravanské. Zavedení
a zintenzivnění pravidelné kontroly rychlosti a průjezdu kamionů ve
spolupráci s Policií ČR a Městskou
policií HLMP a dosažení omezení
rychlosti projíždějících vozidel,
resp. průjezdů nákl. automobilů
● Vypracování studie zklidnění
dopravy pomocí kruhových křižovatek, retardérů či jiného řešení
(Mladoboleslavská, Chaltická,
Bohdanečská)
● Prosazování obchvatu Vinoře za
fotbalovým hřištěm s kruhovou
křižovatkou na Mladoboleslavské
ul. a následné propojení k mostu
mezi Satalicemi a Vinoří
●

Mladoboleslavská ulice – hlavní průjezd Vinoří
● Rekonstrukce mostů na Satalice
a Přezletice
● Dobudování chodníků na Ctěnice a podél Mladoboleslavské ulice
● Instalace měřičů rychlosti na Mla-

doboleslavské, Klenovské a Bohdanečské
● Instalace nových přechodů (Mladoboleslavská-Rašovská, Bohdanečská)
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Instalace zpomalovacích prahů
na hlavních komunikacích
● Zajištění spojení Černý Most,
Vinoř – Globus Čakovice
● Přehodnocení systému veřejných parkovacích zón v katastru
MČ z hlediska potřebnosti, únosnosti a časových limitů při preferenci rezidentů MČ
●

Vyřešení rizikovosti parkoviště
na Mladoboleslavské naproti hřbitovu – instalace chodníku
● Pozorné sledování vývoje celoměstského obchvatu Prahy (úsek
Satalice-Březiněves) a propojení
Vysočanské radiály. V případě
osvědčení propojení dálnic na
Mladou Boleslav a Teplice, inicia●

ce upuštění od realizace této části
obchvatu
● Instalace nových zastávek MHD
(Vinořská, Rosická, U zámku)
a optimalizace zastávek v Bohdanečské ulici
Odpovídá: Starosta MČ,
místostarosta K.Janko
Financování: rozpočet MČ

Investice městské části a hl. m. Prahy ve Vinoři
př. rozšíření stávajícího)
● Rozvod vody na hřbitově
● Umístění kolumbária
● V součinnosti s ŘKC (farností)
nalezení možnosti rekonstrukce
Černínské hrobky a tzv. hrobnického domku na zázemí hřbitova,
které by sloužilo jako víceúčelové
zařízení i jako smuteční síň pro
městskou část a veřejné WC. V souvislosti s případnou rekonstrukcí
Černínské hrobky usilovat o zápis
tohoto objetu do registru památkově chráněných objektů v ČR

Budování a úpravy
sportovišť a hřiště
● Výstavba sportovního areálu na
fotbalovém hřišti
● Vybudování víceúčelového hřiště V Podskalí
Černínská hrobka
Prostředky získané případným
prodejem majetku MČ investovat
do rozvoje MČ tj. na nákup nebo
budování investic. Nepoužívat získané finanční zdroje z prodeje
obecního majetku na běžné výdaje rozpočtu obce.
Generální opravy
a úpravy obecních domů
● Výstavba 7 bytů Mladoboleslavská 13
● Rekonstrukce a odvlhčení staré
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školy, včetně úpravy zahrady pro
potřeby ZŠ a MŠ (případně výstavba nových prostor MŠ v případě zajištění finančních zdrojů)
● Odvlhčení nové ZŠ
● Rekonstrukce školky – umývárna, venkovní komunikace
● Odvlhčení obecních bytových
domů
● Rekonstrukce rozvodů zdravotního střediska
● Vybudování veřejného WC
● Výstavba domu pro seniory (po-

Chodníky a komunikace
● Převod ulice Labětínská do sprá-

vy MČ Vinoř
Po dohodě s vlastníky převod
ulice Mechová do správy MČ Vinoř
a úprava povrchu
● Oprava ulice Lohenická mezi ulicemi Moravanská a V Žabokřiku
● Vybudování chodníků na Ctěnice a podél ulice Mladoboleslavská
● Rekonstrukce tzv. Svatováclavské cesty
●

Nadřazené investice:
● Čistička odpadních vodZ 6.

Z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř ze dne 24.3. 2011
I. Nové úkoly
● MZ souhlasilo se zřízením 3 par-

kovacích míst ze zatravňovacích
plastových dlaždic na pozemku MČ
p.č. 296/5 na náklady žadatele
● MZ na základě konzultace s odborem dopravy MČ Praha 19 –
Kbely a dopravním inspektorátem Policie ČR nesouhlasilo s osazením zpomalovacích pruhů v ul.
Velínská, s osazením ul. Velínská
dopravní značkou – zákaz vjezdu
a s odstraněním stávající dopravní značky – zákaz odbočení
vlevo
● MZ pověřilo starostu jednáním
s hl. m. Prahou o odkupu pozemků p. č. 1522/83, 1528, 1526, 91/2
PK, 91/12 PK do vlastnictví MHMP
a o následném převedení těchto
pozemků do správy MČ Praha –
Vinoř
● MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1377/14
a s návrhem na vklad do KN k.ú.Vinoř za min.cenu 100,-Kč/bm+DPH
v zákonem stanovené výši
● MZ souhlasilo s podpisem
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene
(částka 9000,-Kč + DPH v zákonem
stanovené výši) na uložení komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – optického vedení
a HDPE trubky s fa Vydis, s.r.o.
● MZ pověřilo starostu jednáním
se společností T-Systems Czech Republic v rámci vyjádření k dokumentaci pro územní řízení o možné koordinaci výkopových prací
s dalšími správci sítí na pozemcích
1577/160, 1582/56, 1582/55,
272/8, 272/7, 272/10
● MZ souhlasilo s umístěním vodovodní a plynové přípojky pro

p. č. 1353/1 dle předložené projektové dokumentace. Pozemek
p. č. 1361/5, jehož správa je svěřena MČ Praha – Vinoř, ze kterého budou přípojky vedeny k výše uvedenému pozemku, bude
dán do původního stavu. Poplatek za věcné břemeno bude 100,Kč/bm + DPH v zákonem stanovené výši
● MZ schválilo výsledek hospodaření MČ Praha-Vinoř – hlavní činnost za rok 2010. Hospodaření
skončilo přebytkem ve výši Kč
8,485.181,32
● MZ odsouhlasilo výsledek inventarizace s tím, že celková výše
majetku MČ Praha-Vinoř k 31. 12.
2010 je Kč 443,301.348,83. Tato
částka souhlasí s účetními stavy
● MZ schválilo navržený rozpočet
na rok 2011
● MZ souhlasilo s výsledkem hospodaření VHČ za rok 2010 – zisk
3.120.011,86 Kč
● MZ souhlasilo se zasláním finanční částky ve výši 3 500,- Kč na
účet Římskokatolické farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vinoři jako dar na opravu střechy kaple na
hřbitově
● MZ nemá výhrady k posunutí
hodiny začátku nočního klidu
z 22.00 hod. na 23.00 hod. dne
27.8. 2011 v den konání rockového festivalu na Dlabačově
● MZ souhlasilo s převodem hospodářského výsledku z roku 2010
KVC Vincent ve výši 8.000,- Kč do
fondu odměn
● MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy na byt č.5, Křemílkova 245 a na byt č. 7, Bohdanečská 399, Praha -Vinoř od 1. 5.
2011 do 30. 4. 2014
● MZ souhlasilo s prodloužením

nájemní smlouvy na byt č. 7, Bohdanečská 250, Praha-Vinoř od 1. 4.
2011 do 31. 3. 2012
● MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy na nebytový
prostor v č.p. 8 – bufet, od 1. 7.
2011 do 30. 6. 2015, za nájemné
1.800,-Kč/m2/rok u nebytových
prostor a 78,39 Kč/m2/rok u venkovních ploch. Od 1. 1. 2012 bude
možné valorizovat nájemné v souladu s nájemní smlouvou
● MZ pověřilo starostu jednáním
o možnosti provozování papírnictví i po další léta
● MZ nesouhlasilo s úpravou návrhu využití pozemku p.č. 1577/11
ze stávající míry využití území
z OV-B na novou míru využití OV-C
● MZ odsouhlasilo nové složení
kontrolního výboru
● MZ vzalo na vědomí odstoupení
R. Rytiny z funkce předsedy výboru pro ŽP a souhlasilo se zrušením
výboru pro ŽP a připojením činností týkajících se ŽP k Výboru pro
dopravu a bezpečnost – předseda
K.Janko – a se změnou názvu tohoto výboru na Výbor pro dopravu, bezpečnost a životní prostředí.
Dále bylo konstatováno, že agenda
povolování kácení dřevin přísluší
úřadu MČ Vinoř, resp. místostarostovi K. Jankovi. MZ souhlasilo
s personálním rozšířením výboru
pro dopravu, bezpečnost a životní
prostředí o dva členy z původního
výboru pro životní prostředí
● MZ nesouhlasilo s návrhem na
snížení sdílených daní pro hl.město Prahu a uložilo starostovi, aby
s tímto usnesením seznámil primátora hl.m.Prahy
II. Informace starosty
● zápis do MŠ : k zápisu se dosta-
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vilo 176 dětí ( v loňské roce 120
dětí), v prvním kole bude přijato
65 dětí, pokud se potvrdí otevření
školky na staré škole, bude přijato
dalších 50 dětí
● Školní kuchyně: kapacita již na
hraně, návrh na rekonstrukci
23mil., úsporná varianta cca 2mil.
– jen dovybavení
● TSK provádí opravy největších
výtluků, vzhledem ke špatné finanční situaci to jde pomalu
● byla podána žádost o svěření

pozemku za hřištěm na rozšíření
sportovního areálu
● územní řízení na čističku ( cca
trojnásobné rozšíření kapacity)
● zájezd do Itálie pro malý zájem
zrušen
● hodnocení internetových stránek Zlatý erb, nezískali jsme žádné ocenění
III. Připomínky zastupitelů
J. Ducháček: upozorňuje na nepřehlednost internetových strá-

nek, ponechávání starých informací, nutnost aktualizace a zlepšení přístupu k informacím
M. Kilingerová: dotaz na průběh výběrového řízení na dodavatele na školku na staré škole
Reakce starosta: výběrové řízení bylo vyvěšeno na úřední desce i elektronické. Byly osloveny
dvě firmy – Konstruktis a Norsunde. 8.4. otevírání obálek – kritéria:
85% cena, 10% termín dokončení
a 5% záruky.

Ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř ze dne 12.5. 2011
I. Úkoly
z minulých zastupitelstev
● MZ souhlasilo s odložením rozhodnutí o příspěvku na varhany
na červnové zasedání zastupitelstva, vzhledem k tomu, že 18.5.
proběhne jednání na MHMP
ohledně možnosti přidělení dotace na opravu Černínské kaple
a varhan
II. Nové úkoly
MZ souhlasilo se změnou rozpočtu k 31. 5. 2011 dle rozpočtového opatření č. 1/2011. Touto
úpravou bude rozpočet navýšen
o 6.622.100,- Kč (převedení dotace na výstavbu Mladoboleslavská
13, účelové dotace na rekonstrukci staré školy na MŠ, dotace
na výdaje spojené se sčítáním lidu,domů a bytů a dotace na
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti)
● MZ souhlasilo s ukončením nájemní smlouvy dohodou k 31. 5.
2011 na pronájem nebytového prostoru – garáže, Bohdanečská 97
● MZ souhlasilo s poskytnutím
30% slevy na měsíční nájemné ordinace nové dětské lékařky na období od 1. 4. do 30. 6. 2011. V případě, že v průběhu měsíce června
●
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2011 bude zahájen provoz ordinace, doplatí nájemce nájemné do
výše 100% za poměrnou část měsíce, kdy bude ordinace v provozu.
Služby spojené s užíváním nebytového prostoru od 1. 4. 2011 do
30.6.2011 budou hrazeny v plné
výši. Od 1. 7. 2011 nájemné za pronájem ordinace hrazeno v plné výši, bez ohledu na to zda, bude zahájen provoz
● MZ nesouhlasilo s odkupem pozemku p. č. 706 o výměře 16.810 m2
(pozemek pod Ctěnickým hájem
podél silnice na Přezletice) za cenu 300,- Kč/m2
● MZ nesouhlasilo s přímým odprodejem pozemku p. č. 1526
o rozloze 1810 m2 přímo MČ Praha – Vinoř a pověřilo starostu, aby
projednal s MHMP odkup výše
jmenovaného pozemku do vlastnictví hlavního města Prahy a následné převedení pozemku do
správy MČ Praha – Vinoř
● MZ nesouhlasilo s dočasným
umístěním skládky písku na pozemcích p.č.1578/33 a 1578/34
● MZ souhlasilo s umístěním značek „zákaz zastavení v ul. Klenovská v úseku mezi ul. Bohdanečská
a ul. Chaltická. MZ pověřilo tajemníka MČ Praha – Vinoř, aby

v součinnosti s dopravním odborem MČ Praha-Kbely zajistil jejich
instalaci
● MZ souhlasilo s umístěním kabelového vedení kNN na pozemku
p. č. 636/1 dle projektové dokumentace a pověřilo starostu podepsáním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného
věcného břemene.Vzhledem k tomu, že tento pozemek se nachází
v satalickém katastru pověřilo zastupitelstvo tajemníka zajištěním
převodu pozemku do správy MČ
Satalice
● MZ souhlasilo se záměrem prodeje pozemku parc.č.678 ve Ctěnicích
● MZ souhlasilo se záměrem zřízení dvou pracovních míst formou
dohody o prac. činnosti v rozsahu
80hodin/měsíc na drobnou údržbu
● MZ souhlasilo se záměrem nákupu techniky pro drobnou údržbu a úklid
● MZ souhlasilo se záměrem pronájmu dvou tříd v prvním patře
staré školy na Vinořském náměstí na 1rok obci Přezletice za účelem zřízení MŠ
● MZ souhlasilo s uvolněním finančních prostředků na minimální úpravu a dovybavení školní

kuchyně ve výši 1 750 000,- Kč
z prostředků určených na sanaci
obecních domů. Čerpání prostředků bude zajištěno tak, aby úpravy
mohly být provedeny během letních prázdnin. Sanace bude odsunuta na později
● MZ pověřuje pana Víta Mokrého
– ředitele Vincenta prověřením
možnosti zřídit ve Vincentu rodičovský klub s hlídáním pro děti,
které nebyly přijaty do MŠ
● MZ souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 6, Bohdanečská 249, Praha – Vinoř na
období od 1. 6. 2011 do 30. 9.
2011 s tím, že prodloužení nájemní smlouvy od 1. 10. 2011 bude dále možné pouze za určených
podmínek
● MZ souhlasilo s předčasným
ukončením nájemní smlouvy na
pronájem bytu č.1 Prachovická
č. p. 340 na žádost nájemce dohodou k 31. 5. 2011. Následně MZ odsouhlasilo na doporučení ředitele
školy nového nájemce pro tento
byt na dobu 1 roku
● MZ odsouhlasilo pronájem bytu
0+1 Mladoboleslavská 515 novému
nájemci, který byl vybrán bytovou
komisí z pořadníku žadatelů o byt
na základě počtu získaných bodů
přidělených dle bodového hodnocení. Doba nájmu byla stanovena
na 1rok od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012
s možností prodloužení
● MZ souhlasilo s ukončením nájemní smlouvy na pronájem bytu
Mladoboleslavská 235 na žádost
nájemce dohodou k 30. 6. 2011
● MZ schválilo nový Jednací řád
Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř
s účinností od 1. 6. 2011
● MZ neschválilo Statut KV zastupitelstva MČ Praha – Vinoř a plán
činnosti na rok 2011
● MZ odložilo bod jednání týkají-

cí se změn v redakční radě zpravodaje na červnové jednání zastupitelstva
● MZ souhlasilo s navýšením rozpočtu na výstavbu bytů Mladoboleslavská 13 o vícepráce – zařizovací předměty bytů (kuchyňské
linky s dřezem a baterií, digestoře a sporáky) do celkové výše
300 000,- Kč včetně DPH
III. Informace starosty

V. Diskuse
a připomínky občanů
● dotaz, zda již obec převzala výstavbu Moravské stavební V Žabokřiku
reakce starosta: převzetí je plánováno, dosud neproběhlo
dotaz na výměnu písku na dětských hřištích
reakce starosta: výměna a doplnění probíhá jednou za dva roky
●

● rekonstrukce staré školy byla za-

hájena, byl vybrán nejlevnější dodavatel, probíhá příprava vybavení
● pokračuje výstavba Mladoboleslavská 13
● Černínská kaple přešla do majetku hl. m. Prahy, budou zahájena jednání k získání dotace na
opravu
● delegace z Polska, plánuje se návštěva Polska a návštěva polských
dětí o letních prázdninách na příměstském táboře u nás
● tábor v Německu
● dokončení stavby Ekospol
IV. Připomínky zastupitelů
M. Brothánková:
● osvětlení Prachovická
● řešení problémů s přecházením
na křižovatce Mladoboleslavská –
Bohdanečská a problém s parkováním u Kooperativy
reakce starosta:
● osvětlení Prachovická bylo několikrát urgováno společně s opravou
úseku komunikace mezi Lohenickou a V Žabokřiku, je domluvena
schůzka
● bude se řešit, parkování bylo pokutováno, bylo domluveno, že
tam budou parkovat pouze malá
auta, pověříme znovu MP

● řešení sporů ohledně umístění
plotu Ekospolu, poděkování místnímu strážníkovi, který během
dvaceti minut donutil firmu posunout plot tam kam patří, ačkoli
žádnému úřadu, kterému toto přísluší se to nepodařilo
● dotaz na budování cyklostezky
za výstavbou Ekospolu a umístění košů
● dotaz na jednání o zastávce u Vinořského zámku
reakce K. Janko: cyklostezka by
měla vést ze Kbel do Vinoře za
stromovou alejí podél silnice. Součástí je i řešení umístění zastávky.
Umístění závisí na umístění kruhového objezdu před Vinoří.
Předběžně se počítá s umístěním
ve směru do Vinoře za objektem
jímky na plyn. Směrem z Vinoře
pak před kruhovým objezdem –
zatím je vše ve fázi zjišťovací studie.

dotaz na časový horizont realizace
reakce K. Janko: zastávky určitě
min 2–3 roky, cyklostezka by měla být dříve

●

● připomínka k cyklostezce, kterou by měl Ekospol vybudovat na
okraji svého pozemku. Obavy, aby
nebyl tento pozemek rozprodán
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na předzahrádky, potom by nebylo možné kolem ani procházet. Doporučení požadovat při kolaudaci
alespoň břemeno chůze, když nebude cyklostezka.
● dotaz na odvolání proti rozhodnutí ve věci výstavby Rezidence Vinoř, bylo podáno odvolání, dotaz
zda se MČ bude také odvolávat
● zapojí se Vinoř k jednáním
o územním plánu Přezletic, vzhledem k tomu, že výhledově se mají rozrůst na 6000 obyvatel

reakce starosta:
● MČ se neodvolala, Dubanská je
komunikace o šíři 5m a nelze trvat
na tom, aby byla pouze pro 8 domů,
které tam teď stojí, je potřeba umožnit příjezd i obyvatelům dalších plánovaných 7 domů, i v nejhorším zatížení bude po napojení dalších
domů menší průjezd vozidel než v jiných vinořských ulicích. Je těžké argumentovat s ohledem na šíři ulice.
Zbytek výstavby bude připojen na
Dražkovskou nebo obchvat.
● MČ se vyjadřuje negativně k plánovanému územnímu plánu, je

nutné, aby se negativně vyjádřila
hlavně Praha
● dotaz, zda je reálné, že bude developer čekat na vybudování obchvatu
reakce starosta: určitě bude čekat na vybudování čističky, bez
které neproběhne kolaudace, což
může trvat 3–4 roky
● byl přednesen příspěvek jako re-

akce na dubnové slovo starosty
zveřejněné na internetových stránkách a předán písemně, byl zveřejněn na internetových stránkách

Vandalismus ve Vinoﬁi
V květnu došlo na dětském hřišti Dlabačov ke krádeži madel
z herního prvku se skluzavkou. Je
velice bezohledné, že může někdo
ukrást věc, která slouží našim dětem k zajištění jejich bezpečnosti
při hře. Doufáme, že se nic podobného již nebude opakovat.

Na dětském hřišti „Opočínská“
bylo opraveno oplocení, jehož další část bohužel opět někdo poškodil. Prosíme všechny občany, aby
se snažili chránit děti před mož-
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ným úrazem a na jakékoliv nedostatky upozornili na
tel.: 286 851 114
nebo na adrese:
sekretariát@praha-vinor.cz
Hřiště jsou každoročně kontrolována odbornou firmou, ale k poškození, které může být pro děti
nebezpečné, může dojít kdykoliv.
Děkujeme.

Koncem května byl umístěn altán do Ctěnického háje a nové lavičky a koše do Obůrek. Bohužel
dne 6.června jsme řešili nepochopitelný vandalismus – odvalení
odpadkových košů a klád, připravených na budování dalších povalových lávek, do rybníka.
Děkujeme firmě Dlabač nejen
za instalaci, nýbrž i za výlov. Dou-

fáme, že altán, lavičky i koše zůstanou na svých místech a budou
sloužit k odpočinku našim občanům při procházkách Vinoří.

Vinoﬁ v roce 2011 v nûkolika statistick˘ch údajích
Každý rok k 23. březnu zveřejňuje Český statistický úřad základní demografické údaje o jednotlivých obcích a městských
částech. Pro informovanost občanů uvádíme některé z těchto údajů za naší městskou část:
K 31. prosinci 2010 měla Vinoř
celkem 3 736 obyvatel. Je to o 5
obyvatel méně než v roce 2009.
Ze 3736 občanů bylo 1841 mužů a 1895 žen. Obrácený poměr
byl v roce 2008 i v roce 2009. V roce 2008 byl celkový počet občanů
3 350, z toho 1729 mužů a 1621
žen a v roce 2009 to bylo z 3741
občanů 1916 mužů a 1825 žen.
Rozhodující příčinou poklesu
počtu obyvatel v roce 2010 v porovnání s rokem 2009 je počet připočet přistěhovaných do Vinoře
počet odstěhovaných z Vinoře

stěhovaných a vystěhovaných občanů.
Tyto výrazné rozdíly v jednotlivých letech jsou ovlivněny především dostavbou a kolaudací bytů a dokončením sídliště. V roce
2009 bylo v obci kolaudováno celkem 14 obytných domů s 300 byty a 4 rodinné domy s 5 byty. Naproti tomu v roce 2010 pouze 1
rodinný dům.
Počet narozených dětí byl v letech 2009 a 2010 téměř stejný.
V roce 2009 to bylo 66 dětí a 62
v roce 2010. V těchto údajích jsou
zahrnuty i děti narozené cizincům,
které jsou evidovány jiným způsobem než je předepsáno pro MČ.
Pokud jde o úmrtí našich spoluobčanů, zemřelo jich v roce
rok 2009
rok 2010
466
252
115
309

2009 celkem 26, zatímco v roce
2010 jenom 11 (5 mužů a 6 žen).
Rok 2011 tento počet překročil již
v 1. čtvrtletí.
Příznivější než v roce 2009 byl
počet uzavřených sňatků v poměru k rozvodům. V roce 2009 bylo
v městské části uzavřeno 20 sňatků a zaevidováno 13 rozvodů,
v roce 2010 to bylo 25 sňatků
a pouze 7 rozvodů. Tento příznivý
údaj je hluboko pod celostátním
průměrem.
Ještě jeden z údajů. K 31. 12. 2009
měla Vinoř 89 nezaměstnaných,
z toho 49 žen a 40 mužů. V roce
2010 se toto číslo bohužel zvýšilo
na 110, z toho 58 žen a 52 mužů.
Pokud by někoho zajímaly další údaje, je možné je najít na internetových stránkách, ale především za celé hlavní město.
/ fi /

V˘stavba a rekonstrukce ve Vinoﬁi
V loňském roce byla
započata výstavba bytového domu ve dvoře Mladoboleslavská 13. Plánovaný termín dokončení
je letošní září.
V květnu letošního roku začala rekonstrukce
staré školy. V přízemí budovy budou vybudovány
dvě třídy mateřské školky a potřebné zázemí
s tělocvičnou. Do těchto
tříd by mělo po skončení
rekonstrukce nastoupit
50 dětí. Jak rekonstrukce
probíhá můžete vidět na
fotografii.
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Jednorázové svozy kompostovatelného odpadu
Jednorázové svozy kompostovatelného odpadu – tj. tráva, listí, plevel,
ostřihané květiny, včetně větviček do průměru cca. 1 cm do kontejnerů
přistavených v určený den a hodinu na vybraných stanovištích:

8,00 – 8, 45
9,00 – 9,45
10,00 – 10,45
11,00 – 11,45
12,00 – 12,45
13,00 – 13,45
14,00 – 14,45
15,00 – 15,45

Bohdanečská, mezi domy č.p. 250 a 400
pod Normou
Mikulovická, u zahrady školy
Lohenická x Moravanská
Křemílkova, u dětského hřiště
V Podskalí x Urbanická
Uniga u garáží
areál fotbalového hřiště
16. 7., 17. 9. 2011
Bohdanečská–zahrádkáři
20. 8., 15. 10. 2011

Na každém stanovišti bude kontejner stát 45 minut, během kterých bude k dispozici obsluha, která zajistí
správné třídění odpadu. Zbývající čas je na vysypání a přesun na další stanoviště.
Kvůli malé účasti na stanovištích areál fotbalového hřiště a Bohdanečská – zahrádkáři se vývoz bude střídat
a to tak, že:
➧ 20. 8., 15. 10. 2011 bude kontejner přistaven Bohdanečská – zahrádkáři v 15,00 – 15,45 a 16.7.
➧ 17. 9. 2011 bude kontejner přistaven u areál fotbalového hřiště také v 15,00 – 15,45
Termíny svozu odpadu: Každá třetí SOBOTA v měsíci 16. 7. 2011, 20. 8. 2011, 17. 9. 2011., 15. 10. 2011

OZNÁMENÍ
Nová ordinace praktického lékaře pro děti a dorost ve Vinoři – MUDr. Ivana Řandová – Mladoboleslavská 514 – Praha 9–Vinoř

Ordinační hodiny
od 11. 7. 2011 do 31. 8. 2011
Po 07.30 – 15.30
Út 07.30 – 14.00
St 07.30 – 14.00
Čt 07.30 – 14.00
Pá 07.30 – 13.00
Ordinační hodiny od 1. 9. 2011
Po 07.30 – 17.30
Út 07.30 – 13.30
St 11.00 – 16.00
Čt 07.30 – 13.30
Pá 07.30 – 12.30
14

✚

Pohotovost na Proseku v novém

✚

Středisko Lékařské služby
první pomoci se už tři měsíce
nachází v přízemí hlavní budovy Polikliniky Prosek. Nové
prostory prošly kompletní rekonstrukcí včetně vybavení
ambulance, a tak se pacientům
dostává důstojné místo pro poskytování nezbytné zdravotní
péče. Pohotovost je zajišťována pro dospělé ve všední dny
od 19 hodin do 6 hodin ráno ,
v sobotu a v neděli nepřetržitě.

Vinoﬁ international
Německo

Polsko

Spolupráce s partnerskou obcí
Schulzendorf je v plném proudu,
probíhá přímá komunikace mezi
našimi školami, koncem května
se uskutečnil zájezd našich dětí
na Kinderfest a začátkem srpna se
bude konat mezinárodní letní tábor v Schulzendorfu, opět za naší účasti.

Bulharsko
Na 25.- 30.června je plánována
návštěva primátora Varny, pana
Kyrila Jordanova, s radním pro
kulturu Konstantinem Troshevem, prohlídka Vinoře, odhalení
pamětní desky na domě vinořského rodáka, Antona Novaka, zakladatele zeleně ve Varně a jiných
městech Bulharska. Přijetí u primátora Prahy a na bulharském
velvyslanectví. Bude projednána
možná spolupráce mezi Varnou,
Vinoří a Prahou.

6. – 8.dubna proběhla návštěva zastupitelů obce Kargowa ve Vinoři,
v čele se starostou, panem Sebastianem Ciemnczolowskim a jednání
o možném partnerství. Škola v Kargowe projevila zájem o účast na letním táboře ve Vinoři, stejně jako na úzké mezinárodní spolupráci i s našimi partnery. Na 24.června je plánována návštěva obce Kargowa, a pokud to zastupitelé schválí, i podpis dohody o partnerství.
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Ze Ïivota Vinoﬁe
Komise pro podporu rodin od března do května
Na jarním bazaru dětských věcí, který se konal na konci března
v jídelně vinořské školy, a na kterém spolupracovala komise spolu s výborem pro kulturu, byly na
prodej kočárky, postýlky, odrážedla, plyšáci a také desítky a de-

sítky kusů dětského oblečení,
které zaplnily celý prostor jídelny. K dispozici byl nově také dětský koutek, kam mohli nakupující rodiče odložit své potomky.
Na další vybavení naučné stezky
se vybralo takřka 3.000 Kč (pro-

střednictvím vložného), rodiče
pak nakoupili za téměř 20.000
Kč. Krom toho probíhala v rámci bazaru anketa mapující spokojenost vinořských rodičů s místními prorodinnými službami.

20. dubna se konalo slavnostní vítání dětí narozených v roce 2010.
Stejně jako v loňském roce přivítal
nové občánky Vinoře pan starosta
Fr. Švarc společně s baráčníky a dětmi z MŠ ve školní jídelně. Každé dítě a jeho rodiče si kromě pěkného
zážitku odnesli také celou řadu dárečků. Komise pro rodinu přispěla
zajištěním časopisů Maminka, Sluníčko a Děti a my a kalendářů a diářů z produkce vydavatelství Patagonia. Dalšími sponzory byli AGS –
Sport a vinořská lékárna Winlek.
Všem sponzorům děkujeme a dětem
a rodičům přejeme jen to nejlepší.
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V květnu se na půdě školy konal
pod vedením Mgr. Ing. Marie Novákové a ve spolupráci se školským výborem seminář „Vedeme
děti k trvalému úspěchu“, kterého
se zúčastnila dvacítka rodičů. O týden později jsme pak v Mariapoli

pořádali veřejnou diskuzi s názvem „Láska na celý život?“, které
se účastnil i známý psycholog Jeroným Klimeš.
Od září budeme v našich aktivitách pokračovat – pokud si přejete mít informace z první ruky, na-

pište na rodina@praha-vinor.cz
a přihlaste se k odběru novinek.
Na týž mail nám dejte vědět, pokud byste se do práce komise rádi zapojili nebo pokud máte nějaké konkrétní nápady či výhrady.
Eva Hejzlarová, komise pro rodinu

Velikonoční jarmark u Dlabačů
Máme za sebou 3.velikonoční
jarmark u Dlabačů. Už od brzkého
rána 10.dubna se na podiu střídala vystoupení vinořských dětí. Je
skvělé, že program byl významnou měrou tvořen prací vinořských kroužků a spolků. Potěšit
nás a vytvořit tu správnou jarmareční náladu přijel folklórní soubor Dykyta, se kterým si odvážlivci z řad diváků mohli i zatančit.
Velkým zážitkem byla určitě bubenická show finalistů TALENTMANIE skupiny MARIMBA Live
Drums. Tlačenice pod podiem po
skončení jejich vystoupení byla
jasným důkazem, že na tuto originální skupinu mnoho dětí, slečen
a dívek dlouho nezapomene. Dětské hřiště bylo plné řemeslných
dílniček, ze kterých si i ti nejmenší odnášeli vlastnoručně vyrobené
výrobky. K vidění byla také živá
zvířátka, která budou radost přinášet i na prázdninových pohádkových čtvrtcích. Ženy určitě potěšila hojnost prodejců a muže
zase velký výběr občerstvení s širokou nabídkou dobrot. Celým
dnem s vámi neúnavně protančily
moderátorky OS Prima den.
Velký dík patří nejen obětavým
pracovníkům úřadu a stavebnin,
ale i návštěvníkům, kteří přispěli
zaplacením vstupného. Snad se sejdeme, popovídáme si a přivítáme
jaro i příští rok. Už dnes se těšíme!
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Návštěva vzácných hostů ve Vinoři
Primátor hl. m. Prahy, Doc.
MUDr. B. Svoboda CSc., navštívil
10.dubna ve Vinoři Velikonoční
jarmark u Dlabačů a Ctěnický zámek. Dalšími vzácnými hosty byli
senátoři V.Vrecionová a T. Kladívko a poslanec J. Florián. Mohli
jsme představit Vinoř se všemi
krásami i problémy – jako např.
nedostatečná kapacita mateřské
školky. Setkání proběhlo ve velice
přátelské a neformální atmosféře
a pana primátora kromě našich
baráčníků pozdravila i jeho dlouholetá „pravá“ ruka, paní Jirochová z Vinoře.

Jaro jsme přivítali sportovně
Přestože jsme výbor pro kulturu, troufli jsme si uspořádat běžecké závody. A aby
tam trochu té kultury přece jen bylo, naplánovali jsme závody na předvelikonoční
termín, sobotu 16.dubna. Závody si tak získaly název „Běh za velikonoční kraslicí“.
Spojili jsme sport s velikonočními tradicemi a připravili jsme všem sportuchtivým,
malým i velkým Vinořákům krásné odpoledne. Jak to všechno probíhalo? Závody
byly rozděleny do několika kategorií podle
věku.Každá kategorie si našla své vítěze,
kteří si s velkým aplausem došli na stupně
vítězů pro medaile. Drobná odměna, v podobě
čokoládového vajíčka a diplom za účast, ovšem
čekala na každého. O doprovodný program se
postaraly naše tetičky baráčnice a paní učitelky
z MŠ. Než se sečetly výsledky, mohly tak děti malovat kraslice, plést pomlázky nebo třeba shlédnout vystoupení zumby. Vše se odehrávalo
v prostorách Ctěnického zámeckého parku, kde
bylo velmi útulno i díky sponzorským mazancům a občerstvení pro účastníky běhu.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou a organizací.
Jana Hyklová-Česáková, členka výboru pro
kulturu
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Vinořské čarodějnice

Letošní oslavu čarodějnic, doprovázelo i čarodějné počasí. Pršel
déšť a foukal vítr. Malí čarodějové
a čarodějnice plnili jeden úkol za
druhým a dostávali pětky na téměř promáčené vysvědčení. S neskonalým nadšením proháněli svá
košťátka po celé zahradě Ctěnic-

kého zámeckého parku, který se
v sobotu 30.dubna proměnil v čarodějnickou školu. Jen tak namátkou mezi ty velmi oblíbené předměty čarodějnické školy patřilo
třeba Věšení netopýrů, Fujhrab,
Tkaní pavoučí sítě, Cvrnkání vočí,
Skok přes hada či Salon krásy. Po

zdárném dokončení školních povinností čekalo na každého úspěšného studenta malé překvapení, které předal sám ředitel
čarodějnické školy Igorius Gardenius.
Jana Hyklová-Česáková, členka výboru pro kulturu

Straší, straší ve Ctěnicích, straší
ho pobavila, někoho překvapila. Pátek 13.5.2011 znovu oživil historii – hysterii. A protože studnice legend,
bájí a pověstí nikdy nevyschne, chystáme pro vás další tajemné prohlídky. V červenci si „jen Ti nejotrlejší“
mohou přijít zatančit s upíry na tanečním upířím reji. Pro bližší informace sledujte www.praha-vinor.cz,
kde budou vždy v předstihu termíny a časy upřesněny. Kdo se nebojí, musí do Ctěnic!
Barbora Marysková , Prima den. o.s.

Když v sobotu 30.4.2011 večer věžní hodiny osmkrát odbily, brána zámku se otevřela pro veřejnost. Na
nádvoří uvítal návštěvníky duch bílo-černé paní Eleonory – již třikrát tři sta let zakletý život musí tady vést.
Prohlídka zšeřelých komnat někoho postrašila, něko-
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Vinořáci si vyzkoušeli, jak pomoci u nehody
Kurz první pomoci uspořádal
ve čtvrtek 5.května pro vinořské
řidiče Výbor pro kulturu. Zájemci
si vyjasnili správnou organizaci na
místě nehody, pravidla bezpečnosti zachránců, vyzkoušeli si resuscitaci na moderním výukovém

modelu a simulaci telefonátu se
záchrankou. Celým kurzem, který
trval 4 hodiny provázel, instruktor společnosti Life Support, s.r.o.
Účastník kurzu Jiří Zukal nám řekl: „ Jsem denně na silnici a uvědomuji si možná rizika. Kurz byl

pro mě velmi přínosný a rozhodně nebyl nudný“. V budoucnu bychom chtěli uspořádat kurz první
pomoci zaměřený na úrazy u dětí
anebo pro děti přímo.
Markéta Kilingerová, zastupitelka MČ Praha Vinoř

Jeroným Klimeš ve Vinoři
Jeroným Klimeš je výraznou
osobností dnešní doby, je znám
svou prací zejména v oblasti partnerských vztahů. Právě proto komise pro rodinu zvolila právě jeho
jako prvního z hostů seminářů
pro rodiče, který proběhl dne
12. 5. v Centru Mariapoli. Semináře se účastnilo cca 35 osob. Výrazně mužský akcent Jeronýma Kli-

meše v diskuzi zjemňoval pohled
Marie Novákové (semináře partnerských a rodičovských kompetencí) a moderátorky Evy Labusové (publicistky, šéfredaktorky
časopisu Děti a my). Témata vedla k hlubokému zamyšlení, ale
i humornému nadhledu.
Jak se seminář vydařil? Za mnohé hovoří i to, že se nikomu ne-

chtělo domů. U kafíčka přednášející s organizátory ještě dlouho povídali o životě, smutku i radostech,
které přináší. Co říct závěrem?
Manželství, láska a děti, jsou největšími projekty našeho života.
Stojí za to je nenechat padnout
z vlastní slabosti, pohodlnosti nebo zbabělosti.

Vedeme děti k trvalému úspěchu.
Spolupráce rodiny a školy je bolavým místem našeho výchovného systému. Tento povzdech můžeme slyšet z míst MŠMT i z úst
rodičů a pedagogů. Cílem semináře, který společně iniciovaly školský výbor a komise pro rodinu, bylo udělat první krůček k propojení
světa rodiny a školy. Mít šťastné,
trvale úspěšné dítě je snem nás rodičů. Víme, že nás to bude stát
mnoho úsilí, práce i vytrvalosti
a trpělivosti. Škola je v této oblasti našim pomocníkem. Staví na základech, které vybudujeme a doplňuje to, co do dětí vkládáme.
O tom, že bylo o čem hovořit na-

povídá 60-ti minutová diskuze po
přednášce. Svět dětí nás rozesmál,
ale mnohým vehnal slzy do očí. Jako rodiče i jako společnost jsme
správci vzácného pokladu, který
máme v nejmladší generaci. Poklad chráníme, pečujeme o něj, neseme za něj zodpovědnost. Každé
dítě je jiné, jedinečné, neopakovatelné, zvláštní svými osobitými
vlohami a danostmi. Děti nejsou
jen výzvou našeho života, ale i největším zdrojem štěstí nás rodičů
(výzkum z roku 2008). Zbývá
snad jen dodat, že tato plná třída
rodičů (maminek) něco o svém rodičovském poslání ví a už to je zá-

rukou toho, že děti jsou v rodině
v bezpečí. Jednou budou osobnostmi, které tak, jako je nyní doprovázejí rodiče, budou oporou
pro ně.
Obě akce měly něco společného
– atmosféru lidskosti, vlídnosti,
i blízkosti. Jak někdo řekl, byly cítit „člověčinou“. Snad proto se
přednášejícím i návštěvníkům ve
Vinoři líbí a my si přejeme, aby tato atmosféra provázela také naše
všední dny.
Za organizátory akcí – školský
výbor a komisi pro rodinu
Marie Nováková

Jak jsme vandrovali
Vše vypuklo v sobotu odpoledne u základní školy. Ve 14,00 hodin si první „vandráčci“ vyzvedli
svou kartičku, rodiče nastudovali
trasu na vyvěšené mapě a mohlo
se vyrazit sbírat razítka.
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Na letošním, druhém ročníku
Vinořského vandráčku, čekalo na
děti šest stanovišť, na kterých si
mohly vyzkoušet své znalosti,
změřit své síly a třeba se dozvědět
i něco nového. Padaly góly nejen

do branky florbalového brankáře
ve výstroji, ale i kontrolní otázky
typu jak se jmenuje ředitel vinořské základní školy. Rybáři nachytali na ukázku ryby a děti tak poznaly, že v rybníku neplave jen

kapr. Parkoviště u firmy STROM
Praha se proměnilo v dopravní
hřiště a v lese už byly připravené
otázky o přírodě. Adrenalin v krvi
stoupal při střelbě na střelnici
a paměť a postřeh si děti vyzkoušely při Kimově hře.
Počasí přálo příjemně turisticky, a tak se do cíle dostavilo 110
vandráčků. Každý malý turista obdržel diplom za účast a vynikající

pravou českou buchtu, kterou napekly a dětem osobně předaly vinořské baráčnice.
Společně jsme pak všichni opékali špekáčky a zpívali v doprovodu několika kytar až do nočních
hodin, neboť hned po závěru Vinořského vandráčku následovaly
na farské zahradě oslavy Dne sousedů.
Přátelskou atmosféru na trase,

ale i v cíli pomohli vytvořit všichni, kdo se zapojili do organizace.Velké poděkování patří všem
členům výboru pro kulturu, rybářům, baráčníkům, žákům a jejich
rodičům, paní učitelkám ze školy
a školky, členům přezletické střelnice, firmě STROM Praha a.s., Hnutí fokoláre a vinořské farnosti.
Markéta Kilingerová, zastupitelka MČ Praha Vinoř
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Svátek sousedů

28. května se Vinoř již podruhé
připojila k mezinárodní tradici
Svátku sousedů (poprvé Paříž
1999). Na farní zahradě se sešlo více než 70 sousedů různého věku,
povolání, zájmů i názorů, žijících
v různých částech Vinoře. Všichni
měli jedno společné, přání, aby Vinoř byla místem hezkých a přátelských vztahů. Nejmladší účastnice
vnímala dění ve Vinoři zatím skr-

ze maminku (na svět se chystá
každým dnem.) Nejstarším účastníkem večera byl bezesporu místní kronikář p. Filip. Nejmladší mezi usedlíky byla rodina bydlící ve
Vinoři měsíc. Nechyběli ani místní
rodáci. Malá anketa mezi dětmi
nám prozradila, že dětem se ve Vinoři líbí prostě všechno. My starší víme, že než budeme moci s dětsky nevinným úsměvem říct totéž,

čeká nás ještě mnoho chvil s vyhrnutými rukávy a mnoho námahy. U večerního ohně s kytarou byli všichni především sousedy, ať už
ve svém civilním povolání plní
nejrůznější role, učitelka-žák, rodič-dítě či starosta nebo pan farář.
Psaníčko s přáním štěstí stoupalo
vzhůru s podpisy všech sousedů
bez rozdílu toho, zda je spojuje
společný plot, nebo se potkali prvně. Město budují především dobré
vztahy, atmosféra spolupráce, tolerance a pochopení. Společně se
starostou Manchesteru můžeme
říct, že tento svátek dává lidi dohromady a spřáteluje je – a to bez
rozdílu lokality, ve které žijí. Kéž
je Vinoř místem, kde se dobrým
vztahům daří nejen tehdy, když
zahoří ohně sousedů.
Všem spolupracovníkům děkujeme za pomoc, sousedům ze sídliště i z celé naší městské části, ať
už přispěli k blahu těla nebo radosti ducha.
Marie Nováková

Den rady mladých

Na 29. května jsem se moc těšila, protože byla naplánovaná akce
nazvaná Den Rady mladých. Po celé Vinoři byly rozvěšeny plakáty,
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které zvaly obyvatele Vinoře, aby
se přišli podívat, jak budeme sázet, křtít a kreslit třešně a instalovat lavičky po Vinořském lese.
Už od rána bylo krásně slunečno a teplo. Když jsem se blížila
k místu srazu, v duchu jsem hádala, kolik asi přijde lidí. Po příchodu na místo a shlédnutí situace
jsem se musela docela zasmát. Bylo nás tam celkem 12, z toho jen 3
členové Rady mladých a Oliver,
pejsek pana starosty! Myslím, že
s tak „vysokou“ účastí lidí z Vinoře nikdo z nás nepočítal. Ale nakonec to vůbec nevadilo, všichni
jsme si užili spoustu legrace. Na za-

čátku jsme se dozvěděli informace ze světa, jak ostatní národy vnímají třešně a pak jsme začali sázet!
Pokřtili jsme celkem 6 třešní pojmenovaných po členech Rady mladých- Verča, Helča, Johanka, Anička, Bára a Honzík. Každý z nás
kmotrů popřál svému „kmotřenci“
samé dobré věci (Báru a Honzíka
museli zastoupit rodiče, protože sami kmotrové nebyli přítomni) a potom jsme se rozhodli naše třešně
zdokumentovat pastelkami na papír a složit na ně oslavné ódy. Nyní zdobí hráz u Obůrek 6 krásných, ale ještě maličkých třešní.
Následovala instalace laviček

po lese. Tedy, ještě cesta do lesa,
která místo deseti minut trvala půl
hodiny, protože Oliver se rozhodl
označit každou věc, co označit šla,
ale nikomu to nevadilo. Čerstvý
vzduch je přece zdravý! V lese bylo nádherně. Rozestavěli jsme lavičky, každou označili logem Rady
mladých a u poslední jsme se roz-

hodli přečíst nahlas naše skvělé
básně. Všechny byly úžasné a některé (jako například ta moje) také velmi smysluplné. Přednesla
jsem posluchačům hluboce filozofickou báseň, kde hrálo hlavní roli počasí a třešeň (jak jinak). Verča
všem pohnula srdci svou romantickou poezií, kde lkala nad svým

Je jaro, slunce svítí,
třešeň rozvíjí své kvítí.
Vábí svými květy k posezení,
k odpočinku a zamyšlení.
Je léto, vedro k padnutí,
ze všech lije se pot.
Lidé potřebují vodu k polknutí,
třešeň nabízí svůj plod.
Je podzim, Meluzína kvílí
a listí k zemi padá,
je třeba vytáhnout hrábě a náčiní,
třešni se nelíbí, že je jak nahá.
Je zima, okna praskají mrazem,
avšak ona zas rozkvete časem
a úrody bude hojně.

milým i nad třešní, pan Červenka
napsal překrásnou ódu o svém potomstvu a třešních a tak bych
mohla ještě dlouho pokračovat.
Na závěr nás pan starosta pozval do kavárny ve Ctěnicích na
kofolu, což byla pěkná tečka za
moc pěkným dnem.
Veronika Kocourová

Žena má názor, že jsem dřevo,
že na manuální práci jsem střevo,
dnes jsem se však ukázal,
zhola neuvěřitelné dokázal,
zasadil jsem strom.
Třešeň Honzík v Obůrkách za hrází,
dlouhé roky doufám bude stát,
a syn vzpomínky na otce bude dbát,
když vzpomene, jak lopatou hází.
Až mí vnuci polezou na třešně,
vzpomene si jejich otec bezděčně,
jak děda strom s úsilím sázel,
jak ač nešika, bystře lopatou házel.
Stromku pak přeji dlouhé žití,
mnoho zralých červených plodů,
na které je zakázáno pití,
nesmíme na ně ani vodu.
A ať do něj neuhodí sto hromů!

Rychta plná Houslí
30. května Housle na stromě „zaskočily“ potěšit naše babičky a dědečky. Pásmo Metro, které jsme nazkoušely s našimi „staršími“ herečkami, je
drobnou sondou do hlubin dospívající duše. Vypovídá o tom, že ani naše
téměř dospělé děti to s námi leckdy
nemají jednoduché. Atmosféra byla
velmi vřelá a potlesk byl pro herce příjemnou odměnou. Naše počáteční tréma z nás brzy opadla a příjemný pocit
ze zpestření pondělního setkání našich seniorů převážil. Předpremiéra se
vydařila, premiéra nás čeká. Těšíme
se na shledanou.
Barbora Marysková
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Jezdecký den

V areálu Ctěnického zámku se dne 4.června konal již tradiční Jezdecký den pro děti a mládež. Pro rodiče
i jejich ratolesti byly v průběhu dne připraveny různé atrakce. Součástí akce byla soutěž O pohár hlavního
města Prahy.

Vysoce hodnotné soutěžní výkony na překážkách, střídaly ty spíše zábavné jako slalom mezi překážkami
dospělých. To podstatné – kůň i soutěžící přežili ve zdraví a přispěli k dobré náladě všech diváků.
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Koncert UPANIŠADY
Po delší době jsme opět v budově základní školy pořádaly
koncert. Konal se 10. června
a tentokrát byl věnován hlavně
ženám. Žijeme v technokratickém, mužském světě a mnoho
žen si neuvědomujeme, že naše
myšlení je stále víc mužské. Jsme
příliš rozumné, praktické, soutěživé, výkonné a téměř nesvlékáme kalhoty. A jakoby se stydíme,
za ryze ženské vlastnosti. Chtěly
jsme malinko ženy povzbudit,
aby o sobě více smýšlely jako
o ŽENÁCH. Současně s naším,
probíhal v Mariapoli absolventský koncert vážné hudby a den
předtím obdobný koncert přímo
ve škole. V takto silné konkuren-

ci si k nám přesto dost lidí našlo
cestu a myslím, že nebyli zklamáni. Potlesk byl dlouhý a upřímný. Řekla bych, dobře prožitý čas,

ta hodina vzájemného obdarování.
Za vinořské pěnice UPANIŠADY
Zdeňka Novotná

Dětský den ve Vinoři
ganizátorů omlouvám. Vzhledem
k velkému počtu akcí jsme volili
menší rozsah slavnosti. Přesto se
spokojená slova ozývala z úst malých i velkých. Dobrovolníkům děkujeme, příští rok se těšíme na setkání.
Jménem organizátorů (Sokol,
Farnost Vinoř, Hnutí Focolare)
Marie Nováková

Farní zahrada se rozezněla hlasy
dětí snad již dvacetkrát při tradičních Dětských dnech ve Vinoři. 71
dětských účastníků (z toho 8 kočárků) s dospělým doprovodem (cca
130 osob) se přišlo podívat 4.června v odpoledních hodinách na svět
zvířátek, která přestože mají svá
nej…(klokan je nejlepší skokan, opice je nejhbitější, slon má nejdelší
nos) se na nikoho nevytahují, ale
umí si pomáhat a jsou přáteli. I páv

se podělil o svou krásu, a tak Vinoří procházely krásně pomalované
víly, pavouci, draci i jiné bytosti. Jako v pohádce bylo dětem a loďce, na
které proplouvaly pod větvemi stromů a objevovaly svět vodní říše.
Jako vždy si děti zazpívaly, zahrály, dobroty ochutnaly, odměny si
za snahu získaly. O blaho dětí i dospělých se staralo 28 dobrovolníků
ve věku 8- 65 let. Těm, kteří se letos
o akci nedozvěděli, se jménem or-

25

Vincent a Bublina
Návštěva Podolské vodárny
V pátek 25. března jsem měla
Tu čest s Johanou, Klárou a panem
Mokrým navštívit vodárnu v Podolí. Ten den byl totiž Den Vody
a vstup do vodárny byl tudíž zdarma!
Návštěva se nám moc líbila. Získali jsme spoustu zajímavých prospektů a brožurek, navštívili jsme
vodárenské minikino, kde se promítal průběh práce ve vodárně,
dále jsme viděli spoustu různých
"strojů", jejichž pomocí v historii
získávali, čerpali a filtrovali vodu.
Byly to moc pěkné kousky! Také
jsme viděli mnoho pěkných obrázků, dokonce jsme přes sklo nahlédli do vodárny, bohužel jsme
nesměli dovnitř. Ochutnali jsme
vodárenskou vodu Veolia Voda!

Moc nám chutnala. Domů jsme si
nepřivezli jen prospekty, deníčky,
tužky a lízátka, ale také vzpomínku. Vzpomínku na dobrodružnou
cestu, kterou jsme v dešti a 7 °C
absolvovali ve větrovkách, ale

s úsměvy na tváři! A jestli bych
mohla, tak bych Vám Vodárnu
v Podolí vřele doporučila! Určitě
tam zajeďte, s dětmi, s rodinou.
Bude se Vám tam líbit.
Veronika Kocourová

Andersenská noc 2011
V pátek 1.4.2011 proběhla ve
Vinoři již čtvrtá Noc s Andersenem. Večer v šest hodin rodiče přivedli děti ve věku 8 až 10 let, kte-
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ré pravidelně navštěvují vinořskou knihovnu do Vincenta.
Vytvořili jsme 4 týmy a vyrazili soutěžit do Ctěnického háje,

kde na nás čekalo 6 stanovišť
s různými úkoly. Asi ve 20 hodin
jsme se vrátili do Vincenta, kde
nás čekal záchranář pan Jan

Bradna a povídali jsme si o tom,
jaké to je pracovat na záchrance
Po tomto programu jsme se museli posílit svačinkami, které si
děti přinesly a asi ve 22 hodin
jsme se v týmech pustili do plnění dalších úkolů, kterými byli
kvíz a křížovka.
Letošním tématem byl spisova-

tel Václav Čtvrtek (výročí 100 let
od jeho narození).
Kvíz i křížovka byly těžké a tak
vyřešení Andersenům trvalo skoro do půlnoci. Začali jsme se chystat ke spánku. Ráno jsme děti překvapili rozcvičkou. Prý doufaly, že
to byl jen APRÍL. Po rozcvičce
jsme se nasnídali a následovalo

vyhlášení výsledků celoandersenského klání. Moc děkuji Verče
a Tomovi Růžičkovým, Lukymu
a Káče Dvořákovým, Zuzce Hromadové, Verče Boušové a její kamarádce Báře Spoustové za pomoc při organizaci.
Monika Lichtenbergová
knihovnice a organizátorka

Pohádka „ O Červené Karkulce“

Dne 4.května přijel do Bubliny soubor Pruhované panenky
s pohádkou „O Červené Karkulce“. Velmi poutavým způsobem
se děti seznámily s různými druhy bylinek, zjistily, že pohádku
lze zahrát i s obyčejnými pol-

štářky a po skončení představení si mohly samy vyrobit Karkulku nebo vlka z punčochy, několika provázků a kousků látky.
Dětem se představení i tvoření
moc líbilo a herečky odměnily
velkým potleskem.
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Amatérská umělecká soutěž VINTAL

V pátek 20. května proběhlo
v kulturně vzdělávacím centru
Vincent II. kolo amatérské umělecké soutěže Vintal. Soutěžící
předvedli povinnou skladbu „Malé kotě“ od Suchého a Šlitra a dal-

ší dle svého výběru. Do finále postoupili: v oboru klavír – Ámos
Tomšíček, hudební skupina – trio
NAKASA (Natálka Martincová, Kačka Hosmanová a Sára Řepová), sólový zpěv – Markéta Labusová.

Všem postupujícím gratulujeme
a děkujeme za nevšední hudební
zážitky. Finále Vintalu proběhne
v pátek 17. června v Hofmanově
dvoře.
Klára Löwensteinová

Závěrečný koncert hudební školy Yamaha class
V pondělí 30. května proběhl
v jídelně ZŠ Vinoř závěrečný koncert hudební školy Yamaha class.
Děti a jejich maminky pod vedením svých lektorek předvedly di-
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vákům vše, co se během roku naučily. Děkuji všem maminkám za
účast, lektorkám Zuzaně Bartošové a Dagmar Duchkové, které se
na děti a jejich rodiče těší zase

v září ve Vincentu, za organizaci
koncertu a řediteli ZŠ Vinoř A. Tellerovi za zapůjčení prostor ZŠ Vinoř.
Vít Mokrý, ředitel KVC Vincent

Ve Vincentu i v mateřském centru Bublina probíhají celoročně pravidelné akce:

Výtvarníček pro děti.

Kurz znakování pro maminky a děti „Baby sign“.

Keramický kroužek Moniky Lichtenbergové.

Zumba pro děti s Lucíí Burdovou.

Výtvarné středy v mateřském centru Bublina.

Výuka hry na klavír – hudební škola Pavel Hokr.

Taneční škola HIT.
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Knihovna otevﬁena
12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8. vždy od 18.00 do 20.00 hodin
Opočínská 364, 190 17 Praha-Vinoř
Kontakt: Monika Lichtenbergová
tel. 286 851 181, e-mail: knihovna@praha-vinor.cz

Seznam knižních novinek – 2. čtvrtletí
Avraamidou-Ploumpi Vivian
Zaváto v písku
Barber Lynn
Škola života
Bauer Jan, 1945
Ve službách Svatoplukových
Pozor, jede Noddy.
Blyton Enid
Poplach ve městě hraček
Borská Ilona,
Doktorka z domu Trubačů
Kočky. Praktický rádce
Bower John
chovatele koček
Bower John
Psi. Praktický rádce chovatele psů
Brána času
Brezina Thomas
Výprava za dinosaury
Brezina Thomas
Klub záhad. Škola hrůzy
Brezina Thomas Brána času. Boj Černého rytíře
Brezina Thomas Expedice Kolumbus. Dinosauři
Klukům vstup zakázán!
Brezina Thomas
Ségry a hromada maléru
Brodeurová Adrienne
Tábor správných chlapů
Brýdová Monika
100 a jedna bytová dekorace
Burnham Stephanie
Základy práce s korálky
Cartland Barbara
Jak trestá láska
Magický čtverec
Caruso Giacinta
Albrechta Dürera
Crusie Jennifer
Nešťastné slečny Šťastné
Čálková Alena
Mužolapka
Čtvrtek Václav
Cesty formana Šejtročka
De la Rive Box Rob Encyklopedie sportovních vozů
Dědková Jarmila Slunce pro čokoládovou holku
Deveraux Jude
Panna a král
Gustloff. Příběh největší
Dönhoff Tatjana
námořní katastrofy všech dob
Zdravý život
Dugas Dionýz
s babiččinými bylinkami
Bubetka a Smítko
Dvorský Ladislav
a další veselé příběhy
Eidler Petr
Sebranka
Ellis David
Doživotí
Engerová-James Kelly
Konečně ten pravý
Formáčková MarieTo nejlepší z filmových pohádek
Gálová Irena
Zrcadélka ježibabky Čambuchy
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Ovečka Shaun.
Pizza až do domu
a Farmářova neteř
Groening Matt
Futurama dobrodružství
Soukromý detektiv Perry Panter
Grolik Markus
a případ ztracené kočky
Gruber Michael
Obratník noci
Hardenová Helena
Nezvěstný z El Hierro
Harrisová Lee
Vražda v den svatého Valentýna
Hejcman Pavel
Sbohem moře, sbohem oceány
Dám si to ještě jednou,
Hercíková Iva
aneb, Indolúna
Heron Echo
Nemocnice
Hofman Robert
Cesta černého zlata
Báje a pověsti z Čech a Moravy.
Hulpach Vladimír
Střední Čechy
Ingólfsson Viktor Arnar
Před úsvitem
Jelínková Hanka
Šimon a štěňátko Bára
Káš Svatopluk
O lékařích vesele i vážně
Kawuloková Jana
11.55 p.m.(za pět minut-)
Kessler Leo
Potopený konvoj
Kessler Leo
Operace Leningrad
Klevisová Michaela
Zlodějka příběhů
Kopl Petr
Král Artuš
Můj flirt s politikou,
Kovářová Daniela
aneb, Příručka pro ministryně
Kubátová Táňa
V pondělí a ve čtvrtek
Kuták Jaroslav
Konec hada
Kuták Jaroslav
Zločin na golfu
Lamquet Chris
Alvin Norge – Hořké proměny
Lanczová Lenka
Jak to bylo poprvé
Moravec Jaroslav
Pražský případ doktora Maye
Morse Brian
Velká kniha pohádek
Munková Alena, Munk Jiří
Štaflík a Špagetka
Nesvadbová Barbara
Pohádkář
Nevěčná Alena
Velká kniha předškoláka
Niedl František
Poslední batalion
Nopová Stanislava
To nejlepší z Austrálie
Novotná Dagmar
Mušketýrská čest
Goleszowski Richard

Obůrková Eva
Ortová Zdenka
Pastor Ben
Pilcher Rosamunde
Prabhupáda A. C.
Bhaktivedanta Swami
Princová Helena
Prouza Petr
Richardsová Susan
Roberts Nora
Roberts Nora
Rodda Emily
Rodda Emily
Rose M. J.
Rottová Inna
Rowling J. K.
Small Bertrice
Small Bertrice
Small Bertrice
Small Bertrice
Smith Wilbur A.
Snellmanová Anja
Sobel Dava
Sochrová Marie
Steinbeck John
Stella Blómkvist
Stocks Mike
Ströbinger Rudolf

Výlety s dětmi v Praze
a středních Čechách
Století vhodné pro ženu
Vyvolávač ohně
Letní hlasy
Cesta za poznáním
Vůně malin
Babička
Kůň, který si mě vybral
Klíč světla
Smrtící portrét
Deltora
Deltora , Lesy hrůzovlády
Reinkarnovaný – kameny
minulých životů
Muži s cizinkami
Harry Potter a relikvie smrti
Láska znovu nalezená
Drahoušek Jasmína
Pán soumraku
Vzdálené zítřky. Svět Hetar
Čas zemřít
Obchod s mazlíčky
Osamělý génius
Čtenářský deník
k Literatuře v kostce
Plán Tortilla
Vražda v televizi
Dracula
Vražda v lázních Třeboni

Svěrák Zdeněk
Jaké je to asi v Čudu
Škvorecký Josef
Vražda se zárukou
Škvorecký Josef
Vražda v zastoupení
Šmikmátorová, Michala
Nápady na jaro a léto
Tomsová Kamila
Víc než jen obyčejný smutek
Petr Muk.
Toufar Pavel Čarodějnice, hvězdlháři a zlatodějové
Pomsta pozdních partyzánů
Vejvoda Jaroslav
a jiné poválečné tragédie
Viewegh Michal
Biomanželka
Vodňanský Jan
Když má bobr dobrý den
Weiner Jenifer
Zná ji jako svý boty
Pozor!
Wider Jennifer
Jak se nezbláznit po porodu,
aneb, Jak po narození dítěte
Winston Robert
Co dělá tebe tebou?
Zadinová Radka
Dívka bez minulosti
Žídková Anna
Devětkrát jeden vrah
Fantasy 2009
Hasiči jedou
Kočička Káťa. Tvary
Koník Kája. Velikosti
Králíčkovo noční dobrodružství
Můj první obrázkový slovníček. V přírodě
S chutí do toho! Pozor, jede Noddy
Tady jsem pánem já!
Víš jak a proč?
Všechno, co létá, jezdí a pluje
Znáš zvířata?
Žába v rybníce

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
Kulturní a vzdělávací centrum Praha-Vinoř
N A B Í Z Í S V É P RO S T O RY K P RO N Á J M U .
Cena dohodou dle rozsahu a charakteru akce.
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
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Ze Ïivota ‰koly
hu začátkem března nebylo mnoho, děti si lyžování skutečně užily.
Akcí bylo hodně, zájemcům jako
obvykle doporučujeme navštívit
webové stránky školy na adrese
www.zsvinor.cz, kde je činnost školy podrobně zaznamenána včetně
komentářů a fotodokumentace.

Zahájení nového
školního roku
bude ve čtvrtek 1. 9. 2011 v 8 h.
Prvňáčky přivítáme v prostorách
školní jídelny, ostatní děti v jejich
třídách. Rozdělení prvňáčků do
tříd spolu se seznamem potřebných pomůcek je zveřejněno na internetových stránkách školy.

Výhled na další školní rok
Budou opět otevřeny tři první
třídy po cca 24 dětech, v druhém
ročníku zůstanou pro další školní
rok ještě také tři třídy, i když je zde
celkem 58 dětí. Početná čtvrtá třída s 33 dětmi bude mít řadu hodin
půlenou. Současné páté třídy se
i po odchodech na gymnázia spojovat nebudou, v každé zůstane
přibližně 20 dětí. Budeme mít 16
tříd (o dvě více než vloni), počet
dětí by měl stoupnout na 355 (letos 318). Výuku máme zajištěnu
kvalifikovanými učiteli. Problémy
mohou nastat trochu ve školní
družině, kde se podařilo navýšit
kapacitu na 150 dětí (aby se dostalo na všechny zájemce z I.–III.
řídy), budeme muset využívat
i školní třídy. Ve výuce budeme
pokračovat dále podle našeho
školního vzdělávacího programu,
zprávy budeme průběžně publikovat na internetu.

Rekonstrukce „Staré školy“
na dvě třídy MŠ a čtyři třídy ZŠ
probíhá, předpokládaný konec
v polovině srpna. Zároveň se bude
obnovovat a doplňovat vybavení
školní vývařovny, aby bylo možné
uvařit patřičný počet porcí. Po dokončení rekonstrukce oslovíme
dalších 50 zájemců o umístění dítěte do MŠ. Zároveň by v této budově měla být zachována i malá tělocvična, kde bude možnost
otevření dalších kroužků, které se
do velké tělocvičny nevešly (tance, úpolové sporty – pokud bude
zájem a schopní lektoři).
Sport
Na jaře se uskutečnilo několik
florbalových utkání a utkání ve vybíjené proti okolním školám. XVII.
ročníku Běhu osvobození Vinoře
ve Ctěnickém háji se zúčastnilo
131 dětí ze šesti škol. Ze šesti kategorií jsme dokázali zvítězit ve
třech. Několika úspěchů jsme dosáhli i v Poháru rozhlasu v lehké
atletice. Výsledky jsou na webu
školy v mimovýukové aktivity
/sport. Několik žáků z našeho badmintonového kroužku vybojovalo
medaile v krajském přeboru, nejlepší se zúčastnili i mistrovství republiky.
Alfred Teller
▲

Hodnocení školního roku
Využívali jsme k plné spokojenosti celý dostavěný a opravený
areál školy, poprvé jsme měli
v prvním ročníku tři paralelní třídy, podařilo se rozšířit provoz
školní družiny tak, že se dostalo
na všechny zájemce. Zatímco do
školy můžeme zatím přijmout všechny zájemce, školka i přes loňské
rozšíření opět nestačí. V současnosti se rekonstruuje budova „Staré školy“ na další dvě třídy MŠ,
čímž naše školka dosáhne kapacity 7 tříd s cca 180 žáky, což výrazně převyšuje normativní kapacitu
na počet obyvatel. Ve druhém patře zůstanou zachovány 4 učebny,
jejich využití předpokládáme od
září 2012. Pro děti bylo ve škole
otevřeno 23 kroužků (vloni 14)
různého zaměření. Zapojilo se
400 dětí, které vydržely pracovat
v kroužcích celý rok, což svědčí
o jejich vysoké kvalitě. Školní výuka byla pestrá, kromě klasického
učení pracovaly děti na různých
projektech, navštěvovaly divadla
a jiné výukové pořady, zúčastnily
se úspěšně mnoha sportovních
soutěží, absolvovaly celou řadu výletů a zájezdů. Podařilo se i uspořádat lyžařský výcvikový kurz ve
Strážném v Krkonoších. Ačkoli sně-
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Pohár rozhlasu

Výsledky rozmisťovacího řízení ve šk. roce 2010 – 2011
V letošním devátém ročníku je
18 žáků. Z toho 3 odcházejí na státní gymnázia, 11 dětí zvolilo střední odbornou školu (10 státní, 1 soukromou): 4 střední zdravotnickou
školu (obor oční optik a asistent
zubního technika), 2 průmyslové
školy (obor informační technolo-

gie), 5 ostatní SOŠ. Pouze 4 žáci
přecházejí na střední odborná učiliště, z toho 1 žákyně na 4-letý a 3
žáci na 3-letý učební obor.
Všechny děti byly přijaty na jednu ze zvolených škol v 1. kole přijímacího řízení.
Ze sedmého ročníku odchází

1 žákyně na soukromé šestileté
gymnázium, z pátého ročníku
8 žáků na osmiletá státní gymnázia.
Přejeme všem dětem mnoho
úspěchů v dalším studiu i osobním
životě.
Iva Křemenová,
výchovný poradce

Za tajemstvím Pražského hradu
Ve čtvrtek 12. května se žáci letošní 7. třídy vypravili na Pražský
hrad, aby zde hledali odpovědi na
otázky vědomostní soutěže, která
je každoročně pořádána v rámci
doprovodných programů stálé expozice Příběh Pražského hradu.
Děti se zábavnou formou učí všímat si méně známých zákoutí a zajímavých detailů, které by bez
upozornění snadno přehlédly.

Odpovědi na záludné otázky
jsme hledali téměř v celém hradním areálu, a tak bylo třeba vhodně promyslet trasu. Letos jsme
zvládli i katedrálu a nově otevřený Rožmberský palác. Dětem se líbilo i v Obrazárně Pražského hradu, kde byly pochváleny za pěkné
chování zaměstnanci galerie, a samozřejmě v zahradách, kde jsme
si na stinné lavičce odpočinuli.

Do dalšího kola postoupili jen
ti, kteří odpověděli bezchybně na
všechny otázky. U nás byl nejlepší výsledek se dvěma chybami (M.
Dragoun a M. Slavatová). Soutěž
byla opravdu obtížná, myslím, že
naše výsledky nebyly špatné.
Vždyť za rok můžeme opět zkusit
štěstí.
Adéla Kocmanová,
učitelka

Jak jsme putovali po Českém ráji
aneb Škola v přírodě tříd 1.C a 4.A ve dnech 14. – 20. května 2011
Cesta autobusem z Prahy proběhla v poklidu a rychle. S ubytováním v Penzionu Ráj
v obci Skokovy jsme byli moc spokojení. Již
v sobotu odpoledne jsme vyrazili na první
procházku po okolí, prohlédli si mlýn Vysoké kolo. Cestou děti absolvovaly první závody, získaly odměny a diplomy. Večerní táborák, který doprovázel i zvuk kytary a zpěv,
nám pomohl překonat první večer.
V neděli ráno to vypadalo na zamračené
počasí, proto jsme dopoledne zůstali v penzionu a věnovali se výtvarnému umění. Vytvářeli jsme projekt Lidské tělo a nutno říci, že se
všem skutečně dařilo. Po obědě jsme se rozhodli vyzkoušet naše nožičky a vyrazili na náročný výstup na Drábské světničky. Někteří si
sáhli až na dno svých sil, ale všichni horolezci celou túru i šplhání po žebřících zdolali. Poslední kilometry do cíle byly pro některé
opravdu velmi náročné a překonané s velkým
sebezapřením. Přesto se po večeři a předání
diplomů i cen konala ještě kratší diskotéka.
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Pondělí jsme věnovali sportovním hrám a soutěžím v lese. Večer
jsme strávili opékáním špekáčků
a posezením u táboráku.
V úterý si prvňáčci vyzkoušeli
svou sílu v přetahování lanem
a po obědě je čekala dobrodružná
túra na hrad Kost, kde se podívali
i do samotného „pekla“. Čtvrťáci
soutěžili ve vybíjené a zahráli si
během dne několik strategických
her v lese. Po krátké diskotéce si
všichni vyzkoušeli svou odvahu na
strašidelné bojovce.
Středu jsme věnovali méně náročným aktivitám, prvňáčci ztvárňovali své zážitky z výletů a čtvrťáci si zahráli míčové hry. Odpoledne
proběhla olympiáda a soutěžilo se
o hodnotné ceny. Večer zaplál
oheň a probíhaly stolní hry.
Předposlední den jsme prověřili síly v náročné cestě na zámek
Hrubá Skála a přilehlé pískovcové
skalní město s mnoha vyhlídkami.
Průběžně jsme probírali a doplňovali učivo. Oblíbenou činností
bylo vedení cestovního deníku se
zážitky z jednotlivých dnů.

Celý týden utekl jako voda a na
pátek připadl odjezd domů. Autobus přijel krátce po snídani a do
Vinoře jsme dorazili kolem dvanácté hodiny.
Letošní škola v přírodě se vydařila, děti se vrátily v pořádku a s velkým nadšením. Prvňáčci se mohou
pyšnit ušlými kilometry (byla jich
téměř celá stovka) a úspěšně zvlád-

nutým prvním odloučením od rodičů. Čtvrťákům budou chybět turnaje ve vybíjené, fotbale a různé
hry v lese.
Všem nám zůstanou krásné
vzpomínky a již nyní se těšíme na
další školu v přírodě.
Třídní učitelky:
Mgr. Michaela Králová (1.C)
Mgr. Martina Hartlová (4. A)

Šmoulí den 5.B
Dne 20.května si třída 5.B užila mnoho legrace, když se zapojila do celostátní šmoulí soutěže nakladatelství Albatros a vytvořila za
necelé dvě hodiny krásného
Šmoulu, který měřil 8, 82m. Zda
bude ze všech největší si musíme
počkat do konce června, kdy bude
vyhlášena vítězná třída, která získá volné vstupenky na nový film
Šmoulové 3D. Držte nám palce.
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Návštěva Vyšehradu
Za krásného květnového počasí se žáci 9. třídy vypravili na Vyšehrad. Exkurzi připravily K. Juřicová a K. Krečmerová, které se
nám staly průvodkyněmi. Děvčata
seznamovala své spolužáky s důležitými místy spjatými s historií
našeho národa a s vyšehradskými
zajímavostmi.
Na vyšehradském hřbitově si

každý mohl vyhledat místa posledního odpočinku osobností,
o nichž se hovořilo v hodinách dějepisu, literární výchovy či jinde.
Téměř všichni se snažili nalézt pomníky našich velikánů – B.Němcové, J.Nerudy, K.H.Máchy, B.Smetany, A.Dvořáka, J.Čapka, K.Čapka
a dalších. U hrobu W. Matušky nás
překvapila skupinka turistů zpí-

vající oblíbenému zpěvákovi píseň
Sbohem, lásko. Po prohlídce hřbitova jsme se pokochali překrásnými výhledy z hradeb a opět jsme
se ujistili, že Praze se jen tak nějaké město nevyrovná.
Shodli jsme se, že Vyšehrad je
moc příjemné místo a věřím, že se
sem naši mladí budou rádi vracet.
A. Kocmanová, učitelka

Zelená stezka – Zlatý list 2011
tě se museli poprat s konkurencí
starších a zkušenějších. Svým věkem by totiž patřili do sobotní
mladší kategorie, ale z organizačních důvodů museli soutěžit v neděli. Tím více musím ocenit a vyzdvihnout, že porazili mnoho
starších soutěžících a obsadili
krásné 9. místo. Kdoví, jak by to
bylo v sobotu! Všem dětem děkuji za nasazení a snad napřesrok...
Jana Kubcová

Prokopské údolí
V neděli 22. května reprezentovala naši školu 2 družstva žáků
v krajském kole přírodovědné
soutěže ZSZL, která je zaměřena
na znalosti přírody a její ochrany.
Soutěže se letos zúčastnilo 15 týmů ze základních škol i víceletých
gymnázií a v mnohých družstvech
byly děti z přírodovědných či ekologických kroužků, takže konku-

rence byla veliká. Sedmáci ve složení Julča Řičářová, Kačka Abtová,
Karolína Káňová, Petr Brož a Honza Špaňhel nebyli – až na Julču –
v soutěži nováčky a podařilo se
jim udržet si loňskou úroveň –
umístili se na 10. místě. Šesťáci –
Karolína Šichová, Bára Slunéčková, Terka Neitzelová, Míša Kubr,
Matěj Vevera a Honza Půda – byli
ovšem nováčky absolutními a ješ-
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Výlet do Schulzendorfu na oslavu Kinderfestu
S nadšením jsme přijali i v letošním roce pozvání naší partnerské školy z Schulzendorfu a vydali se na oslavu dětského dne. 28.
a 29.května strávilo 23 dětí ze ZŠ
Praha 9 – Vinoř v Německu.
Vyrazili jsme v 8.00 od základní školy. Hned po příjezdu ve
13.00hodin se nám dostalo srdečného uvítání od představitelů obce v čele s panem starostou Markusem Mückem.
Po příjezdu jsme se ubytovali
v budově školní družiny, dostali
oběd a děti vyrazily všechno vyzkoušet.
Po slavnostním přivítání jsme
vystoupili s dvěma pohádkami
v angličtině zaměřenými na téma

letošního dětského dne „Hračky
našich rodičů versus naše“. Zájemci ze 4. a 5. tříd se zúčastnili výtvarné soutěže a nejhezčí obrázky
k tomuto tématu byly vystaveny ve
škole v Schulzendorfu. Děti v naší
partnerské obci prožili nezapome-
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nutelné odpoledne. Vyzkoušeli si
běh v pytli, boj na nafukovacím
hradu, jízdu na jednokole a mnoho
dalších netradičních aktivit. Nechyběl ani mezinárodní zápas ve
fotbale mezi Čechy, Němci a Poláky, který si české děti domluvily.

Během dne se soutěžilo o různé ceny. Pochvala patří dvěma českým
dívkám, které vyhrály soutěž v dojení mléka. Závěr zábavného dne
jsme strávili u táboráku.
V neděli jsme se rozloučili, poděkovali za pozvání a vydali jsme
se na výlet do Drážďan. V letošním
roce nám přálo počasí a děti si zde
mohly prohlédnout památky a zakoupit pro sebe i rodinu pěkné suvenýry. Cesta do Čech ubíhala
rychle. Zpět do Vinoře jsme dorazili kolem 17. hodiny. Všichni jsme
přijeli spokojení, nadšení a plni zážitků. V naší česko – německé spolupráci budeme i nadále pokračovat a věřím, že tak obrovský zájem
dětí o výlety do Schulzendorfu bude i v příštím roce.
Závěrem bych ještě chtěla poděkovat partnerské škole za pozvání na Kinderfest, dětem za
vzorné a reprezentativní chování
a doprovodu – paní Mirce Truplové a paní Hance Kazilové, ml.
Mgr. Martina Hartlová

Ve vinořské škole natáčela Česká televize
Milý pane řediteli,

Mnoho žáků naší školy má z posledního květnového dne obrovský zážitek, mohli se totiž podílet
na vzniku dětského diskusního
pořadu Tykadlo.
Česká televize u nás natáčela
hned dva díly, a tak se dostalo na
všechny zájemce z 6. – 9. ročníku.
Pod vedením příjemné moderátorky Míši Maurerové žáci vyjadřovali své názory nejprve na konec
světa a potom na organizovaný
volný čas mládeže o prázdninách.
Do každého natáčení byl pozván
také host zabývající se danou problematikou.
Ještě před diskusí provedla tro-

jice žáků televizní štáb zajímavými místy školy. Několik vyučujících se zúčastnilo ankety na stejné
téma jako děti.
Žáci měli před natáčením trému, ale vraceli se nadšeni a plni
zážitků. Pracovníci televizního
štábu naše děti velmi chválili za
aktivní a kvalitní účast. Oni samotní se cítili ve škole příjemně.
Jejich dopis uvádíme níže.
Chcete – li naše televizní hvězdičky vidět, sledujte Českou televizi 15. června a 29. června vždy
od 15:00 do 16:00. My všichni, učitelé i žáci, se velmi těšíme.
Jaroslava Hrubá

ráda bych Vám jménem celého štábu České televize ještě
jednou poděkovala za výjimečně vstřícný přístup při natáčení pořadu TYKADLO na Vaší
škole. Zvláště pak paní učitelce
Hrubé a paní hospodářce Markétě Melicharové, které se o nás
staraly téměř jako „o vlastní“.
V málokteré škole se nám podařilo navodit takovou atmosféru, kde se všem dobře pracovalo. Dík a pochvala patří
také dětem, které byly upřímné
a jejichž názory nás mnohokrát v dobrém překvapily. Srdečně vás všechny zdravíme
a do budoucna přejeme mnoho
úspěchů!
Za štáb pořadu TYKADLO
Markéta Vaněčková – dramaturg
P.S.
Jako bývalá žačka jsem byla na
svou školu pyšná.

Vystoupení kroužků ze ZŠ Vinoř
Celoroční píli a snahu našich žáků završila besídka
kroužků dramaticko – recitačního, flétny, kytary
a sboru 1. – 3. tříd. Konala se 31. května ve školní jídelně a ve třídě 1.C. Rodiče, prarodiče či sourozenci
mohli ocenit výkony všech vystupujících. Dramaticko
– recitační kroužek předvedl v podání prvňáčků pohádku „Jak Honza ke štěstí přišel“ a „O Budulínkovi“.
Z Řáholce se představil „Rumcajs“ v podání 1. – 4. třídy a k vidění byl též „Kocour v botách“ či pohádka
„Čert a švec“ hraný našimi téměř „profesionály“.
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Pochvala patří též páťákům, kteří se za jeden rok naučili velmi pěkně hrát na kytaru a předvedli se několika populárními písněmi, které
si i zazpívali. V podání prvňáčků –
začátečníků zazněly písně na flétnu.
Krásně nám zahráli i pokročilejší
druháci a třeťáci, kteří se předvedli vícehlasou hrou. Pod vedením paní učitelky udělali velký kus práce.

Besídku uzavřelo pěvecké vystoupení sboru žáků 1. – 3. tříd
s klavírním doprovodem. Každý
zpěvák měl příležitost zazpívat si
sólově, v repertoáru zazněly české, moravské a slovenské lidové
písně a rovněž současná tvorba
pro děti. Ohlas u posluchačů byl
velice příjemný.
Závěrem bychom chtěli velmi

pochválit všechny žáky, kteří tyto
kroužky navštěvují, za jejich výborné výkony, vytrvalou píli a poděkovat jim za krásná vystoupení.
Mgr. Martina Hartlová
(dramaticko-recitační kroužek)
Mgr. Iveta Koníčková
(flétna, kytara)
Mgr. Michaela Králová
(sbor)

Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
Letošní školní rok byl protkán
mnoha akcemi, které si děti užívaly jak v mateřské škole, tak mimo ni. Již na podzim jsem se o některých z nich zmiňovala. Dnes
bych Vás ráda seznámila s akcemi,
které se ve školce konaly od jara.
S předškoláky jsme začali jezdit na
plavecký výcvik, absolvovali 16
lekcí. Po počátečních obavách jsou
z některých zdatní plavci. Navští-
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vili jsme divadlo v Horních Počernicích a děti viděly pohádku „ Hastrmanské jaro“. Překrásný byl
„Jarní koncert“ Muziky Špalíček
Praha, která k nám zavítala.
V dubnu jsme se vydali do Planetária na představení „Skřítek na
cestách“. Prohlídka Planetária byla pro děti také velkým zážitkem.
Velmi milá byla návštěva paní Kilingerové a paní Maryskové z OS

Prima den. Představily se s „Velikonoční pohádkou“. Na školní zahradě a při pěkném počasí se den
před svátky opravdu vydařil.
V dubnu také létají čarodějnice
a k nám jich přiletělo hned několik. V tento den přišly děti i paní
učitelky v čarodějnických kostýmech a naše školka byla strašidelná. Tančilo se, zpívalo, soutěžilo…
V květnu jsme pro děti připravili

Olympiádu. Děti sportují moc rády a zároveň se o OH mnoho dozvěděly.
Předškoláci si užili nádhernou
Olympiádu v tělocvičně základní
školy a mladší děti na zahradě mateřské školy. Sportovního ducha
měl opravdu každý. Velké překvapení čekalo na děti po skončení
OH. Na zahradě MŠ na nás čekal
pan starosta s paní Dlabačovou. Ta
dětem za hezká vystoupení na Ve-

likonočním jarmarku v Dlabačově
předala krásné koloběžky.
V květnu jsme si ještě zazpívali
při hudebním představení: „Projdeme se po ZOO“ a pak už se děti
těšily na výlet. Letos jsme vybrali
zámek Loučeň a jeho labyrinty.
Zámkem nás provázeli průvodci
v dobových kostýmech a v labyrintech v zámecké zahradě se děti
skutečně vyřádily. Jedno květnové
odpoledne děti prožívaly společně

se svými rodiči. Na školní zahradě
jsme mohli vidět sokolnické ukázky – létání dravců. Na ruku přiletěl
dětem i rodičům pod dohledem
zkušeného sokolníka orel, výr, poštolka a určitě jsme se všichni dozvěděli spoustu zajímavých věcí.
Věděli jste, že sova nehouká?
27. 5. 2011 si jistě zapíší do kalendáře malí „svatebčané“. Kamarádili se, byli k sobě hodní a pozorní po celou docházku do mateřské

školky a tak si nakonec sami přáli,
abychom jim vystrojili svatbu. Samozřejmě, že to byla hra, ale děti si
ji náramně užily a s nimi určitě i maminky, které zapůjčily dětem obleky, šatičky a koupily koláčky. Děkujeme panu starostovi, který byl
ochoten s námi hru hrát a pozval
nás na úřad. Může se těšit na další
školní rok. Některé maminky nám
hlásily, že jejich dětičky chtějí příští rok „svatbu“ také.

Náročná byla příprava na školku v přírodě, která se konala od
30. 5. do 3. 6. 2011 ve Velké Úpě.
Počasí nám naštěstí přálo, i když
paní učitelky byly připravené i na
„mokrou“ variantu. Děti byly báječné, výborně zdolávaly výškové
rozdíly, poznávaly krásnou krajinu Krkonoš, předem byl pro ně
připraven pestrý program a každý
den si výborně užívaly. Jistě mi dáte za pravdu, že školka v přírodě

je velice náročná zejména pro paní učitelky.
V červnu jsme slavili MDD. Na
školce v přírodě krásným, celodenním výletem s koupáním v bazénu na Portášových boudách
a v mateřské školce jsme ho pojali „barevně“. Děti si podle své fantazie zdobily barevnými křídami
areál zahrady, hotoví výtvarníci!
Na všechny čekala sladká odměna.
Konec školního roku se nezadr-
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žitelně blíží. Proto nás čeká jeho
slavnostní zakončení v Hofmanově dvoře. Po vystoupení dětí předškolákům připne stužku pan ředitel školy i pan starosta.
Ne každý ví, že všechny akce,
které jsem výše uvedla, jsou průběžně připravované k činnostem,
které s dětmi standardně vykonáváme podle školního vzdělávacího programu. Denně jsou pro děti připraveny činnosti, které je
rozvíjí po všech stránkách, ale protože je důležitý prožitek dítěte,
snažíme se začlenit i různá divadelní, hudební, kouzelnická představení; vymýšlíme projekty; jezdíme na výlety. Samozřejmě vše je

limitováno finanční situací. Ráda
bych poděkovala sponzorům, kteří
naši mateřskou školu podporují.
Na závěr si dovolím za všechny

zaměstnance mateřské školy popřát dětem krásné prázdniny a rodičům příjemnou dovolenou.
Jana Kovářová, zástupce pro MŠ

Ze Ïivota vinoﬁské farnosti
Noc kostelů.
Letos již podruhé se mohli návštěvníci Noci kostelů ve Vinoři
podívat do jinak nepřístupných
míst našeho kostela Povýšení svatého Kříže. Program byl spojen
s výkladem o historii kostela, kterou poutavě vyložil vinořský kronikář pan ing.Filip. Výklad proložil varhaním doprovodem mladý
začínající varhaník Ondřej Hrubý.
Sakristii, kůr i věž kostela se zvony si během pozdního večera prohlédlo celkem 60 návštěvníků. Ti,
kteří nestihli prohlídku budou mít
tuto příležitost opět za rok .
Martin H. kostelník
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Sport
Závody superkart – Hockenheim
V sobotu 2.4.2011 se odjely oba dva hlavní závody superkartů v rámci „International Superkart Series“ na Hockenheimu. Na startu byl i tovární tým MS
Kartu se svým hlavním jezdcem Adamem Koutem.
Adam Kout byl jistě hlavním favoritem závodu. Tuto
svoji roli jasně potvrzoval v prvním závodě, kdy vedl po celou dobu závodu až téměř do jeho závěru. Během závodu se ale tak zásadním způsobem změnily
klimatické podmínky, že motor v závěru závodu přestal podávat takový výkon, jako v jeho úvodu. Poté se
Adam Kout propadl na třetí místo v cíli. V druhém závodě již Adam Kout s přehledem vyhrál.
Výsledky 1. závod Superkart – Hockenheim:
1. Priscilla Speelman (NED) – MS Kart / VM
2. Jurgen Reinke (GER) – Anderson / DEA
3. Adam Kout (CZ) – MS Kart / VM
4. Marko Laine (FIN) – MS Kart / VM
5. Mark Verhaar (NED) – MS Kart / VM
Výsledky 2. závod Superkart – Hockenheim:
1. Adam Kout (CZ) – MS Kart / VM
2. Jurgen Reinke (GER) – Anderson / DEA
3. Priscilla Speelman (NED) – MS Kart / VM
4. Mark Verhaar (NED) – MS Kart / VM
5. Jorg Bernhard (GER) – PVP / PVP

Hokej

Ping pong

Mistrovství světa v hokeji patřilo k nejsledovanějším akcím našich sportovců. Ke konečnému 3. místu
blahopřejeme.

Marcipánka Cup – tradiční ping-pongový turnaj
se uskutečnil 19. 3. 2011 s hlavním sponzorem – cukrárnou Marcipánka. Turnaj byl zároveň i oslavou Josefů.
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13. června 2011 náhle zemřel dlouholetý obětavý organizátor ping-pongových
turnajů a jejich častý vítěz,
skvělý sportovec, kamarád
i Vinořák Ota Gold. Otíku,
ať se Ti v tom sportovním
nebi daří dál vítězit tak jako
tady dole a ať Tě tam mají
stejně rádi, jako jsme Tě měli my všichni.
(na obr. druhý zleva)

Ze Ïivota spolkÛ
Baráčníci a senioři
Vítání občánků ve Vinoři
(článek z červnového Zpravodaje Veleobce sdružených obcí baráčníků v Praze)
Při pracovním sezení XVI. župy dne 9. 4. 2011 nás
rychtářka Obce baráčnické Vinoř, tetička Kudlová, informovala, že se tetičky a sousedé 20. dubna zúčastní vítání občánků v MČ Vinoři. Bohužel, neměla jsem
nikdy možnost (přestože mám děti 3) vítání zažít.
A tak jsem se do Vinoře vypravila. Vítání se konalo ve
školní jídelně místní školy. Po úvodních slovech zazněly krásné písničky a říkánky v podání dětí z mateřské školky, velmi roztomilé bylo jejich povídání
o starostech pana starosty, kam všechny jejich kamarády umístí (musí vystavět školku novou). Jejich
vystoupení bylo odměněno potleskem a na některých
tvářích se objevily i slzičky – nedá se to popsat, musí se to vidět. Poté tetička vzdělavatelka Šmidochová
hezky pověděla, jak se jí stala Vinoř domovem a popřála dětem i rodičům, aby si ve Vinoři našli domov,
kde se jim bude pěkně žít a kam se budou i později rádi vracet nebo alespoň vzpomínat na místa, kde prožili část svého života. Pak povstali tetičky a sousedé a sborem přivítali přítomné děti a rodiče do Vinoře. Poté
následovaly podpisy rodičů do pamětní knihy, předání domovských listů, na jejichž výrobě se podílely
i děti z MŠ, finančních poukázek a dárků od sponzorů. Nutno dodat, že při této činnosti pomáhaly panu
starostovi Švarcovi 2 tetičky v krojích. Jsem ráda, že
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jsem viděla vinořské baráčníky v akci, neboť jak řekl
starosta na hodnotícím sezení XVI. župy, bez baráčníků se ve Vinoři nic neobejde. Díky za milé odpoledne.
Získané poznatky se budu snažit uplatnit i v naší obci, kde se tyto tradice po delší době budou obnovovat.
Antonie Justychová, syndička XVI. župy

Setkání s primátorem
10. dubna se baráčníci setkali na vinořském jarmarku s primátorem hl.m.Prahy Bohuslavem Svobodou. Jako malý dárek mu předali staročeský medovník.
Baráčnické sedění
30.dubna se v informačním středisku „Na Rychtě“
konalo slavnostní baráčnické sedění. Baráčníci zhodnotili svoji činnost za minulé období a přijali mezi se-

be další dva nováčky, kteří museli složit tradiční baráčnický slib. Potom následovala volná zábava se zpěvem a tancem.

Návštěva Slivence
18. října 2010 nás navštívili důchodci z Prahy 5 –
Slivence v čele se starostkou paní Janou Plamínkovou
a místostarostkou paní Lenkou Kudlákovou. Pobesedovali jsme s nimi a pohostili je. Pan František Filip
je provedl Vinoří a Ctěnicemi. Dohodli jsme se, že jim
návštěvu oplatíme.

Dne 2. května 2011 jsme se do Slivence rozjeli v čele se starostou Františkem Švarcem. Přivítala nás paní starostka a věnovala se nám po celou dobu prohlídky Slivence. Zavezla nás na Pražský okruh,
v jehož blízkosti je lom na slivenecký mramor, který
byl použit při opravě Holyňské kaple, kde byla právě

výstava obrazů jejich rodáka. Navštívili jsme zdejší
nově opravený kostel, projeli jsme okolí Slivence
a Barrandovské sídliště.

Po obědě jsme se sešli se sliveneckými důchodci
a představitelkami města. Jsou to samé ženy. Pobesedovali jsme s nimi a dozvěděli jsme se, že mají
v úmyslu založit baráčníky. Napekly a pohostily nás,
předaly nám recepty, které si budeme vyměňovat.
V 16 hodin začala beseda s bylinkářem panem Váňou z Nového Bydžova a po 18 hodině jsme odjížděli
domů.
Jana Kubištová, syndička

Odpoledne 13.června bylo v informačním centru
Na Rychtě věnováno písničkáři Karlu Hašlerovi v podání senátora Petra Bratského a našich seniorů. Děkujeme účinkujícím a p. Míkovi za organizaci i krásný zážitek.
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Výlet do Kamenice nad Lipou
Sraz účastníků zájezdu byl 18.
května ráno v 7,30 hod.u trafiky.
Sešlo se nás celkem 31. Bylo krásné počasí, nepotřebovali jsme kabáty ani deštníky, jenom svačinu.
Jeli jsme do rodiště naší tajemnice
paní Petrové a dlouholetého působiště kronikáře pana Filipa.
Do Kamenice nad Lipou jsme
dojeli po desáté hodině přímo
k zámku, kde nás přivítali představitelé města v obřadní síni
a překrásně nám zazpívaly děti
z mateřské školky. Prošli jsme celý zámek, který je majetkem Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Prohlédli jsme si expozici
dětských dřevěných hraček, seda-

cího nábytku a sbírek kovaných
železných předmětů. Prošli jsme
a prohlédli si zámeckou zahradu
a obdivovali památnou lípu, jejíž
stáří je odhadováno na 700 až 800
let. Po prohlídce zámku a zahrady
následoval oběd a po obědě projížďka po historických památkách
města – kostel Všech svatých, sluneční hodiny, 2 kašny, kamenické
vlakové nádraží hodnocené jako
druhé nejhezčí v naší republice,
budovy mateřské a základní školy a budovy bývalých okresních
úřadů. Prošli jsme se a prohlédli si
restaurovanou Křížovou cestu
a krásný lesní hřbitov Brádlo,
prostě jsme shlédli všechny pa-

mátky města. Na zakončení jsme
se sešli v kulturním domě s kamenickými důchodci. Přivítali nás
hudbou a vystoupením uměleckých souborů dětí. Také jsme si zatančili, bylo nám tam dobře.
Děkujeme představitelům města za čas, který nám věnovali. Přejeme Kamenickým, aby jim v červenci vyšel dobře prázdninový
festival Hračkobraní, na který se
všichni těší.
Na zpáteční cestě nám pan Filip
a paní Petrová vyprávěli o zajímavostech kraje, kterým jsme projížděli. Jim patří dík za krásně zorganizovaný zájezd a nám věnovaný
čas. Jana Kubištová, syndička

Zvládli jsme všechno – Vandráčka i příjemné přátelské posezení

V sobotu 28.5.organizoval výbor pro kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva MČ Praha-Vinoř ve spolupráci s MŠ a ZŠ dětské
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závody Vinořský Vandráček jako
součást oslav letošního Mezinárodního dne dětí. Dětí se sešlo víc
než stovka, povětšině se svými ro-

diči. Start byl u školy v Prachovické ulici a pak se vandrovalo Vinoří až do cíle, kde u táborového
ohně bylo rozdělení cen těm nejlepším se vším, co k táborovému
ohni patří. Na zdárném průběhu
se podílely i tetičky baráčnice. Pro
Vandráčky napekly pravé české
buchty jako odměnu za splnění
předepsaných úkolů.
Od 17 hod. se tetičky zúčastnily přátelského setkání zahrádkářů a baráčníků v zahrádkářské kolonii. Posezení při dobrotách,
které připravili zahrádkáři, bylo
velmi srdečné. Baráčníci si kolonii prohlédli a nešetřili zaslouženou pochvalou. Mnozí si místo pamatovali jako skládku a tak byli
příjemně překvapeni. K radostné
náladě také přispěli 2 harmonikáři, pan Benedikt a tetička Kudlová.
Byl to pěkný a velmi příjemný
podvečer a zase někdy nashledanou.
Jana Kubištová, syndička

Zahrádkáři

Myslivci

Ve dnech 14. a 15. dubna se v Informačním centru
Na Rychtě konala ,,Jarní výstava" zdejších zahrádkářů – Bohdanečská. Na výstavě jste mohli vidět různé
nápady na velikonoční dekorace a nádherné jarní
květiny .
Za kolonii Kolarová Martina

Výroční schůze Mysliveckého sdružení Vinoř-Satalice proběhla 18. 3. 2011 v hájovně.

Kronika
Blahopřejeme...
našim občanům, kteří oslavili svá
životní jubilea ve 2. čtvrtletí roku
2011
Duben
VŠETEČKOVÁ Marcela
FEKIAČ Milan
HAVLÍKOVÁ Libuše
DOBEŠ Pavel
STRÁNSKÝ Ladislav
PATRASOVÁ Jaroslava
BROUL Miroslav
BRABENCOVÁ Libuše
BROULOVÁ Jana

85
70
90
70
70
82
75
85
70

KRISTEK Rudolf
ŠVECOVÁ Marie
BAHENSKÁ Irena
MACHÁČOVÁ Anna
KUPOVÁ Eva

70
82
83
82
70

Květen
PTÁČNÍK Josef
POTŮČKOVÁ Růžena
HAFINCOVÁ Eva
POTŮČEK Václav
GERBEROVÁ Jitka
MARYSKOVÁ Milena
LEIMBERGER Milan
KUBIŠTA Václav

87
82
75
84
70
83
70
75

BOČEK Jan
KADLECOVÁ Marie

75
81

Červen
SVOBODOVÁ Miloslava
ČERNÁ Marta
ZICHOVÁ Milena
HLADÍKOVÁ Antonie
HAFINEC Miroslav
HRADECKÁ Marie
GAZUR Ignác
KUBIŠTOVÁ Jana
KOUT Miroslav
KOBEROVÁ Libuše

82
82
70
87
84
95
81
70
89
85

P O D Ě KO VÁ N Í :
Děkuji neznámému poctivému nálezci, který mi před časem
donesl domů moji ztracenou Opencard, a který si dal práci
se zjištěním mého bydliště, aby ji mohl vrátit. Bohužel jsem
nebyla doma, abych mu mohla osobně poděkovat, tudíž tak
činím touto cestou.
H. Ettlerová
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placená inzerce

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

☞
☞

Dle dohody zajistíme i odvoz autovraku

☞

MONTÁÎ TAÎNÉHO ZA¤ÍZENÍ

AUTODOPL≈KY – zimní v˘bava, snûhové ﬁetûzy od 299 Kã,- vãetnû
DPH, nemrznoucí smûsi, autolékárniãka apod.
ZAJI·TùNÍ OPRAVY HAVAROVAN¯CH AUT A VY¤ÍZENÍ
POJISTN¯CH UDÁLOSTÍ

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.

placená inzerce

placená inzerce

Individuální v˘uka

ãeského a anglického jazyka
Mgr. Marie Kurucová – Skerlová
Kontakt: +420 776 222 181
● Pﬁíprava k pﬁijímacím zkou‰kám na stﬁední ‰koly
(ãesk˘ jazyk, anglick˘ jazyk)
● Pﬁíprava ke státní maturitû z ãeského jazyka
● V˘uka ãe‰tiny pro cizince

placená inzerce

S P O R T B A R S O KO L
Zveme Vás do Sport baru Sokol,
který je otevřen v areálu Sokolovny Vinoř
na adrese Klenovská 35, Praha-Vinoř

Nabízíme:
promítání sportovních přenosů
pořádání soukromých i firemních akcí
pořádání zábav, plesů a diskoték
zahrádku s příjemným posezením a možností grilování
(lze objednat i naložené maso)

Otevírací doba:
do 30. 6. denně 16.00 – 22.00 hod.
od 1. 7. denně 12.00 – 22.00 hod.

Připravujeme:
od 1.7.2011 bude otevřen disko-club Peklo
pátek a sobota 20.00 – ??? hod.
Kontaktní tel.: 604 218 222, 605 272 140

placená inzerce

placená inzerce

Inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:
Šířka [mm] Výška [mm] Orientace
Cena bez DPH
1/1 A5

128,5

188

na výšku

2.000,- Kč

1/2 A5

128,5

92

na šířku

1.000,- Kč

1/3 A5

128,5

62

na šířku

500,- Kč

1/4 A5

62

92

na výšku

200,- Kč

Pokud se jedná o subjekt s trvalým pobytem, případně sídlem společnosti
nebo provozovnou v MČ Praha – Vinoř, platí sleva 20% ze základu daně DPH.
Uzávěrky: 25.02., 25.05., 25.08., 25.11.

Tel. redakce: 286 851 483
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