Zápis z jednání Výboru pro spolky a církev 19. 9.2019 v 18.30 v restauraci U Páji
Přítomní: Fr. Švarc, předseda Výboru + místostarosta Sokola
M.Kolarová – předsedkyně zahrádkářů
V.Kučerová – rychtářka baráčníků
M.Rytinová - farnost
Fr.Joska – hospodář mysliveckého sdružení Vinoř-Satalice
T.Podzimek – předseda Rybářského svazu Vinoř
omluveni: P.Karička , M.Gawdun – starosta Sokola

Program:
1. Prezentace akcí jednotlivých subjektů
2. Rozpočtové požadavky na rok 2020
3. Ples spolků, pouť - info
4. Prezentace činnosti ve Zpravodaji + spolupráce s kronikářkou
5. Stav čerpání kapitoly Ostatní zájmová činnost
6. Příští setkání
7. Závěr, diskuze

Konstatování, že se jedná o nestátní neziskové organizace
Zahrádkáři: Tradice: 62 let, pouze zahr. kolonie 32 let
Stránky www:zahradkarivinor.cz
pořádání tradičních výstav 3x do roka (velikonoční, posvícenská a vánoční), proběhly:
Velikonoční výstava 11.-13.4., posvícenská 12.-14.9.
Spolupráce při kulturních a naučných akcích (Vandráček, dary do tomboly plesů,…)
požadavky na 2020: výstavy, plot, ca. 30.000 Kč
Poděkování obci za velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Rybáři: tradice: ca. 72 let,
brigády na čištění potoků, rybníků, hrází,
splavů, sekání trávy kolem rybníků, jejich údržba, vápnění,..
Ve správě rybníky: Biologický, Malá a Velká Obůrka, Pohankův, starají se i o rybníky
Cukrovarský a Ctěnický, které jsou ve správě Rybářského svazu Praha.
Roční objem brigádnických hodin: 1.600
Nucený výlov 15.8. Velká Obůrka, virus herpes, likvidace 14,5 t ryb, vápnění rybníka
Požadavky – pouze kontejner na odpad a trávu(pet lahve, plasty, roští,…)
- Kontrola a zajištění průtoku vody ve Vinořském potoce – při stříkání golfu je
potok téměř suchý!
Ca. 10.000 Kč
Myslivci – tradice 57 let
časté vykradení chaty, ukradený agregát na proud, brigády na udržení
zvěře, odstřel škodné (zatím 14 lišek), zkoušky zvěře veterinou, odstraňování spadlých
stromů, sběr odpadků, odstraňování černých skládek u závory, spolupráce s archeology,
skauty, spolky,,…
Hony: 2.11. 8 – 16 hod. Obůrka + Ctěnice
22.11. „
V Neckách, Satalice
20.12. “
„
30.12. „
Satalice
Požadavky: roční příspěvek na činnost 10.000 Kč
Sokol: Tradice: 98 let
212 členů, sokolovna vytížená, dík za podporu obce, Valná hromada v květnu, nové
vedení, Gawdun, Švarc, Bezkočka, Budařová, Ettlerová. Nové internetové stránky
www.tjsokolvinor.cz , nové internetové bankovnictví, štít na sokolovně a umístění loga
hl.m.Prahy a městské části Vinoř na vstupu do sálu, v přípravě je projekt na revitalizaci
sokolovny
Požadavky – finance na provoz sokolovny a sportovišť – z výherních automatů hl.m.Prahy
Baráčníci: Tradice: 86 let, 48 členů z toho 28 nad 70 let.
Do spolku zapojen i Klub seniorů
14.9. proběhla posvícenská zábava
Účast na kulturních i společenských akcích, široké zapojení, vítání, Vandráček,
Požadavky – 10.000 na kroje a zajištění tanečních vystoupení a nácviků, čistící rohožka na
vstupu do rychty, zájezdy
Farnost a Fokoláre: zájem na zapojení do veřejné společné činnosti, nové dětské hřiště
Mariapoli!
Annenská pouť – ve spolupráci se Satalicemi.
Požadavky: 10.000 ročně na provoz a akce

Vznikl skaut, činnost od: červen 2019

Byla připomenuta nutnost prezentace jednotlivých spolků ve Zpravodaji, potřeba předávání
informací kronikářce.

Stav čerpání rozpočtu Ostatní zájmová činnost k 15.9.2019

Zahrádkáři
7.000,-- (výstava jaro, podzim?)
Rybáři
20.000,-- jednorázová pomoc při likvidaci ryb kvůli herpes
Myslivci
10.000,-- jednorázová pomoc na provoz (zatím neobdrželi)
Baráčníci+senioři
30.000,-- (5 + 25 zájezdy)
Farnost+Fokoláre
1.880 (naladění klavíru + tříkrálová sbírka)
Vinohra
20.000
Pastvina
21.500 + 40.000 (schváleno, ještě neuhrazeno)
Ilja – Vinoř se fest
30.000
Skaut
116.902
Svaz tělesně postiž. Kbely 11.350
Celkem
Z jiné kapitoly:
Sokol

268.632

4.900.000 - investiční na výstavbu nových kabin na fotb.hřišti
6.668 mimo TJ Sokol Vinoř na sportovní akce
150.000 od hl.m.Prahy z výherních automatů na provoz
150.000 návratná půjčka od MČ Vinoř na provoz

Návrh: poukázání každému spolku, skautu a farnosti 10.000,--Kč účelové dotace na provoz vždy na
začátku roku, bez nutnosti vyplňování rozsáhlého formuláře, s vyúčtováním do konce daného roku.
To bude podmínkou pro poskytnutí této dotace na další rok. Další aktuální potřeby dle rozhodnutí
Rady.
Doplnění spolků v nových internetových stránkách Vinoře (přetáhnutí dat ze starých stránek a udání
jejich internetových stránek – viz. tento zápis)
Poděkování městské části, všem spolkům, skautu, farnosti i hnutí Fokoláre za jejich obětavou
činnost a spolupráci.
Další schůze: ca. 21.11.
Zapsal:
Fr.švarc

