
Zápis z jednání Výboru pro spolky a církev 15.09.2020 v 18.00 v klubovně TJ Sokol Vinoř, 
Klenovská  35. 
 
Přítomní:  Fr. Švarc, předseda Výboru + místostarosta Sokola 
                   M.Kolarová – předsedkyně zahrádkářů 
                  V.Kučerová – rychtářka baráčníků 
                  Fr. Joska – hospodář myslivců  
Omluveni: M.Rytinová, P.Karička, M.Gawdun, T.Podzimek 
 
 
 
 
 
 
Program: 

1.       Výroční schůze spolků  
2.       Rozpočtové požadavky na rok 2020 - upřesnění 
3.       Prezentace činnosti ve Zpravodaji + spolupráce s kronikářkou 
4.       Stav čerpání kapitoly Ostatní zájmová činnost  
5.       Příští setkání 
6.       Závěr, diskuze 

  
 

1. Zahrádkáři: Stránky www:zahradkarivinor.cz 
 Výroční schůze:   bude upřesněno – počítá se 1. Kvartál 2021 
Výstavy – již se neplánují  
Spolupráce při kulturních a naučných akcích pokračuje 
Poděkování obci  za velkoobjemové kontejnery na bioodpad 

 
      Rybáři:   
      internetové stránky www.rybari-vinor.cz 

Výroční schůze:  bude upřesněno – počítá se 1. Kvartál 2021 
Výlovy: 10.10. Pohankův rybník 
              24.10. Velká Obůrka 
              31.10. Malá Obůrka + Biologický rybník 
Roční objem brigádnických hodin:  ca. 1.600 čištění potoků, hrází, sekání trávy    
                                                                vápnění, … 
Požadavky –  Kontrola a zajištění průtoku vody ve Vinořském potoce – při stříkání 
golfu je potok téměř suchý!  

              Odstranění skruže v ulici V Obůrkách, v případě potřeby náhrada odemykatelnou  
             zábranou.  Příjezd k rybníku je nutný nejen z důvodu výlovů, ale i jako havarijní  
            příjezd pro hasiče (i čerpání vody z rybníku), záchranku, policii,… 

 
 
 
 
         

http://www.rybari-vinor.cz/


       Myslivci:   
 Výroční schůze -  bude upřesněno – počítá se 1. Kvartál 2021 

              spolupráce s archeology, skauty, spolky,… 
        odstřel 18 lišek (v roce 2019 26 lišek) 
       Působení při Vandráčku 
       Hony:  14.11.  Ctěnice + Vinořský park 
                    18.12.                „ 
                    30.12.                „ 
       Vypuštěn hon V Obůrkách 
 

   
 Sokol:   

        Valná hromada 2.9., obsazenost sokolovny 70%, spolupráce se školou 
               Nové internetové stránky   www.tjsokolvinor.cz ,  
               nové internetové bankovnictví,  štít na sokolovně a uvnitř umístění loga hl.m.Prahy a  
              městské část  Vinoř na vstupu do sálu, nové stožáry + nové vlajky, 8.10. – Památný   
              den Sokolstva.  
               Pojmenování sokolovny na Sokolovna Josefa Hofmana  
              Poděkování MČ za podporu 2020, koronavir 
              Stále úvěr 150.000,--Kč 

 
Baráčníci:   
Výroční schůze :  bude upřesněno – počítá se 1. Kvartál 2021 

              Do spolku zapojen i Klub seniorů, reprezentace Vinoře na akcích Prahy 1 i na Žofíně 
Plesy spolků - ne 
 Účast na oslavách |Baráčníka Odolená Voda 19.9. kvůli covidu zrušena. 
 

             Farnost a Fokoláre:  zájem na zapojení do veřejné společné činnosti,  v provozu  
             dětské  hřiště  Mariapoli, plán propojení farskou zahradou,   
 
             Vznikl skaut, činnost od: červen 2019, komunitní centrum Pastvina 
 
Apel na dodávání dokumentů do zpravodaje + kronikářce  
 
Návrh:  stejný jako v minulém zápisu - poukázání každému spolku (kromě Sokola, ten je 
financován z jiné kapitoly), skautu, Pastvině  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. 
Celkové náklady 70.000,--Kč z kapitoly Ostatní zájmová činnost – zatím opět 0 – bez odezvy 
 
 
 
 
 
 



Opět připomínáme nutnost doplnění spolků v nových internetových stránkách Vinoře 
(přetáhnutí dat ze starých stránek a udání jejich internetových stránek – viz. tento zápis). Na 
nových stránkách jsou na rozdíl od těch starých pouze dva spolky!  
Celkem jich máme 5 + Skaut + Pastvina. 
 
 
 Stav čerpání rozpočtu Ostatní zájmová činnost za 2020  ??? 
(kvůli odchodu účetní žádné podklady) 

 
 
Poděkování  městské části, všem spolkům, skautu, Pastvině, farnosti i hnutí Fokoláre  za jejich 
obětavou činnost.  
 
 Další schůze:  ca. prosinec 2020 
 
Zapsal: 
Fr.švarc 
 

 


