
Zápis z 2. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 3.4.2019 

 

Místo jednání: Vinary 

Přítomni: p. Vladimír Machura – předseda 

 Mgr. Zdeněk Navrátil 

 Mgr. Petra Kamelandrová 

 Mgr. Veronika Nohavicová 

  

Omluven: pí Šárka Vodáková – 3.4.2019 

Hosté: 3.4.2019 
Vladimír Běhal, předseda SDH Vinary 
Martin Konečný, hospodář Mysliveckého spolku 
Jiří Machala, předseda Zahrádkářského spolku Vinary 
Ing. Ladislav Steiger, velitel zásahové jednotky 
Ing. T. G. 
Z. Ch. 
A. Ch. 
F .T. 
D.L. 
8.4.2019 
M. K. 
Manželé G. 

 

Program jednání:  

1. Úvod představení 

2. „Sraz Vinaráků 2019“ 

3. „Svěcení kříže“ 

4. Různé 

5. Úkoly pro členy MČ 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání 

 

Bod 2  „Sraz Vinaráků 2019“ / „Vinaráci, bavme se!“ 

Původně bod č. 2.12./08/2018; 2.09./06/2018 a bod č. 2/1/03/2019  
Předseda MV hovoří o proběhlé anketě a výsledcích – 40 občanů Vinar se vyjádřilo pro 

zrušení akce, 27 občanů pro zachování akce. Pan Ch., kronikář, hovoří o historii akce – 

program, účast, finance – zpočátku byl zájem cca 40 osob, v posledních letech zájem občanů 



upadá, posledního výjezdního setkání Vinar se z naší obce zúčastnilo jen 9 občanů. Akce jako 

taková tedy již nadále pořádána nebude. Mgr. Kamelandrová představuje nový koncept akce 

– setkání Vinaráků ponese název „Vinaráci, bavme se!“, bude probíhat v areálu Skalka dne 

15.6.2019 od 14:00 do max. 22:00 hodin. Cílem je podpora sounáležitosti občanů MČ a 

zábavný program pro všechny věkové kategorie s hudebním doprovodem. K účasti na setkání 

budou pozváni rovněž občané dalších dvou Vinar z ČR. Součástí bude prezentace spolků 

(SDH, myslivecký a zahrádkářský spolek). Spolky byly osloveny s žádostí o podílení se na 

programu akce, všechny přislíbily pomoc, jak konkrétně se zapojí, sdělí MV dne 8.4.2019.  

Jednání dne 8.4.2019: 

Odsouhlasen termín realizace. 

Odsouhlasen název. 

Hasiči se budou spolupodílet organizací zábavy pro děti, obsluhou udírny a horního 

výdejního okna. Zahrádkáři přislíbili obsluhu dřevěného přístřešku dole. Myslivci zabezpečí 

ukázku loveckých psů a zvěřinový guláš. 

Mgr. Kamelandrová prověří možnost vystoupení dětí z MŠ do programu a zapůjčení 

sportovního nářadí (koloběžky, balony, švihadla atd.) do soutěží. Dohodne s  předsedou SDH 

případnou pomoc hasičům na organizování stanovišť. 

Restaurace Skalka bude otevřena. Na dalším jednání všech spolků a nájemců Skalky bude 

odsouhlaseno organizační zabezpečení všech prodejních míst. 

Energie – Geršlovi sdělí výši úhrady za energie dle smlouvy na dalším jednání. 

Nafukovací skluzavka – p. Machura prověří 

 
 
Bod 3  „Svěcení kříže“ 

Mgr. Navrátil informoval přítomné o chystaném vysvěcení kříže před kapličkou, které bude 

provedeno dne 19.5. V přípravě jsou pozvánky a letáky, zváni jsou všichni občané. Pozváni 

budou též zástupci z MMPr. Připraveno bude drobné občerstvení. 

 

Bod 4  Různé 

Občané vyjadřují nespokojenost s pronájmem KD na kulturní akce pořádané spolky, 

poukazují na špatný stav Vinarského potoka vč. svodnice a špatný stav Vinarských lesů. 

Manželé G. žádají o finanční výpomoc na akci „Jarní úklid areálu Skalka Vinary“, který 

proběhne dne 20.4.2019 od 9:00 hod. Žádají o zajištění velkoobjemového kontejneru.   



 

Bod  5  Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/2/2019 „Sraz Vinaráků 2019“ / „Vinaráci, bavme se!“ viz. Bod 2  

Mgr. Kamelandrová prověří možnost vystoupení dětí z MŠ 
do programu a zapůjčení sportovního nářadí (koloběžky, 
balony, švihadla atd.) do soutěží. Dohodne s  předsedou 
SDH případnou pomoc hasičům na organizování stanovišť. 
 
Nafukovací skluzavka – p. Machura prověří 
 

MV  
15.6.2019 

2/2/2019   

3/2/2019   

 

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

   

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

   

 



Bod 8  Závěr  

Příští výbor MČ  24.4.2019 v 18.00 hod. v KD Vinary 
 
Používané zkratky:  - viz  zápis č. 1/2016  

 

Zapsal: Veronika Nohavicová       Datum:  8.4.2019 

Ověřil: předseda Místního výboru p. Vladimír Machura, v.r.  

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 

 


