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ZPRAVODAJ
R
VBŘEZINĚVESKÝ

 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,
přesně před rokem jsem psal svůj prv-
ní sloupek a  vy jste měli možnost držet 
v ruce první číslo našeho útlého zpravo-
daje. Mám radost z toho, že naše „novi-
ny“ jsou životaschopné a podařilo se nám 
vtisknout jim vlastní tvář. Nechci se dnes 
na tomto místě zabývat politikou ani eko-
nomickou situací městské části a obrátím 
svou pozornost k obecnější úvaze. 
Adventní čas a Vánoce, které se blíží, mají 
být svátky klidu a  vzájemné tolerance 
jednoho k druhému, což je téma, které-
ho jsme se ve zpravodaji v průběhu roku 
v různých souvislostech nejednou dotkli. 
Všichni žijeme společně v  Březiněvsi 
a  všichni bychom jistě byli rádi v  osob-
ním životě spokojeni. Jsem přesvědčený, 
že osobní spokojenosti ovšem nelze v re-
lativně malém společenství, ve  kterém 
žijeme, dosáhnout bez existence dobrých 
vzájemných vztahů. Jednání jednoho má 
totiž velmi často přímý dopad na  život 
někoho jiného. Snažme se proto v každo-
denním životě jednat tak, abychom neo-
mezovali přirozená práva jiných a zbyteč-
ně nenarušovali jejich soukromí. Parkuj-
me na místech, která jsou k tomu určená, 
a ne tam, kde omezujeme pohyb chodců 
nebo průjezd jiných vozidel. Zkusme ne-
být lhostejní ke  svému okolí a  uklidit si 
před vlastním prahem, pokud nám to 
síly dovolí. Nesmiřme se s  nepořádkem 
kolem přeplněných kontejnerů, proto-
že nepořádek na  ulicích je nepřirozený. 
Zdravme se na  ulicích, protože zdravit 
se je mezi sousedy normální, to se učí už 
děti ve školce, a my bychom jim měli jít 
příkladem. Buďme ohleduplní ke  zvířa-
tům a  k  těm, kteří právě netouží slavit, 
a  neodpalujme jim pod okny rachejtle, 
když k tomu ani není vhodná doba. 
Zkrátka, nebuďme sobečtí a  nečiňme 
druhým, co nechceme, aby druzí činili 
nám. A  pokusme se toto základní pra-
vidlo dodržovat nejen o  svátcích, ale 
po celý rok. Bude se nám totiž všem - bez 
ohledu na politický a ekonomický vývoj - 
žít o něco lépe. 

Přeji vám všem krásné
a klidné prožití svátků.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

Druhá etapa ďáblické skládky 
prozatím nekončí
Přestože k nám již delší dobu proudily informace o tom, že II. etapa skládky, 
která zasahuje také na území městské části Praha-Březiněves, bude defi nitiv-
ně ukončena k 31. prosinci 2012, nyní se zdá, že bude její využívání o nějaký 
čas prodlouženo.

pokračování na straně 3

Ďáblická skládka komunálního odpadu je 
v pravidelných vlnách předmětem mnoha vzru-
šených diskusí. Na jedné straně obvykle stojí její 
přesvědčení odpůrci a na straně druhé ti, kteří 
jsou vedle určité míry zátěže okolí, způsobené 
zpracováním odpadu, schopni vnímat také její 
ekonomické přínosy. Není žádným tajemstvím, 
že zatímco Ďábličtí existenci a  případné další 
rozšíření skládky ústy svých volených zástupců 
až na  výjimky odmítají, vedení městské části 
Praha-Březiněves se spíše snaží o pokud možno 
bezproblémové soužití.

Část kapacity zatím nevyužita
První etapa skládky, která byla schválena začátkem 
devadesátých let a do provozu uvedena společnos-
tí .A.S.A. v roce 1993, skončila v roce 2002. Na ni 
okamžitě navázala etapa druhá, o jejímž uzavření 
ke konci letošního roku se spekulovalo ještě před 
několika týdny. Na základě nových informací se 
však nyní zdá, že trvání druhé bude prodlouženo 
přibližně o dalších 18 měsíců. Ukázalo se totiž, že 
poslední sektor skládky nebyl naplněn tak rychle, 
jak se původně předpokládalo. Na skládku je totiž 
letos naváženo výrazně méně odpadu z hlavního 

města, než tomu bylo v předchozích letech. Ak-
ciová společnost Pražské služby, která plní funkci 
operátora celopražského systému nakládání s ko-
munálním odpadem, totiž z prozatím nejasných 
důvodů přestala ďáblickou skládku využívat. 

K rozpočtu Prahy a městských částí na rok 2013
V  době uzávěrky tohoto čísla zpravoda-
je sice ještě nebyla známa fi nální podoba 
rozpočtu hlavního města na rok 2013, ale 
již nyní je zřejmé, že pozitivní očekává-
ní nejsou příliš na místě. Rozpočet města 
by měl být podle dostupných informací 
schválen 29. listopadu a z posledního jednání 
Svazu městských částí s magistrátem vyplynulo, 
že bude schválen jako úsporný a  nebude v  něm 
oproti předchozím letům již zahrnuta žádná re-
zerva na investiční akce v jednotlivých městských 
částech. 
Před pár lety bylo z rezervy rozdělováno na in-
vestiční výstavbu v jednotlivých městských čás-
tech 500 milionů korun, loni ještě 300 milionů 
a  letos 200 milionů. Takto získané prostředky 
nad rámec rozpočtu přitom byly zejména pro 

malé městské části významné. Jinak totiž 
musí vyjít s částkou 2400 korun na obča-
na, která byla rozhodnutím magistrátu, 
nikoliv na  základě ekonomických uka-
zatelů, stanovena jako roční příspěvek 
z  městské pokladny jednotlivým MČ. 

Přitom Praha ze zákona inkasuje na  jednoho 
občana téměř 30 tisíc korun ročně, což zname-
ná, že dotace městským částem tvoří přibližně 
8 % z  celkových příjmů, zbylých 92 % město 
utratí za vlastní výdaje.
Absence rezervy v  rozpočtu na  rok 2013 pro 
Březiněves především znamená, že šance na zís-
kání fi nančních prostředků na  dostavbu dvou 
pavilonů mateřské školy, zahrnujících jednu 
třídu a kuchyni, budou příští rok velice mizivé.

-map-

Centrála společnosti .A.S.A. Foto: archiv .A.S.A.
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Vážení spoluobčané a přátelé Březiněvsi, 
v tomto vydání zpravodaje bychom vám rádi 
představili členy komise dopravy a životního 
prostředí a  alespoň stručně přiblížili oblasti, 
které mají na starosti.

Původně existovaly pro oblast dopravy a  ži-
votního prostředí dvě samostatné komise, 
před přibližně čtyřmi lety však došlo – zejmé-
na z  důvodu výrazného překrývání agend - 
k jejich sloučení do současné podoby. Komise 
má pět členů, kterými jsou Ing. Zuzana Čar-
ská, Ph.D., Jaroslav Deutschmann, Ing.  Jiří 
Kolbinger, Zdeněk Korint a František Pleva. 
Prioritou komise v oblasti životního prostře-
dí je maximální měrou přispívat k tomu, aby 
se občané cítili v  Březiněvsi příjemně a  byli 
obklopeni zelení. Proto se snažíme na území 
městské části každý rok vysazovat více stro-
mů, než kolik je nutné jich vykácet, a usiluje-
me o vznik nových míst a zákoutí, která zpří-
jemní život jejím obyvatelům i návštěvníkům. 
Nemalé úsilí věnujeme také tomu, aby zeleň, 
nacházející se na  území naší městské části, 
byla pravidelně udržována a kontrolována.
Aktuálně největším problémem Březiněvsi je 
intenzivní tranzitní doprava; denně projede 
městskou částí v průměru 14 tisíc vozů. Pro-
to je naší jednoznačnou prioritou v  oblasti 
dopravy zvýšení bezpečnosti stovek chodců, 
kteří denně přecházejí přes frekventovanou 

silnici druhé třídy protínající celou Březině-
ves (ulice Na Hlavní). V tomto směru pova-
žujeme za zásadní zřízení světelné signaliza-
ce v místě křížení ulic Na Hlavní a U Parku 
a osvětlení přechodu pro chodce u autobuso-
vé zastávky Na Boleslavce ve směru do Prahy. 
Oba projekty jsou rozběhnuté již delší dobu 
a  jejich úspěšné završení závisí na  tom, jak 
se příslušné orgány postaví k  odvolání proti 
výstavbě semaforu, respektive na tom, zda se 
z fondu BESIP podaří uvolnit částku potřeb-
nou na osvětlení přechodu. Věřte, že děláme 
vše pro to, abyste pozitivní změny pocítili co 
nejdříve.

Shrnuto do bodů, komise 
dopravy a životního prostředí má 
na starosti následující činnosti:
• pomáhá sledovat stav městské zeleně 

a zdravotní stav dřevin na území MČ
• předává zastupitelům MČ stanovisko 

k  podnětům, stížnostem a  připomínkám 
občanů týkajícím se ochrany přírody a do-
pravy

• vydává doporučující stanovisko a  ve  spo-
lupráci s odpovědnými osobami se účastní 
místních šetření v  oblasti chovu a  držení 
zvířat

• sleduje a pomáhá řešit problematiku odpa-
dového hospodářství na území MČ

• kontroluje čistotu veřejných prostranství, 

Představujeme: Komise dopravy a životního prostředí

Plán zimní údržby naší městské části určuje 
pořadí, podle kterého jsou komunikace v pří-
padě sněhových srážek či při vzniku náledí 
postupně udržovány:
• I. pořadí: komunikace dopravně důležité (uli-

ce Na Hlavní a U Parku) – Údržbu zajišťuje 
hl. město Praha prostřednictvím Technické 
správy komunikací ve lhůtě do osmi hodin.

• II. pořadí: místní komunikace III. a IV. třídy 
(všechny ostatní ulice v městské části). Tyto 
komunikace nespadají do plánu zimní údrž-
by hl. města Prahy a proto TSK ani městská 
část nemají povinnost je v  zimě udržovat. 
Úřad městské části Praha-Březiněves se nic-
méně nad rámec svých povinností snaží za-
jistit jejich průjezdnost v  případě velmi ne-
příznivých klimatických podmínek, pokud 
to umožní kapacity společnosti IPODEC, se 
kterou naše městská část spolupracuje. Je tře-
ba dodat, že náklady na tuto údržbu nejsou ze 
strany města nijak subvencovány a musí být 
cele pokryty z rozpočtu městské části.

• V případě kalamitních situací, kdy přívaly 
sněhu nelze zvládnout běžnými prostředky, 
jsou v mimořádném režimu najímáni i dal-
ší poskytovatelé údržby a  jejich mechanis-
my (nakladače, nákladní vozy a podobně). 

Kalamitní stav vyhlašuje a odvolává staros-
ta městské části na základě návrhu nadpo-
loviční většiny členů zastupitelstva.

Stejné pořadí jako u  silnic platí i u chodníků 
s  tím rozdílem, že údržbu všech, včetně těch 
v ulicích Na Hlavní a U Parku, má na starost 
městská část Praha-Březiněves. Městská část 
pro tento účel disponuje multifunkčním stro-
jem Egholm City Ranger, zapůjčeným bezplat-
ně společností .A.S.A. Stroj je prioritně nasa-
zován na přístupových cestách k autobusovým 
zastávkám a  k  úřadu městské části, až poté 
na dalších místech. Magistrát na údržbu chod-
níků nepřispívá, a  to přesto, že již delší dobu 

Zimní údržba komunikací v Březiněvsi
V období od 1. listopadu do 31. března platí na území městské části Praha-Březiněves tzv. „Plán zimní údržby 
komunikací“. Vlastníkem většiny komunikací a chodníků nacházejících se na území městské části je sice hl. m. 
Praha, to ale obstarává údržbu pouze dvou hlavních ulic.

sleduje a pomáhá řešit problematiku údrž-
by a čistoty obce 

• pomáhá sledovat stav komunikací a chod-
níků, které se nacházejí na území MČ

• sleduje a ve spolupráci s příslušnými odbo-
ry Prahy 8 a hlavního města řeší dopravní 
problematiku, dává podněty ke  změnám 
dopravně-stavebního uspořádání pozem-
ních komunikací na  území městské části 
a  zadává pokyny k  opravě nebo výměně 
stávajícího dopravního značení

• navrhuje opatření a sankce při porušování 
zákonů a vyhlášek

• připravuje podklady pro sestavení rozpočtu 
městské části v oblasti životního prostředí 
a dopravy

• plní úkoly uložené zastupitelstvem a staros-
tou městské části 

Ve všech věcech souvisejících s uvedenými čin-
nostmi se mohou občané obracet buď přímo 
na členy komise, nebo podávat podněty ke ko-
misi prostřednictvím úřadu městské části.

Závěrem si dovolím popřát vám
za celou naši komisi příjemné a pohodové 

prožití vánočních svátků.

Zdeněk Korint
komise dopravy a životního prostředí 

MČ Praha-Březiněves

platí novela zákona, kdy zodpovědnost za  je-
jich úklid přešla z majitele přilehlé nemovitosti 
na majitele chodníku. V této situaci není úřad 
městské části i při vší snaze schopen zvládnout 
úklid chodníků a komunikací ke spokojenos-
ti všech obyvatel. Chtěli bychom vyjádřit dík 
všem občanům, kteří neopustili své dřívější 
zvyky a  nadále odklízejí sníh na  chodnících, 
u vjezdů a na komunikacích v bezprostředním 
okolí svých domů sami. A rádi bychom k tako-
vé aktivitě vyzvali i ostatní, protože jak již bylo 
řečeno, v  případě nepříznivých povětrnost-
ních podmínek se může stát, že městská část 
ani společnost IPODEC nebudou v dané chvíli 
disponovat kapacitami k zajištění úklidu ulic. 
Chtěli bychom zároveň opětovně vyzvat 
všechny řidiče, aby zejména v  obytných zó-
nách neparkovali svá vozidla před domy 
na chodnících či na komunikacích, kde par-
kování ostatně není ani povoleno. Stává se 
totiž, že i přes snahu městské části udržovat 
místní komunikace sjízdné, není možné se 
do některých ulic a na chodníky s  technikou 
kvůli bezohledně parkujícím řidičům dostat. 
Nemluvě o situaci, kdy by ulicí zablokovanou 
osobními vozy a dodávkami měl projet napří-
klad zasahující hasičský vůz. -red-

Tudy technika neprojede Foto: archiv redakce



B Ř EZ I N ĚV ES K Ý  Z P R AVO DA J  -  č t v r t l e t n í k  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a - B ř e z i n ě v e s 3

w w w. b r e z i n e v e s . c z I N F O R M U J E M E

Nevyužitou kapacitu je tak nyní možné nabíd-
nout dalším pražským městským částem.

Ekonomické přínosy a benefi ty
Existence skládky má na ekonomickou situaci 
Ďáblic a Březiněvsi v posledních dvaceti letech 
nepochybně pozitivní vliv. Vedle prvotních in-
vestic do  infrastruktury z  rozpočtu hlavního 
města Prahy v úhrnné výši kolem 350 milionů 
korun je existence skládky na  základě zvlášt-
ní smlouvy mezi Prahou, MČ Praha-Ďábli-
ce a  MČ Praha-Březiněves kompenzována 
každoročním příspěvkem do  rozpočtu obou 
městských částí. V roce 2011 činila výše toho-
to příspěvku, který je poskytován z  rozpočtu 
města nad rámec běžného fi nancování, 11,6 
milionu korun pro Ďáblice a 5,8 milionu ko-
run pro Březiněves. Městským částem se nadto 
podařilo vyjednat se společností .A.S.A. sepa-
rátní smlouvy, na základě kterých jsou provo-
zovatelem skládky zajištěna různá další plnění.

Případné ukončení provozu skládky by mělo 
přímý dopad na  rozpočet, ale znamenalo by 
také  ztrátu výše zmíněných benefi tů, a to napří-
klad včetně 60 kontejnerů na  velkoobjemový 
odpad z domácností, které společnost .A.S.A. 
poskytuje každý rok bezplatně Březiněvsi 
na  základě smlouvy s  úřadem městské části. 
Takový vývoj se zdál být ještě před nedávnem 
nevyhnutelný. Nyní je sice oddálen a všechny 
dosavadní dohody zůstávají v  platnosti, i  tak 
by se ale měli občané Březiněvsi do budoucna 
připravit na  to, že případné uzavření skládky 
by zcela jistě dále výrazně zhoršilo fi nanční si-
tuaci městské části a propad by zřejmě nebylo 
možné kompenzovat z jiných zdrojů. Starosta 
Ing. Jiří Haramul k tomu říká: „I přes aktuálně 
relativně dobré zprávy je městská část vzhle-
dem ke zhoršující se situaci veřejných rozpočtů 
již nyní nucena omezit poskytování některých 
benefi tů svým občanům. Naší dlouhodobou 
prioritou je zachování vyrovnaného hospoda-

dokončení ze strany 1 Druhá etapa ďáblické skládky prozatím nekončí

V městské části Praha-Březiněves, která je sou-
částí volebního obvodu č. 23, proběhla ve dvou 
říjnových týdnech (mezi 12. a 20. 10.) dvě kola 
voleb do Senátu Parlamentu České republiky. 
Senátorkou na  náš senátní obvod byla zvole-
na Daniela Filipiová (ODS). Daniela Filipiová 
ve druhém kole v přímém souboji zvítězila nad 
kandidátem KSČM Jiřím Dolejšem. 
Potěšitelné je, že účast u senátních voleb byla 
v  Březiněvsi zdaleka nejvyšší ze všech praž-
ských městských částí, ve kterých se volby ko-
naly, a nachází se také vysoko nad celostátním 
průměrem. Účast je zřejmě dokonce jednou 
z vůbec nejvyšších v celé ČR, a  to přesto, že 
v Praze, na rozdíl od jiných regionů, neprobí-
haly tradičně populárnější krajské volby, které 

vždy navýší i účast u voleb senátních. V prv-
ním kole přišlo v naší městské části k volbám 
43,5 % občanů (průměr senátního obvodu 
29,1% a  celostátní průměr 34,9 %), ve  dru-
hém pak 39,4 % (v  celém senátním obvodu 

Výsledky říjnových voleb do Senátu
29,8 %, nejvíce ze všech senátních obvodů 
v ČR; v celé republice pak 18,6 %).
Tabulka shrnuje výsledky obou kol v  celém 
senátním obvodu č. 23 a samostatně v okrsku 
Praha-Březiněves. -map-

ření městské části, proto nelze počítat s tím, že 
bychom se zadlužovali na úkor příštích období 
či dokonce celých generací.“

III. etapa, nebo defi nitivní konec?
Již 27. dubna 2007 byl magistrátu předložen 
požadavek na vybudování tzv. III. etapy sklád-
ky, která by měla z 85 % ležet na neobydleném 
území Březiněvsi a pouze z 15 % na neobydle-
ném území Ďáblic. V listopadu 2011 Magistrát 
hlavního města Prahy zahájil jednání ve  věci 
změny územního plánu, jež by umožnila ote-
vření další etapy, výbor pro změnu územního 
plánu nicméně projednávání celé záležitosti 
bez vysvětlení pozastavil. Samotné řízení však 
dosud nebylo zrušeno a není tedy jasné, zda se 
další etapa skládky stane v budoucnosti reali-
tou, či nikoliv. 
O  dalším vývoji kolem skládky v  Ďáblicích 
vás budeme pravidelně informovat.

-red-

VOLBY DO SENÁTU 2012
1. kolo voleb 2. kolo voleb

Senátní obvod 
23

Volební okrsek 
Březiněves

Senátní obvod 
23

Volební okrsek 
Březiněves

Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy %
Dolejš Jiří (KSČM) 6568 22,1% 42 12,1% 11 606 37,6% 103 32,5%
Filipiová Daniela (ODS) 6468 21,7% 76 21,9% 19 284 62,4% 214 67,5%
Potůček Martin (ČSSD) 6370 21,4% 85 24,5%
Buchert Viliam (TOP 09) 3340 11,2% 43 12,4%
Koranda Miroslav (Nestran.) 1857 6,2% 21 6,1%
Procházková Lenka (VV) 1508 5,1% 16 4,6%
Ostatní kandidáti 3674 12,3% 64 18,4%

INZERCE

prodává nejvíce realit na světě i u nás

Ing. Ivona Gavorová

ivona.gavorova@re-max.cz
✆ 603 957 987

Prodáváte nemovitost?
Nenechávejte prodej Vaší nemovitosti náhodě.

Nabízím kvalitní servis při prodeji, koupi
i pronájmu nemovitosti.

V realitách pracuji 7 let. Znám to tady, bydlím tu.
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V  odpoledních hodinách 29. září proběh-
lo v  Bořanovicích před hasičskou zbrojnicí 
slavnostní předání zásahového vozidla Avia 
DA12 A31, které v posledních letech sloužilo 
našim dobrovolným hasičům. Jak jsme infor-

movali v minulém čísle zpravodaje, do naše-
ho vozového parku přibylo na  jaře moderní 
zásahové vozidlo Ford Transit a starší Avia tak 
může nastoupit do služby k našim sousedům.
Slavnostního předání se zúčastnili a  proslovy 
pronesli starostka Bořanovic Mgr. Drahomíra 
Müllerová a starosta městské části Praha-Bře-
ziněves Ing. Jiří Haramul. V rámci doprovod-
ného programu proběhla v režii našich hasičů 
simulace několika zásahů, včetně likvidace 

Hasiči předali zásahové vozidlo
požáru automobilu, a také ukázka práce s mlá-
deží. Pro děti z Bořanovic bylo nastříkáno pě-
nové kluziště, na kterém se mohly patřičně vy-
řádit. Na příjemném odpoledni, které dopadlo 
ke spokojenosti všech, se vedle našich a bořa-

novických  hasičů podílel také SDH Líbeznice 
a Obecní policie Líbeznice.
Den uzavřela zábava v místní restauraci. Pře-
jeme Bořanovickým, aby Avia bezproblémově 
sloužila mnoho dalších let a malým dílem tak 
přispěla ke  zvýšení akceschopnosti okolních 
hasičských jednotek v případech, kdy je jejich 
nasazení potřeba. 
 -map-

s přispěním Petra Petráška

 Střípky z kroniky: 
září, říjen, listopad
Posvícení
Do roku 1938 se drželo posvícení první neděli 
po sv. Martinu, tedy po 11. listopadu. V letech 
před první světovou válkou bylo 95 % obyvatel 
zaměstnáno v zemědělství, zejména u dvora. 
„V listopadu končilo dobývání řepy cukrovky 
a nebyla-li řepa u dvora hotová, stávalo se, že 
posvícení se drželo až po sklizni, datum určil 
správce dvora. Na posvícení se již odpoledne 
začalo v hospodě hrát a tančilo se až do bílého 
rána. V pondělí se po celý den nepracovalo. 
V  hospodě byla vždy řádná rvačka, jak to 
k posvícení patřilo. Sousedící mistr kovářský 
na posvícení před kovárnou odebral všechno, 
čím by se dalo uhodit.“ Dále se v kronikách 
dočteme, že „na  všeobecnou žádost z  roku 
1938 místního občanstva a spolku, se schvá-
lením farního úřadu v Líbeznicích, se v obci 
martinské posvícení nedrží a  přeložilo se 
na  svátek sv. Václava 28 září.“ Změna byla 
žádoucí, neboť termín sv. Martina až příliš 
často připadal právě na  dobu dokončování 
sklizně cukrovky, a aby řepa nepomrzla, mu-
selo se posvícení posunout. V  roce 1938 se 
tedy poprvé drželo posvícení svatováclavské.
Podle záznamu z  roku 1948 připadalo po-
svícení na  neděli 3. října. „Sportovní klub 
uspořádal v hostinci U Bečvářů taneční zá-
bavu, která se těšila hojné návštěvě a veselo 
bylo až do rána bílého. Před hostincem byly 
dva stánky s  různými hračkami a  na  návsi 
houpačky o čtyřech loďkách. Majitelé stánků 
i houpaček byli se svými výdělky spokojeni.“
Spojení sportovního klubu a  organizování 
posvícenských zábav je tedy u  nás tradiční. 
Na  původní předválečný termín posvícení 
dnes navazuje Martinská zábava pořádaná 
fotbalisty TJ Březiněves, která se letos bude 
konat pošesté.

Září 1949 - elektrická prádelna 
„Byla zakoupena elektrická pračka, ždímačka 
a mandl. Ve dvoře velkostatku č. p. 1 byla dána 
k dispozici místnost, kde se dříve odstřeďovalo 
mléko. Vše bylo upraveno a uzpůsobeno na el. 
pračku. Velkou zásluhu mají Václav Šmerda 
a  paní Marie Doležalová. Po  dokončení se 
ihned započalo s  praním prádla. Rodiny se 
střídají v praní za poplatek 7 korun na hodinu. 
Pere se zde i prádlo z místní mateřské školky. 
Celá obec tuto pomoc ženám vítala.“

Říjen 1949 - rozhlas 
„Místní mládež chodila v obci od rodiny k ro-
dině a prosila o příspěvek na zřízení zdejšího 
místního rozhlasu. Některé rodiny darovaly 
až 500 korun. Tato mládež pořádala v  obci 
zábavy, plesy, divadlo, ale i  loutkové a výtě-
žek ze všech těchto akcí darovala na zřízení 
zdejšího rozhlasu. Cena byla 25 000 korun. 
Za pomoci pana Karla Zamazala byl uveden 
do provozu 28. října, kdy bylo poprvé v obci 
hlášeno místním rozhlasem.“

Zdeňka Maděrová,
kronikářka MČ Praha-Březiněves

Zásahové vozidlo pro Bořanovice Foto: Hasiči Praha-Březiněves
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ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLAA  SSPPEEKKTTRRUUMM, s.r.o..  
Kytlická 757, 190 00 Praha 9 – Prosek 

 
Nabízíme 

 školu rodinného typu s individuálním přístupem pedagogů k dětem 
 počet maximálně 20 žáků ve třídě 
 rozšířenou výuku anglického jazyka od první třídy 
 dvě hodiny anglické konverzace týdně s rodilým mluvčím 
 přípravu a testování angličtiny Cambridge ESOL u British Council 
 interaktivní tabule, dataprojektory, počítačovou učebnu 
 srovnávací testy pro žáky SCIO, KALIBRO 
 školní družinu s provozem od 7:00 do 17: 30 hod.  
 nabídku kroužků v budově školy 
 školní zahradu k relaxaci dětí a k činnostem se školní družinou 

„Hrajeme si na školu“ 
program pro předškoláky  

28. 11. 2012 a 9. 1. 2013 vždy 17:00 – 18:00 hod. 
Dny otevřených dveří: 

28. 11. 2012 a 9. 1. 2013 vždy 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. 
Zápis do 1. třídy: 

16. a 17. 1. 2013 vždy 14:00 – 17:00 hod 
 http://www.zsspektrum.cz 
 jednatel@zsspektrum.cz 
 reditel@zsspektrum.cz 

tel. 283 882 044, 242 483 840 
Stále je možno přihlásit žáky do 2. a 4. třídy. 
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V září naše školka otevřela bránu klukům a holkám z Březiněvsi 
poprvé od  padesátých let minulého století, kdy zde fungovala 
mateřská škola naposledy. Ve třetí zářijový den vše zářilo novo-
tou, vonělo čistotou, a všude, kam se jen dětská očka podívala, 
bylo něco ke  zkoumání, hraní či objevování. Děti pohltil svět 
hraček, dětských knížek, stavebnic a  všeho ostatního, co jsme 
pro ně nachystali. Pustily se do hraní a vlastně ani netušily, že se 
část hraček ve školce objevila díky malým fotbalistům.
Je to tak. Už v  době, kdy se školka teprve stavěla, ozval se mi 
v  kapse telefon. Na  druhém konci se ozval rozhodný hlas tre-
néra: „Dobrý den, chtěli bychom s kluky také trochu pomoci,“ 
ozvalo se. „Rozhodli jsme se, že každý z nás věnuje našim malým 
kamarádům nějakou oblíbenou hračku, aby přinášela radost ne-
jen nám, ale i dalším dětem.“ Přiznávám, že mě tenkrát telefonát 
trochu zaskočil a zároveň mile překvapil. A tak slovo dalo slovo, 
jak kluci řekli, tak udělali. Za týden už byla školka plná hraček, 
které si jistě pamatujete už od zápisu. Hraček, kterých si vážíme 
o to více, že byly malými fotbalisty darovány s upřímnou snahou  
pomoci dobré věci. Vždyť rozloučit se s oblíbenou hračkou není 
tak úplně jednoduché.
Milí malí, ale i velcí fotbalisté, ráda bych vám touto cestou podě-
kovala za naše nejmenší. Velmi si vážím vaší podpory a věřte, že 
hračky od vás pomohly vykouzlit mnoho dětských úsměvů. Ale 
nejdůležitější je to, že jste touto cestou ukázali všem, že pomáhat 
není nijak složité, že stačí nápad a dobrá vůle. Ať vám vaše pře-
svědčení vydrží.

Za kolektiv Mateřské školy Březiněves
Mgr. Martina Štolcová

Nejen občané Březiněvsi, ale i  široká spor-
tovní veřejnost může využívat náš sportovní 
areál, který zahrnuje venkovní hřiště s umě-

Fotbalisté pomáhají 
mateřské škole

Ceník za pronájem sportovišť

UMÍSTĚNÍ FOTBALOVÝCH TÝMŮ BŘEZINĚVSI
PO PODZIMNÍ ČÁSTI ROČNÍKU 2012/2013

# Tým Z V R P Skóre B
MUŽI   Soutěž: PFS, II. třída, skupina B
1 Březiněves 10 10 0 0 44:9 30
2 Pragis FV Plast Satalice 11 9 0 2 46:22 27
3 Slovan Bohnice B 10 7 1 2 27:12 22
4 FC KING 11 5 2 4 31:22 17
5 FC Miškovice 11 5 2 4 23:17 17
6 Slavoj Hloubětín 11 5 2 4 25:21 17
7 FK Klánovice 11 5 1 5 24:23 16
8 Sokol Vinoř 10 4 1 5 18:24 13
9 Sokol Troja B 11 2 3 6 16:36 9
10 SK Dolní Chabry B 10 1 3 6 18:30 6
11 TJ Malešice - Rapid 11 2 0 9 21:46 6
12 Sokol Běchovice 11 1 1 9 13:45 4 
MLADŠÍ ŽÁCI   Soutěž: PFS, F3C – II. třída – skupina C
1 Aritma C 10 9 0 1 78:24 27
2 Lipence 10 8 0 2 75:25 24
3 Bohnice 10 7 1 2 52:23 22
4 Bohemians Praha B 10 6 0 4 62:24 18
5 Březiněves 10 5 0 5 54:40 15
6 Zličín  B 10 5 0 5 40:35 15
7 Řeporyje 10 5 0 5 39:41 15
8 Čechie Smíchov 10 4 0 6 49:57 12
9 Zlíchov 10 3 0 7 20:82 9
10 Háje C 10 2 1 7 31:67 7
11 Troja 10 0 0 10 15:97 0
STARŠÍ PŘÍPRAVKA   Soutěž: PFS, G3D – 82 SPŘ (1HP)
1 Ďáblice 9 7 1 1 99:32 22
2 H.Měcholupy 8 7 0 1 78:29 21
3 Třeboradice 9 7 0 2 85:46 21
4 Bohnice 8 6 0 2 94:31 18
5 Union Žižkov 9 5 0 4 59:42 15
6 Satalice 9 4 1 4 58:48 13
7 Klánovice 9 4 0 5 66:52 12
8 Březiněves 9 2 0 7 46:67 6
9 Dolní Počernice 9 1 0 8 24:80 3
10 Troja 9 0 0 9 15:197 0

Po těžko uvěřitelných 25 letech byl na přelo-
mu října a listopadu v Praze 8-Tróji dostavěn 
plavecký areál Šutka. Na  dokončení bazénu, 
který se začal stavět v  roce 1987 a který na-
konec spolykal 748 milionů korun, neměla 
Praha dlouho peníze a zároveň musely být vy-
řešeny nároky řady restituentů, kteří vlastnili 
pozemky pod ním. 
V  prosinci bude zahájen zkušební provoz 
a zařízení konečně přivítá první návštěvníky. 

Podle informací provozovatele bude základní 
vstupné činit 125 korun za  hodinu, zároveň 
by ale měly být zavedeny slevy pro děti, senio-
ry či organizované skupiny. Uvnitř najdou ná-
vštěvníci padesátimetrový bazén s osmi dra-
hami a akvapark. V další fázi by měl být areál 
doplněn o tělocvičnu, bowling a restauraci.

-map-

V prosinci bude otevřen plavecký areál Šutka 

Plavecký areál Šutka Foto: praha.eu

lým povrchem na kopanou, dva tenisové kur-
ty s  PU antukou, fi tcentrum se  dvěma sály 
a  v  teplých měsících také hřiště na  plážový 

volejbal a  antukové hřiště na  nohejbal. Fot-
balové hřiště i  tenisové kurty jsou vybaveny 
umělým osvětlením.
Venkovní sportoviště lze rezervovat u správ-
ce pana Josefa Korinta na čísle 777 824 152, 
aktivity fi tcentra pak na číslech 774 271 713, 
775 384 818 nebo na e-mailu info@fi tpuls.cz. 
Na zmíněných telefonních číslech získáte také 
informace o provozní době a zázemí jednotli-
vých sportovišť.
V současné době se připravuje on-line rezer-
vační systém, který by měl být uveden do pro-
vozu v příštím roce. O jeho spuštění vás bude-
me informovat. 
  -red-

Ceny za pronájem sportovišť
Sportoviště Denní doba Hodinová sazba
Tenisový kurt 07.00 – 13.00 100,- Kč
Tenisový kurt 13.00 – 21.00 200,- Kč
UT kopaná 07.00 – 21.00 600,- Kč
Beach volejbal 07.00 – 21.00 150,- Kč
Nohejbal 07.00 – 21.00 150,- Kč
Osvětlení kurtů na požádání   50,- Kč
Fitcentrum 09.00 – 21.30 podle typu aktivity viz http://www.fi tpuls.cz
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již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 16/16 Mbps
 kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
 instalace zdarma a smlouva bez závazků AKČNÍ NABÍDKA

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!
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Mikulášskou nadílku a rozsvícení vánočního 
stromku letos doplní i sbírka knížek

Svaz městských částí hlavního města Prahy, 
jehož cílem je prosazovat sdružené MČ a být 
partnerem úřadů a  Magistrátu hl. m. Prahy, 
v  posledních měsících nezahálel. Na  říjno-
vém jednání byly přijaty další městské části, 
včetně sousedních Ďáblic. Byla jmenována 
nová kontrolní rada, jejímž předsedou se stal 

Rok se s rokem sešel a opět vás srdečně zve-
me na tradiční mikulášskou nadílku a již po-
druhé také na rozsvícení vánočního stromku. 
Obě akce se uskuteční na  prostranství před 
úřadem MČ Praha-Březiněves v ulici U Parku 
v sobotu 1. prosince, a to od 16.00 do 19.30. 
Věříme, že společně strávíme příjemné chvíle 
v  předvečer první adventní neděle. Pro děti 
bude připravena vánoční dílnička, navštíví 
nás Mikuláš se svojí družinou a určitě přijde 
i kouzelník. Děti, které byly po celý rok hod-
né, se mohou těšit na malý dárek a  sladkost 
od Mikuláše. 
I  letos bude součástí slavnosti malý vánoční 
trh, na kterém si budete moci pořídit advent-
ní věnce, jmelí, vánoční ozdoby či cukroví. 
Připraveno bude tradiční občerstvení, tedy 
svařák, medovina, punč, trdelník, oříšky, 
klobásy, bramboráčky a mnoho dalšího. A je-
likož bychom měli v předvánočním a vánoč-
ním čase více než kdy jindy dělat radost také 

Novinky ze Svazu městských částí
Ing.  Jiří Haramul, starosta naší městské čás-
ti. V současné době členové svazu připravují 
řadu návrhů pro jednání s  magistrátem, na-
příklad osnovu pro možné zvýšení efektiv-
nosti hospodaření hlavního města Prahy (jed-
notný kontrolní systém či jednotné vedení 
účetnictví), nebo návrh na navýšení rozpočtu 
městských částí o  částky na  údržbu komu-
nikací, zeleně, dešťové kanalizace, připojení 

ostatním, bude součástí programu také sbírka 
knížek pro děti v  dětském domově. Pokud 
přinesete z domova dětskou knížku a věnuje-
te ji do sbírky, potěšíte tím děti, které nemají 

tolik štěstí, aby mohly svátky prožít v rodin-
ném kruhu. Těšíme se na vás.

Za komisi školství a kultury
Kateřina Kamišová a Monika Smětáková

Děti v živém Betlému na momentce z loňské slavnosti Foto: Monika Smětáková

na kanalizaci a podobně. Dále jsou navrhová-
ny změny jednacího řádu magistrátu, které by 
poskytly starostům městských částí adekvát-
nější prostor při interpelacích zastupitelů.  
Svaz také nadále bedlivě sleduje vývoj kolem 
záměru části zastupitelů hlavního města při-
družit okrajové městské části k  centrálním 
a zbavit je tak jejich samostatnosti.

-map-
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GRATULUJEME 
jubilantům

V říjnu, listopadu a prosinci oslavili či oslaví 
významné životní jubileum tito občané:

BERNARDINA DLABÁČKOVÁ
LIBUŠE HARAMULOVÁ

MILOSLAVA KRATOCHVÍLOVÁ
ANTONIE MEJSTŘÍKOVÁ
ZDEŇKA MIKOLÁŠOVÁ
ZDEŇKA SVOBODOVÁ

LIBUŠE VALTEROVÁ
MARIE VOJTĚCHOVÁ
MIROSLAV HUŇÁČEK
JOSEF KRATOCHVÍL

JIŘÍ SMETANA
MIROSLAV SOCHŮREK

PETR TOMÁŠEK

MČ Praha Březiněves přeje všem 
jubilantům hodně zdraví a osobní 

spokojenosti do dalších let.

Mnoho radosti a krásných chvil 
ve společnosti blízkých přejeme také paní 

VLASTĚ STREJČKOVÉ,
nejstarší občance naší městské části.

Věděli jste, že…

• … v případě potřeby mohou občané Březiněvsi využít nový kontakt na příslušníky měst-
ské policie, kteří slouží v naší městské části? Nově jim můžete posílat zprávy na e-mailo-
vou adresu mpbrezineves@seznam.cz.

• … každý podnikatel, který produkuje odpad, je za něj ze zákona zodpovědný? Podnika-
telé musí předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství, rozlišovat je podle druhů 
a  kategorií a  zabezpečit je před znehodnocením a  odcizením. Ti, kteří ukládají odpad 
například do kontejnerů na objemný odpad z domácností, porušují platné předpisy.

• … Praha dnes spotřebuje více energie, než před sto lety vyrobily všechny elektrárny na světě?

Jak jste si již určitě všimli, v ulici U Parku je po-
dobně jako v jiných pražských městských čás-
tech trvale přistaven kontejner, do kterého mo-
hou občané vhazovat použitý textil. Kontejner 
se souhlasem městské části provozuje občanské 
sdružení Diakonie Broumov, které již od roku 
1993 pomáhá potřebným. Jen od ledna do září 
se v našem kontejneru sešly více než čtyři tuny 
věcí, které už ve svých šatnících nepotřebujeme, 
ale které mohou být ku prospěchu jiným. V celé 
Praze to pak bylo za devět měsíců neuvěřitel-
ných 665 tun ošacení a dalších věcí. Je zřejmě, 
že celé řadě občanů není lhostejný osud těch, 
kteří se často nikoliv vlastní vinou ocitli v nezá-
viděníhodné životní situaci. 
Textil, který se podaří sesbírat, je svážen ná-
kladními vozy a  vlaky do  skladu a  třídírny 
v Broumově, kde se na jeho zpracování podílí 
cca 50 sociálně vyloučených osob, které se tím-
to způsobem připravují na návrat na trh práce 
a do společnosti. Po vytřídění jsou věci distri-
buovány do více než dvaceti středisek huma-
nitární pomoci v  Praze a  Královéhradeckém 
kraji, kde jsou poskytnuty potřebným lidem.
Prostřednictvím kontejnerů je možné darovat 
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, i dět-
ské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony, látky (minimálně 1 metr čtvereční, 
nikoliv odřezky či zbytky látek), péřové a vato-

Březiněveští pomáhají

vané přikrývky, polštáře, deky a nepoškozenou 
obuv (páry svázané nebo spojené gumičkou). 
Do  kontejnerů naopak nepatří vlhký, roz-
trhaný, špinavý či výrazně obnošený textil 
a  poškozená obuv. Použité věci, které nelze 
dál distribuovat ani průmyslově zpracovat, 
musí bohužel Diakonie Broumov likvidovat 
na vlastní náklady.

Více informací o  Diakonii a  formách možné 
pomoci naleznete na  webové adrese http://
www.diakoniebroumov.org/.

-map-

Kontejner v ulici U Parku Foto: Martin Převrátil
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Benefi ční den v Březiněvsi 
V neděli 9. září proběhlo v parku a v restauraci Pod Lipami za pod-
pory Městské části Praha-Březiněves benefi ční odpoledne a večerní 
koncert pod názvem Vánoce nemocným dětem. Z  dobrovolného 
vstupného a večerní aukce se podařilo vytěžit celkem 36 080 korun. 
Všem přispěvatelům a dražitelům patří velký dík. Celý výtěžek bude 
směřovat na nákup hraček a sportovního vybavení pro děti, které 
se léčí v  lůžkové části pediatrického oddělení Fakultní nemocnice 
Motol.
V centru městské části vládla celý den velmi příjemná a uvolněná 
atmosféra a  návštěvníci, kteří dorazili v  opravdu hojném počtu, 
museli odcházet spokojeni. Organizátorům v čele s Jiřinou Šimko-
vou a Janem Sasínem se totiž podařilo připravit pestrý sportovně-
-kulturní program doplněný o návštěvu řady vzácných hostů z řad 
sportovců.

Děti si mohly v průběhu odpoledne zasoutěžit ve skákání v pytli, lo-
vení sladkostí a dalších disciplínách. Proběhlo také klání ve speciál-
ním biatlonu „koloběžka - šlapací kára“. Všem dětem byl změřen čas 
a nejrychlejších deset dětí přebralo ceny z rukou trenéra AC Sparta 
Praha Martina Haška a  kapitána národního fotbalového mužstva 
do 19 let Aleše Čermáka.

Štědří olympionici 
V průběhu dne se v Březiněvsi postupně objevili také další sportov-
ci. Nejdříve dorazili bronzoví kajakáři z OH v Londýně Lukáš Trefi l 
a Josef Dostál, kteří věnovali k dražbě podepsaný dres. Podpořit akci 
přijel také jedenáctinásobný mistr republiky ve squashi a olympio-

nik Jan Koukal, jenž předal do dražby své dvě rakety a ještě „teplou“ 
stříbrnou medaili z mistrovství Evropy klubů ve squashi, které o ví-
kendu hostila Praha. Jana Koukala doprovodili jeho dva spoluhráči 
z týmu Buldoci Praha - Petr Martin a Tim Vail. Všem dětem, které 
projevily zájem, se ochotně a trpělivě věnoval a podepisoval zálož-
ník AC Sparta Praha Ladislav Krejčí. Je velmi pravděpodobné, že 
takovou jednodenní koncentraci špičkových sportovců z  různých 
sportovních odvětví Březiněves ve své historii ještě nezažila.

Odpoledne divadlo, večer hudba
Ale nejen sportem živ je člověk, spoustu prostoru během dne dosta-
la také dětská představení a vystoupení hudebních skupin. Za vy-
datné asistence dětí čaroval původem kubánský kouzelník Roberto 
a děti měly možnost zhlédnout také představení Povídání o pejskovi 
a kočičce herců Západočeského divadla v Chebu Vlaďkou Ouřed-
níkovou-Vítovou a Davidem Benešem. Na závěr odpoledne vystou-
pila hudební skupina Euphorica se svým  repertoárem středověké 
lidové hudby.
V restauraci Pod Lipami pak ve 20 hodin zahájila večerní část pro-
gramu pětičlenná kapela MY3.AVI, ve které hráče na tradiční ná-
stroje (bicí, kytara, basa) doplňuje houslistka a perkusista. Hudební 
těleso Satanka, které na  benefi cích hraje pravidelně, se tentokrát 
muselo obejít bez Františka Černého z Čechomoru a vystoupilo tak 
ve  složení František Táborský, Jiří Hosnedl a  jeho dcera Barunka. 
O závěr dlouhého a úspěšného dne se po dražbě postaraly kapely 
Tupá Kudla, Tomkiks a divadelní kapela Nezahráli z Chebu.
 -map-

s přispěním Jiřiny Šimkové

Středověké písně v podání skupiny Euphorica Foto: Martin Převrátil

Kouzelník Roberto udivoval nejen děti Foto: Martin Převrátil 

STALO SE…

Zahájení provozu školky
a den otevřených dveří

Dne 3. září byla v Březiněvsi po mnoha desetiletích otevřena nová 
mateřská škola, do které nastoupilo více než 50 dětí. Stavba s mon-
tovanou konstrukcí byla postavena v  rekordním čase tří měsíců 
za přibližně 20 milionů korun a nabízí dětem veškeré potřebné zá-
zemí, včetně moderního vybavení splňujícího všechna bezpečnos-
tí kritéria, vlastní zahrady a dětského hřiště. V den české státnosti, 
tedy v  pátek 28. září, se za  krásného počasí v  areálu školky konal 
den otevřených dveří, v rámci kterého měli dospělí i děti možnost 
prohlédnout si všechna její zákoutí. Součástí programu bylo také 
dětské představení pod širým nebem. Štáb Metropol TV pořídil ze 
dne otevřených dveří reportáž, která je ke zhlédnutí v internetovém 
archivu televizní stanice. -map- Den otevřených dveří v MŠ Foto: Monika Smětáková
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