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Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi,
milí přátelé,
čas plyne nezadržitelně vpřed a po svátcích konce roku tu již máme realitu roku
nového, se vším dobrým i zlým, co přináší. Chtěl bych se však v tomto hektickém
čase ještě na chvíli zastavit a poděkovat
všem, kteří každoročně věnují bez nároku
na hmotnou odměnu spoustu hodin práce
přípravě kulturně – společenských akcí,
ať už jde o karnevaly, velikonoční řehtání,
slavnosti pálení čarodějnic, vyvádění děvčat, rozsvěcení vánočního stromku, Mikuláše a řady dalších akcí. Jde o činnosti,
které pomáhají utvářet dobré sousedské
vztahy a přispívají k budování společenství
slušných a kulturních občanů.
Ostatně, společenská a kulturní činnost má
v naší městské části dlouhou tradici, čímž
se odlišujeme od řady jiných obcí podobné velikosti. Funguje zde celá řada spolků
a organizací, které nezanedbatelnou měrou
přispívají k tomu, že život v Březiněvsi je
pestrý. Jde o rybáře, fotbalisty, hasiče, zahrádkáře, kynology, tenisty… Věřte, že já
osobně i celé zastupitelstvo jsme si důležitosti spolkové činnosti vědomi a snažíme se
ji ze všech sil podporovat.
O to víc mne trápí aktivity některých zastupitelů na pražském magistrátu, kteří se
snaží otevřít diskusi o přidružení 35 malých městských částí k těm tzv. „velkým“,
údajně z ekonomických důvodů. Pokud by
k takovému kroku došlo, znamenalo by to
likvidaci zázemí, které jsme řadu desetiletí
pracně budovali. Jedná se přitom o snahu
jdoucí proti duchu moderní demokratické společnosti, která má být budována
přirozeně odspoda, od relativně malých
společenství občanů, nikoliv shora, kdy
centrální úřady spravují velká území, často
bez znalosti specifik a potřeb jednotlivých
částí. Tato snaha je také v rozporu s některými ustanoveními Evropské charty místních samospráv, ke které Česká republika
přistoupila v roce 1999.
Zarážející je, že nositelem této myšlenky
se na pražském magistrátu stala TOP 09,
tedy politické uskupení, které samo vyrostlo na výrazné celostátní podpoře právě
menších obcí a jejich starostů.
Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

Skládka: věcně a bez emocí
Jistě jste se s tím někdy setkali. Sklenice, naplněná do poloviny, je pro jednoho poloprázdná, pro druhého poloplná. Oba mají svou pravdu, ale jejich postoje jsou protichůdné, záleží na úhlu pohledu. Z čeho se jeden
může radovat, tím se druhý trápí. Je možné se přít, je možné diskutovat,
možná se i pohádat, ale aby hra byla férová, měli by oba ke svému vyjádření dostat prostor. Bohužel, ne vždy tomu tak je. Kam tím míříme?

foto: archiv MČ Praha-Březiněves

Příčinou neshody je skládka komunálního odpadu provozovaná společností .A.S.A. na severním okraji Prahy, mezi Březiněvsí a Ďáblicemi. Na samém začátku projekt skládkování
většinu obyvatel MČ Praha-Ďáblice a MČ
Praha-Březiněves spojoval. Oběma městským
částem totiž skládka vytvářela a vytváří silné
ekonomické zázemí. Předmětem sporu se stala možnost rozšířit skládku o tzv. III. etapu,
která by měla z 85 % spadat do neobydleného
území Březiněvsi a z 15 % do neobydleného
území Ďáblic. Zastupitelstvo Březiněvsi rozšíření podporuje, zastupitelstvo Ďáblic jej
odmítá. Potud vše v pořádku, jedná se o legitimní spor o budoucí vývoj v našem bezprostředním okolí.
pokračování na straně 3

Magistrát uvažuje o zrušení
malých městských částí
Ke konci minulého roku prosákly do médií informace, že pražský magistrát
chystá reformu veřejné správy města, v rámci které by mělo dojít ke slučování některých menších městských částí s většími.
Tyto úvahy vyšly podle všeho z dílny pražské
TOP 09, která je od listopadu loňského roku
společně s ODS v magistrátní koalici. Mediální tváří záměru se stal radní Lukáš Manhart
(TOP 09), předseda právní komise zastupitelstva. Ten například 27. ledna 2012 v rozhovoru pro deník E15 uvedl: „Prioritou je zefektivnit veřejnou správu v hlavním městě. Právě
redukce počtu městských částí by mohla být
silným nástrojem k dosažení tohoto cíle.“

městských částí by se uspořilo 50 milionů
korun. Jen pro představu, celkový rozpočet
Prahy na rok 2011 činil 43,9 miliardy Kč.
Předpokládaná úspora, která ovšem nebere
v úvahu administrativní náklady na samotné
slučování, je vzhledem k celkovému rozpočtu
zanedbatelná, činí něco málo přes 0,14 %. Je
tedy otázkou, jaké jsou skutečné záměry stojící za otevřením celé diskuse.

Nejasné důvody

Pracovní skupina a reakce
městských částí

Konkrétní důvody, které novou koalici vedou k úvahám o slučování, prozatím nejsou
zřejmé. Primátor hlavního města Prahy
MUDr. Bohuslav Svoboda v říjnu 2011 veřejné prohlásil, že má zpracovanou analýzu,
ze které vyplývá, že v případě sloučení malých

Radní Manhart má za úkol sestavit pracovní
skupinu, která bude mít za cíl do konce roku
2012 vypracovat analýzu účelnosti a hospodárnosti výkonu veřejné správy a v návaznosti
na výsledky analýzy navrhne reformní kroky
pokračování na straně 7
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Představujeme zaměstnance MČ
Anna Koudelková
Referent státní správy
a samosprávy
anna.koudelkova@brezineves.cz
telefon: 283 910 263

Michaela Koukolíčková
Účetní
michaela.koukolickova@brezineves.cz
telefon: 283 911 645

Martina Vilímková
Asistentka starosty
martina.vilimkova@brezineves.cz
telefon: 283 910 263

Zdena Maděrová
Kronikářka
zdena.m@seznam.cz

kontrolu a zaplombování plynoměru nebo
získat informace k otázkám souvisejícím
s dodávkami zemního plynu.
Mobilní kancelář označená logem Pražské
plynárenské bude přistavena před úřadem
Městské části v ulici U Parku v následujících
dnech:
12. 3. 2012
17. 4. 2012
21. 5. 2012
28. 6. 2012

od 10.30
od 12.00
od 14.30
od 8.00

do
do
do
do

Pondělí a čtvrtek 13-18 h
Podatelna:
Pondělí
13-18 h
Úterý
8-12 h
Středa
8-12 h
Čtvrtek
13-18 h
Pátek
8-12 h

Kontakt na strážníky
Městské policie hl. m. Prahy,

Mobilní kancelář Pražské plynárenské
Akciová společnost Pražská plynárenská nabízí ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a. s. a ÚMČ Praha-Březiněves odběratelům zemního plynu novou
službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“,
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit všechny záležitosti související s odběrem
zemního plynu.
V mobilní kanceláři mohou občané Březiněvsi a přilehlých obcí a městských částí vyřídit
například zahájení, převod či ukončení odběru zemního plynu, změnu způsobu placení
za plyn, zasílací adresy či jména odběratele,
mohou reklamovat služby, zažádat o výměnu,

Úřední hodiny úřadu
MČ Praha-Březiněves

13.30 hod.
14.30 hod.
17.00 hod.
11.00 hod.

Bližší informace je možné získat na telefonních číslech 267 175 174 a 267 175 202.

služebna Březiněves, U Parku 140/3:
Jiří Možkovský
Jindřich Rydval

tel.: 606 626 473
tel.: 721 894 536

Na uvedených telefonních číslech můžete
strážníky kontaktovat každý den
mezi 7.00 a 19.00. Ve večerních
a nočních hodinách využijte v případě
potřeby bezplatnou linku 156. Strážníky
můžete zastihnout také ve služebně,
a to v úředních hodinách každé pondělí
a čtvrtek mezi 16.00 a 18.00.

Na Hlavní bude semafor

Křižovatka ulic Na Hlavní a U Parku

foto: -map-

Kontejnery
na velkoobjemový odpad
Přestože v posledním období Magistrát hl.
města Prahy prostřednictvím akciové společnosti Pražské služby výrazně omezil počet
kontejnerů, které jsou k občanům k dispozici
pro ukládání velkoobjemového odpadu, daří se
radnici městské části zajišťovat svoz ve spolupráci se společností .A.S.A. V období od března
do května 2012 budou kontejnery přistaveny
na obvyklá místa v těchto termínech:
2. 3. 2012
.A.S.A.
6. 4. 2012
.A.S.A.
27. 4. 2012
Pražské služby
4. 5. 2012
.A.S.A.
1. 6. 2012
.A.S.A.
Kalendář svozu je také součástí letáku vloženého do tohoto čísla Zpravodaje.
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V letošním roce by mělo dojít k instalaci
světelného signalizačního zařízení v ulici
Na Hlavní. Vybudování semaforu bude financováno Ministerstvem dopravy v rámci programu BESIP. Semafor bude umístěn v centru
obce, konkrétně na křižovatce ulic Na Hlavní
a U Parku, a měl by tedy zvýšit bezpečnost
provozu na stávajících hojně využívaných
přechodech pro chodce. Semafor bude vybaven tlačítky pro přecházející osoby.

V souvislosti s instalací signalizačního zařízení budou provedeny nezbytné stavební úpravy, a to zejména obrubníků a chodníků tak,
aby byly v souladu se standardy pro bezbariérové užívání staveb, pro užívání staveb nevidomými a s požadavky na připojení semaforu
k poduličním sítím.
Zdeněk Korint
1. zástupce starosty MČ Praha-Březiněves
člen komise dopravy a životního prostředí

Knihovna Březiněves

Víte, že…

Občanům městské části je k dispozici veřejná
knihovna, která se nachází ve druhém patře
úřadu městské části Praha-Březiněves, U Parku 140. Knihovna nabízí k zapůjčení více než
4500 svazků různých žánrů, od románů, přes
dětskou literaturu a encyklopedie až po praktické příručky pro dům a zahradu.

➢ Při cestování autobusem směrem na konečnou Ládví je řidič příměstských linek (tzv.
„modré linky“ číslo 345, 348, 368) povinen
umožnit cestujícímu nástup nejen předními,
ale i prostředními dveřmi? Pokud byste se
setkali s tím, že řidiči při cestě do Prahy toto
pravidlo nedodržují, neváhejte si napsat číslo autobusu a čas odjezdu a informujte nás
o této skutečnosti prostřednictvím e-mailu
nebo telefonicky. My informaci předáme přímo provozovateli autobusových linek.

Knihovna občanům dále nabízí možnost využít čtyři počítače disponující vysokorychlostním připojením k internetu. Dalšími službami nabízenými za úplatu jsou tisk a kopírování materiálů.
Knihovna je otevřena v pondělí a ve čtvrtek
od 15.00 do 19.00. Bližší informace o knihovně
včetně kompletního seznamu dostupných titulů naleznete na internetové adrese http://www.
brezineves.cz.

➢ Děti do deseti let věku nepotřebují opencard
při jízdě linkami pražské integrované dopravy
(MHD, příměstské autobusy). K cestování jim
postačí jakýkoliv průkaz vydaný právnickou
osobou, na kterém je jejich fotografie a datum
narození, tedy například průkaz člena sportovního oddílu, školní průkaz a podobně.
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TÉMA

dokončení ze strany 1

Skládka:
věcně a bez emocí
V září a listopadu loňského roku se však v Hospodářských novinách objevily dva rozsáhlé
materiály týkající se ďáblické skládky. V pražské regionální příloze HN ze 6. září 2011 bylo
tématu skládky věnováno několik stran. Součástí článku byly i rozhovory se starosty obou
městských částí, kterých se skládka týká, tedy
Ďáblic a Březiněvsi. To by samo o sobě bylo
v pořádku, nebýt toho, že na následující dvoustraně deník uvedl obsáhlý rozhovor se starostou městské části Praha–Ďáblice Ing. Milošem
Růžičkou. V regionální příloze významného
celostátního deníku tak dostala prostor pro hájení své pravdy pouze jedna strana, což nemůžeme chápat jinak než jako porušení elementárních pravidel, kterými by se seriózní média
měla řídit, tedy principy nestrannosti a poskytnutí stejného prostoru všem dotčeným.
Celý materiál se pak nutně jeví jako tendenční
a účelový, a priori stranící odpůrcům skládky.
Můžeme se jen domýšlet, v čím zájmu je taková prezentace tématu.
Koncem listopadu, konkrétně 29. 11., pak
Hospodářské noviny znovu čtenářům zprostředkovaly názory ďáblického starosty, podpořené razantním postojem paní Karoliny
Kovtun, předsedkyně občanského sdružení
Pro Ďáblice. Starostovi Březiněvsi Ing. Haramulovi nebyl ani v tomto případě nabídnut
patřičný prostor k vyjádření.
Pochopitelně i my cítíme potřebu říci, jak
celou situaci kolem skládky vnímáme, nebudeme se ale snažit nikoho přesvědčit o naší
pravdě metodami, které považujeme za nehodné seriózní diskuse. V následujícím textu
proto uvádíme pouze fakta, která ponecháváme záměrně bez hodnotících komentářů.
Nechť si laskaví čtenáři na základě informací
z obou stran vytvoří vlastní názor.

Historie skládky
Skládka komunálního odpadu, kterou provozuje společnost .A.S.A., byla jako řešení akutní potřeby sládkovat komunální odpad zvažována již na konci osmdesátých let. První etapa
byla schválena v roce 1992, přičemž samotný
záměr byl předem komunikován a řádně projednán s Ďáblicemi i Březiněvsí. Magistrát
hlavního města Prahy následně uzavřel s oběma městskými částmi smlouvy o vybudování
infrastruktury v celkové hodnotě 350 milionů korun. Investice mířily do vybudování
kanalizace, čističky odpadních vod, na plynofikaci, telefonizaci či modernizaci rozvodné
sítě, komunikací a chodníků.
Vedle toho se Praha smluvně zavázala každoročně přispívat do rozpočtu městské části
Ďáblice částkou 6,4 milionu korun a do rozpočtu městské části Březiněves částkou 1,6
milionu korun.
V květnu 2002 Magistrát hl. města Prahy
schválil tzv. II. etapu, tedy faktické rozšíření
skládky. Po pustošivých srpnových povodních
roku 2002, které se dotkly především Prahy 8,

skládka vstřebala drtivou většinu trosek a nepořádku, který po sobě velká voda zanechala.
V roce 2004 se na popud starosty Březiněvsi
podařilo navýšit příspěvky Ďáblicím na 9,6
milionu korun a Březiněvsi na 4,9 milionu
korun. Zároveň byla do smlouvy zahrnuta
klauzule o průběžném navyšování příspěvku
v závislosti na vývoji inflace.
V listopadu 2011 magistrát zahájil jednání
ve věci změny územního plánu v souvislosti
s III. etapou skládky, nicméně výbor pro změnu územního plánu na následném jednání
projednávání bez řádného zdůvodnění pozastavil. Další jednání o změnách v územním
plánu je naplánováno na březen 2012 a prozatím není zřejmé, zda otázka skládky bude
na pořadu jednání.

Odpadové hospodářství
v hlavním městě
V roce 2009 vyprodukovaly domácnosti a podnikatelé v hlavním městě 795 tisíc tun komunálního odpadu. 113 tisíc tun připadalo na tříděný
(recyklovatelný) odpad, spalovna v Malešicích
zpracovala 191 tisíc tun odpadu. Zbylý odpad
bylo vzhledem k neexistenci jiných technologických řešení nezbytné skládkovat.
Přestože spalovna v Malešicích prošla v posledních letech modernizací, která navýšila
její kapacitu na 310 tisíc tun odpadků zpracovaných za rok, potřeby hlavního města to
zdaleka nesaturuje. Ačkoliv bychom všichni
uvítali šetrnější, ekologičtější odpadové hospodářství, skládkování komunálního odpadu
je v současné době nevyhnutelné. Na jedné straně je třeba hledat nová řešení, která
umožní ekologické zpracování a druhotné využití co největší části odpadu, na straně druhé
je otázkou, zda z hlediska zatížení životního
prostředí není rozumnější rozšířit již existující a kontrolovanou skládku, než zakládat
skládku novou.

Ekonomické souvislosti
Příjmy hlavního města Prahy z poplatků
za uskladnění odpadu na skládce činí v současné době přibližně jednu miliardu korun
ročně. Hlavní město pak na základě smlouvy kompenzuje městským částem existenci
a provoz skládky samostatnou dotací.
Dotace plynoucí městské části Praha-Ďáblice
činila v roce 2011 celkem 11,6 milionu korun.
Jak potvrzuje v květnovém čísle Ďáblického
zpravodaje (05/2011) zastupitel Ing. Martin
Křížek, příspěvek za skládkování odpadu se
na rozpočtu Ďáblic podílí nezanedbatelnou
měrou: „… je třeba připomenout, že výnos ze
skládky je příjmem, který vyplývá ze smlouvy
uzavřené mezi MČ a HMP a je závislý na provozu skládky v našem katastru. Jinak řečeno
– za běžné situace, tj. bez skládky, by naše příjmy byly na cca 52 % současnosti.“.
Dotace plynoucí městské části Praha-Březiněves činila v roce 2011 celkem 5,8 milionu
korun. Tvrzení, že na existenci skládky vydělává především Březiněves, se tak nezakládá
na pravdě.
Vedle výše zmíněných příspěvků obě městské
části profitují také z přímých dotací společ-

nosti .A.S.A. do oblastí školství, kultury, sportu, do sociálních programů či odpadového
hospodářství. Konkrétně jde například o bezplatné poskytování velkoobjemových kontejnerů, úklidových strojů, sekaček, o dotace
na údržbu sportovišť a veřejných prostranství
či o příspěvky na rekreaci dětí.

Dopady na životní prostředí
Často zmiňovaným argumentem proti existenci skládky je její negativní vliv na životní prostředí. Je nepopiratelné, že skládka jako taková je tělesem, které životní prostředí zatěžuje.
Na druhou stranu je zřejmé, že řízená práce
s odpadem a moderní technologické postupy
dokáží vliv skládky značně eliminovat.
Pokud jde o konkrétní zjištění, dosud nevíme
o žádné odborné studii, která by dokládala, že
na skládce či v jejím okolí dochází k překračování platných hygienických norem či emisních
limitů. Zpráva vypracovaná specializovanou
firmou v rámci úvah o rozšíření skládky v roce
2007 konstatuje: „Výsledky monitoringu korespondují s dlouhodobým sledováním v dané
lokalitě. Zvýšené koncentrace některých polutantů v ovzduší, např. niklu (Ni) a arsenu
(As) však nelze dávat do přímé souvislosti
s provozem skládky, ale s největší pravděpodobností se jedná o zdroj lokálního charakteru
s vazbou na další činnosti (např. doprava, zemědělství, traktorová stanice či čerpací stanice
pohonných hmot).“ Přítomnost arsenu a niklu
v ovzduší, která je podle všeho jevem nezávislým na existenci skládky, je přitom používána jako častý argument proti skládce. Dosud
nebyla prokázána ani kontaminace spodních
vod. Zpráva z analýzy zadané městskou částí
Praha-Ďáblice v roce 2009 sice konstatuje, že
kontaminace spodních vod v okolí skládky je
pravděpodobná, autorizovaná firma ale své
konstatování nepodkládá žádným relevantním
měřením a její závěry jsou neprůkazné, když
sama připouští: „Máme-li posoudit možné
negativní ovlivnění podzemní (případně povrchové) vody skládkou TKO v Ďáblicích, je
nutno konstatovat, že se jedná o úlohu poměrně komplikovanou, jejíž detailní zhodnocení je
nad rámec tohoto stručného posudku“.
V listopadu 2011 bylo odbornou firmou Monitoring, s.r.o. v bezprostředním okolí skládky odebráno několik vzorků vody a zeminy.
Vzorky byly zkoumány na přítomnost aromatických uhlovodíků a kovů, včetně arsenu
a niklu. Odborné stanovisko obsahuje následující shrnutí: „Závěrem lze konstatovat, že
kontaminace v okolí ďáblické skládky nebyla
zjištěna. …“ Ukázalo se přitom, že kontrolní
vzorek půdy, který byl odebrán mimo okolí
skládky, obsahoval výrazně více aromatických
uhlovodíků než půda sebraná v její blízkosti.
Odpady jsou projevem civilizace a jejího rozvoje. Skládky jsou pak nutným zlem, něčím,
bez čeho bychom se rádi obešli, ale s čím
se musíme v současnosti vypořádat. Proto
se pojďme k problému postavit věcně a bez
emocí. A místo vzájemného napadání řešit,
jak situaci zvládnout a jak v budoucnosti likvidovat odpady šetrněji.
-red-
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Mateřská škola už má paní ředitelku
Ačkoliv nová mateřská škola v Březiněvsi otevře své brány až v září, již nyní probíhají intenzivní přípravy na tuto
historickou událost. Do finiše jdou stavební práce, školka je postupně vybavována nezbytným zařízením. V prosinci vzešla z výběrového řízení, kterého se účastnilo pět kandidátek, ředitelka mateřské školy Mgr. Martina Štolcová. Její pocity, záměry a cíle, se kterými do školky přichází, přinášíme v následujícím rozhovoru.
Co vás vedlo
k tomu, že jste se
přihlásila do konkurzu na místo
ředitelky
nové
mateřské školy?
Asi chuť pustit se
do něčeho nového, smysluplného,
sen podepsat se
pod dobrou věc.
Chuť
vybudovat takovou školku, ve které bude dítě vždy
na prvním místě, bude spokojené a bude mu
poskytnut prostor pro osobní rozvoj. Školku, do které se budou děti i rodiče těšit, kde
pokvete spolupráce a tvořivost. Školku, která
bude mít svůj osobitý duch.
Co se vám honilo hlavou, když jste se dozvěděla, že jste v konkurzu uspěla?
Byl to zvláštní pocit. Měla jsem samozřejmě
radost z úspěchu a byla jsem i trochu překvapená. Uvědomovala jsem si, jakou odpovědnost na sebe beru. Na začátku mi ale chvíli
nedocházelo, co se vlastně stalo, co mě čeká.
Škála pocitů byla tedy velmi pestrá.
A co z těchto pocitů přetrvalo do dnešních
dnů?
Přemýšlím, plánuji, hlavou mi běhají nejrůznější vize. Ale hlavně se moc těším na vše, co
nás společně čeká.
Jaké jsou vaše předchozí pedagogické zkušenosti?
Sedmnáct let pracuji s dětmi, dosud věrná
jediné pražské mateřské škole. Jde o mnoho
tisíc hodin strávených ve společnosti dětí jak
ve škole, tak v rámci mimoškolních aktivit,
škol v přírodě a podobně.

Žijeme v době, kdy je škála přístupů k předškolnímu vzdělávání velmi rozmanitá. Jakým směrem byste ráda školku vedla?
Podle mě je důležité nabídnout dětem volbu,
naučit je rozhodovat se, důvěřovat svým instinktům. Poskytnout jim patřičnou dávku
volnosti a dát jim pocit osobní svobody. Zároveň je ale nutné dětem vštěpovat nezbytnou
míru respektu k okolí a posilovat vnímání
hranic chování, které jim umožní žít ve společnosti ostatních. Přesně to hodláme nabídnout. Náš vzdělávací program bude postaven
školce na míru. Jeho, prozatím pracovní, verze má název „Hledáme klíček od světa…“,
což, jak věřím, mluví za vše.
A jaká jsou vaše očekávání?
Ve vztahu k rodičům je to určitě vzájemná otevřenost, spolupráce, dialog, společné
aktivity. Ve vztahu k dětem pak především
milé paní učitelky, hodně nových kamarádů,
spousta nápadů a řádění, radost, školy v přírodě…
Co by podle vás mělo být obecně hlavním
smyslem předškolní výchovy dětí?
Nechat dítěti dětství, které je tolik cenné. Dopřát mu, aby si hrálo, a přitom vše nastavit
tak, aby se v rámci hry učilo, nacházelo odpovědi na své otázky a získávalo zkušenosti. Vytvořit mu takové prostředí, ve kterém se bude
cítit bezpečně, jako osobnost, bude důvěřovat
sobě i ostatním kolem, ale také se naučí pocitu zodpovědnosti, ať už za sebe, či za ostatní.
Skvěle to podle mě napsal americký spisovatel
Robert Fulghum v knize Všechno, co opravdu
potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole. Ta kniha je moudrá a vše, co dítě (ale nejen
ono) potřebuje znát, tam někde je. Slušnost,
láska a základy hygieny. Ekologie, politika,
rovnost a rozumný život.

Nyní pár praktických otázek. Co všechno by
mělo dítě zvládat, než nastoupí do mateřské
školy?
Není toho mnoho, ale těch pár věcí je velmi
důležitých. Děti, které k nám v září přijdou,
by měly mít osvojeny všechny následující dovednosti: najíst se lžící, napít se ze skleničky či
hrnečku, obléknout si jednoduché části oděvu - tepláky, tričko, ponožky - obout si bačkorky, udržet základní hygienu - děti musí být
bez plen - a alespoň částečně se domluvit. To
ostatní už určitě zvládneme společně.
Jak to bude s kroužky?
Zájmové aktivity se staly nedílnou součástí
programu mateřských škol a ani u nás tomu
nebude jinak. Zcela konkrétně vám ještě neodpovím, protože bude hodně záležet na preferencích rodičů a především dětí. Nabídku
musíme také přizpůsobit provozním možnostem školky. Rádi bychom ale nabídli alespoň
některé z následujících aktivit: plavání, solná
jeskyně, keramika, angličtina, sportovní či taneční kroužek, deskové hry, výtvarný kroužek.
Plánujete den otevřených dveří?
Ano. Myslím, že pozdní jaro nebo brzké léto
ukáže školku v těch nejkrásnějších barvách.
O konkrétním termínu dáme včas vědět, již
nyní jste ale srdečně zváni.
Kdy a kde proběhne zápis?
Bude to ve středu 14. a v pátek 16. března, s největší pravděpodobností již v ředitelně mateřské
školy. Konkrétní informace a všechny potřebné
materiály budou již koncem února na webových stránkách školky, které se připravují.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů ve vaší práci.
rozhovor vedl Martin Převrátil

Kalendář akcí na březen – květen 2012
14. a 16. března
31. března
5. - 7. dubna

Řehtání a klepání

4

zápis do mateřské školy Praha-Březiněves
fotbalový turnaj pro mladší a starší přípravku
velikonoční řehtání a klepání

21. dubna

vítání občánků

30. dubna

obecní slavnost pálení čarodějnic, stavění májky

19. května

vyvádění děvčat, májová veselice

foto: Monika Smětáková
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Test průjezdnosti ulic
Koncem ledna provedla jednotka Sboru dobrovolných hasičů Praha-Březiněves test průjezdnosti ulic technikou integrovaného záchranného systému, konkrétně velké cisternové automobilové stříkačky CAS.

City Ranger se stará
o naše chodníky

Egholm City Ranger v akci

foto: Zdeněk Korint

Multifunkční užitkový stroj Egholm City
Ranger zapůjčila Březiněvsi k celoročnímu
užívání za symbolický poplatek společnost
.A.S.A. V zimním období je díky tomuto stroji Josef Korint schopen odklidit sníh z většiny
chodníků v městské části.
Některé ulice bývají pro hasičskou techniku pravidelně neprůjezdné

Na několika místech v obci jsme bohužel
zjistili, že ulice jsou průjezdné pouze zčásti
a některé jsou dokonce zcela neprůjezdné.
Na vině jsou nejčastěji samotní občané a návštěvníci městské části, kteří brání průjezdu
záchranných jednotek špatným parkováním
osobních automobilů a dodávek. Jinde jsou
napojení ulic řešena tak nešťastně, že do nich
naše technika nezajede buď vůbec, nebo jen
s velkými obtížemi. Mezi nejhorší lokality
patří z hlediska průjezdnosti ulice Chráněná a tři ulice v části Březinka I - Za Sadem,
V Křepelkách a Skřivánčí. V Chráněné parkují řidiči často tak, že obtížně projíždějí i osob-

foto: archiv SDH Praha-Březiněves

ní automobily, velký hasičský vůz nemá šanci
projet vůbec. V Březince komplikuje průjezd
stavební řešení ulic, zejména ohraničené travnaté plochy s parkovacími místy uprostřed
komunikací.
Jako velitel naší jednotky bych chtěl apelovat na řidiče, aby při parkování vždy mysleli
na to, že může nastat situace, která si vyžádá
příjezd těžké záchranné techniky. Při krizových událostech rozhodují minuty a náš včasný příjezd může zachránit váš majetek a v extrémních případech i lidské životy.
Petr Petrášek, velitel JSDH Praha-Březiněves
info@hasicibrezineves.cz

Chodník po projetí Egholm City Ranger foto: Zdeněk Korint
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Střípek z historie:
Rok 1974 - Připojení Březiněvsi k Praze
V létě uplyne již 38 let od chvíle, kdy se Březiněves stala součástí hlavního
města. K přidružení došlo 1. července 1974 na základě zákona č. 31 z roku
1974. Spolu s Březiněvsi bylo k Praze v létě 1974 připojeno dalších 29 obcí
a šlo tak o největší jednorázové rozšíření Prahy v její novodobé historii.

a spolu s nimi i 35 „malých“ městských částí
s vlastními radnicemi, mezi které patří i Březiněves. Řízení je nyní dvoustupňové, takže
každá z celkem 57 městských částí spadá administrativně přímo pod Magistrát hlavního
města Prahy.
V poslední době se na pražském magistrátu
objevují hlasy, které volají po administrativním přičlenění 35 malých městských částí
k 22 větším. Pro Březiněves by to znamenalo zánik vlastního úřadu a převedení veškeré
agendy na Úřad MČ Praha 8. Jednalo by se
o bezprecedentní krok, ke kterému se neodhodlalo ani byrokratizací posedlé vedení socialistického Československa v sedmdesátých
letech minulého století.
-map-

GRATULUJEME
jubilantům
Březiněves z ptačí perspektivy

O připojení třiceti obcí k Praze bylo rozhodnuto direktivně, nekonala se žádné referenda, občané neměli jakoukoliv možnost toto
rozhodnutí předem zpochybnit nebo s ním
veřejně polemizovat. Nikdo občanům nevysvětloval, co sloučení přinese. Změny byly
vedeny především snahou připojit k Praze
území, na kterých by v případě potřeby mohla
probíhat nová výstavba. V této souvislosti je
zajímavé, že i přes jednoznačně centralistický
charakter celého procesu byly v nových městských částech zachovány lokální samosprávy,
tedy místní národní výbory. Dosavadní kompetence obcí nepřešly na městské obvody a ří-

foto: archiv MČ Praha-Březiněves

zení bylo třístupňové. Konkrétně v Březiněvsi
nadále fungoval místní národní výbor, nad
nímž stál obvodní národní výbor v Praze 8.
Nejvýše postaveným správním orgánem byl
národní výbor hlavního města Prahy, který
měl stejné kompetence jako krajské národní
výbory.
Nedlouho po sametové revoluci došlo na základě ústavního zákona č. 294 ze září 1990
ke zrušení národních výborů a k vzniku místní samosprávy, tedy úřadů městských částí
(na úrovni Prahy vznikl magistrát). Administrativní reformou postupně vzniklo 22 centrálních městských částí (Praha 1 – Praha 22)

V lednu, únoru a březnu oslavili či oslaví
významné životní jubileum tito občané:
MARIE MATOUŠKOVÁ
LENKA PETRÁŠKOVÁ
FRANTIŠKA ZAMAZALOVÁ
BLANKA ŽÁKOVÁ
KAREL DOLEŽAL
VASIL KALAJDŽIEV
JAROSLAV ŠMUCR
MČ Praha Březiněves přeje všem
jubilantům hodně zdraví a osobní
spokojenosti do dalších let.
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dokončení ze strany 1

Magistrát uvažuje o zrušení
malých městských částí
Dolní
Chabry
Suchdol
Lysolaje

Praha 18
Praha 8

Troja

Nebušice

Praha 19
Satalice
Praha 7

Praha 6

Praha 9
Praha 20

Praha 14

Praha 1
Praha 3

Řepy
Praha 2
Praha 13

Klánovice
Praha 10

Praha 5

Praha 21
Praha 4

Malé části v číslech

Praha 15

Slivenec
Praha 11

Petrovice

Velká
Chuchle

Lochkov

Kunratice

Praha 16

uvedena v život, muselo by podle právních expertů dojít k jeho zakotvení v Zákonu o hlavním městě Praze a ve Statutu hlavního města.
Je pravděpodobné, že právě na změnu zákona
se magistrát soustředí v případě, že se skutečně
rozhodne jít cestou slučování městských částí.
Podle expertů by však rušení malých samospráv bylo jednoznačně proti duchu Evropské
charty místní samosprávy, která vstoupila v ČR
v platnost 1. září 1999.

Libuš

Královice

Újezd
Šeberov

Praha 12

Praha 22

Benice
Kolovraty

Zbraslav
Lipence

Praha, „malé“ městské části jsou zvýrazněny

veřejné správy v Praze. Nejedná se tedy jen
o pouhé úvahy, ale jsou podnikány již i konkrétní kroky. Plánovaná pracovní skupina by měla
mít maximálně deset členů, avšak jen jediného
zástupce malých městských částí, jejichž existence by byla případnou reformou ohrožena.
To se pochopitelně zástupcům 35 městských
částí nelíbí. Proto se rozhodli ke společnému
postupu a vzájemným konzultacím. Po sérii
dopisů starostů z konce minulého roku, na které magistrát nereagoval, se malým městským
částem podařilo vyvolat schůzku s primátorem Svobodou 31. ledna 2012. Podle přítomných zástupců těchto městských částí se pan
primátor od věci distancoval s tím, že toto je
v kompetenci radního Manharta. Zároveň byl
odmítnut požadavek starostů na obnovení pravidelného sněmu starostů.
Magistrát nemůže změnu prosadit svým jednostranným rozhodnutím. Aby mohla být

Ve 35 městských částech, kterých by se mohlo
slučování týkat, žilo podle oficiálních údajů
Českého statistického úřadu ke konci roku
2010 celkem 116 737 občanů. Přitom za posledních deset let narostl vlivem intenzivní
občanské výstavby jejich počet oficiálně o polovinu a růst dále pokračuje. Největší z „malých“ částí byly sousední Čakovice s 10 112
obyvateli, nejmenší pak Nedvězí s 250 obyvateli. Ve skutečnosti je celkový počet obyvatel
výrazně vyšší, protože právě do okrajových
částí Prahy se v posledních letech z centra stěhovala řada lidí, často však z různých důvodů
bez přehlášení místa trvalého bydliště. Odhady skutečného počtu obyvatel 35 malých
městských částí tak hovoří o 150 – 200 tisících osob. Za předpokladu, že by samosprávy
všech 35 obcí byly zrušeny, dotklo by se to
přímo přibližně každého sedmého Pražana.
Podíl malých městských částí na celkové rozloze hlavního města činí dokonce 38 %. Velkou část tohoto území přitom tvoří dosud
nezastavěné plochy, které skýtají značný ekonomický potenciál. Je pak otázkou, zda skutečným hnacím motorem uvažovaných změn
není případná kontrola nad těmito lokalitami

a možnost rozhodování o jejich dalším směřování, spíše než deklarovaná a sama o sobě
diskutabilní úspora veřejných prostředků.

Dopady na Březiněves
Co by zrušení městské části Praha–Březiněves znamenalo pro její občany? Především
ztrátu suverenity, ale také například výrazné
omezení možnosti ovlivňovat podobu vlastního územního plánu, tedy spolurozhodovat
o tom, jakým směrem se území, na kterém
žijeme, bude v budoucích letech ubírat. Veškerá agenda, kterou v současnosti vykonává
náš úřad, by přešla pod Úřad městské části
Praha 8. Za řadou úkonů, které občané nyní
jednoduše vyřídí na našem úřadu, by museli
cestovat. Stejně tak by skončila podpora zájmových spolků a sportovních sdružení fungujících v Březiněvsi ze strany místního úřadu a je otázkou, jak velkou prioritou by naše
aktivity byly pro příslušné úředníky a politiky
rozhodující o rozpočtu Prahy 8. Starosta Březiněvsi Ing. Jiří Haramul k tomu říká: „Z celé
Březiněvsi by zbyl jen název pro historickou
lokalitu, o jejímž osudu by rozhodoval anonymní politik a úředník z Prahy 8. Konkrétní
potřeby lidí žijících v Březiněvsi, s jejím spíše
vesnickým rázem, by nikdo nevnímal, rozmělnily by se v globálním řízení velké městské
části. Je až nehorázně odvážné, aby občanům,
kteří si celý život budují vztah k místu, kde
žijí, někdo shora administrativním rozhodnutím v jeden moment vzal identitu.“ A dodává: „Pro mě osobně je nepředstavitelné, aby
se vše, čeho jsme za posledních dvacet let dosáhli, ať už na poli kulturním, společenském,
materiálním nebo sportovním, rozplynulo
jako pára nad hrncem“.
- map -

Žákovská kopaná má za sebou úspěšný rok
V rámci mikulášské rozlučky proběhlo
2. prosince 2011 v tělocvičně ZŠ v Praze-Ďáblicích předání individuálních cen fotbalistům
z naší přípravky za výkony v uplynulém roce.
Posun, který přípravka prodělala během podzimu, jistě stojí za pozornost. Starší přípravka se po polovině soutěže usadila v tabulce
na šestém místě, mladší dokonce na místě
třetím. Tým nejmenších skvěle reprezentoval
Březiněves v podzimní části Mini cupu.
Do nového roku jsme pak vstoupili skvělými
výkony a úspěchy na turnajích. Mini v lednu zvítězili v turnaji Koma cup a získali dvě
individuální ceny - pro nejlepšího brankáře
(Šimon Špírek) a nejlepšího střelce (Ondřej
Kupka). Mladší přípravka se blýskla druhým
místem na turnaji Praga cup, starší pak skvělými výkony v několika turnajích, ze kterých
si odvezla i ocenění pro nejlepšího brankáře
(Michal Kořínek).
Během února a března nás čeká řada dalších
turnajů a intenzivních tréninků. Završením
zimní přípravy bude soustředění na konci
března pro přibližně 45 kluků. V sobotu 31.
března 2012 se pak uskuteční v Březiněvsi na hřišti s umělou trávou dva turnaje pro
mladší a starší přípravku.

Ocenění hráči přípravky Březiněvsi

Jelikož zájemců o členství v našem klubu z řad
žáků neustále přibývá, a protože nastupují
nové ročníky, hledáme do svého středu trenéra-tatínka, který by nám pomohl od léta s kluky narozenými v roce 2007 a později. V případě zájmu mne prosím kontaktujte e-mailem
na adrese zacibrezineves@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 603 800 918.

foto: archiv TJ Březiněves

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo
přispěli do charitativní sbírky hraček a oblečení, kterou jsme pod hlavičkou mládežnického
fotbalu zorganizovali. V současné době již jednáme o podpoře s konkrétními subjekty.
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Tomáš Bezpalec
sekretář mládeže
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STALO SE…
Předání hřiště
s umělým povrchem dětem
V úterý 22. listopadu starosta MČ Praha-Březiněves
Ing. Jiří Haramul přestřižením pásky slavnostně předal rekonstruované hřiště s umělým trávníkem do rukou hráčů naší fotbalové přípravky.
Nové hřiště vzniklo rozšířením původního, které svými
parametry a opotřebením již nevyhovovalo požadavkům na moderní sportoviště. Hrací plocha byla během
šesti týdnů rozšířena na rozměr 46 x 24 metrů, bylo
zkvalitněno osvětlení a byl položen umělý trávník třetí
generace. Celková hodnota rekonstrukce činila 2,2 milionu korun, přičemž 1,9 milionu bylo čerpáno z dotace z rozpočtové rezervy Magistrátu hl. města Prahy.
Hřiště je v majetku a ve správě městské části. BezplatSlavnostní přestřižení pásky završilo rekonstrukci hřiště
foto: archiv TJ Březiněves
ně ho mohou využívat fotbalové oddíly TJ Březiněves,
po dohodě se správcem je areál zdarma přístupný také dětem a mládeži z městské části Praha-Březiněves. Ostatní mohou hřiště využívat
za úplatu. Rekonstrukce je dalším příspěvkem k rozvoji možností sportovního vyžití v Březiněvsi.

Mikulášská
a rozsvěcení vánočního stromu
Dne 3. prosince 2011 proběhla v restauraci Pod Lipami a před budovou úřadu
slavnost, jejíž součástí byla jak tradiční
Mikulášská nadílka, tak nově rozsvěcení vánočního stromu. O mikulášskou
nadílku byl obrovský zájem, sál již těsně
po třetí hodině odpolední doslova praskal ve švech. Kolem sedmnácté hodiny se
všichni postupně přesunuli před budovu
úřadu, kde proběhla další část programu.
Členky komise kultury a školství ve spolupráci s JSDH Březiněves a zastupiteli Po mikulášské následovalo rozsvěcení vánočního stromu
foto: Monika Smětáková
MČ Praha-Březiněves zorganizovaly slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Nechyběla zmenšená podoba tradičních vánočních trhů, kde si návštěvníci mohli koupit adventní
věnce, vánoční pečivo, svařené víno či punč, pečené kaštany či řadu drobností s vánoční tématikou. Součástí programu bylo také vystoupení pěveckého sboru Cantarina, po kterém následovala ohnivá show skupiny Pa-li-tchi. Doslova kouzelný byl živý betlém, na kterém se
podílely březiněveské děti znázorňující biblické postavy, oděné do dobových kostýmů umně vyrobených Zdeňkou Maděrovou. Betlém
sklidil uznání od všech přítomných, obdiv za trpělivost a odolnost si v mrazivém počasí vysloužili především malí figuranti.

Valná hromada hasičů
V sále restaurace Pod Lipami proběhla
21. ledna 2012 také další akce, výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Praha-Březiněves. Pozvání přijalo kromě
březiněveských členů sboru také mnoho
hostů z okolních SDH (Letňany, Satalice,
Miškovice, Nebušice), dále pak starosta
MČ Praha-Březiněves Ing. Jiří Haramul,
starosta Městského sdružení hasičů Praha
Jindřich Riesner a mnoho dalších. Na valné
hromadě zazněly zprávy o činnosti v roce
2011 a Jindřich Riesner předal některým
členům ocenění za práci odvedenou pro
Valná hromada se těšila velké účasti našich hasičů i pozvaných hostů
foto: Miroslav Švarc
náš sbor. Z úst starosty Jiřího Haramula pak
zaznělo poděkování za činnost a příslib další podpory fungování SDH ze strany radnice. Starosta uvedl, že prostředky vynakládané na fungování hasičského sboru jsou využívány efektivně a s činností hasičů panuje obecná spokojenost.
-maps přispěním Martiny Vilímkové a Petra Petráška
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