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 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi,
milí přátelé, v  říjnu skončí čtyřleté období 
působení našeho současného zastupitelstva. 
Chtěl bych využít této příležitosti k poděko-
vání všem našim zastupitelkám a  zastupite-
lům, členkám a  členům komisí, jejich spo-
lupracovníkům, zaměstnankyním a  zaměst-
nancům úřadu a  všem, kteří v  uplynulých 
čtyřech letech pomáhali zvyšovat kvalitu ži-
vota obyvatel naší městské části. Velmi si jako 
zastupitelé vážíme podpory vás, občanů, bez 
níž by naše práce byla o poznání těžší. 
Jsem přesvědčený, že se jednalo o  úspěšné 
období, a  to nejen díky řadě kulturních, 
společenských či sportovních událostí, které 
se nám společně podařilo realizovat a o kte-
rých se mluví. Přes všeobecnou ekonomic-
kou stagnaci se podařilo udržet vyrovnaný 
rozpočet a  přitom zachovat všechny výdo-
bytky, na které jsou naši občané zvyklí. Po-
dařilo se nám rozběhnout či dokončit celou 
řadu důležitých projektů, ať už jde o budová-
ní vlastní mateřské školy, postupné zklidně-
ní tranzitní dopravy v městské části či další 
zvelebení veřejných prostranství a  sporto-
višť. Dlouhodobě se angažujeme na poli cír-
kevních restitucí a poukazujeme na hrozbu 
prolomení restituční hranice 25. února 1948 
a  možného nevratného narušení rozvoje 
naší městské části v případě vydání neopráv-
něně nárokovaných nemovitostí. Výsledkem 
tohoto snažení je aktuálně zřejmě největší 
restituční spor v České republice, ve kterém 
se snažíme zabránit živelnému vydávání 
sporného majetku v řádu miliard korun.
Chtěl bych vás tímto všechny pozvat k vol-
bám do zastupitelstva městské části a k vol-
bám do zastupitelstva hlavního města Prahy, 
které se budou konat v  druhém říjnovém 
týdnu. Tradičně vysokou účast březině-
veských obyvatel u voleb považuji za výraz 
zdravého patriotismu, za  důkaz, že vám 
všem osud městské části není lhostejný. 
Na dění v celé řadě oblastí života Březiněv-
si mají výrazný vliv rozhodnutí učiněná 
na úrovni pražského magistrátu. Proto jsem 
se po úvaze rozhodl přijmout jako nezávislý 
kandidát nabídku jednoho z  významných 
politických uskupení a  v  letošních volbách 
kandidovat do zastupitelstva hlavního měs-
ta. Jednoznačným cílem je získat možnost 
hlasitěji a efektivněji prosazovat zájmy obča-
nů Březiněvsi na celopražské úrovni.

S přáním všeho dobrého 
Ing. Jiří Haramul

Místo viladomů
vyrostou v Březince rodinné domy

pokračování na straně 5

Březiněves je bezpochyby jednou z nejvíce se 
rozvíjejících pražských městských částí. Demo-
grafi cké plány počítají s tím, že do roku 2030 by 
se měl počet jejích obyvatel plynulým tempem 
přibližně zdvojnásobit.
To samozřejmě předpokládá další výstavbu. Lo-
kalitou, ve které se bude stavět nejdříve, je poze-
mek na západ od ulice V Křepelkách. Pozemek 

je ve  vlastnictví developerské společnosti CPI 
Group, která stojí i za sousedním a již funkčním 
projektem Jižní Stráň. 
Původním cílem investora bylo vystavět v dané 
lokalitě řadu viladomů o  více podlažích, kte-
ré by pojmuly celkem 334 bytových jednotek, 
tedy přibližně tisícovku nových obyvatel. Mezi 

Vizualizace části nové výstavby Zdroj: CPI Group

Pět let uteklo jako voda a  asi jen málokdo 
na začátku očekával, jak úspěšná etapa to bude. 
V současné době je v mládežnických kategoriích 
registrováno celkem 145 hráčů a hráček ve věku 
5 až 16 let a do mistrovských utkání nové sezóny 
bude přihlášeno sedm družstev (mladší dorost, 

Pět let mládežnického 
fotbalu v Březiněvsi

starší žáci, mladší žáci a přípravky po ročních 
2004, 2005, 2006 a 2007). Skupina trenérů a tre-
nérek se z  původních čtyř rozrostla na  téměř 
dvě desítky. O mladé hráče Březiněvsi se začali 
zajímat trenéři z regionálních fotbalových bašt, 

V polovině září uplyne přesně pět let od chvíle, kdy na trávník tělovýchov-
né jednoty vyběhla pod vedením několika trenérů z řad tatínků-nadšenců 
a za podpory městské části hrstka březiněveských dětí a po čtvrtstoletí tak 
vzkřísila mládežnickou kopanou v Březiněvsi. 

Fotbalová mládež a realizační tým Foto: TJ Březiněves
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V  pátek 10. a  v  sobotu 11. října proběhnou 
v  České republice komunální volby. Voliči 
v Březiněvsi v nich budou moci vybírat kan-
didáty jak do zastupitelstva městské části, tak 
do zastupitelstva hlavního města. 
Pro obojí volby platí, že volič může vybrat 
nejvýše tolik kandidátů, kolik členů jednotli-
vých zastupitelstev má být zvoleno (v případě 

městské části 9, v případě voleb do hlavního 
města 65 zastupitelů). Volič přitom může 
na hlasovacím lístku označit v rámečku před 
jménem ty kandidáty, které chce přednostně 
podpořit, bez ohledu na to, za jaké uskupení 
kandidují (hlasování křížem). Zároveň může 
volič na  volebním lístku označit maximálně 
jedno volební uskupení (stranu, hnutí, sdru-
žení nezávislých kandidátů). Volič v takovém 
případě upřednostní samostatně zaškrtnuté 
kandidáty, do  celkového počtu volených za-

O  předposledním květnovém víkendu pro-
běhly v celé České republice volby do Evrop-
ského parlamentu. Z  39 kandidujících poli-
tických subjektů se nejvíce dařilo hnutí ANO 
2011, na druhém místě skončila těsně koalice 
TOP 09 a  STAN a  třetí ČSSD. Jak je patrné 
z  tabulky, v  Březiněvsi bylo pořadí na  před-

Pozvánka 
na veřejné zasedání 
zastupitelstva MČ 
Úřad městské části Praha-Březiněves si vás 
dovoluje pozvat na veřejnou schůzi zastu-
pitelstva, která se bude konat
ve středu 24. září od 18 hodin
v sále restaurace Pod Lipami.

Program schůze:
•  Informace o  práci zastupitelstva v  po-

sledních čtyřech letech
•  Výhled na  příští období v  jednotlivých 

oblastech (doprava, školství, rozpočet, 
atp.)

•  Slavnostní předání čestných občanství
•  Dotazy a diskuse s občany
  -red-

Komunální volby jsou za dveřmi

Výsledky voleb
do Evropského parlamentu

ních příčkách shodné, jen odstupy politických 
uskupení byly mnohem výraznější. 
Volební účast byla celkově v České republice 
velmi nízká, k  urnám dorazilo pouze 18 % 
oprávněných voličů. V Březiněvsi našlo cestu 
do volební místnosti 36 % voličů, v celé Praze 
pak 26 %.  

 Kalendář akcí září – listopad 2014

24. září Veřejná schůze zastupitelstva MČ Praha-Březiněves (v 18 hodin v restauraci Pod Lipami)

28. září Burza dětského oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb (od 13 do 16 hodin v prostorách fi tcentra)

10. – 11. říjen Volby do zastupitelstva MČ Praha-Březiněves a do zastupitelstva Hlavního města Prahy

29. listopad Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

Kulturní komise MČ Praha-Březiněves s předstihem informuje o nově chystané akci pro děti Strašidelný les, která se uskuteční na přelomu 
října a listopadu. Děti se společně s rodiči mohou těšit na strašidelnou cestu s úkoly. Bližší informace včas obdržíte do schránek nebo naleznete 
na www.brezineves.cz.

Praha-Březiněves Celá Praha Celá ČR

ANO 2011 34,7% 14,5% 16,1%

TOP 09 a STAN 22,2% 27,0% 15,9%

ČSSD 8,7% 10,0% 14,2%

ODS 7,1% 8,6% 7,7%

Piráti 6,4% 6,2% 4,8%

KSČM 5,1% 6,2% 11,0%

Svobodní 4,8% 7,3% 5,2%

Úsvit 2,6% 1,6% 3,1%

Zelení 2,6% 7,0% 3,8%

KDU-ČSL 1,9% 5,1% 9,9%

Ostatní strany celkem 3,9% 6,5% 8,3%

stupitelů budou ale doplněni kandidáti za-
škrtnutého uskupení v  pořadí, v  jakém jsou 
na  seznamu uvedeni. Zjednodušeně řečeno, 
volič má možnost buď vybrat samostatně 
konkrétní kandidáty, nebo jedno volební 
uskupení, nebo oba postupy zkombinovat.
Společně s komunálními volbami proběhnou 
v ČR také volby do jedné třetiny Senátu, ty se 
však naší městské části tentokrát netýkají.
Posledních komunálních voleb v  roce 2010 
se v Březiněvsi zúčastnilo 71 % oprávněných 
voličů, kteří mohli vybírat ze dvou kandidá-
tek. Sdružení nezávislých kandidátů Občané 
pro Březiněves v  nich získalo 76,2 % hlasů 
(7 zastupitelů), strana Věci veřejné 23,8 % hla-
sů (2 zastupitele). Podrobné informace o vol-
bách a kandidátkách lze nalézt na internetové 
adrese www.volby.cz.
  -red-

-red-

ch fi tcentra)
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Jak jsme informovali v  předchozím čísle 
zpravodaje (květen 2014), Březiněves získala 
na  jaře z  rozpočtové rezervy hlavního měs-
ta dotaci na dostavbu mateřské školy ve výši 
10 milionů korun. Tato částka nicméně ne-
umožňuje dokončit školku podle původních 
plánů, celkové náklady kompletní dostavby 
včetně vybavení totiž činí 42 milionů korun. 
Po dokončení by školka měla disponovat cel-
kem pěti třídami se 120 místy a  vlastní ku-
chyní (aktuálně fungují dvě třídy s 53 místy 
a  obědy jsou zajišťovány externě). Nové ka-
pacity přitom Březiněves potřebuje, protože 
poptávka po umístění dětí ve školce již nyní 
výrazně převyšuje nabídku a  podle odhadu 

V posledních měsících se objevily informace 
o  tom, že by základní škola v  Praze-Ďábli-
cích neměla být pro děti z  Březiněvsi nadá-
le spádovou. Do  školních let dospěly silné 
populační ročníky dětí a  ďáblická ZŠ se tak 
potýká s nedostatkem míst. Je celkem pocho-
pitelné, že část občanů a zastupitelů sousední 
městské části volá po zrušení spádovosti Bře-
ziněvsi v  situaci, kdy je kapacita jejich školy 
na hraně. Avšak pro děti a rodiče z Březiněvsi 
v tuto chvíli neexistuje jiná rozumná a logická 
alternativa spádovosti. Březiněves má vzhle-
dem k  předpokládanému demografi ckému 
vývoji jednoznačně v plánu výstavbu vlastní 
školy, avšak získání potřebných prostředků 
bude dlouhým a  komplikovaným procesem. 
Nejistotu do celé situace vnáší také nárok Su-
verénního řádu maltézských rytířů na vydání 
pozemků v Březiněvsi v rámci církevních re-
stitucí, o  kterých jsme již dříve informovali. 
Požadavky řádu se totiž týkají i parcel, které 

Prohlášení 
školské rady ZŠ 
Ďáblice
V ďáblické základní škole došlo také k ob-
novení činnosti školské rady ZŠ, ve které 
březiněveské děti a  rodiče zastupuje pan 
Lukáš Krump. Rada k zahájení své práce 
vydala následující prohlášení:
Dne 5. března 2014 se poprvé sešli členové 
nově zvolené školské rady (dále ŠR). Tento 
orgán zastupuje zájmy rodičů, pedagogic-
kého sboru a zřizovatele ďáblické základní 
školy. Na první schůzce se všichni přítomní 
členové představili a podělili se o své před-
stavy a vize o fungování tohoto uskupení.
Prvním počinem rady byla dohoda o  or-
ganizačních záležitostech včetně schválení 
stanov ŠR. Rada dále projednala situaci 
ohledně přijímání žáků do  prvních tříd 
a  diskutovala o  strategii optimálního na-
plnění jednotlivých tříd. Členové se shodli 
na  dlouhodobých cílech, mezi které patří 
zejména objektivní informování o  dění 
ve  škole a  podpora smysluplného rozvoje 
školy.
V příštím školním roce máme v plánu ini-
ciovat vytvoření širší platformy rodičů, 
kteří mají zájem o dění ve škole a chtěli by 
se podílet na konkrétních aktivitách a pro-
jektech pro děti z naší školy.
Podrobnější informace a  zápisy z  jednání 
ŠR můžete nalézt na  webových stránkách 
školy. Uvítáme také vaše podněty a  při-
pomínky, které prosím posílejte na adresu  
Skolskarada@skoladablice.cz.
 -red-

Školka: Žádost o příspěvek 
na dostavbu

ZŠ v Ďáblicích zůstane spádovou školou

demografi ckého vývoje by se během příštích 
několika let mohl počet dětí v  předškolním 
věku až zdvojnásobit. 
Zastupitelstvo městské části se proto rozhod-
lo zažádat o  fi nanční dotaci na  zbylou část 
stavby Ministerstvo školství, mládeže a  tělo-
výchovy. Žádost byla podána koncem srpna 
a ministerstvo má nyní 30 dnů na rozhodnutí, 
zda dotaci udělí, či nikoliv. Dostavbě školky 
by pak prakticky nic nebránilo, protože k ní 
existuje projektová dokumentace a  dokonce 
již bylo vydáno i stavební povolení. O vývoji 
situace kolem dostavby školky budeme i na-
dále informovat.

-map-

jsou v  platném územním plánu vyhrazeny 
pro budoucí základní školu s příslušenstvím. 
Jedná se o  pozemky sousedící se stávajícím 
fotbalovým hřištěm směrem k dálnici D8. Bu-
dou-li vydány, může si nový vlastník v zásadě 
diktovat, zda a za jakých podmínek je odpro-
dá městu.
Pro začínající školní rok se nicméně podařilo 
situaci v  Ďáblicích vyřešit a  všichni prvňáci 
z  obou městských částí, kteří uspěli u  zápi-
su a nevybrali si jinou školu, mohli do školy 
nastoupit. Zároveň budou pokračovat práce 
na menší přístavbě a přestavbě ďáblické ško-
ly, které by měly vést k navýšení její kapacity 
o tři nebo čtyři třídy. Abychom také alespoň 
trochu uklidnili rodiče budoucích školou po-
vinných dětí, nově navrhovaná obecně závaz-
ná vyhláška o  školských obvodech počítá se 
spádovostí Březiněvsi do  ďáblické základní 
školy i po 1. lednu 2015.

-red-

MY SE POSTARÁME O VÁŠ KOMÍN
A VY PAK BUDETE MOCI KLIDNĚ SPÁT
Proč? Protože:

A jako bonus za vás zdarma pohlídáme
všechny termíny povinných kontrol.

My na sebe přebereme všechny starosti 
s komínem spojené, ve správný čas 
se vám sami připomeneme a veškeré práce 
i povinnou administrativu za vás vyřídíme. 

 a vyčistíme

kontrolu či revizi í .

RADO INVEST - Středisko kominíků                        www.radoinvest.cz
Tel:  606718233, 220563394-5                  e-mail: kominici@radoinvest.cz

INZERCE
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Pátý ročník memoriálu B. Hejny
Jak se již stalo dobrou tradicí, o posledním prázdninovém víkendu proběhl 
na  fotbalovém hřišti TJ Březiněves Memoriál Bohumila Hejny v  kopané 
žákovských přípravek. 
Historicky prvního memoriálu se v roce 2010 zúčastnilo pět družstev, včet-
ně dvou březiněveských, která se teprve začínala formovat a se silnějšími 
soupeři většinou prohrávala. Letošní jubilejní pátý ročník byl mnohem ob-
jemnější a prozatím rekordní: ve dvou hracích dnech se na trávníku vystří-
dalo celkem 24 družstev ve třech kategoriích. 
Fotbalisté Březiněvsi se v konkurenci výrazně prosadili. V sobotním pří-
větivém počasí vybojovala naše mladší přípravka ročníku 2006 mezi osmi 
týmy po parádním boji o třetí místo bronzové medaile. V kategorii starších 
přípravek jsme měli nasazeny dva týmy, ročník 2004 skončil třetí a ročník 
2005 pátý. Neděle až na první zápasy celá propršela, což ale nemohlo zara-
zit jízdu naší mladší přípravky ročníku 2007, která vyhrála s rezervou svojí 
skupinu, aby ve fi nále narazila na silný tým Bohemians. Byla z  toho sice 
prohra, ale druhé místo mezi deseti celky je i tak velký úspěch. Příští rok to 
jistě vyjde na zlato!
 -map-

Fitcentrum:
Novinky pro děti
Březiněveské fi tcentrum fi tPULS od září rozšířilo nabídku aktivit 
určených školákům a předškolákům. Nově si děti mohou přijít za-
hrát stolní tenis nebo zacvičit v rámci gymnastické přípravky či 
hodin aerobiku. Vedle těchto novinek se mohou děti samozřej-
mě i  nadále účastnit jim určených aktivit, například jógy, fl or-
balu, juda, karate, cvičení pro nejmenší Klubíčko, základů bojo-
vých umění i řady dalších. Podrobné informace o nabídce sportů, 
kroužků a  kurzů pro děti najdete na  webových stránkách www.
fi tpuls.cz v sekci „dětské aktivity“.
V  neděli 28. září se v  prostorech fi tcentra uskuteční burza dět-
ského oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb. Burza bude 
probíhat od 13 do 16 hodin.
 -map-

Vítězové Mladší
přípravka 2007

Mladší
přípravka 2006

Starší přípravka
2004/2005

1. místo Boheminas 1905 Čechie Kralupy A SKK Hovorčovice 04

2. místo TJ Březiněves Třeboradice SK Horní Měcholupy

3. místo SKK Hovorčovice TJ Březiněves TJ Březiněves 2004

Po  suverénním postupu březiněveského „áčka“ do  vyšší soutěže 
v ročníku 2012/2013 si řada fanoušků kladla otázku, zda se dobité 
pozice podaří udržet. V nepříliš vzdálené minulosti se totiž stalo, že 
po postupu následoval hned v další sezóně pád. Tentokrát ale naši 
muži nic podobného nepřipustili a osmým místem v konečné tabul-
ce si bezpečně zajistili účinkování v 1. B třídě i v aktuální sezóně. 
Z naší skupiny sestoupily Chuchle a Lochkov, které nahradily Miš-
kovice s Trojou. 
Podzimní část soutěže začalo přes léto posíle né březiněveské áčko 
dvěma vítězstvími a remízou, věřme tedy, že se bude dařit i nadále.
 -map-

Muži Březiněvsi:
I letos v 1. B třídě

INZERCE

Mladší přípravka 2007 Foto: Martin Převrátil
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 dopoledne (7.30 – 12.30 h)  odpoledne (13.00 – 17.00 h)  

 1x 2x 3x 4x 5x  1x 2x  3x 4x 5x  1x 2x 3x 4x 5x

Školné v Kč   na vyžádání 4 495 4 995 5 495  na vyžádání 4 495 4 995 5 495 na vyžádání 4 995 5 495 5 995 
(kalendářní měsíc)

Cenový program Max 

Týdenní intenzita 
docházky

Jsme s Vámi již 7. rokem!

Infolinka 776 22 22 88

Sleva 10 % pro všechny nové smlouvy do 12.  9.  2014
 
 

Ceník školka Bašť (all inclusive)

celý den (7.30 – 17.00 h)

Vytvořili jsme pro Vás a Vaše děti příjemné a milé prostředí 
školky v prostorách rodinného domku s vlastní zahrádkou. 
Jsme pro všechny ty, kteří mají rádi pohodu a klid.

například Admiry či Meteoru. To vše dokládá, 
jak prudkým rozvojem u  nás žákovský fotbal 
prošel. V  červnu tedy skončila jubilejní pátá 
sezóna mládežnických fotbalových družstev 
a v té souvislosti jsme požádali trenéry o stručné 
ohlédnutí za uplynulým rokem.

Mini 2007
– Tomáš Bezpalec

V  naší kategorii se ještě 
nehrají mistráky, absolvo-
vali jsme ale úspěšně řadu 
přátelských utkání a  tur-
najů. Celkem třikrát jsme 
získali stříbrné medaile, 
dvakrát bronz a  v  celo-
ročně hraném prestižním 
turnaji MINICUP jsme 

mezi všemi pražskými celky obsadili vynikající 
osmé místo. Dvakrát jsme měli v týmu nejlep-
šího střelce a jednou nejlepšího gólmana. Nej-
větším úspěchem je ale určitě široká soupiska 
osmnácti hráčů zapálených pro fotbal!

Mladší přípravka 2005
– Petr Petrášek
Se sezónou 2013/2014 musíme být spokojení, 
celkově jsme v tabulce skončili pátí s výrazně 
kladným poměrem výher. Z 22 mistráků jsme 

čtrnáctkrát zvítězili, se-
dmkrát jsme odešli pora-
ženi a jeden zápas skončil 
remízou. Odehráli jsme 
také několik velmi kvalit-
ně obsazených turnajů, ze 
kterých jsme si po výbor-
ných výkonech téměř vždy 
odnesli medaile.

Mladší přípravka 2004
– Honza Malý

V uplynulém ročníku jsme 
skončili v  tabulce předpo-
slední. Se čtyřmi výhrami, 
čtyřmi remízami a  deseti 
prohrami jsme celkem zís-
kali 16 bodů. Kluci hráli 
pěkný fotbal, ale v  závěru 
sezóny jim občas chyběla 
i  trocha pověstného štěstí, 

když ke konci utkání neudrželi nadějné výsled-
ky s mužstvy z horních pater tabulky.

Starší přípravka 2003
– Pavel Černý
V sezóně jsme s patnácti hráči na soupisce ode-
hráli 22 mistrovských utkání a v konečné tabul-
ce se umístili na šestém místě. V rámci zimního 
turnaje v Kolovratech jsme odehráli sedm zápa-
sů a skončili celkově na krásném třetím místě. 

Vedle toho jsme absolvo-
vali 15 přátelských zápasů 
a devět turnajů, z  toho je-
den v Německu, kde jsme 
se mezi 75 týmy ze čtrnácti 
zemí umístili na 12. místě. 
V  silně obsazeném halo-
vém turnaji Ovčín jsme 
byli třetí a náš gólman byl 

vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. V příští 
sezóně nás čeká nová kategorie mladších žáků, 
na kterou se už těšíme.

Starší žáci – Miloš Vilímek
Kluci se na  začátku sezóny museli adaptovat 

na  velké hřiště, ale přes-
to se nám podařilo držet 
krok s týmy z čela tabulky 
disponujícími často star-
šími hráči. V půli soutěže 
jsme byli na pátém místě, 
na  jaře jsme si o  příčku 
pohoršili. Skončili jsme 
ale v horní polovině tabul-

ky, což starším žákům zaručilo postup do vyšší 
soutěže, 1. třídy. Z toho máme velkou radost. 
V průběhu posledního roku se náš kádr výraz-
ně rozrostl, takže od  letošního podzimu po-
vedeme s Radkem Fialou dvě kategorie, starší 
žáky a zcela nově také mladší dorost. 

Ve spolupráci s trenéry mládeže sestavil
Martin Převrátil

dokončení ze strany 1
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Pět let mládežnického fotbalu 
v Březiněvsi
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Výbor územního rozvoje Zastupitelstva hlav-
ního města Prahy 26. června znovu projed-
nal změnu územního plánu pod označením 
Z  2156/00, která se týká rozšíření ďáblické 
skládky o  další etapu a  posunutí stávajícího 
biokoridoru. Výbor opětovně se změnou vy-
jádřil souhlas. 
Následně měla možnou další etapu sklád-
ky postupně projednat rada hlavního města 
a zastupitelstvo. Územní plán a jeho změny si 
však vzal do své osobní kompetence primátor 
Tomáš Hudeček a  přesto, že měl k  dispozici 
souhlasné stanovisko výboru, návrh nepřed-
ložil k projednání radě hlavního města. Pro-
jednání změny se tak odsouvá na  neurčito. 
Důvodem liknavosti primátora budou zřejmě 
blížící se volby a neochota otevřít před voliči 
citlivé téma skládky. Projednání změny územ-
ního plánu tak připadne až na nové pražské 
zastupitelstvo, jehož složení budeme znát 
v polovině října.  
Třetí etapa skládky se z 85 % rozkládá na ka-
tastrálním území Březiněvsi a  zastupitelstvo 
městské části s  ní opakovaně vyjádřilo sou-
hlas. Starosta Jiří Haramul k tomu říká: „Tato 
etapa z větší části zasahuje do našeho katast-
ru, místo ukládání odpadu se ale přitom bude 
od obytných částí Březiněvsi neustále vzdalo-
vat.“ Rozšíření skládky by ani podle vyjádření 

Po  dlouhém jednání se zástupcům městské 
části Praha-Březiněves ve  spolupráci s  Tech-
nickou správou komunikací podařilo dne 
1. září získat od odboru výstavby Prahy 8 sta-
vební povolení potřebné k  vybudování pro-
tihlukové stěny podél ulice Cínovecké, a  to 
v kritickém místě, kde rychlostní komunikace 
těsně sousedí s  obytnou zástavbou Březiněv-
si. Montovaná protihluková stěna bude vyso-
ká 6,8 metru a potáhne se v délce 502 metrů. 
Vyrobena bude z  prefabrikovaných železobe-
tonových sloupů, do  kterých budou vsazeny 
nosné panely o  tloušťce 120 milimetrů. Nová 
stěna bude stát na  stávajícím protihlukovém 
valu a na severozápadě bude navazovat na již 
existující konstrukci dlouhou 86 metrů. Na ji-
hovýchodě bude přibližně polovinou své délky 
zasahovat do katastru Ďáblic.

Výbor magistrátu podpořil rozšíření skládky

Na Cínovecké vznikne nová 
protihluková stěna

provozovatele, společnosti .A.S.A., nemělo 
pro obyvatele Březiněvsi znamenat žádné 
zhoršení životního prostředí. 
Starosta Haramul poukazuje také na  zásad-
ní ekonomický rozměr existence skládky: 
„Kompenzace za  provoz tvoří významnou 
část rozpočtu naší městské části a  umožňují 
nám investovat do  infrastruktury a  projektů 
zlepšujících kvalitu života našich občanů. Ve-
dle toho existuje řada dvoustranných dohod, 
na základě kterých .A.S.A. poskytuje městské 
části bezplatně uklízecí a  žací stroje, ročně 
60 kontejnerů na velkoobjemový odpad, pří-

Nyní tedy bude záležet už jen na  Technické 
správě komunikací, kdy bude schopna vyčlenit 
dostatečné kapacity a stavbu jako takovou re-
alizovat. Pro účely výstavby bude dočasně zří-
zena zvláštní komunikace navazující na  ulici 
Na Hlavní (u nájezdové rampy na Cínoveckou 
ve směru z Prahy), takže by nemělo dojít k váž-
nějším omezením provozu na vytížené teplické 
komunikaci.
Zřízení protihlukové stěny bude dalším z řady 
opatření ke zlepšení životního prostředí v Bře-
ziněvsi a  zvýšení komfortu březiněveských 
občanů, kteří se musejí každodenně potýkat 
s výrazně zvýšenou hlukovou zátěží. Věřme, že 
stavba bude realizována co nejdříve.

-map-

 Projekt obchvatu 
Březiněvsi možná 
již příští rok
Přestože se technickými opatřeními v Bře-
ziněvsi a  Líbeznicích, přijatých v  posled-
ních dvou letech, podařilo zlepšit plynulost 
průjezdu vozidel naší městskou částí a zvý-
šit bezpečí chodců (vybudování semaforů), 
stále v součtu obou směrů denně Březiněvsí 
projíždí v průměru 14 – 15 tisíc vozů. Apel 
na řidiče, aby při jízdě směrem od Mělní-
ka a při cestě zpátky využívali ve větší míře 
dálnici D8 a navazující obchvat Líbeznic, se 
minul účinkem. Jediným skutečným řeše-
ním pro vyvedení tranzitní dopravy z cen-
tra Březiněvsi tak je vybudování obchvatu 
východní stranou, o kterém jsme již refero-
vali a který je součástí platného územního 
plánu hlavního města. 
Nyní se zdá, že se snad začíná blýskat na lep-
ší časy, byť půjde jistě o proces dlouhodobý 
a komplikovaný. Odbor městského investora 
zahrnul do rozpočtu hlavního města na rok 
2015 částku 30 milionů korun na  přípra-
vu projekčních prací obchvatu Březiněvsi. 
Otázkou samozřejmě je, jak se k  návrhu 
postaví nové zastupitelstvo hlavního města 
vzešlé z říjnových voleb, které bude samotný 
rozpočet schvalovat. Věřme, že noví zastupi-
telé nad neutěšenou dopravní situací v naší 
městské části jen nemávnou rukou a nesho-
dí návrh ze stolu. -map-

spěvky na ozdravné pobyty a podobně. Jsem 
přesvědčený, že ekonomické přínosy skládky 
jsou na  tváři Březiněvsi vidět. Pokud bude 
další etapa skládky schválena, budeme o pod-
mínkách jejího fungování s  magistrátem 
a provozovatelem znovu jednat.“
Nyní bude podstatné, s  jakým plánem od-
padového hospodářství a  krizového řízení 
(například v  případě likvidace škod po  po-
vodních) přijde nové zastupitelstvo hlavního 
města a jakou roli v těchto plánech bude hrát 
ďáblická skládka. 

-red-

Letecký snímek ďáblické skládky s vyznačením jejímo možného rozšíření  Zdroj: .A.S.A.

Letecký snímek Cínovecké s vyznačením místa budoucího valu  Zdroj: Google Maps
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již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
 kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
 instalace zdarma a smlouva bez závazků AKČNÍ NABÍDKA

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

INZERCE

Střípky z kroniky: 
1939 – před 75 lety
• Září – V tomto roce se po prvé drželo posví-

cení Svatováclavské.

1949 – před 65 lety
• Na začátku prázdnin byl otevřen „zeměděl-

ský útulek“ pro děti, jejichž rodiče pracují 
v zemědělství. Útulek je v provozu od 4. 7. až 
do 12. 8. 

• Srpen - Byla zakoupena elektrická pračka, 
ždímačka a  mandl. Ve  dvoře velkostatku
č. p. 1 byla dána k dispozici místnost, kde se 
dříve odstřeďovalo mléko. Rodiny se střída-
jí v praní za poplatek 7,- korun na hodinu. 
Pere se zde i prádlo z místní mateřské školky. 
Celá obec tuto pomoc ženám vítala.

• 1. 9. - Zahájení nového školního roku 
v mateřské školce. Pro tento rok bylo zapsá-

no 7 chlapců a 8 děvčat. V letošním roce byl 
zaveden celodenní provoz.

1964 – před 50 lety
• 20. 9. - Začala se sklízet cukrovka. Mírné 

deštíky však práci zpomalují. Ustavený spo-
lek zahrádkářů se pěkně rozvíjí.

1974 – před 40 lety
• Od 1. 7. máme patřit k městu Praha.
• Kynologové vybudovali klubovnu v hodno-

tě 50 000,- Kč a odpracovali 627 brigádnic-
kých hodin.

1984 – před 30 lety
• Sbor požární ochrany uspořádal v  tomto 

roce letní tábor pro děti. Dne 22. července 
děti odjely na čtrnáctidenní pobyt do Želíz 
u Mělníka. Tábor se vydařil a děti byly spo-
kojené.

1999 – Před 15 lety
• 3. 7. - 17. 7. se konal dětský letní tábor, který 

pořádal Sbor dobrovolných hasičů. Tábor byl 
v městě Sázavě. Teplota v tyto dny dosahovala 
k 33° C, takže si děti užily léta, jak se patří.

2004 – Před 10 lety
• Červenec - Na úřadu MČ dochází k přestav-

bě zasedací místnosti a k různým úpravám 
horního patra. Po  této úpravě je na  úřadě 
mnohem útulněji.

• Září - Proběhlo bourání objektu zvaného 
Pejskárna u hasičské vodní nádrže. Celý ob-
jekt byl úplně odstraněn.

2009 – Před 5 lety
• TJ Březiněves - oddíl kopané - pořádá ná-

bor dětí do žákovského družstva. Dne 15. 9. 
od 17 hodin se poprvé konal mládežnický 
trénink na velkém fotbalovém hřišti. 

z březiněveské kroniky vybral Martin Převrátil 

GRATULUJEME jubilantům
v červenci, srpnu a září oslavili či oslaví významné životní jubileum tito 

občané:  
MARIE BARTÁKOVÁ, HELENA NOVÁKOVÁ, VĚRA 
KOSTÍKOVÁ, JANA VAŠÁTKOVÁ, JOSEF BEZPALEC,

JAROSLAV FIALA, JAROSLAV JEŽEK, VLADIMÍR JISL,
JIŘÍ MEIER, STANISLAV SLOVÁK

MČ Praha-Březiněves přeje všem jubilantům hodně zdraví a osobní 
spokojenosti do dalších let.

Srdečně gratulujeme
a mnoho štěstí přejeme manželům
ANNĚ a JAROSLAVU

FIALOVÝM,

kteří 29. října oslaví
65 let společné životní cesty.

řadou obyvatel Březiněvsi vyvolal ale svého času 
plán obavy, zda je daná lokalita vůbec schopna 
takové množství osob pojmout bez výrazné-
ho zatížení okolí. Po řadě konzultací mezi CPI 
a městskou částí developer přislíbil, že namísto 
viladomů vybuduje na pozemku klasické rodin-

né a řadové domky. CPI Group se k tomu zavá-
zala již před několika lety čestným prohlášením 
generálního ředitele a své slovo dodržela.
Namísto původních více než tří set bytů tak 
v lokalitě vznikne 74 bytových jednotek situova-
ných do dvoupodlažních (přízemí a patro) zdě-
ných solitérních domů, dvojdomů či řadových 
domů. Aby nová zástavba nepůsobila příliš jed-
nolitým dojmem, budou některé shluky domů 

opatřeny sedlovou a  jiné plochou střechou, 
mírně variabilní bude také barevnost fasád. 
Ve  svém celku by nová zástavba neměla nijak 
vybočovat z  dosavadního urbanistického cha-
rakteru Březiněvsi. Součástí plánů je také stavba 
dětského hřiště a parkových ploch o přibližném 
půdorysu 50 x 30 metrů. Výstavba by měla začít 
v první polovině roku 2015.
 -red-
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Místo viladomů
vyrostou v Březince rodinné domy
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Olympijský dětský den    
Letošní dětský den, který proběhl ve  sportovním areálu v  sobotu 
31. května, se celý nesl v  olympijském duchu. Jednotlivá stanoviště 
byla označena vlajkami zemí a  děti zde mohly vyzkoušet rozmanité 
sportovní aktivity, od kuželek přes golf, fl orbal až po střelbu na ho-
kejovou a  fotbalovou bránu či na  terč ze vzduchovky. Po absolvová-
ní všech disciplín na ně čekala odměna. Součástí programu byla také 
ukázka techniky Policie ČR či dovádění v hasičské pěně. Poděkování 

patří všem, kdo se na přípravě úspěšného dětského dne podíleli.

Ozdravný pobyt v Caorle
I letos se březiněveští na přelomu června a července vydali na ozdrav-
ný pobyt do Caorle. Jedná se o  letovisko s 12 tisíci obyvateli v seve-
rovýchodní části Itálie, asi hodinu cesty od Benátek. Zájezdu se zú-
častnilo 25 dospělých a 24 dětí a i tentokrát se uskutečnil za fi nanční 
podpory městské části Praha-Březiněves.

Rybáři vyrazili na Popelov
Ve  dnech 6. – 8. června pořádalo Sdružení rybářů Březiněves po-
znávací víkendový zájezd k  rybníku Popelov u  jihočeské Kardašovy 
Řečice. Zájezdu se zúčastnilo 9 členů sdružení a vzhledem k nádher-
nému počasí, které v místě panovalo, si domů odvezli samé příjemné 
vzpomínky. A nejen to, nechyběly ani zajímavé úlovky. Největší tro-
fejní rybu ulovil pan Josef Hagan. Byl to devadesáticentimetrový kapr 
vážící 15 kg.

Mezinárodní turnaj
nevidomých fotbalistů    

Ve dnech 9. – 12. července se za účasti reprezentací šesti zemí a pod pa-
tronací UEFA uskutečnil v Březiněvsi turnaj ISBA Euro Challenge Cup 
nevidomých fotbalistů. Český tým skončil po třídenním klání na výbor-
ném druhém místě, když těsně nestačil pouze na favorita turnaje, fotba-
listy Belgie. Bronzové medaile si domů odvezla polská družina, čtvrté 
skončilo Maďarsko. Turnaj byl největší akcí pro nevidomé sportovce 
konanou v České republice za posledních deset let. Nepřekvapí proto, 
že o něm referovala přední česká média, samostatnou reportáž přinesla 
i Česká televize. Fotbaloví funkcionáři i samotní hráči si velmi pochva-
lovali hladkou organizaci turnaje, a  to včetně profesionálního zázemí 

a servisu, kterých se jim v březiněveském areálu dostalo.

Za fotografi e děkujeme
Monice Smětákové, Jaroslavu Fialovi, 

Zdeňku Korintovi a BSC Praha.
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Radnice udělila tři čestná občanství
Zastupitelstvo městské části Praha-Březiněves dne 14. července 2014 
projednalo a schválilo návrhy na udělení čestných občanství následu-
jícím osobám:
• paní Dagmar Smětákové za  dlouholetou aktivní práci s  dětmi, 

za působení v Českém svazu žen (cvičení pro děti a pro ženy, udr-

žování kulturního dění v Březiněvsi), Českém zahrádkářském svazu 
a za pravidelnou účast v okrskové volební komisi při konání voleb; 

• paní Heleně Novákové za aktivní práci v sociální oblasti (dlouholetá 
péče o březiněveské seniory, působení v sociální komisi a ve fi nanč-
ním výboru MČ Praha-Březiněves);

• panu Bohumilu Akrmannovi za celožitovní práci ve Sboru dobro-
volných hasičů.

Všem oceněným upřímně gratulujeme!




