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TJ Březiněves má nové vedení

pokračování na straně 3

Ve středu 19. listopadu proběh-
la po roce a půl valná hromada 
TJ Březiněves. Následná schů-
ze nově zvoleného výkonné-
ho výboru, konaná ve  čtvrtek 
27. listopadu, potvrdila změny 
ve vedení Tělovýchovné jednoty 
Březiněves.
Valná hromada vzala na vědomí 
zprávu výkonného výboru TJ 
Březiněves za uplynulé období, 
zprávy o  činnosti fotbalového 
oddílu mužů, mládežnických družstev kopa-
né, oddílu tenisu a cvičení žen. Ke dni valné 
hromady bylo v jednotlivých oddílech evido-
váno celkem 244 sportovců a trenérů. Největ-
ší díl - 155 žáků, žákyň a dorostenců od kate-
gorie MINI po mladší dorost - připadá na od-
díl mládežnické kopané. K nim je třeba přičíst 

19 trenérů a trenérek. Družstvo 
kopané mužů eviduje celkem 
35 hráčů, tenisový oddíl má 
21 členů, oddíl cvičení žen 14.
V  uplynulém období byla re-
alizována celá řada drobných 
i  větších vylepšení stávající in-
frastruktury sportovišť, ať už 
jde o  rekonstrukci sociálního 
zázemí budovy TJ, rozšíření 
oplocení fotbalového hřiště či 
zajištění bezplatného připojení 

k  internetu od společnosti ADC. Pro jedno-
dušší a  transparentní rezervaci tenisových 
kurtů byl uveden do  provozu on-line rezer-
vační systém. Na poli výchovy tenisové mlá-
deže pokračovala spolupráce s  Tenisovou 

Přestože od  Březiněvsi bude nákupní cent-
rum vzdálené jen pár kroků, paradoxně leží 
na území, které již spadá do katastru Ďáblic. 
Relativně složitá jednání mezi investorem, 
sousední městskou částí a příslušnými úřady 
byla hlavním důvodem, proč se zahájení stav-
by oproti původnímu plánu posunulo o celý 

rok. Nyní však výstavba nabrala rychlé tempo 
a  nákupní centrum začíná dostávat jasnější 
kontury. Technologicky se jedná o  celkem 
jednoduchou stavbu, kdy je objekt prakticky 
celý poskládán z prefabrikovaných dílů dove-
zených na místo.

Jak si většina občanů již jistě všimla, v polovině října byla v těsné blízkos-
ti Březiněvsi výkopovými pracemi zahájena výstavba nového nákupního 
centra. Stavba by měla být dokončena již na jaře příštího roku.

Obchodní centrum Březiněves šest týdnů po zahájení stavby Foto: Martin Převrátil
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 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,
v  polovině října proběhly v  České republi-
ce již šesté komunální volby. Zároveň jsme si 
17. listopadu připomněli čtvrtstoletí od  spo-
lečenských změn, které měly zásadní dopad 
na životy nás a našich dětí. Tyto dvě události 
mě vedou ke krátkému zamyšlení. 
Účast u komunálních voleb v Březiněvsi byla 
nejnižší za celou novodobou historii České re-
publiky; k urnám se dostavilo pouze 52 % u nás 
registrovaných voličů. Před čtyřmi lety přitom 
přišlo 71 % občanů. Nadpoloviční účast je však 
ve srovnání s  většinou jiných měst a obcí stále 
nadprůměrná. 
Ve volbách u nás kandidovalo jediné uskupení 
nezávislých kandidátů, což není ani v „malých“ 
městských částech zcela běžné. Vnímám to 
jako vcelku pozitivní jev, jako vyjádření relativ-
ní spokojenosti občanů se životem v Březiněv-
si. Situace u nás není bouřlivá, neobjevují se vý-
razné spory, nemáme zde navzájem se osočují-
cí a o moc bojující zájmové skupiny a politické 
strany, jak je to běžné jinde. Chtěl bych věřit, že 
se nám bude dařit navázat na úspěšnou práci 
minulého zastupitelstva a  i přes možné nega-
tivní ekonomické tlaky nadále Březiněves udr-
žitelně rozvíjet. Z hlediska zastupitelstva bude 
kontinuita zachována. V devítičlenném zastu-
pitelstvu bude nadále pracovat šest stávajících 
zastupitelů, tři tváře jsou nové. Obměna je při-
rozená, části dosavadních zastupitelů zkrátka 
osobní či profesní důvody neumožnily pokra-
čovat dále. V každém případě bych jim všem 
chtěl vyjádřit svůj velký dík. Stojí za nimi velký 
kus práce odvedené ve prospěch lepšího života 
nás všech v Březiněvsi, navíc na úkor vlastního 
volného času. 
Dnešní svět je z velké části postaven na rych-
losti, dravosti, schopnosti prosadit se a  zvlá-
dat konfl iktní situace. Ke spokojenému životu 
však podle mě lidé potřebují také významnou 
protiváhu, tedy prostředí, ve kterém převládá 
konsensus. Místo, kde ještě funguje místní 
pospolitost a  kde spolková činnost není vy-
prázdněným pojmem, kde se pěstuje slušnost 
v  každodenním kontaktu, kde si lidé mohou 
aktivně odpočinout či se věnovat vlastním zá-
libám. Pevně věřím, že Březiněves je takovým 
místem a i nadále se budu zasazovat o to, aby 
takovým zůstala.
Chtěl bych vám všem popřát příjemné prožití 
vánočních svátků a nám všem mnoho důvodů 
k radosti v roce 2015.

S přáním všeho dobrého 
Ing. Jiří Haramul

Stavba obchodního centra 
byla zahájena
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Mgr. Martin Převrátil
předseda komise pro 
grantovou politiku, 
mládež a tělovýchovu
(komise získává infor-
mace a je nápomocna 
při grantových řízeních, 
spolupracuje se spor-
tovními oddíly)

martin.prevratil@brezineves.cz
telefon: 608 880 106

Ing. Jan Vocel
předseda fi nančního 
výboru
(výbor kontroluje 
hospodaření MČ s ma-
jetkem a fi nančními 
prostředky, posuzuje 
smlouvy či připravuje 
rozpočet MČ)

jan.vocel@brezineves.cz
telefon: 777 275 080

Vedle zmíněných výborů a komisí je zřízena 
také komise veřejného pořádku, kterou vede 
Mgr. Tomáš Sekera, MBA. Komise má na sta-
rost především kontrolu dodržování obecně 
platných vyhlášek a  navrhuje sankce v  pří-
padě jejich porušení. Komise spolupracuje 
s městskou policií. 

I N F O R M U J EM E

Na  ustavujícím zasedání  12. listopadu 2014 
byl starostou městské části zvolen Ing.  Jiří 
Haramul, místostarosty Zdeněk Korint 
a Ing. Vladimír Jisl. S výjimkou starosty stojí 
každý ze zastupitelů v čele některého z výborů 
či komisí zřízených při úřadu městské části. 

Předkládáme kompletní přehled zastupitelů 
a  oblastí, které mají ve  své působnosti. Při-
pojujeme také telefonické a e-mailové spoje-
ní pro případ, že by občané chtěli zastupitele 
v konkrétních záležitostech kontaktovat.

Zastupitelé MČ Praha Březiněves

Ing. Jiří Haramul
starosta
(starosta zastupuje MČ 
navenek, má zodpověd-
nost za chod zastupi-
telstva)

jiri.haramul@brezineves.cz
telefon: 777 263 266

Zdeněk Korint
zástupce starosty,
předseda komise
dopravy
(komise sleduje a kont-
roluje stav komunikací 
a dopravního značení, 
dává podněty k opra-
vám či změnám)

zdenek.korint@brezineves.cz
telefon: 724 203 800

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty 
předseda stavební 
komise
(komise sleduje veške-
rou stavební činnost 
na území MČ, kontro-
luje dodržování platné-
ho územního plánu)

vladimir.jisl@brezineves.cz
telefon: 602 303 908

Mgr. Zdenka
Chaloupecká
předsedkyně komise 
školství a kultury
(komise zajišťuje spo-
lupráci se školskými 
zařízeními a přípravu 
kulturních akcí v MČ)

zdenka.chaloupecka@brezineves.cz
telefon:  602 172 191

Ing. Martin Javorník
předseda komise život-
ního prostředí
(komise se zabývá sta-
vem a údržbou zeleně 
a dřevin v MČ, vyja-
dřuje se k žádostem 
o kácení dřevin)

martin.javornik@brezineves.cz 
telefon: 736 611 313

Zdeňka Maděrová
předsedkyně sociální 
komise
(komise se vyjadřuje 
k žádostem o příspěvky 
a přidělení bytu, zajiš-
ťuje vítání občánků či 
návštěvy jubilantů)

zdenka.maderova@brezineves.cz
telefon: 604 167 516 

Petr Petrášek
předseda kontrolního 
výboru
(výbor kontroluje dodr-
žování právních před-
pisů ostatními výbory, 
komisemi a úřadem 
MČ)

petr.petrasek@brezineves.cz
telefon: 777 290 177

Kontakt a úřední hodiny 
Úřadu městské části 
Praha-Březiněves

MČ Praha-Březiněves
U Parku 140/3
182 00 Praha 82-Březiněves

Telefon: 283 910 263
Fax: 283 910 264

Email: info@brezineves.cz 
Datová schránka: atzaqa2

Úřední hodiny:
PO 13.00 – 18.00 hod.
ST 13.00 – 18.00 hod.

Podatelna:
Po 13.00 – 18.00 hod.
Út 8.00 – 12.00 hod.
St 13.00 – 18.00 hod.
Čt 8.00 – 12.00 hod.
Pá 8.00 – 12.00 hod.

Představujeme nové zastupitelstvo MČ
Z  říjnových komunálních voleb vzešlo nové devítičlenné zastupitelstvo městské části Praha-Březiněves. Šest 
zastupitelů působilo na radnici již v minulém volebním období, dvě zastupitelky a jeden zastupitel byli do svých 
funkcí zvoleni nově.

Naše redakce hledá spolupracovníky z  řad 
březiněveských občanů, kteří by se chtěli 
podílet na tvorbě článků a hledání a zpraco-
vání zajímavých témat, která se života v Bře-
ziněvsi dotýkají. V  případě zájmu o bližší 
informace prosím pošlete e-mail na  adre-
su redakce@brezineves.cz, nebo se ozvěte 
na telefon 608 880 106. Redakce

HLEDÁME  
SPOLUPRACOVNÍKY

ZPRAVODAJ
BŘEZINĚVESKÝ
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Společně s  volbami do  zastupitelstev měst-
ských částí proběhly také volby do Zastupitel-
stva hlavního města Prahy, tedy na magistrát. 
Celkově zvítězilo hnutí ANO 2011 (22 %) 
s  malým náskokem před TOP 09 (20%).
Kolem 10 % hlasů zaznamenaly Trojkoali-
ce (Strana zelených, KDU-ČSL a  Starostové 
a  nezávislí), ODS a  ČSSD. Na  magistrát se 
probojovala ještě KSČM a také Piráti. 
Březiněveští občané dali v magistrátních vol-
bách více než jednu třetinu všech hlasů hnutí 
ANO 2011 (36 %), na druhém místě skončila 
s odstupem TOP 09 (19 %) a na třetím ČSSD 
(14 %).
Celková účast u voleb do zastupitelstva hlav-
ního města činila v Praze 38 %, v Březiněvsi 
byla tradičně vyšší - 52 %.
Na  koaliční spolupráci se dohodlo Hnutí 
ANO se sociálními demokraty a  Trojkoali-
cí. Zmíněná uskupení mají však dohromady 
k dispozici jen těsnou většinu křesel (33 ze 65) 
a teprve budoucí měsíce ukáží, nakolik stabil-
ní koalice bude.

-red-

Ve dnech 10. a 11. října proběhly v celé Čes-
ké republice již šesté řádné volby do zastupi-
telstev obcí od roku 1989. V Březiněvsi jsme 
zaznamenali historicky nejnižší účast, když si 
k urnám našlo cestu pouze 52 % oprávněných 
voličů. Oproti roku 2010, kdy byla účast his-
toricky druhá nejvyšší, se jedná téměř o třeti-
nový pokles.

V magistrátních volbách zvítězilo 
hnutí ANO

Rekordně nízká účast 
u komunálních voleb

Celá
Praha

Praha-
Březiněves

ANO 2011 22,1% 35,8%

TOP 09 20,1% 19,0%

Trojkoalice 11,2% 6,0%

ODS 11,0% 6,8%

ČSSD 10,4% 13,8%

KSČM 5,9% 6,3%

Piráti 5,3% 5,0%

Svobodní 3,6% 2,8%
Demokraté
Jana Kasla 2,5% 1,6%

Pro Prahu 2,4% 0,7%

Úsvit 1,0% 1,2%

1994 1998 2002 2006 2010 2014

Účast Březiněveských občanů u komunálních voleb

Výsledky voleb 
do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy

Menší než Globus
Území, na kterém nyní probíhá výstavba, za-
hrnuje přibližně 13 000 m2 ploch, ze kterých 
na samotný objekt připadají 3000 m2. Zbytek 
budou tvořit upravená zeleň (6000 m2) a par-
koviště a  přístupové komunikace (4000 m2). 
Pro srovnání, plocha zastavěná samotnou 
budovou hypermarketu Globus v Čakovicích 
(bez přilehlých parkovišť) činí cca 25 000 m2.  
Obchodní centrum Březiněves bude tedy řá-
dově menší. 
Jak jsme informovali v  loňském druhém vy-
dání zpravodaje, současná stavba je pouze 
první fází širší výstavby, která by měla v bu-
doucnu na území mezi obytnými částmi Bře-
ziněvsi a  Cínoveckou ulicí vzniknout. Další 
stavební rozvoj lokality je zahrnut v platném 
územním plánu Prahy a odpovídá potřebám, 
které v  budoucnu vyvstanou jako důsledek 
plánovaného navyšování počtu obyvatel Bře-
ziněvsi. Charakter další výstavby je ovšem za-
tím ve hvězdách; rozhodně se nejedná o pro-
jekt pro příští měsíce.

Přibude nová zastávka
Součástí probíhající stavby je rekonstrukce 
a  rozšíření vozovky v  místě nové křižovatky, 
která bude přivádět motorizované zákazníky 
na  parkoviště nákupního centra s  kapacitou 
90 osobních vozů. Ve směru od Březiněvsi by 
měl vzniknout samostatný pruh pro odbočení 
vlevo, aby nebyla narušena plynulost průjezdu 
vozidel směrem do  Prahy. Součástí dohody 
s investorem je také vybudování nové autobu-
sové zastávky v obou směrech. Zastávka však 
rozhodně nebude uvedena do provozu společ-
ně s centrem, počítá se s ní v horizontu příštích 
dvou let. K jejímu zprovoznění totiž bude po-
třeba dalších úředních rozhodnutí a v rozpoč-
tu Technické správy komunikací bude nutné 
alokovat částku na její dobudování. 

BILLA a další obchody
Přibližně polovinu prodejní plochy nákup-
ního centra zabere menší supermarket s  pěti 
pokladnami, který by měl sloužit především 
k operativním nákupům. Po delších jednáních 
se investor nakonec dohodl na  pronájmu se 
společností BILLA, která je součástí německé 
skupiny REWE Group (pod kterou patří mimo 
jiné také síť Penny Market). Podle původních 
plánů by ve vstupním prostoru do supermar-
ketu měl být umístěn bankomat a obchod by 
měl být otevřen denně od 7 do 22 hodin. 
Ve  druhé polovině objektu vznikne podle 
plánů zázemí pro čtyři prodejny s  nepotra-
vinářským zbožím či službami. Spekuluje se 
například o  samostatné drogerii či prodejně 
obuvi, konkrétní a  určitější informace však 
zatím k dispozici nejsou. 
Budou-li dodrženy všechny termíny stavby, 
mělo by nákupní centrum otevřít své brány 
zákazníkům již 1. dubna příštího roku. 

Martin Převrátil

V naší městské části kandidovalo jediné usku-
pení, a to sdružení nezávislých kandidátů Ob-
čané pro Březiněves. Kandidáti sdružení, kte-
ří jsou všichni bez politické příslušnosti, tak 
v příštím volebním období obsadí všech devět 
míst v místním zastupitelstvu.

-red-

dokončení ze strany 1

Stavba obchodního centra
byla zahájena
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Kácení dřevin a jeho povolování

Z MČ Praha 8:
Centrum Nová Palmovka

V Libni, v těsném sousedství stanice metra Palmovka, vyrůstá nové ad-
ministrativně-obchodní centrum za více než miliardu korun. Praha 8 
se rozhodla stavět na vlastních pozemcích a měla by objekt také sama 
provozovat. Schvalování a přípravu stavby přitom provázela řada kon-
troverzí a protestů občanských sdružení, především kvůli ceně.
Pro obyvatele Březiněvsi je důležitá informace, že by se do nové budovy 
měly přestěhovat všechny agendy spravované městskou částí Praha 8.
Řada z nich přitom funguje spádově i pro naši městskou část, ať už jde 
o  živnostenský úřad, stavební a  školský odbor či vyřizování nových 
občanských průkazů a  pasů.Vedle administrativní budovy vznikne 
na Palmovce směrem k Sokolovské ulici také nižší komerční část, kte-
rá by měla zahrnovat řadu obchodů a služeb a která je údajně již nyní 
z 99 procent pronajata. Z nájemců lze jmenovat supermarket Lidl, dro-
gerii Rossmann, Českou spořitelnu, restauraci Potrefená husa. V objek-
tu bude také lékárna, kadeřnictví, papírnictví či pekárna.
Stavba prý prozatím běží podle plánu, otevírat by se mělo v  dubnu 
2016. Věřme, že nové centrum přispěje ke  zkulturnění širšího okolí 
Palmovky, které je například z  hlediska kriminality dlouhodobě nej-
problematičtějším místem Prahy 8. -map-

Bohužel, jsme stále svědky toho, že v kontejnerech na velkoobjemo-
vý odpad, které jsou do naší městské části pravidelně přistavovány 
společností .A.S.A. a občas Pražskými službami, velmi často končí 
i  to, co tam vůbec nepatří. Jedná se především o organický odpad,  
především listí a větve z prořezů stromů. Chtěli bychom touto ces-
tou znovu informovat občany, že větví, pokácených keřů a  jiné-
ho prořezu se lze bezplatně zbavit na místě k  tomu určeném, tedy 
na ploše za koupalištěm a potokem, přístupném pohodlně vozidly 
z ulice Bezinková. Odpad z dřevin bude zlikvidován při každoroč-
ní dubnové slavnosti pálení čarodějnic. Nepochybně je to mnohem 
ohleduplnější řešení, než zabrat půl kontejneru neskladnými větvemi 
na úkor velkoobjemového domácího odpadu jiných občanů (třeba 
vašich sousedů), pro který jsou kontejnery primárně určeny. Navíc 
vám může udělat radost, že přispějete k největšímu pálení čarodějnic 
v širokém okolí. Děkujeme.

Úřad městské části Praha-Březiněves

Větve z prořezu
patří pod čarodějnice

Před několika týdny proběhla médii zprá-
va o  změnách v  povolování kácení dřevin 
a spousta z nás si celkem oprávněně položila 
otázku: Co tedy vlastně můžu pokácet a na co 
již musím mít povolení?
Kácení upravuje vyhláška č. 189/2013 Sb., 
která nabyla účinnosti v  polovině minulého 
roku, konkrétně 15. července 2013. Vyhláš-
ka umožňovala občanům až do  konce října 
letošního roku kácet na  svých ohraničených 
pozemcích stromy prakticky bez omezení. 
Nově zavedený režim však údajně přinesl 
řadu problémů právního i věcného charakte-
ru a měl negativní dopad na ochranu dřevin. 
Dnem 1. listopadu 2014 tak vstoupila v plat-
nost novelizace zmíněné vyhlášky, která pod-
mínky pro kácení stromů opět mění.

Pro kácení dřevin na vlastních nebo pronaja-
tých pozemcích bez povolení nyní platí násle-
dující pravidla: 
• Bez omezení lze kácet jakékoliv ovocné 

dřeviny. Aby bylo zcela zřejmé, co se ovoc-
nými dřevinami myslí, Ministerstvo život-
ního prostředí je taxativně vymezilo. Jsou 

to následující: angrešt, broskvoň, hrušeň, 
jabloň, jeřáb obecný moravský, kdouloň, 
líska obecná, maliník, mandloň obecná, 
meruňka, morušovník, ořešák vlašský, os-
tružiník, rybíz, slivoň, temnoplodec, třešeň 
a višeň.

• Neovocné dřeviny lze kácet v případě, po-
kud obvod kmene nepřesáhl 80 cm. Roz-
hodný je přitom obvod stromu ve  výšce 
130 cm nad zemí.

• Je možné kácet zapojené porosty dřevin, po-
kud jejich celková plocha nepřesáhne 40 m2.
Zapojeným porostem dřevin se přitom ro-
zumí soubor dřevin, které se nadzemním 
patrem dotýkají, vzájemně prorůstají nebo 
se překrývají. Výjimkou z tohoto ustanove-
ní je stromořadí.

• Povolení není třeba pro kácení na  plantá-
žích dřevin, ty ale nejspíš v Březiněvsi ne-
najdeme.

Novela odstranila spornou defi nici zahrady 
a  zavádí možnost kácet ovocné dřeviny bez 
omezení ve  všech zahradách, na  nádvořích, 
náměstích či v parcích. V případě, že máme 
pozemek, na  kterém ovocný strom roste, 

v pronájmu, budeme od vlastníka potřebovat 
souhlas s kácením.
Vyhláška dále říká, že povolení ke kácení dře-
vin není potřeba, je-li jejich stavem zjevně 
a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo 
hrozí-li škoda značného rozsahu. V takovém 
případě je nutné oznámit kácení nejpozději 
do  15 dnů od  jeho provedení a  řádně zdo-
kumentovat důvod tohoto kácení, například 
uhnilý kmen nebo nebezpečné větve.
Na neovocné dřeviny o průměru kmene vět-
ším než 80 centimetrů (ve výšce 130 centime-
trů) budete povolení potřebovat. Formulář 
žádosti lze stáhnout z  internetových stránek 
úřadu MČ na  adrese http://www.brezineves.
cz/urad/formulare, nebo jej můžete získat 
v tištěné podobě přímo v kanceláři úřadu. 
V  případě pochybností o  tom, zda povolení 
potřebujete, či nikoliv, vám rádi poradíme. Při-
pomínáme, že všechny zásahy do dřevin, jejich 
průklest, tvarování korun a případné kácení je 
třeba provádět v době vegetačního klidu.

Ing. Martin Javorník
předseda Komise životního prostředí

MČ Praha-Březiněves

Větve z prořezů patří na haldu za koupaliště Foto: Martin Převrátil

Vizualizace Nové Palmovky Zdroj: novapalmovka.cz
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Fitcentrum láká na nové cvičení i kurzy

dokončení ze strany 1
TJ Březiněves má nové vedení

Březiněveské fi tcent-
rum fi tPULS otevřelo 
na  podzim kurz indo-
néského cvičení Satria 
Nusantara. Jedná se 
o komplexní zdravotní 
cvičení napomáhající 
detoxikaci vnitřních 
orgánů, harmonizují-

akademií. Správcovské role při pronájmu 
kurtů zájemcům mimo tenisový oddíl se ujala 
společnost fi tPULS, která provozuje březině-
veské fi tcentrum a poskytuje azyl oddílu cvi-
čení žen. TJ spolupracovala i s řadou dalších 
subjektů, například FAČR, Pražským teniso-
vým svazem, Pražskou tělovýchovnou unií či 
a magistrátem hlavního města.

Došlo také ke  změně ve  fungování správy 
hřišť a  kantýny, která se projeví od  1. ledna 
2015. Ve  spolupráci s  úřadem městské části 

cí energetické dráhy těla a  posilující kardio-
vaskulární systém. Současně je procvičován 
a  posilován pohybový aparát. Základní tré-
nink se skládá z  deseti sestav, trojúhelníko-
vé techniky dýchání a  soustředění. fi tPULS 
je doposud jediným certifi kovaným místem 
ve  střední Evropě, které toto cvičení nabízí. 
Kurz probíhá třikrát týdně a první pololetí je 
pro zájemce zcela zdarma.
fi tPULS organizuje také tvořivé kurzy pod 
vedením Báry Maděrové a  Věrky Srbové. 
Od podzimu probíhají jednorázové lekce ple-
tení z  pedigu, velmi tvárného materiálu po-
cházejícího z  ratanové liány. Možnost uplést 
něco pěkného a užitečného vlastníma rukama 
se zájemcům naskytne v termínech 21. února 
a 21. března.
Nově budou probíhat také setkání rodičů, kte-
rým není lhostejné stravování jejich dětí. Pů-
jde o sezení s povídáním o pravidlech zdravé 
výživy, důraz bude kladen na názorné ukázky 
přípravy zdravého jídla. Všichni zúčastnění 
se do přípravy zapojí, budou moci ochutnávat 
a podělit se o vlastní zkušenosti. První setká-

se podařilo získat několik grantů převážně 
na  provoz fotbalových oddílů a  jejich záze-
mí. Tenisový oddíl a fotbalový oddíl mládeže 
uspořádaly v  posledním období celou řadu 
turnajů (Březiněves Open, Tenisový dětský 
den, Společenský letní tenisový turnaj, Me-
moriál Bohumila Hejny v  žákovské kopané 
a další). TJ také poskytla zázemí pro konání 
dvou prestižních turnajů nevidomých fotba-
listů.

Podstatné změny prodělalo vedení TJ. Ze 
zdravotních důvodů byl bohužel nucen funk-
ci předsedy a  člena výkonného výboru již 
po  loňské valné hromadě přestat vykonávat 

ní je plánováno na konec ledna 2015 a bude 
zaměřené na přípravu snídaní (zdravých kaší 
na několik způsobů). Sezení povede mamin-
ka, která se problematice zdravého stravování 
věnuje již několik let.

-red-

pan Jiří Macháček. Nyní byla situace ve  vý-
konném výboru konsolidována a  v  příštím 
období tak bude pracovat v následujícím slo-
žení: Jan Vocel, Miroslav Macháček, Denisa 
Sehnalová, Tomáš Bezpalec a Miloš Vilímek.

Na  následném jednání výkonného výboru, 
konaném týden a den po valné hromadě, bylo 
zvoleno nové vedení TJ. Předsedou se stal 
Ing. Jan Vocel (předseda tenisového oddílu), 
místopředsedou Bc.  Tomáš Bezpalec (sekre-
tář fotbalového oddílu mládeže).

-map-
s přispěním Ing. Jana Vocela

Očekávání, která fanoušci březiněveského 
fotbalu vkládali do posíleného kádru březině-
veského áčka, se na  podzim naplnila vrcho-
vatou měrou. S  výjimkou třetího kola, kdy 
tým remizoval s  SK Praha 4, dokázali muži 
ve  všech ostatních kláních zvítězit. A  pře-
devším, byl to většinou fotbal, na který byla 
radost se dívat. Mužstvo vedené trenérem 
Truskou, postavené kolem bratrů Macháčko-
vých a doplněné na podzim o několik nových 
hráčů, dokázalo otáčet zápasy a nemělo pro-
blém se střílením gólů. O tom svědčí průměr 
3,7 vstřelené branky na  zápas a  úctyhodné 
skóre 48:11 po  třinácti utkáních. Březiněves 
si tak na podzim na čele tabulky vybudovala 
jedenáctibodový náskok a je na nejlepší cestě 
posunout se po dvou letech opět o soutěž výš. 
Věřme, že se i na jaře bude dařit. 

-map-

Muži Březivěvsi po podzimu vedou tabulku o 11 bodů!
Muži: I. B třída, skupina A

1. Březiněves 13 12 1 0 48 : 11 37
2. Zlíchov 13 8 2 3 38 : 15 26
3. SK Praha 4 13 7 5 1 29 : 17 26
4. Slavia Malešice 13 7 3 3 30 : 32 24
5. Bohnice 13 7 2 4 37 : 21 23
6. Zličín  B 13 5 4 4 29 : 24 19
7. Miškovice 13 5 3 5 32 : 33 18
8. Kačerov 13 5 2 6 16 : 22 17
9. Troja 13 4 2 7 20 : 28 14

10. Př.Kopanina  B 13 4 2 7 20 : 30 14
11. Slavoj Podolí  B 13 3 3 7 15 : 30 12
12. Stodůlky  B 13 2 5 6 22 : 30 11
13. Řeporyje 13 1 3 9 13 : 32 6
14. Bílá Hora 13 1 3 9 14 : 38 6

Výrobky z pedigu Foto: fi tPULS

Cvičení Satria Nusantara Foto: fi tPULS
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Pro úplnost uvádíme seznam všech ulic, které 
spadají do obytných zón.
V  celé délce: Bezinková, U  Parku, Ke  Zdi-
bům, Na  Fabiánce, Vlaštovčí, Sýkorčí, Pěn-
kaví, Vrabčí, Kosí, V  Křepelkách, Skřivánčí, 
Na Poli, Na Horce, Za Sadem. 
Částečně: Johanitská (celá s  výjimkou prv-
ních cca 40 metrů), Vzdálená (v  části mezi 
křižovatkami s  ulicemi Petráčkovou a  Joha-
nitskou), V Pěšinkách (pouze čtyři slepé pří-
jezdové komunikace k rodinným domům).
Ještě jednou připomínáme, že v  uvedených 
ulicích či jejich částech je rychlost omezena 
na 20 km/h!

Zdeněk Korint
předseda Komise dopravy 

MČ Praha-Březiněves

Z E  Ž I VO TA  M ĚS T S K É  ČÁ S T I

Do konce roku by měly být na území městské 
části realizovány dvě menší stavby fi nancova-
né ještě z letošního rozpočtu stavební komise. 
První je prodloužení stávající komunikace 
pro pěší, navazující na  ulici Na  Horce a  ús-
tící do  pole za  ulicí Johanitskou. Nově bude 
dobudováno přibližně 85 metrů chodníku 
o šířce necelých dvou metrů směrem k Bořa-
novickému háji. Chodci a  cyklisty poměrně 
frekventovaná cesta, která bývá často rozblá-
cená, bude ohraničena betonovými obrubní-

Přesto, že se 
na  stránkách 
z p r a v o d a j e 
věnujeme pro-
blematice po-
hybu vozidel 
v obytných zó-
nách pravidel-

ně, stále se vyskytují řidiči (bohužel i místní), 
kteří na pravidla neberou žádné ohledy. Proto 
opět připomínáme, že v  zastavěných oblas-
tech, které jsou vyznačené dopravní značkou 
„Obytná zóna“, platí následující:

• Chodci smějí užívat pozemní komunika-
ci v obytné zóně v celé její šířce. Hry dětí 
na komunikaci jsou dovoleny.

Nový chodník k Bořanovicím 
a nový plot pro MŠ

Provoz vozidel v obytných zónách

ky a  získá zámkovou dlažbu. Chodník bude 
doveden až na  hranici katastru Březiněvsi, 
tedy k polní cestě vedoucí do Bořanovic.
Druhým projektem bude rekonstrukce plotu 
oddělujícího mateřskou školu od  jednoho ze 
sousedících pozemků. Stávající improvizované 
a zchátralé oplocení nevyhovuje požadavkům  
bezpečnosti a může znamenat riziko pro děti 
pohybující se v zahradě MŠ. Nahrazeno bude 
v původních hranicích moderním plotem.

-map-

• V  obytné zóně a  pěší zóně smí řidič jet 
rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí 
dbát na zvýšenou ohleduplnost vůči chod-
cům, které nesmí ohrozit.

• V  obytné zóně a  pěší zóně musí chodci 
umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti 
hrající si v obytné zóně.

• I v obytné zóně platí pravidlo pravé ruky.

• Při výjezdu z obytné zóny (konec je ozna-
čen příslušnou dopravní značkou) na  ko-
munikaci mimo obytnou zónu však musí 
dát řidič přednost všem vozidlům či orga-
nizovaným skupinám chodců, ať už přijíž-
dějí/přicházejí zprava či zleva. 

K zimní údržbě 
komunikací
Jako každý rok, i  letos zastupitelstvo městské 
části schválilo plán zimní údržby komunikací. 
Údržbu zajišťují následující subjekty:
a) Technická správa komunikací (TSK) – uli-

ce Na Hlavní a U Parku;
b) IPODEC - vybrané komunikace III. a  IV. 

třídy; dle domluvy by údržba měla být pro-
vedena ve lhůtě 12 hodin od nahlášení;

c) v  případě kalamity mimořádně sjednaní 
dopravci a mechanismy.

Přednostně jsou udržovány dopravně důle-
žité komunikace, po  nichž je vedena veřej-
ná hromadná doprava, tedy ulice Na Hlavní 
a U Parku. Údržba ostatních komunikací by 
měla následovat.   
Pokud jde o  zajištění schůdnosti chodníků, tu 
na své náklady zajišťuje Úřad městské části Pra-
ha-Březiněves. Chodníky jsou rozděleny dle po-
řadí důležitosti rovněž do dvou kategorií: 
I. přístupové cesty k  autobusovým zastáv-

kám a k úřadu městské části
II. ostatní chodníky předané městské části
S blížící se zimou apelujeme na řidiče, aby své 
automobily parkovali na  vyhláškou určených 
místech. Vozidla parkující v obytných zónách 
na ulici či na chodníku mohou bránit průjez-
du čisticích vozidel. Pokud těžká technika uli-
cí neprojede, není možné zajistit alternativní 
údržbu komunikací. Děkujeme. -zk-

Fotoglosa
Fitcentrum se dlouhodobě potýkalo s  pro-
blémem vstupních prostor, které neodpoví-
daly potřebám každodenního provozu. Chy-
bělo místo pro pohodlné přezutí návštěvníků 
či umístění kočárků docházejících maminek 
s dětmi. Za fi nančního přispění městské čás-
ti byla vybourána stěna se  vstupními dveř-
mi a  nahrazena novým vstupem na  úrovni 
původní verandy. Fitcentrum tak získalo 
novou, prostornou a funkční předsíň. -red-

Nevyhovující plot u MŠ Foto: Martin Převrátil

Cesta k bořanovickému háji Foto: Martin Převrátil
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Střípky z kroniky: 

1934 – před 80 lety
28. října, v den národního svátku osvoboze-
ní, byly oslavy konány společně všemi spol-
ky v  místě. Zásluhu měl sbor divadelních 
ochotníků při straně sociálně-demokratické, 
jenž k oslavám sehrál přiléhavou hru.

1939 – před 75 lety
Na všeobecnou žádost z roku 1938 místního 
občanstva a  spolku, se schválením farního 
úřadu v  Líbeznicích, se v  obci Martinské 
posvícení nedrží a  přeložilo se na  svátek 
sv. Václava 28. září. Martinské posvícení se 
v  době dokončování sklizně řepy cukrovky 
nikdy nedrželo a překládalo se na dobu poz-
dější. 

1944 – před 70 lety
Dne 27. října o půl šesté ráno ve svém bytě 
byl zatčen Fiala Ladislav. Zatkli jej dva tajní 
gestapáci za ilegální a hasičskou činnost. Fi-
ala r. 1902 se v naší obci narodil a nepřetrži-
tě bydlel. Pro obec vykonal mnoho dobrého. 
Při zatýkání nesměli manželka ani děti s ním 
mluviti. Po  pěti měsících žalářování v  Peč-

kárně na Pankráci byl dopraven do koncen-
tračního tábora v  Terezíně. Dne 2. 5. 1945 
byl umučen.

1949 – před 65 lety
2. 11. koná MNV slavnostní schůzi k  za-
hájení dnů SČSP. Při této příležitosti bude 
podepsána zdravice k  70tým narozeninám 
J. V. Stalina. 
Do kursu lidové ruštiny se přihlásilo 17 ob-
čanů. Cyklus přednášek o SSSR bude zahá-
jen v listopadu. 
11.12. - Konala se „Mikulášská besídka“ 
v místním sále hostince paní Bečvářové.
V místním hostinci bylo ustanoveno Jednot-
né zemědělské družstvo.

1954 – před 60 lety
První televizní Silvestr. Mělo to však jeden 
háček. Slavnostní přípitek se nedopatřením 
konal až 2 minuty po půlnoci.

1964 – před 50 lety
Během roku došlo k  obsazení nového kra-
vína březími jalovicemi, takže celkový stav 
skotu jest 283 kusů. Z toho se otelilo 25 kusů 
a  jejich průměrná dojivost činí 8,1 l na  kus 

a  den. Zdejší provozovna má 140 vepřů 
na žír, 79 prasnic a 130 selat.

1989 – před 25 lety
Pražské nepokoje. Tzv. „Sametová revoluce“ 
se bezprostředně dotýká i  naší obce. Lidé 
hovoří stále častěji o problémech, které mo-
hou nastat. Nicméně, mladší generace tuto 
změnu vítá. Nikdo z  nás však neví, co nás 
v  budoucnu čeká a  zdali bude příjemná, či 
nepříjemná.

1999 – před 15 lety
Dne 24. října uspořádali hasiči výlet mla-
dých hasičů do  města Mělníka. Jelo se ha-
sičským autem, proto byl zážitek pro děti 
mnohem hezčí.

2004 – před 10 lety
13. 12. v 9 hodin ráno padl první strom z le-
mování hřiště. Topoly lemující hrací plo-
chu jsou již staré a ohrožují pobyt na hřišti. 
Všechny přijdou vykácet a  místo nich při-
jdou vysadit nové stromy. S těžkým srdcem 
se na kácení dívá.

Z březiněveské kroniky vybral
Martin Převrátil 

GRATULUJEME jubilantům

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

JOSEF JINDRA, KVĚTOSLAVA BAREŠOVÁ, BOŽENA 
BREJCHOVÁ, ANNA VACHOUŠKOVÁ, BOHUMIL AKRMANN, 

ANTONÍN HORÁČEK, MARIE PAČESOVÁ, LADISLAVA 
FOŘTOVÁ, JANA BAŠTÁŘOVÁ, ANEŽKA BITTMANNOVÁ

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

V říjnu nás ve věku 65 let opustil
pan JAROSLAV JEŽEK

odchovanec a hráč Dukly Praha, 
Viktorie Žižkov a TJ Březiněves, 
trenér a významná postava 
březiněveského sportovního 
a společenského života. 

Se zármutkem v srdci vzpomínáme.

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
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Vánoční čas se blíží    
Na náměstí před úřadem městské části proběhla již počtvrté slavnost, 
při které obdaroval Mikuláš v doprovodu andělů a čertů březiněveské 
děti. Na jejím konci byl před radnicí rozsvícen vánoční strom. Tento-
krát nadílka vyšla na 29. listopad a poprvé bylo na místě k dispozici 
pódium, na kterém se odehrál bohatý doprovodný program. Vystou-
pily v něm děti z mateřské školy, viděli jsme kabaretní představení Di-
vadla Mazec a mohli jsme se zaposlouchat do koled v podání pěvec-
kého sboru Coro Piccolo. Děti i dospělí vyzkoušeli tradiční lití olova 
či zdobení perníčků, velký úspěch měla dílna, ve které měli návštěv-
níci šanci namalovat ozdobu podle svého přání. Program zakončila 
ohňová show. Nálada byla veskrze slavnostní, odpovídající prvnímu 
adventnímu víkendu. Slavnost organizovala kulturní komise úřadu 

městské části ve spolupráci s našimi hasiči a fotbalovým oddílem. 

Malí judisté z fi tPULS bodovali
 v Neratovicích
V sobotu 18. října proběhl v Neratovicích turnaj v judu žákovských ka-
tegorií. Celkově se klání zúčastnilo 225 malých bojovníků z 38 oddílů 
z celé republiky, mezi nimi i pět holek a kluků navštěvujících kurzy 
juda a sebeobrany v březiněveském fi tcentru fi tPULS. O tom, že jejich 
účast nebyla jen symbolická, svědčí tři druhá a dvě čtvrtá místa, která 
mladí závodníci dokázali ve velké konkurenci z neratovických žíněnek 
vydolovat. Gratulujeme a pro úplnost dodáváme, že kurzy juda jsou 
v Březiněvsi vedeny trenérem Antonínem Bolinou, medailistou z mis-
trovství České republiky v judu a absolventem FTVS UK.

Fotbalisté sbírali zkušenosti na Slavia Tour 
Družstvo fotbalistů kategorie 2007 (U8) bylo začátkem listopadu pozvá-
no na turnaj ze série Slavia Tour, čímž poprvé nahlédlo do české fotba-
lové elity. Většina pozvaných týmů hraje první ligu, naši kluci dostali 
pozvánku díky výborným výkonům a  dobré pověsti březiněveského 
mládežnického fotbalu. Hlavním cílem trenérů bylo, aby jejich svěřenci 
získali cenné zkušenosti v  té nejtvrdší konkurenci. S výjimkou první-
ho zápasu, kdy nás Slavia tak říkajíc „přejela“, jsme byli týmům velmi 
důstojným soupeřem, byť občas byl z našich hráčů cítit až příliš velký 
respekt ze jmen slavných klubů. Celý turnaj vyhrála Sparta Praha, my 
jsme skončili před Příbramí na předposledním, patnáctém místě. Přesto 
všichni kluci zaslouží pochvalu, po devíti zápasech v jediném dni toho 
měli opravdu plné zuby. Skvělí byli i  naši fanoušci v  ochozech, kteří 

prakticky neměli konkurenci!
 -map-

s přispěním Zdenky Chaloupecké, Moniky Smětákové, Martiny Richterové a Tomáše Bezpalce
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 Kalendář akcí leden – březen 2015

7. únor 2015 Dětský karneval - od 15 do 17 hodin  v restauraci Pod Lipami.
Nejhezčí masky budou vyhodnoceny a odměněny

21. únor 2015 Masopustní průvod - ve 14.30 vyjde od budovy úřadu v ulici U Parku
Masopustní zábava – od 20 hodin v restauraci Pod Lipami

21. únor 2015 Kurz pletení z pedigu - „Tác na dvě kávy“  - od 14 hodin v prostorách fi tcentra

25. únor – 1. březen 2015 Soustředění fotbalové mládeže TJ Březiněves ve sportovním středisku Nymburk

21. březen 2015 Kurz pletení z pedigu - „Velikonoční zajíček“ - od 14 hodin v prostorách fi tcentra

k
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