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 Slovo starosty
Vážení obyvatelé Březiněvsi,
milí přátelé,
výrazným tématem zpravodaje, který 
držíte v  ruce, je pomoc našich hasi-
čů při letošních záplavách. Jsem hrdý 
na to, že zde máme partu dobrovolní-
ků, na  které je možné se spolehnout 
a  kteří bez ohledu na  svůj volný čas 
s nasazením pomáhají tam, kde je prá-
vě potřeba. Patří jim za  to náš velký 
dík. 
Jsem zastáncem názoru, že obecní 
prostředky vynaložené na  fungování 
místních sdružení a spolků a investice 
do veřejného prostoru nebudou nikdy 
vyhozené peníze. Je třeba aktivně vy-
tvářet podmínky pro to, aby společen-
ství žilo, abychom se potkávali a  byli 
k  sobě slušní. Tam, kde na  podporu 
veřejného života rezignují, se lidé uza-
vírají do  svých ulit a  komunita jako 
taková uvadá. To má na občany nejen 
kulturně-společenské, ale i ekonomic-
ké dopady. V  místech, kde se nic ne-
děje, jsou ceny nemovitostí a pozemků 
o  poznání nižší než tam, kde to žije. 
Stačí se podívat na nabídky realitních 
kanceláří.
Průvodním jevem investic na  spol-
kovou činnost a  do  infrastruktury je 
také šíření dobrého jména Březiněvsi. 
Jsme jednou z  nejmenších pražských 
městských částí, ale je o  nás slyšet. 
Díky hasičům, kteří zasahují po  celé 
Praze a bezpečnostně zajišťují koncer-
ty po  celé republice. Díky zapáleným 
trenérům a tatínkům, kterým se poda-
řilo vybudovat líheň malých fotbalistů, 
jaká nemá v  širokém okolí obdoby. 
Díky sportovištím, která jsou využívá-
na návštěvníky z Prahy i Středočeské-
ho kraje a  bez nichž by malí fotbalis-
té neměli kde trénovat. Díky agilním 
slečnám a dámám, které organizují tra-
diční slavnosti a kulturní akce, nezříd-
ka navštěvované stovkami přespolních. 
Díky mnoha dalším, kteří bez nároku 
na  odměnu přispívají k  tomu, že ne-
jsme pouhou tečkou na mapě.

Optimisticky a s přáním všeho dobrého
Ing. Jiří Haramul

starosta MČ Praha-Březiněves

ZPRAVODAJ
BŘEZINĚVESKÝ

Povodně očima našich hasičů
Začátkem června se přes Čechy převalila vlna povodní, která zasáhla i Prahu. 
Vedle profesionálních složek byly do boje se živlem nasazeny i tisíce jednotek 
dobrovolných hasičů, včetně té z Březiněvsi. Přinášíme vám autentický po-
pis průběhu povodní tak, jak je prožili naši hasiči.

pokračování na straně 3

pokračování na straně 7

Den první - neděle 2. června
V  Březiněvsi ještě doznívají oslavy našich fotba-
listů po postupu do vyšší soutěže a nad Prahou se 
stahují mračna. Brzy ráno dostáváme první infor-
mace o průtoku Vltavy v Praze, kde byl vyhlášen 
první stupeň povodňové aktivity. Český hydrome-
teorologický ústav hlásí, že by řeka měla kulmino-
vat maximálně na druhém stupni. 
Kolem desáté nás ale operační středisko HZS Pra-
ha žádá o  nahlášení dostupné techniky a  počtu 
našich členů, kteří by mohli být nasazeni. Je jas-
né, že se něco děje a druhým stupněm to zřejmě 
neskončí. Svoláváme jednotku a probíhá kontrola 
techniky. Údržbě se naši kluci věnují po celý rok, 
takže vše běží „na  první cvrnknutí“. K  zásahu je 
připraveno dvanáct osob, od mladých kluků a jed-

né dívky po zkušené matadory. Na všech je vidět 
nervozita v očekávání výjezdu.
Druhý stupeň povodňové aktivity je na světě, od-
poledne se očekává třetí. Deště jsou stále vydatné 
a  Vltava se už leckde vylévá z  koryta. Ti z  nás, 
kteří pamatují ničivé povodně roku 2002, vědí, že 
jde do tuhého. Po poledni mi zvoní telefon, podle 
očekávání na displeji svítí „OPIS HZS Praha“. Ope-
rační středisko. Pro naši jednotku právě začínají 
povodně roku 2013. Nikdo z nás ještě netuší, jak 
dlouhé a náročné budou. 
Vyjíždíme na hasičskou stanici do Holešovic, kde 
střídáme kolegy ze Satalic a plníme pytle na stav-
bu protipovodňových hrází. V Praze je pytlů ne-
dostatek a Vltava už je přitom netrpělivá. Po pár 

Březiněveští zasahovali po celé Praze Foto: Hasiči Praha-Březiněves

Maltézský řád požádal o navrácení pozemků
Na základě rozhodnutí ministra zemědělství Mi-
roslava Tomana z  konce července musel Státní 
pozemkový úřad zveřejnit seznam všech pozem-
ků, o  které zažádaly církve a  náboženské kon-
gregace v  souvislosti s  restitucemi (o  nich jsme 
referovali ve  zpravodaji 1/2013). Ukázalo se, že 
Suverénní řád Maltézských rytířů zažádal 24. led-
na 2013 na území městské části Praha-Březiněves 
o navrácení celkem 28 parcel. „Rychlým porov-
náním s naší pozemkovou knihou jsem zjistil, že 
řád žádá o veškerou půdu, která mu byla dekre-
tem ministerstva zemědělství z  24. února 1948 

vyvlastněna, tedy o přibližně 167 hektarů,“ kon-
statuje starosta městské části Ing. Jiří Haramul. 
Podle názoru zastupitelstva má ale řád nárok 
pouze na přibližně 47 hektarů, které mu po zmí-
něném vyvlastnění byly ponechány v  majetku, 
a které byly zkon� skovány až po 25. únoru 1948, 
tedy po  datu rozhodném pro přiznání nároku 
na vyrovnání. Proto se městská část rozhodla ne-
čekat se založenýma rukama a snaží se do věci ak-
tivně vstoupit. Jak, přibližuje starosta: „Po schůzce 
s ministrem Tomanem jsem napsal dopis řediteli 
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V  červenci byla v  ulici Na  Hlavní uvedena 
do  provozu světelná signalizace u  dvou pře-
chodů pro chodce. Hlavním důvodem jejich 
instalace bylo zvýšení bezpečnosti přechá-
zejících chodců, nikoliv tedy řízení provozu 
na křížení s ulicí U Parku. Pro řidiče přijíždě-
jící od parku a úřadu městské části se nic ne-
mění, musejí i nadále dát přednost vozidlům 
projíždějícím ulicí Na Hlavní.
V samotné křižovatce nově přibylo vodorov-
né značení, žluté zkřížené čáry, které podle 
vyhlášky „vyznačují plochu, na  kterou řidič 
nesmí vjet, pokud je za  touto plochou tako-
vá dopravní situace, že by byl nucen zasta-
vit vozidlo na  vyznačené ploše.“ Přeloženo 
do normálního jazyka to znamená, že na tak-
to označeném místě nesmí zůstat stát žádné 
automobily, které by mohly blokovat výjezd 
z ulice U Parku.

Orientační cedule 
Na Hlavní
Jistě jste si již všimli, že v ulici Na Hlavní 
se objevily nové cedule s  označením ulic 
a  komunálních cílů. Je jich celkem šest-

náct (osm v  každém směru) a  jejich in-
stalace je logickým důsledkem trvalého 
rozvoje naší městské části. Cedule by měly 
pomoci v  orientaci návštěvníkům Bře-
ziněvsi, autodopravcům, kurýrním služ-
bám a podobně. Investorem byla městská 
část Praha-Březiněves, přičemž dodavatel 
projektu i  samotný zhotovitel byli vybrá-
ni ve  dvoukolovém poptávkovém řízení. 
Za projekt a jeho administrativní vyřízení 
úřad městské části zaplatil 24 tisíc korun, 
za samotnou realizaci pak 61 tisíc korun.
 -zk-

I N F O R M U J E M E

Kontrolní výbor je 
ve  struktuře úřadu 
městské části poněkud 
speci� ckým elemen-
tem. Jeho základním 
posláním je totiž bdít 
nad činností samotné-
ho úřadu městské části 
a  jednotlivých útvarů, 
které pod úřad spadají. 

Nejsme tedy pověřeni konkrétní a  navenek 
viditelnou agendou, naší starostí je, aby me-
chanismy uvnitř městské části fungovaly tak, 
jak mají. Výbor má tři členy, předsedou je Petr 
Petrášek, členy pak Jiří Pavlík a Jaroslav Deut-
schmann.
Naším základním úkolem je sledovat a v pří-
padě pochybností zkoumat, zda činnost 
a rozhodnutí úřadu městské části Praha-Bře-
ziněves, jeho jednotlivých výborů a  komisí, 
jsou v souladu s platnými předpisy a právním 
řádem České republiky. To samé platí i  pro 
obecně závazné vyhlášky vydané hlavním 
městem Prahou; závazná rozhodnutí magis-
trátu coby vyšší úrovně samosprávy by měla 
být na místní úrovni brána v potaz.

Kontrolujeme také plnění jednotlivých usne-
sení zastupitelstva městské části Praha-Březi-
něves, pokud kontrola nebyla svěřena jinému 
orgánu (například stavební komisi, komisi 
veřejného pořádku a podobně). 
Do  našich kompetencí spadá například také 
kontrola nad tím, zda jsou dodržovány a na-
plňovány smlouvy uzavřené mezi městskou 
částí a externími subjekty, zda jsou řádně vy-
pláceny příspěvky občanům, a podobně. Ved-
le � nančního výboru podle aktuální potřeby 
a charakteru úkolů spolupracujeme i s další-
mi komisemi a se zaměstnanci úřadu městské 
části. Součástí naší práce je také plnění řady 
jednorázových úkolů, kterými nás zastupitel-
stvo MČ Praha-Březiněves pověří.
Občané se na nás mohou obracet především 
v případech, kdy mají pochybnosti o tom, zda 
zastupitelstvo městské části a  její jednotlivé 
složky jednají v souladu se zákony, nařízeními 
a dalšími závaznými předpisy.

Petr Petrášek
předseda kontrolního výboru

MČ Praha-Březiněves

Představujeme: Kontrolní výbor

Povodně 2013 
v číslech

Semafory jsou v provozu
V  noci fungují semafory v  režimu „perma-
nentní červené“ a brzdí tak vozy překračující 
povolenou rychlost. Pokud ale vůz jede podle 
předpisů, naskočí po  přiblížení k  semaforu 
zelená bez toho, aby řidič musel brzdit. Sema-
fory budou do konce října ve zkušebním pro-
vozu a jejich nastavení může být v budoucnu 
upraveno. Spolu s výstavbou semaforů došlo 
také k modernizaci části chodníků navazují-
cích na přechody.
Instalace semaforů by společně s  dalšími 
opatřeními měla přispět ke zklidnění dopra-
vy v Březiněvsi. Plánovaná stavba nájezdové 
rampy na křižovatce u Staré pošty ve Zdibech, 
která je v  tomto ohledu klíčová a  snaží se ji 
prosadit Líbeznice, se ale bohužel zatím ne-
hnula z místa.

-red-

Jeden ze dvou nových semaforů v ulici Na Hlavní Foto: Monika Smětáková

Naši hasiči zasahovali u  24 mimořádných 
událostí na různých místech hlavního města. 
Při zvládání povodní bylo nasazeno 14 členů, 
kteří během dvou týdnů odpracovali v  těž-
kých podmínkách 1388 hodin.

Petr Petrášek 192 hodin
Ondřej Nepraš 192 hodin
Ondřej Adamik 188 hodin
Patrik Háva 188 hodin
Petr Nepraš 104 hodin
Martin Juráš 100 hodin
David Pánský 100 hodin
Antonín Vilím 100 hodin
Vojtěch Korint 80 hodin
Jiří Čermák 64 hodin
Martin Franěk 24 hodin
Miroslav Švarc 24 hodin
Barbora Kratochvílová 20 hodin
Lukáš Popule 12 hodin

Poděkování patří také Marku Bendovi, Mi-
chalu Rudolfovi a  Katce Forejtové. Další in-
formace a fotogra� e naleznete na facebooko-
vém pro� lu JSDH.
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hodinách fyzicky náročného pytlování je část 
naší jednotky převelena k   usazování pytlů 
v okolí Uhříněvsi a Křeslic a v Sekaninově ulici 
u Botiče. Voda stoupá a všem začíná být jasné, že 
nás čeká vyčerpávající a dlouhá práce.
Večer jsme ze základny v  Argentinské převe-
leni do  nedaleké Povltavské ulice, kde je třeba 
postavit mobilní protipovodňové hráze. Během 
pár desítek minut přijíždí kamion s materiálem. 
Přestože budování zábran máme již vyzkoušené, 

honí se nám hlavou, zda to ještě budeme umět. 
Již při vykládání kamionu je ale jasné, že obavy 
nebyly na místě, každý ví, co má dělat. Zničeho-
nic přijíždí armádní tatra a  z  ní vyskáče parta 
vojáků. S velitelem proberu, jakou pomoc potře-
bujeme, a jde se na věc. Trochu předbíhám, ale 
se stejnou skupinou se během povodní setkáme 
ještě několikrát, jejich nasazení i disciplína jsou 
neuvěřitelné. 
Stále prší a dostavuje se první únava. Postrádá-
me jídlo a  pití, které nepřichází ani přes opa-
kované urgence na  operačním středisku a  kri-
zovém štábu magistrátu. Množství nasazených 
sil je enormní, logistika pokulhává. Posbíráme 
peníze, které máme po kapsách, a hurá pro pár 
baget. Je krátce před půlnocí, v Povltavské je ho-
tovo a přesouváme se o pár ulic dál, na dlouhý 
úsek do Jankovcovy. Zábrany přijely asi v deseti 
kamionech a  my stavíme až do  rána. Odpoči-
nek? Na ten my hasiči prostě někdy nemáme čas. 

Den druhý
Ráno jsme vystřídáni a  odjíždíme si po  dva-
ceti hodinách práce odpočinout. Po  příjezdu 
na zbrojnici provedeme údržbu techniky a jde-
me na chvíli spát. 
S  pondělím přichází potřeba uvolnit nasazené 
hasiče ze zaměstnání. Je vyhlášena refundace 
mezd, zaměstnavatelé mohou požadovat ná-
hradu mzdy po zřizovateli jednotky hasičů, tedy 
po MČ Praha-Březiněves. Jak se ukáže později, 
všichni zaměstnavatelé se zachovali solidárně, 
žádný o  refundaci nezažádal. Řada z  nich na-
opak dávala najevo hrdost na  své lidi, přitom 
někteří z hasičů strávili v  terénu, a  tedy mimo 
zaměstnání, plných 14 dní.
Po  krátkém odpočinku telefon znovu zvo-
ní a  my opět vyrážíme stavět hráze, tentokrát 
na smíchovské Hořejší nábřeží. Tento úsek zná-
me, stavěli jsme ho již několikrát. Po  příjezdu 
musíme ale několik hodin čekat na kamiony se 

R E P O R TÁ Ž

dokončení ze strany 1

Povodně očima našich hasičů
zábranami. Na cestě jsou další jednotky dobro-
volných hasičů, což jako velitel zásahu vítám, 
protože práce bude hodně. Dorazila i naše zná-
má armádní jednotka, a aby dobrých zpráv ne-
bylo málo, radnice Prahy 5 připravila pro zasa-
hující občerstvení. Stavba byla díky koncentraci 
sil v krátkém čase hotova.
Z  operačního střediska dostávám zprávu, že 
naše jednotka byla prioritně vyhrazena na opra-
vy protipovodňových zábran. Jako jedni z mála 
totiž disponujeme veškerým potřebným ná-
řadím. Pro nás to znamená neopouštět ani při 
odpočinku základnu, abychom byli kdykoliv 
připraveni na rychlý výjezd. Nikomu to nevadí, 
zbrojnice poskytuje důstojné zázemí, hlava se tu 
dá složit.

Den třetí, čtvrtý, pátý
V úterý brzy ráno přijímáme pokyn k okamži-
tému výjezdu na opravu zábran do Jankovcovy 
ulice. Na několika místech zde voda prosakuje 
a hrozí zatopení přilehlých objektů. Hráz rych-
le opravujeme, odčerpáme prosáklou vodu 
a po pár hodinách se vracíme na zbrojnici. 
Na některých z nás je již znát velké vyčerpání, my 
i  technika fungujeme prakticky v nepřetržitém 
provozu. Tuny odtahaných hliníkových a želez-
ných pro� lů jsou na mnohých znát. Po krátkém 
načerpání sil na zbrojnici vyrážíme po čtvrté od-
poledne na Prahu 5 do Strakonické, kde máme 
demontovat část zábran pro usnadnění průjezdu 
touto frekventovanou komunikací. Informace 
jsou ale trochu zmatené, po příjezdu na místo se 
dozvídáme, že se nic demontovat nebude, hrozí 
totiž další stoupání hladiny Vltavy. 
Vracíme se tedy na  naši základnu, ale sotva 
vystoupíme z vozu, volají nás na Strakonickou 
zpátky. Tentokrát společně s dalšími jednotkami 
k čerpání obrovské laguny v zatopených zahra-
dách. Nakonec zde strávíme se střídáním plných 
42 hodin. Všechna naše čerpadla jedou na plný 
výkon, což se neobejde bez drobných závad. Na-
štěstí ale zatím nic, s čím bychom si neporadili.

Den šestý
Vltava konečně kulminuje, je čas na  likvidač-
ní práce. Operační středisko nás opět posílá 
na Strakonickou, tentokrát zábrany už opravdu 
odstraňujeme. Praha začíná sčítat škody a hasiči 
se pomalu dostávají do zatopených míst. Po pro-
hlídkách statiků začíná masivní čerpání zatope-
ných objektů, čištění komunikací a odstraňová-
ní všeho, co s sebou voda přinesla.

Den sedmý, osmý, devátý
I letos povodně zasáhly oblast Troje a pražskou 
zoo. Právě sem míří náš další výjezd a opět půjde 
o dlouhý zásah. Výběhy a budovy v dolní části 
zahrady jsou kompletně zatopeny, první hodiny 
práce u pavilonu goril se zdají nekonečné. Voda 
ne a ne ustupovat.
V  přilehlé zahrádkářské kolonii, kam pomoc 
dlouho nemohla dorazit, obhlížejí spoušť bez-
mocní majitelé chatek. Příjezd hasičů jim dává 
naději, že se snad ještě něco podaří zachránit. 
I tady spousta práce. Jestliže před pár dny bylo 
vyčerpání vidět jen na některých z nás, teď už 
je patrné na všech. Síly docházely každou hodi-
nou, všichni by byli raději se svými rodinami, ale 
prostě to nejde. Už nevtipkujeme, zmizelo i he-
cování, každý se snaží udržet na nohou, jak umí. 
A do toho zase prší.

Den … co je dnes vlastně za den?
Konečně se podařilo zoo a sousedící oblast do-
stat z nejhoršího. Telefon ale znovu zvoní a tak 
vyrážíme na pomoc do Lahoviček, kde nás čeká 
další několikadenní čerpání, vyklízení a pomoc 
místním. Technika začíná zlobit, její nepřetržité 
nasazení si vybírá svou daň. Osobní výstroj na-
šich členů je rovněž poškozená, často na odpis. 

Vltava se vrátila zpět do svého koryta. Ještě ně-
kolik příštích dní jsme společně s dalšími praž-
skými jednotkami nasazováni na různých mís-
tech, tentokrát při demontáži protipovodňových 
zábran. Dřina. Dřina. Dřina až do konce.

S odstupem několika týdnů
Jsem hrdý na všechny členy naší jednotky, jejich 
odhodlání a profesionální nasazení při letošních 
povodních. Zaslouží mimořádný obdiv a velký 
dík. Celou dobu se drželi našeho hesla „S námi 
můžete počítat!“. Zvláštní poděkování patří na-
šim rodinám, manželkám, maminkám či part-
nerům za jejich neutuchající podporu. Dík patří 
také úřadu MČ Praha-Březiněves a jeho zaměst-
nancům za � nanční a materiální pomoc.
Poděkování patří i  obyčejným Pražanům. Sta-
rým lidem se slzami v očích, kterým voda ničila 
majetek, ale oni neváhali a nosili nám jídlo a pití. 
Mladému páru z Prahy 5, který v šíleném vedru 
přinesl plné tašky jídla a pití a omlouval se, že 
má doma děcko a nemůže přiložit ruku k dílu. 
Takových příběhů byly po Praze stovky a i otrlí 
hasiči měli při těchto setkáních nejednou slzy 
na krajíčku. 
Díky všem, kteří nás podpořili, abychom my 
mohli pomáhat jiným.

Petr Petrášek
velitel JSDH Praha-Březiněves
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Caorle, přímořské letovisko nacházející se při-
bližně 70 kilometrů severovýchodně od Bená-
tek. Malebné a klidné městečko, které bylo za-
loženo kolem roku 40 př. n. l. Právě toto místo 
bylo vybráno pro prázdninový ozdravný pobyt 
dětí z Březiněvsi. A popravdě řečeno, byla to 
trefa do černého.
Ve čtvrtek 27. června po deváté večer se od bu-
dovy úřadu městské části vydal na  cestu vel-
ký a  pohodlný autobus. Na  jeho palubě bylo 
28 dětí a  32 rodičů a  příbuzných. Cesta pro-
běhla bez problémů a po osmé ráno jsme byli 
na  místě. Větší část rekreantů se ubytovala 
v hotelu Tereza, menší skupinka pak v hotelu 
Paladium, který byl od Terezy vzdálen asi pět 

Ozdravný pobyt 2013 - Caorle, Itálie
minut chůze. K pláži, na které jsme měli k dis-
pozici veškerý servis, to z obou hotelů trvalo 
pěšky přibližně 10 minut. 
Itálie nás uvítala zataženou oblohou a poměrně 
chladným počasím, nějakými 17° C. Naštěstí 
již v den příjezdu, tedy během pátečního odpo-
ledne, se počasí vybralo a po zbytek týdenního 
pobytu sluníčko nepřestalo svítit, teploty se kaž-
dý den šplhaly k příjemným třiceti stupňům. 
Účastníci zájezdu a především děti si tak mohli 
vychutnat koupání v moři opravdu na sto pro-
cent. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit třeba pozná-
vacího výletu do Benátek, jiní dávali přednost 
toulkám po Caorle a posezení v kavárničkách 
a  cukrárnách, k  jejichž návštěvě atmosféra města přímo vybízí. V Caorle najdeme také tr-

žiště, aquapark či lunapark, pro děti úplný ráj. 
A samozřejmě také pro maminky, které mohly 
brouzdat po místních krámcích.
V  pátek 5. července jsme se vydali na  cestu 
domů. Ačkoliv jsme se museli rozdělit a  ně-
kolik rekreantů zpáteční cestu absolvovalo 
v jiném autobusu, do Prahy jsme dojeli téměř 
ve stejnou dobu po přibližně devíti hodinách 
jízdy. Pamětníci loňské anabáze s porouchaný-
mi autokary mi dají zapravdu, že tentokrát byla 
cesta „úplná pohoda“.
Musím říct, že dovolená s tak fajn partou dětí 
a  dospělých pro mě byla opravdovým zážit-
kem. Poděkování patří úřadu městské části 
Praha-Březiněves a  společnosti .A.S.A., které 
na pobyt dětí významnou částkou přispěly. 

Zdeněk Korint... a samozřejmě i maminky. Foto: Zdeněk Korint

Itálii si užily hlavně děti... Foto: Zdeněk Korint

 Kalendář akcí září – listopad 2013
31. 8. Aquapárty – Zábavný den pro děti i rodiče

31. 8. – 1. 9. Memoriál B. Hejny žákovských fotbalových mužstev

14. 9. Vánoce nemocným dětem – Bene� ce a koncert

28. – 29. 9. 8. ročník tenisového turnaje čtyřher

30. 11. Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou 

Rok se sešel s rokem a my jsme pro vás již podru-
hé připravili bene� ční odpoledne se spoustou 
soutěží, her, zpívání, klaunem, hudebními skupi-
nami a známými osobnostmi. Letos si s vámi při-
jdou popovídat Lucie Borhyová, Petra Černocká, 
Ondra Brzobohatý, Vláďa Šmicer, Horst Siegl 
a další. Naši hosté budou předávat ceny dětem, 
které zvítězí v  dovednostních soutěžích. Hlav-
ním bodem odpoledne bude aukce předmětů, 
například podepsaných dresů sportovců, obráz-
ků dětí a podobně. Od 13 hodin budou hrát sku-
piny MY3.AVI, Bezefšeho, Kolbend, jistě nebude 
chybět ani Saxána od  Petry Černocké. Večerní 
program zahájí ve 20 hodin  mladí nadějní mu-
zikanti Sixmyth a Parental Advisory, koncert pak 
vyvrcholí vystoupením kapely Tom Kiks. 
Výtěžek z  bene� ce bude věnován na  nákup 
hraček a  sportovního vybavení pro pacienty 

Vánoce nemocným dětem se vrací do Březiněvsi

z pediatrického oddělení FN Motol a částečně 
také Občanskému sdružení Přátel domova. 
Od  12 hodin bude zajištěna kyvadlová do-
prava, v každou celou hodinu bude od metra 
Ládví odjíždět kolona čtyř vozů Volvo, které 
dopraví návštěvníky do Březiněvsi a zpět.

Jitka Šimková, organizátorka bene� ce

Místostarosta V. Jisl s olympioniky L. Tre� lem a J. Dostá-
lem při loňské bene� ci Foto: Petra Švecová

GRATULUJEME jubilantům
V červenci, srpnu a září oslavili či oslaví významné

životní jubileum tito občané: 

ZDEŇKA BIREŠOVÁ, DAGMAR SMĚTÁKOVÁ
VLADIMÍR KOUBEK, PAVEL MALÝ

MIROSLAV PŘIBYL
MČ Praha-Březiněves přeje všem jubilantům hodně zdraví 

a osobní spokojenosti do dalších let.

Poděkování
Městská část Praha-Březiněves by chtěla 
touto cestou poděkovat správci Josefovi 
Korintovi a partě jeho mladých pomocní-
ků za  zajištění chodu sportovního areálu 
v letních měsících. Vysoké teploty panující 
od poloviny června způsobily, že zejména 
rekreační rybník byl prakticky neustále 
obsypán návštěvníky. Pan Korint a ostatní 
odpracovali v  úmorných vedrech stovky 
hodin, často na pokraji fyzického vyčerpá-
ní. Náročné to bylo i na psychiku, zejména 
při řešení problémů s  neukázněnými ná-
vštěvníky či při diskusích se špatně parku-
jícími řidiči. Přesto se jim podařilo udržet 
areál v provozu bez vážnějších problémů. 
Ještě jednou děkujeme. -red-
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Střípky z kroniky: 
1928 – před 85 lety

• Jelikož v  obci ku konání schůzí žádné 
vhodné místnosti nebylo, usneslo se obec-
ní zastupitelstvo, by schůze obecních správ 
se konaly v  hostinci. První obecní schůze 
v hostinci u Bečvářů se konala dne 23. září.

1948 – před 65 lety
• Dne 3. září 1948 o  18.10 hodině zemřel 

druhý president Československé republi-
ky Dr. Edvard Beneš, ve své vile v Sezimo-
vě Ústí. 

• Návštěva taneční zábavy u  Bečvářů byla 
slabá, proti jiným dožínkám se odlišovala 
tím, že většina přítomných byla v podna-
pilém stavu. Protože v hostinci u Bečvářů 
lihovin nečepovali, chodili si dávat nalít 
do druhé hospody u Vokálků.

1958 – před 55 lety
• 26. 7.  Dnes bylo naměřeno pouze 7,9°C, 

opravdu to nevypadá na léto.

1963 – před 50 lety
• 27. 8. Skončily žně. Výsledky však nejsou 

známy. Zdejší hospodářství je řízeno z ře-
ditelství v Ďáblicích a žňové výsledky bu-
dou známy až po propočtu za celý statek 
Ďáblice.

1968 – před 45 lety
• Letenská pláň obsazena sovětskými tan-

ky, letadly. První den okupace zde bylo 
cca 200.000 sovětských vojáků a v dalších 
dnech jejich počet stoupl na 500 000. Obsa-
zení Československa u nás lidé odsuzovali, 
avšak po  uklidnění situace se vše pomalu 
dostávalo do normálu.

1973 – před 40 lety
• 8. 9. Dnes se konal výlet zahrádkářů 

do Holovous a Dvora Králové.

1988 – před 25 lety
• Sbor požární ochrany pořádal pionýrský 

tábor v  Jánských koupelích. Starší děti 
spaly ve stanech a mladší děti v chatkách. 

2003 – před 10 lety
• 29. července - Požár v RABATU (staveb-

niny). Hořely dřevěné palety. Celková 
plocha požářiště cca 50 m, odhadovaná 
škoda 200.000,- korun. Naši hasiči zůstali 
na místě až do druhého dne.

z březiněveské kroniky vybral
Martin Převrátil 

 dopoledne (7.30 – 12.30 h)  odpoledne (13.00 – 17.30 h)  celý den (7.30 – 17.30 h)

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

Školné v Kč  1595 3595 4795 5495 5995 1195 2695 3485 4235 4995 2395 4695 6095 7295 8495 
(kalendářní měsíc)

Česká školka s výukou angličtiny (rodilí mluvčí z USA).
Děti rozděleny až do 3 pracovních skupin (dle znalostí a věku).
Pestré odpolední aktivity (koníčci, solná jeskyně, arteterapie, keramika, flétna atd.).
Kompenzace absencí = den za den, anebo od druhého dne 100 %.
Max-i-Care (online kamerový systém).
MaxInfo (pravidelné zprávy o dětech a školkovém dění).
A navíc – nová pobočka MaxExclusive Praha 1 již v provozu.

Ceník školka BašťCenový program Max (all inclusive)

Týdenní intenzita 
docházky

Jsme s Vámi již 5. rokem!

IN
ZERC

E

Prázdniny se chýlí ke konci a my doufáme, že jste 
si léto užili a načerpali zásoby sluníčka na zimní 
měsíce. Dovolujeme si vás informovat o dvou ak-
cích, na které se můžete těšit na podzim. 

Z komise kultury 
a školství 

V  říjnu proběhne pouštění draků spojené 
s  opékáním špekáčků. O  přesném termínu 
a místu vás budeme včas informovat, již nyní 
ale mohou děti přemýšlet, jakého draka si po-
řídí nebo vyrobí.
Celkově již potřetí budeme pořádat rozsvíce-
ní vánočního stromu s mikulášskou nadíl-
kou pro děti. Akce se uskuteční na prostran-
ství před úřadem MČ Praha-Březiněves v so-
botu 30. listopadu 2013. Ani letos nebudou 

chybět malé vánoční trhy včetně oblíbeného 
stánku s  trdelníkem. Rádi bychom tentokrát 
nabídli občanům naší městské části možnost, 
aby si zde, budou-li chtít, otevřeli svůj vlastní 
stánek s vánoční tématikou. V případě zájmu 
nás prosím kontaktujte do 30. září na e-mailu 
kulturni.komise@brezineves.cz nebo na čísle 
723 059 380.

Komise kultury a školství
MČ Praha-Březiněves
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centrum
volného
času
MĚŠICE

Přijďte k nám 
nejen na kurzy Plavání!

CVČ baví 
a vzdělává

Od září nOvé kurzy plavání prO děti
kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let s rodiči  kurzy pro skupinky 
samostatně plavajících dětí od 4 do 6 let  po telefonické domluvě ukázková 
hodina zdarma – do kurzů se lze hlásit průběžně  nerezový bazén pouze pro 
organizované činnosti  nadstandardní vybavení plaveckými pomůckami   
prostorné šatny se vším komfortem  útulné zázemí  možnost nahrazování všech 
omluvených lekcí v rámci kurzu  hlídání sourozenců po dobu kurzu

nabízíme i další zajímavý program  
pro všechny věkové kategorie

cvičení  tancování  jóga  hudebka  výtvarka  jazyky  počítačová gramotnost  
hravé vaření  předporodní příprava a mnoho dalšího

navíc co-working  jednorázové akce  víkendový pronájem bazénu  kavárna 
s výbornou kávou a dalším občerstvením  výstavy

všechny kurzy začínají v průběhu září – ukázkOvé hOdiny zdarma!

Více na   www.cvcmesice.cz

Zápis!

Česko-anglická 
mateřská škola

Otevíráme 2. září 2013 v nově
zrekonstruovaných prostorách. 
Celodenní dvojjazyčný program 
s použitím interaktivní tabule, 
rodilý mluvčí.
Kroužky i pro veřejnost, plavání.
Velká zahrada

SOFIA SCHOOL
Praha 8 – Bohnice, Podhajská Pole 771

Tel.:     775 031 603

Ani ne. Lucie tady bydlí o  rok déle než my, 
a  tak mi samozřejmě povyprávěla, jak se tu 
žije. Moc si to pochvalovala. Řekněme, že 
to byl poslední impulz, který nás jen utvrdil 
v našem rozhodnutí.

Rozhovor vedl
Martin Převrátil

Co rozhodlo o tom, že jste zvolil bydlení v ro-
dinném domě?
Spíše kdo... Manželka. Byla to její touha bydlet 
v domku s malou zahrádkou. Po několika letech 
vyjednávání jsem nakonec podlehl a souhlasil.

A co vás vedlo k tomu, že jste si vybrali byd-
lení právě v Březiněvsi?
Březiněves je dobrý kompromis mezi bydle-
ním v Praze a přitom jakoby za městem. Je to 
klidné, čisté a relativně bezpečné místo, s per-
fektním přístupem do centra Prahy. Rok jsme 
místo pečlivě vybírali. Březiněves se nám lí-
bila už na začátku, ale chtěli jsme mít jistotu, 
že nám opravdu vyhovuje nejvíce za všech al-
ternativ. Po roce jsme se vrátili tam, kde jsme 
začali, a koupili domek právě tady.

Máte k této lokalitě nějaký bližší vztah?
Vyrůstal jsem na  Bulovce, a  tak jsem vázán 
na Prahu 8. A ještě je tu možná pradávné spo-
jení. Teta si nechala vypracovat strom života 
našeho rodu. V  15. století jeden náš předek 
koupil usedlost Březiněves. Ale bohužel ne-
vím, jestli se nejedná jen o shodu jmen. Po-
kud by to však byla právě tato Březiněves, byla 
by to neuvěřitelná náhoda.

Rey Koranteng: Oceňuji, že je tu klid a čisto
Jaké jsou dojmy vaší rodiny z  Březiněvsi 
po prvních týdnech? Co se vám zde líbí? A na-
opak, co vám chybí nebo s čím jste nepočítali?
Zatím jsem spokojený. Je tu klid a  čisto. To 
obzvláště oceňuji. Je tu široké spektrum spor-
tovních příležitostí. Trochu mi tu ale chybí 
nějaká větší prodejna potravin.

Nevadí vám letadla, která se přibližují na Ru-
zyň koridorem, který zasahuje i Březiněves?
Já jsem pilot, takže naopak. 

Měl jste již možnost setkat se se sousedy?
Zatím jsem jenom párkrát zašel na pivo a více 
znám jenom nejbližší sousedy. Ale obecně mi tu 
lidé přijdou slušní a zdvořilí. Všichni se tu zdra-
ví a to na mě dělá dojem přátelského prostředí.

Zahradničíte?
Zatím se snažím vypěstovat úhledný trávník. 
To je moje záliba. Na  chalupě mi to trvalo 
čtyři roky, než jsem byl spokojený. Tady jsem 
teprve na začátku.

Měla na vaše rozhodnutí vliv skutečnost, že 
se do  Březiněvsi již dříve přestěhovala vaše 
kolegyně Lucie Borhyová? 

Naši čtenáři možná již z médií zaznamenali, že se do naší městské části před časem přistěhoval Rey Koranteng, 
moderátor Televizních novin na Nově. Březiněveský zpravodaj v této souvislosti Reye požádal o krátký rozhovor.

Rey Koranteng Foto: TV Nova



B Ř EZ I N ĚV ES K Ý  Z P R AVO DA J  -  č t v r t l e t n í k  m ě s t s k é  č á s t i  P r a h a - B ř e z i n ě v e s 7

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

V poslední době se v okrajových částech Bře-
ziněvsi bohužel potkáváme s novým nešvarem, 
a to vyvážením trávy, listí, popadaného ovoce 
a jiného biologického odpadu do volné příro-
dy. Občané, kteří se takto zbavují odpadu ze 
svých zahrad, nejen že porušují předpisy, ale 

Používání zábavné pyrotechniky 1. a  2. tří-
dy, která je volně dostupná v  obchodní síti, 
upravuje vyhláška Magistrátu hl. města Prahy 
č. 42/1999. V  zásadě je její používání mimo 
vyhrazená místa (kterých je v  Praze celkem 
třináct, ale v  okolí Březiněvsi žádné) povo-
leno pouze ve dnech 31. prosince a 1. ledna. 
Odpalování ohňostrojů a  dělbuchů mimo 
tyto dny lze posuzovat jako narušení veřejné-
ho pořádku, případně rušení nočního klidu, 
za  něž může policie udělit viníkovi pokutu. 
Pyrotechniku 3. a 4. stupně smějí legálně ob-
sluhovat pouze profesionální odpalovači oh-
ňostrojů. Tyto větší ohňostroje může při spl-
nění speci� ckých podmínek na  svém území 
povolit úřad městské části, budou-li však od-

K pyrotechnice a ohňostrojům

Černé skládky bioodpadu

Skládka v severní části Březiněvsi Foto: Zdeněk Korint

zároveň obtěžují okolí zápachem tlející trávy 
a nutí ostatní dívat se na skládku rostoucí za je-
jich humny. Přitom na trhu je celá řada ceno-
vě dostupných a na místo nenáročných kom-
postérů, které bioodpad spolehlivě recyklují. 
V sezóně jsou navíc v Březiněvsi přistavovány 
speciální kontejnery na bioodpad.
Úřad městské části by rád občany upozornil, 
že za  zakládání černých skládek a  ukládání 
odpadu mimo místa k tomu určená může být 
fyzické osobě uložena pokuta do  výše 50 ti-
síc korun, právnické osobě nebo podnikateli 
až do  výše jednoho milionu korun. Uložení 
pokuty přitom viníky nezbavuje povinnos-
ti odstranit závadný stav ve  lhůtě stanovené 
hlavním městem Prahou nebo městskou čás-
tí. Úřad městské části bude ve  spolupráci se 
strážníky městské policie černé skládky mo-
nitorovat.

-red-

páleny načerno (byť k tomu oprávněnou oso-
bou), hrozí vysoké sankce. V akutních přípa-
dech, kdy například dochází k opakovanému 
používání pyrotechniky v nočních hodinách, 
doporučujeme kontaktovat policii.
Je třeba si uvědomit, že nenahlášené soukromé 
ohňostroje, kterých býváme svědky i v Březi-
něvsi, každé odpálení rakety či dělbuchu, otra-
vuje život sousedům, ruší noční klid a vystavu-
je zvířata neúměrnému stresu. Proto prosíme, 
aby občané používali pyrotechniku pouze při 
oslavách Nového roku a pokud mají nutkavou 
potřebu okořenit například rodinnou oslavu 
ohňostrojem, ať nejprve navštíví úřad městské 
části a svůj záměr zde konzultují.

-red-

již od 299 Kč za měsíc
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státního pozemkového úřadu, ve kterém jej vy-
bízím k opatrnosti při posuzování restitučního 
nároku řádu. Již v březnu jsme přitom o našem 
stanovisku informovali dopisem krajské praco-
viště pozemkového úřadu, kterému jsme také 
poskytli kopie všech důležitých rozhodnutí.“
Nyní je tedy otázkou, jak nárok posoudí úřed-
níci Státního pozemkového úřadu. Podle toho 
také zastupitelstvo zváží své další kroky. „Jsme 
pevně přesvědčeni, že pravda je na  naší stra-
ně. Pokud by nicméně úřad rozhodl o vydání 
všech 167 hektarů, je velmi pravděpodobné, že 
se budeme bránit soudní cestou,“ uzavírá Jiří 
Haramul. -map-

Až donedávna platilo, že kdo chtěl na svém po-
zemku pokácet jiný než ovocný strom, potřebo-
val k tomu povolení od místně příslušného úřa-
du. Od 15. července 2013 však platí novelizace 
vyhlášky o ochraně dřevin, díky které je možné 
v zahradách kácet jakékoliv stromy bez požeh-
nání úřadů, ovšem při splnění dvou podmínek. 
První vyplývá z  de� nice zahrady, za  kterou je 
považován „veřejnosti nepřístupný, stavebně 
oplocený pozemek u  bytových a  rodinných 
domů v  zastavěném území obce“. Co z  toho 
plyne? Pokud hodláte pokácet smrk například 
na pozemku v zahrádkářské kolonii nebo na za-
hradě, která je ohraničena pouze živým plotem, 
je velmi pravděpodobné, že souhlas budete i na-
dále potřebovat. Druhou podmínkou je, že stro-
my smí na vlastním pozemku kácet pouze ten, 
kdo má v daném místě trvalé bydliště. 
Pokud chcete z  jakýchkoliv důvodů porazit 
strom a nejste si jisti, zda souhlas potřebujete, 
či nikoliv, neváhejte se nejprve obrátit s dota-
zem na úřad městské části, kde vám jistě rádi 
poradí. -red-

dokončení ze strany 1

Maltézský řád požádal...

O kácení stromů 
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V dnešním fotogra� ckém okénku se vracíme do poměrně vzdálené minulosti, kdy barevný � lm byl ještě vzácností. Přesné datování archiv-
ních snímků neznáme, jedná se ale zřejmě o období sahající od první republiky po první poválečná léta. Dík patří Zdeně Maděrové, která 
nám zapůjčila dobové fotogra� e.

Proměny Březiněvsi: Z černobílých dob

Pokud máte doma nějaké zajímavé archivní fotogra� e Březiněvsi, o které byste se chtěli se čtenáři zpravodaje podělit, dejte nám vědět na adresu redakce@brezineves.cz. Vaše obráz-
ky po domluvě naskenujeme a uveřejníme, případně přidáme fotogra� i současného stavu.  -red-

1) Prvomájový průvod Březiněvsí. Na křižovatce dnešních ulic Na Hlavní a Ke Zdibům kdysi stála benzinová stanice.  2) Na Hlavní 24, původně hostinec  3) Na Hlavní 30, původ-
ně kovárna  4) Rybník, dnes vodní nádrž využívaná zejména k rekreaci, pohled z východní strany

Foto: Archiv Zdeny Maděrové
a Martin Převrátil
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