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Chystá se dostavba mateřské školy
Březiněveská mateřská škola, otevřená v  září 
2012, by se měla v příštím roce dočkat výrazné-
ho rozšíření. Městské části se totiž po značném 
úsilí podařilo zajistit částku na její dokončení 
podle původních plánů. Stavba druhé části 
školky, která bude zahrnovat tři třídy a vlastní 
kuchyň, jsou odhadovány na  35 milionů ko-
run, neinvestiční náklady na dalších přibližně 
devět milionů. Většina nákladů bude pokryta 
z rozpočtu hlavního města, dokončení školky 
by ale nebylo možné ani bez dotace Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy, které při-
slíbilo 15 milionů korun. 
V  současné době je kapacita mateřské školy 
54 dětí a je zcela zaplněna. Po otevření dalších 
tří tříd by se měla rozšířit až na 124 míst, což 

odpovídá očekávaným budoucím potřebám 
Březiněvsi na  základě odhadů demografi cké-
ho vývoje v příštích letech. Výrazným příno-
sem by mělo být vybudování vlastní kuchyně, 
čímž by školka získala nezávislost na externích 
dodavatelích stravy a naopak by sama mohla 
začít vařit obědy například pro březiněveské 
seniory.
Na  konci května bylo vyhlášeno výběrové ří-
zení na dodavatele stavby, do konce června by 
měl být jasný vítěz. Pokud půjde vše podle plá-
nu, se stavbou by se mělo začít na sklonku léta 
a mohla by být včetně vybavení hotova na jaře 
příštího roku. Od září 2016 by se tak předško-
láci mohli nastěhovat do nových tříd.

-map-

pokračování na straně 3

Důvodem tak výrazné změny je integrace 
Mělnicka a  Neratovicka do  systému Pražské 
integrované dopravy. Jedná se o pilotní pro-
jekt Prahy a Středočeského kraje, realizaci má 
na starost společnost ROPID. Projekt je nyní 
ve zkušebním provozu.

Více spojů za méně peněz
Deklarovaným cílem integrace bylo zefek-
tivnění spojení Prahy s Mělníkem a Nerato-
vicemi, odkud do hlavního města každý den 
dojíždějí tisíce lidí, a posílení veřejné dopravy 
na úkor dopravy individuální. Dohoda mezi 

Regionální linka 348 na trase Libiš - Ládví Foto: Martin Převrátil

 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,

stejně jako v minulých letech vyrazí i letos 
děti z naší městské části na letní ozdravný 
pobyt. Po  několika minulých sezónách, 
kdy jezdily autokarem do  severoitalských 
přímořských letovisek, se zastupitelstvo 
společně se sociální komisí na  lednovém 
zasedání rozhodlo pro změnu. Téměř še-
desátka březiněveských dětí se původně 
měla vydat do  tuniského letoviska Sous-
se, po  březnovém teroristickém útoku 
v hlavním městě Tunisu však došlo ke změ-
ně destinace. Cestovní kancelář, která zá-
jezd organizuje, vyšla městské části vstříc 
a  operativně nabídla jako alternativu pří-
mořský hotel v  tureckém Kizilotu. Věřím, 
že pobyt přinese dětem nové zážitky a že si 
jej společně s blízkými užijí.
Zkrátka samozřejmě nepřijdou ani děti, 
které se zájezdu organizovaného měst-
skou částí neúčastní. Jejich rodiče mohou 
čerpat příspěvky na  pobyt individuálně, 
jedinou podmínkou je, aby byly organizo-
vány školami, sdruženími či organizacemi. 
Může tedy jít o  školy v  přírodě, letní tá-
bory, lyžařské kurzy, tábory se zaměřením 
např. jazykovým, sportovním či jiným, a to 
v průběhu celého roku.
Ozdravné pobyty jsou podporovány 
z rozpočtu městské části, nikoliv hlavního 
města, a nejsou tedy vůbec samozřejmostí. 
Ten letošní je svou cílovou destinací trochu 
mimořádný a  můžeme si jej dovolit jen 
díky velmi štědrému a adresnému sponzor-
skému daru, který městská část obdržela. 
Závěrem mi dovolte pár vět k našemu zpra-
vodaji. Když jsme jej před čtyřmi lety začali 
vydávat, věřili jsme, že přispěje k lepší infor-
movanosti občanů a stane se samozřejmou 
součástí veřejného prostoru Březiněvsi. Tato 
očekávání se podle mého soudu naplnila, 
ať už jde o jeho tištěnou podobu nebo profi l 
zpravodaje na facebooku. Ba co víc, zpravo-
daj nám dělá pozitivní reklamu v širokém 
okolí. Důkazem je nedávné ocenění nej-
lepšího radničního zpravodaje za rok 2014, 
o kterém se dočtete v tomto čísle.

S přáním krásného léta 
Ing. Jiří Haramul

starosta MČ Praha-Březiněves
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Jak si obyvatelé Březiněvsi využívající hromadnou dopravu jistě všimli, 
od  začátku dubna výrazně přibylo regionálních „modrých“ autobusů, 
které zastavují v naší městské části. V ranní špičce v Březiněvsi co pět minut 
staví některý z autobusů 348, 368 nebo 369, jedoucích na Ládví.

Autobusové spojení s Ládvím 
posílilo  
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Energetické štítky: Nová pravidla

ČSÚ zpochybnil ocenění pozemků 
pro církevní restituce

Hlavním smyslem zavedení energetických 
štítků bylo pomoci potenciálním kupujícím 
nebo nájemcům v  rozhodnutí, do  které ne-
movitosti investovat. Zákon byl v dubnu 2015 
novelizován, přičemž některá původně za-
vedená pravidla byla změkčena ve  prospěch 
vlastníků domů a  bytů. Nové znění zákona 
vstoupí v  platnost 1. července 2015.  Proto-
že vystavení průkazu energetické náročnosti 
budovy není zrovna nejlevnější záležitostí 
- u  menšího domku přijde na  několik ti-
síc korun - je dobré vědět, u  kterých staveb 
a v jakých případech je vyžadován.

Stavba nového domu
Při stavbě jakéhokoliv nového domu s  pů-
dorysem větším než 50 metrů čtverečních 
vzniká stavebníkovi automaticky povinnost 
opatřit stavbu energetickým štítkem. Vysta-
vení průkazu je nezbytné i v případě rozsáh-
lejší rekonstrukce staršího objektu, na  který 
se původně povinnost nevztahovala. Zákon 
původně počítal s postupným plošným zavá-
děním povinnosti i na všechny již postavené 
domy, řada odborníků ale poukazovala na to, 
že pro majitele domů se jedná o  zbytečnou 
zátěž, a  politici novelou tuto část vypustili. 
Nyní tedy bude platit, že dokud se dům, který 
je ve vašem vlastnictví, nerozhodnete prodat 
nebo pronajmout, se štítkem si nemusíte dělat 
starosti. 

Prodej nebo pronájem domu
Chcete-li prodat nebo pronajmout celý dům, 
budete energetický štítek nejspíš potřebovat, 
existují ale dvě zásadní výjimky. Povinnost 
se nevztahuje na domy postavené do 1. ledna 
1947 v případě, že po tomto datu neprošly vý-
raznější rekonstrukcí. Pokud na budově neby-

Český statistický úřad počátkem května 
zpochybnil hodnotu majetku, který má být 
navrácen církvím. Ocenění majetku měla 
na  starost církevní komise zřízená za  vlády 
Mirka Topolánka. Ta tehdy došla k závěru, že 
hodnota veškerého restituovaného majetku 
činí 134 miliard korun. Vydány mají být po-
zemky a stavby v hodnotě 75 miliard, zbylých 
59 miliard tvoří fi nanční náhrady církvím 
za  nemovitosti, které z  různých důvodů vy-

dat nelze. Statistický úřad pro vlastní potřeby 
ohodnotil majetek vydaný církvím do konce 
roku 2014 a dospěl k  závěru, že cena stano-
vená komisí neodpovídá realitě a byla zřejmě 
výrazně nadhodnocená. Zatímco běžná tržní 
cena lesních pozemků se pohybuje mezi 1-10 
korunami a zemědělské půdy mezi 7-14 ko-
runami za  metr čtvereční, církevní komise 
ohodnotila metr čtvereční lesů na 27,7 korun 
a  polností na  44,4 korun. Pokud skutečně 

existují mezi odhadními a tržními cenami ta-
kové rozdíly, pak i 59 miliard, které mají být 
vyplaceny církvím za  nevratitelný majetek, 
musí být nutně výrazně nadhodnoceno. 
Navracení církevního majetku se výrazně do-
týká i Březiněvsi. Suverénní řád maltézských 
rytířů žádá Státní pozemkový úřad o polovi-
nu všech pozemků, které spadají do katastru 
městské části. O jejich vydání či nevydání za-
tím nebylo rozhodnuto.

-red-

nost za to dosud nesl prodávající, ale vzhledem 
k  tomu, že dosavadní systém nebyl funkční, 
přechází povinnost od 1. července na  realit-
ní kancelář, která za její nedodržení může být 
pokutována až do výše 100 tisíc korun. Pokud 
prodávající realitní kanceláři průkaz ener-
getické náročnosti budovy nepředá, realitka 
u nabízené stavby uvede automaticky nejvyšší 
stupeň energetické náročnosti, tedy G. 

Energetičtí experti 
Průkaz energetické náročnosti mohou vysta-
vovat pouze energetičtí experti akreditovaní 
Ministerstvem průmyslu a obchodu. Při sjed-
nání auditu budovy si na internetových strán-
kách ministerstva můžete snadno zkontrolo-
vat, zda ten, kdo vám službu nabízí, skutečně 
akreditovaným expertem je. Za  deklarovaný 
výsledek energetického auditu budovy nese 
odpovědnost právě expert, státní energetická 
inspekce pak může provést kontrolu kvality 
jeho práce. Zákon předpokládá, že bude kon-
trolováno 5 % všech vydávaných štítků, tedy 
každý dvacátý. 

Martin Převrátil

la vylepšena vnější obálka na ploše větší než 
25 %, energetický průkaz potřebovat nebude-
te. Obálkou budovy se myslí střecha, podlaha 
a vnější fasády včetně oken a dveří. Druhou 
výjimku tvoří objekty určené k rekreaci, tedy 
především chaty a chalupy.

Prodej nebo pronájem bytu
Průkaz energetické náročnosti by měl majitel 
předložit i v případě, že prodává nebo prona-
jímá samostatný byt v bytovém domě. Štítek, 
který platí pro všechny byty v domě, by měl 
získat od společenství vlastníků nebo bytové-
ho družstva. Pokud dům štítkem nedisponu-
je, má majitel bytu v zásadě tři možnosti: 1) 
přinutit společenství nebo bytové družstvo, 
aby štítek nechalo vypracovat, 2) objednat 
na vlastní náklady vystavení štítku samostat-
ně pro byt, 3) štítek nahradit vyúčtováním 
dodávek energií za poslední tři roky, přičemž 
ale byt automatic-
ky spadne do nej-
horší energetické 
třídy G (na  stup-
nici A-G). 

Odpovědnost 
nesou nově 
realitky
Inzeráty na  pro-
dej nebo pro-
nájem domu či 
bytu musejí podle 
zákona platného 
od  roku 2013 in-
formaci o energe-
tické náročnosti 
budovy obsaho-
vat. Zodpověd-

Již začátkem roku 2013 vstoupil v platnost zákon, který zavedl povinnost 
opatřit stavby průkazem energetické náročnosti budovy, běžně označo-
vaným jako „energetický štítek“. Od 1. července se mění některá pravidla, 
a to především ve prospěch majitelů nemovitostí.
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Prahou a Středočeským krajem umožnila, že 
pravidelní cestující ze středních Čech nyní 
platí měsíčně za  autobus až o  tisíc korun 
méně než dříve. To přirozeně vedlo k výrazně 
zvýšenému zájmu o veřejnou dopravu a tedy 
i  k  násobnému navýšení spojů mezi Prahou 
a středočeským regionem, což je samo o sobě 
nepochybně pozitivní trend. Změna s  sebou 
ale přinesla také některá negativa.

Petice z Ládví 
Bouří se především obyvatelé Kobylis, kte-
ří založili iniciativu „Ládví není autobusák“ 
a  upozorňují na  výrazný nárůst počtu auto-
busů končících na stanici metra Ládví a chaos
v dopravních špičkách. Hlavním cílem inicia-
tivy je donutit příslušné instituce, aby do bu-
doucna všechny modré autobusy končily 
na terminálu v Letňanech. Petici adresovanou 
magistrátu podepsaly přes čtyři tisíce lidí ži-
jících v  blízkosti konečné. Do  hry se vložila 
i radnice Prahy 8, která žádá město a ROPID, 
aby byly z Ládví odkloněny alespoň všechny 
linky, které nejsou součástí Pražské integro-
vané dopravy. 

Zpožděné spoje, nervózní řidiči
Problémy ale přiznává i samotný ROPID a je 
velmi pravděpodobné, že dojde k dalším změ-
nám. Včas jezdí pouze asi polovina modrých 

dokončení ze strany 1 spojů, v ranní špičce je dojezd podle jízdního 
řádu vzácností. Autobusy přijíždějící do Pra-
hy bývají již často plné, vystresovaní řidiči 
občas některé pražské zastávky vynechají, 
na pražské cestující bývají nerudní. Přestože 
frekvence spojů je obrovská, celá řada bře-
ziněveských raději vyčká na  linku 103, která 
jezdí na čas a autobus je na nástupní zastávce 
prázdný.

Co na to Březiněves?
Zástupci iniciativy „Ládví není autobusák“ 
v květnu jednali se zástupci obcí a městských 
částí, které leží v  trase modrých autobusů 
z Mělníka a Neratovic, a  snažili se získat je-
jich podporu. Zdeněk Korint, místostarosta 
Březiněvsi a  předseda komise pro dopravu 
k  jednání říká: „Mám pochopení pro to, že 
občané Kobylis vnímají náhlý nárůst dopra-
vy negativně, ale naší městskou částí denně 
projede 15 tisíc vozidel a z našeho pohledu je 
tedy nárůst minimální. Přímý efekt pro ob-
čany je spíše pozitivní, spojů je výrazně více, 
a pokud se v důsledku nárůstu veřejné dopra-
vy sníží zátěž individuální dopravou, bude to 
pro Březiněves jen dobře.“ K požadavku ini-
ciativy, aby všechny modré autobusy končily 
v Letňanech, Korint dodává: „Takové generál-
ní řešení je pro nás nepřijatelné, protože by 
nebylo ve prospěch našich obyvatel. Můžeme 
se bavit o  nějakých kompromisech, ale trvá-

me na  tom, aby modré 
autobusy, které zastavují 
v naší městské části, kon-
čily na  Ládví, jedná se 
o  naši spádovou oblast. 
Třeba u  rychlíkové lin-
ky 349, která Březiněv-
sí jen projíždí, bychom 
podpořili odklon na  D8 
a Cínoveckou, zakončení 
v  Letňanech by se nám 
zdálo i celkem logické.“

Linka 103
Mezi březiněveskými 
občany se opakovaně 
objevují obavy o  osud 
linky 103. Podle do-

stupných informací v  tuto chvíli ani ze stra-
ny ROPIDu, ani od  kompetentních osob 
na  magistrátu nebyl vznesen žádný požada-
vek, aby byla naše klíčová linka zrušena nebo 
omezena. Postoj starosty Březiněvsi Ing.  Jiří-
ho Haramula je jednoznačný: „Bez ohledu 
na  to, jakým způsobem bude do  budouc-
na vyřešena příměstská doprava z  Mělníka 
a  Neratovic, budu vždy kategoricky trvat 
na  zachování linky provozované dopravním 
podnikem, která bude začínat v  Březiněvsi 
a  naše občany pohodlně doveze na  Ládví. 
Bylo by ostudné, kdyby se Praha vzdala do-
pravní obslužnosti jedné ze svých částí. O ru-
šení linky 103 nemůže být řeč.“
Pilotní projekt spojení Středočeského kraje 
s  Prahou by měl být podle zástupců společ-
nosti ROPID vyhodnocen na podzim tohoto 
roku. Ke  zhodnocení, nakolik jsou posílené 
příměstské autobusy pro naše občany příno-
sem a jaký dopad mělo jejich zavedení na in-
tenzitu osobní dopravy, přistoupí i úřad měst-
ské části Praha-Březiněves. Podle výsledků 
stanoví radnice své priority pro další jednání.

Martin Převrátil

Zpravodaj vyhlášen nejlepším občasníkem
Ve  čtvrtek 21. května byly v  měšickém Centru volného času slavnostně vyhlášeny výsledky 
prvního ročníku soutěže radničních zpravodajů, pořádané internetovým magazínem M-regi-
on.cz. Odborná porota vybírala vítěze ve dvou kategoriích, mezi měsíčníky a občasníky. K naší 
velké radosti se Březiněveský zpravodaj stal celkovým vítězem ve  druhé zmíněné kategorii, 
za námi skončil Jenštejnský občasník následovaný Tišickými rozhledy. V kategorii měsíčníků 
si diplomy odnesly Čelákovice, Mělník a Úvaly, v hlasování čtenářů zvítězil Baštěcký zpravodaj.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří svým dílem napomohli vzniku zpravodaje 
a  v  uplynulých čtyřech letech přispívali k  jeho vydávání. Ukazuje se, že i  v  éře internetu 
a v relativně malém samosprávním celku, jakým je Březiněves, má vydávání vlastního tištěné-
ho periodika smysl.

Martin Převrátil 
šéfredaktor

www.facebook.com/brezineves

Autobusové spojení s Ládvím posílilo

Autobus 103 na konečné v Březiněvsi Foto: Martin Převrátil

Věděli jste, že…
•   Předchůdkyně linky 103 byla zavedena 

již v roce 1931, tehdy však pod písme-
nem E. Vedla z Kobylis do Ďáblic.

•   Linkou 103 se stala až po válce, v roce 
1951, kdy vedla z Bulovky přes Kobylisy
a Ďáblice do Letňan.

•   Do Březiněvsi jezdí linka 103 od 28. led-
na 2001. Nahradila původní linku 258. 

•   K poslední změně došlo s otevřením 
stanice metra Ládví 25. června 2004.
Tehdy přestala 103 sjíždět na Palmovku 
a získala konečnou právě na Ládví. 

•   Délka současné linky z Ládví do Bře-
ziněvsi je 6,5 kilometru, doba jízdy by 
měla být 15 minut.

•   Ve směru z Březiněvsi na Ládví má trasa 
13 zastávek, opačným směrem pouze 12, 
vynechána je zastávka Třebenická.
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Rozpočet Březiněvsi na rok 2015

Koupání ani letos nepodraží

Po  několikaměsíčním fi nančním provizoriu, 
způsobeném opožděným schválením celo-
pražského rozpočtu, mohlo zastupitelstvo 
MČ Praha-Březiněves na  svém březnovém 
zasedání konečně schválit i  vlastní rozpočet 
na rok 2015. Ten je tradičně koncipován jako 
vyrovnaný, se schválenými příjmy i  výdaji 
ve výši 12,3 milionu korun. Oproti roku 2014 
se jedná o nárůst o přibližně 2 % a ani letos 
nedochází v rozpočtu k větším strukturálním 
změnám. Na  straně příjmů zůstává nejvyš-

V pátek 5. června byla zahájena sezóna na re-
kreačním rybníku. Vstupné zůstalo pro letošní 
léto nezměněno, tedy 40 Kč pro děti a 70 Kč pro 
dospělé na celý den. Občané s trvalým poby-
tem v Březiněvsi mají vstup zdarma. V areálu 
je v provozu kurt na plážový volejbal a stánek 
s občerstvením. Motorizovaní návštěvníci by si 
měli dát pozor, kde své auto nechají stát. Ulice 

ší položkou kompenzace za  provoz skládky 
A.S.A., která by opět měla pokrýt přibližně 
polovinu rozpočtu. Do budoucna je však ten-
to významný příspěvek ohrožen. 
Díky mimořádné adresné dotaci na ozdravný 
pobyt došlo k  procentuálně nejvyššímu ná-
růstu u položky fi nancování volného času dětí 
a mládeže. Více peněz půjde také do kultury 
a školství a do sociální oblasti. Naopak o něco 
méně prostředků bylo alokováno stavební ko-
misi, je ale třeba počítat s  dalšími možnými 

U Parku je obytnou zónou, ve které je možné 
parkovat pouze na  vyznačených parkovacích 
stáních. Lokalita je monitorována policií a ka-
merovým systémem a za špatné stání hrozí ři-
dičům pokuta, při bránění průjezdu či otáčení 
autobusů dokonce odtažení vozidla. Koupání 
v areálu je na vlastní nebezpečí.

-red-

výdaji v řádu statisíců, které by byly spojené 
se spoluúčastí na potenciálně získaných gran-
tech, dotacích či rozvojových záměrech obce. 
Vedlejší činnost obce, tedy především zisk 
z pronájmů, by na druhé straně měla přinést 
do pokladny více než 400 tisíc korun.

Ing. Jan Vocel
předseda fi nančního výboru

MČ Praha-Březiněves

Na Hlavní 
budou nové 
stromy

V  polovině dubna došlo k  vykácení osmi 
hlohů v  ulici Na  Hlavní. Předseda komise 
životního prostředí MČ Praha-Březiněves 
Ing. Martin Javorník k tomu říká: „Hlohy byly 
napadeny virovými a houbovými chorobami 
a trpěly. Jejich zdravotní stav zhoršilo i umís-
tění vedle velmi rušné silnice, byly staré a už 
neplnily ani zkrášlující funkci. Proto jsme se 
rozhodli pro jejich pokácení.“ Místo po vyká-
cených hlozích nezůstane prázdné, předpo-
kládá se, že v dohledné době by je měly na-
hradit rezistentnější dřeviny, například okras-
né třešně. Samotné kácení si vzalo na starost 
devět členů našeho hasičského sboru a nebylo 
tedy třeba najímat externí fi rmu.

-map-

Stav hlohů byl tristní Foto: Martin Javorník

Stručně
•  Pískoviště na  dětském 

hřišti u  rybníku Pokor-
ňák se dočkalo renovace. 
Z  rozpočtu městské části byly 
zakoupeny čtyři kubické metry 
vypraného a  tříděného písku. 
Použitý materiál je certifi ko-
vaný pro použití na  dětských 
pískovištích.

•  Na konci března došlo k ploš-
nému čištění březiněveských 
ulic od  psích exkrementů. 
K  tomuto účelu byly objedná-
ny dva mobilní vysavače. Část-
ka, která byla z rozpočtu měst-
ské části za  čištění zaplacena, 
by mohla být využita daleko 
účelněji, pokud by majitelé 
po  svých psech a  psících při 
venčení důsledně uklízeli.

•  V ulici V Křepelkách přibyly vedle nedávno instalo-
vaného kontejneru na ošacení také nové kontejnery 
na  tříděný odpad. Obyvatelům okolních ulic se tak 
cesta s plastovým nebo papírovým odpadem o něco 
zkrátila.

-red-

Kurt na plážový volejbal v letních měsících nezahálí Foto: Martin Převrátil
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Přechod u autobusové
zastávky bude přisvětlen

V některých částech Březiněvsi byla 
rychlost omezena na 30 km/h

Přechod Na Hlavní Foto: Martin Převrátil

Podle informací odboru rozvoje a fi nancová-
ní dopravy Magistrátu hl. města Prahy z kon-
ce dubna by mělo být ještě v  průběhu roku 
2015 vybudováno přisvětlení přechodu pro 
chodce v ulici Na Hlavní v těsné blízkosti au-
tobusové zastávky Na  Boleslavce. Technicky 
bude zvýraznění přechodu zajištěno použitím 
lamp s jiným teplotním odstínem světla, než 
jaký využívá veřejné osvětlení, vyšší inten-
zitou světla a  jeho specifi ckým nasměrová-

ním. Chodec je při použití této technologie 
osvětlen ze směru jízdy vozidla a je ve velkém 
kontrastu vůči tmavšímu pozadí, tedy z pozi-
ce řidiče mnohem lépe viditelný. Přisvětlení 
bude fi nancováno z položky BESIP rozpočtu 
hlavního města a  mělo by výrazně přispět 
k bezpečnosti chodců, kteří přechod využívají 
v brzkých ranních nebo večerních hodinách.

-red-

V severozápadní části Březiněvsi probíhá již 
přes dvě desetiletí postupná výstavba rodin-
ných domů. Podle několika architektonických 
konceptů zde bylo nezávisle na  sobě vybu-
dováno vícero větších obytných souborů. 
Některé části nejsou vybaveny chodníky, 
a proto fungují jako obytné zóny, ve kterých 
je rychlost omezena automaticky vyhláškou 
na 20 km/h. V  jiných částech chodníky jsou 
a nelze je tedy za obytnou zónu uznat, přes-
tože charakter ulic a  uspořádání domů jsou 
prakticky stejné jako v  obytných zónách. 
Donedávna zde platila maximální rychlost 

Nové značky Foto: Martin Převrátil

LÉTO V CVČ MĚŠICELÉTO V CVČ MĚŠICELÉTO V CVČ MĚŠICE

Kurzy plavání i o prázdninách!!! 
Pro více informací:  www.cvcmesice.cz   tel.: 733 111 865

Příměstské tábory na motivy �lmů pro děti!!!

INZERCE

50 km/h. Řidiči pak ale bohužel často nere-
spektovali vjezdy do obytných zón, ve kterých 
nezpomalili a jezdili výrazně rychleji než výše 
zmíněnou dvacítkou. V  zájmu celkového 
zklidnění dopravy a především z důvodu zvý-
šení bezpečnosti občanů žijících v této oblasti, 
jakožto i dětí navštěvujících mateřskou školu, 
byla v ulici K Březince a v částech ulic Joha-
nitská a Vzdálená snížena maximální povole-
ná rychlost vozidel z 50 na 30 km/h. Jedná se 
o místa, která těsně navazují na obytné zóny. 
Omezení rychlosti by mělo být v budoucnu – 
po získání stavebního povolení – podpořeno 
vybudováním zpomalovacích prvků ve  zmí-
něných ulicích při vjezdu z ulice Na Hlavní. 
Komise dopravy MČ Praha-Březiněves děku-

je řidičům za respektování povolené rychlosti 
nejen na zmíněných komunikacích, ale i všu-
de jinde. Zároveň si všem dovolujeme znovu 
připomenout, že při výjezdu z  obytné zóny 
neplatí tzv. pravidlo pravé ruky. Pokud řidič 
opouští obytnou zónu (např. vyjíždí z  ulice 
Za  Sadem do  ulice K  Březince), dává před-
nost všem vozidlům a dokonce i organizova-
ným skupinám chodců (vozidlo jedoucí ulicí 
K Březince má vždy přednost před vozidlem 
vyjíždějícím z obytné zóny, tedy z ulic Za Sa-
dem, V Křepelkách, Na Poli).

Zdeněk Korint
předseda komise dopravy

MČ Praha-Březiněves
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Schodiště spojující autobusovou zastávku se vstupem do restaurace a obchodu se po poslední zimě ocitlo v havarijním stavu. Rozbité 
stupně mohly být zejména pro starší chodce potenciálně nebezpečné, proto bylo třeba přistoupit k rychlé rekonstrukci. Ta zahrnovala 
vybudování nových železobetonových základů, instalaci nových stupňů a obrubníků. Vedle toho bylo vyměněno i nevyhovující zábradlí.

-red-

Stejně jako v minulých letech, i letos jsme se 
s naším družstvem zúčastnili soutěže hasičské 
všestrannosti o pohár starosty Letňan. Skon-
čili jsme sice pátí, ale je třeba dodat, že klání 
bylo tentokrát velmi vyrovnané a za nejlepším 
týmem jsme zaostali jen o pár bodů. Umístě-
ní na pátém místě je v každém případě v po-
rovnání s předchozími lety, kdy se nám tolik 
nedařilo, velkým úspěchem. A  to úspěchem 
zaslouženým, protože celé naše soutěžní 
družstvo předvedlo kvalitní výkony, zejména 
v  nejnáročnějších disciplínách Požár objek-
tu a  Dopravní nehoda se zraněním. Medai-
le nám letos sice utekla o pověstný vous, ale 
každopádně je to motivace k tomu, abychom 
se dále zlepšovali a příští rok na ni třeba už 
dosáhli.
 

Petr Petrášek
velitel SDH Praha-Březiněves

Hasiči soutěžili v Letňanech

Tým březiněveských hasičů Foto: SDH Praha-Březiněves

Oprava havarijního schodiště

Schodiště v únoru, březnu a dubnu Foto: Martin Převrátil

Z MČ Praha 8: Začala revitalizace
Karlínského náměstí
Hlavní karlínské náměstí, které-
mu dominuje kostel svatého Cy-
rila a  Metoděje, se po  dlouhých 
letech chátrání konečně dočkalo 
rekonstrukce. Ta začala v  březnu 
a  dotkne se postupně celé plo-
chy parku na  náměstí. Nej-
prve byly vykáceny dřeviny, 
z nichž řada byla nemocná a své-
mu okolí nebezpečná. Všechny 
vykácené stromy budou nahraze-
ny novými. Nyní přichází na řadu 
rozebrání všech komunikací 
v  parku, demolice budovy tech-
nického zázemí a  rekonstrukce 
kašny. Kompletní proměny a mo-

derních herních prvků se dočká 
dětské hřiště v  severní části par-
ku, který v posledních letech spíše 
než dětem sloužil bezdomovcům 
a  narkomanům. Park bude zahr-
novat také sportoviště pro veřej-
nost s prvky fi tness. Kostel dostane 
nové slavnostní osvětlení a stávají-
cí bistro bude přeměněno na veřej-
né záchodky. Celkový rozpočet re-
vitalizace činí přibližně 50 milionů 
korun, drtivou většinu této částky 
pokryje dotace z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj.

-map-Park je v současnosti pro veřejnost uzavřen Foto: Martin Převrátil
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Den vítězství nad nacismem je především 
mezi školáky spolu s prvním májem asi nej-
oblíbenějším státním svátkem. Na  začátku 
května začíná být konečně opravdu hezky, 
a  tak není problém strávit celý den venku. 
Děti mohou školní lavice vyměnit v  lepším 
případě za míč, v horším za počítač, dospělí 
se rádi posadí s knihou na verandu. 
 My jsme se doma rozhodli, že bude-
me grilovat. Něco málo po dvanácté jsme se 
usadili ke stolu a vzápětí začala máma serví-
rovat bílé klobásky, vepřové špízy a nakonec 
grilovaný hermelín. Slunce parádně hřálo 
sa moje tělo si ještě nestihlo uvědomit, že jsem 
silný alergik, a tak mi ani nevadila vůně kvě-
tin v rozpuku. Tichým sousedstvím se krom 
málo zřetelného hučení nedaleké dálnice nesl 
jen idylický zpěv ptáků. 
 Z ničeho nic se ozval hlasitý bzučivý, ne-
třeba říkat nepříjemný zvuk. Co to je, dívali 
jsme se jeden na druhého. 
 Letadlo? Ne, to ne. Na letadla jsme si už 
dávno zvykli, navíc jsou slyšet pár sekund, 
než zmizí z  dohledu a  hlavně doslechu. Tak 
co to tedy je? Že by si obří africké včely uděla-
ly hnízdo pod naší střechou? Ne, to je… to je 
prostě hovadina. Tak co, co to tedy je?
 Těm bystřejším z nás to došlo.
 „Sekačka,“ oznámil jsem ostatním.
 Jednoho z našich sousedů nenapadlo nic 
lepšího, než v  poledne na  státní svátek začít 
sekat trávu. 
 Nejdříve jsme jen nechápavě zakroutili 
hlavou, přišlo nám to spíše absurdní než po-
buřující, to jsme ale netušili, co ještě přijde. 
Pár minut po prvním sousedovi se přidal dal-
ší. 
 „A máme to stereo,“ ušklíbl se technicky 
zaměřený otec. Všiml jsem si, že mu na čele 

Fejeton: Den vítězství
začíná pulzovat drobná žilka. Ta žilka, co se 
objevovala s každou pětkou, co jsem kdy při-
nesl ze školy. Tato souvislost mi došla, až když 
po mně převzal štafetu mladší bratr a já nabyl 
role nezávislého pozorovatele.
 Žilka se zvětšila, zmohutněla a  zvýšila 
výkon, když se objevil nový zdroj stejného 
zvuku a my s hrůzou zjistili, že už třetí sou-
sed v průběhu dvaceti minut zapnul sekačku. 
Táta rudl, máma se jen bezmocně rozhlížela 
po  okolních zahradách a  mladší bratr, do  té 
doby pohledem zabořený do obrazovky mo-
bilního telefonu, trefně glosoval: „No ty vole.“ 
Byli jsme v zajetí motorového řevu. 
 K  dovršení vší 
absurdity se nako-
nec přidal i  sou-
sed přes ulici, ten 
ale třímal sekačku 
strunovou, její vyšší 
a  intenzivnější tón 
nám tedy, když už 
nic jiného, alespoň 
ozvláštnil již ohra-
nou písničku. 
Zhruba po  hodině 
umlkl poslední stroj. 
Náš krásný volný 
den nakonec nebyl 
až tak krásný. 
Nic strašného se sa-
mozřejmě nestalo, 
tu dvouhodinovku 
monotónní sym-
fonie jsme přežili, 
stejně tak by ale naši 
sousedé neutrpěli, 
kdyby s  ohledem 
na ostatní lidi trávu 

nezačali sekat ve  dvanáct na  státní svátek. 
Je jistě hezké a záslužné, když se lidé snaží 
zušlechťovat svou parcelu, a tím i celé sou-
sedství, vedle kultivace zahrady by se ale 
nemělo zapomínat na kultivaci mravní. Dě-
lat rámus sekačkou nebo třeba cirkulárkou 
v době oběda, ať už běžnou neděli, nebo tře-
ba na Den vítězství, prostě není slušné. 
Ospravedlňování se ve stylu „když může on, 
můžu já“ nelze brát jako přípustné, každý 
musí začít sám u sebe. A čím víc lidí si toto 
uvědomí, tím lépe se nám všem bude vedle 
sebe žít.

-och-

 Ilustrační foto

Trattoria Famiglia
R E S T A U R A N T

Vaření z italských ingrediencí podle originálních receptur.
Pizza z pece dovezené přímo z Itálie.
Restaurace 90 míst a zahrádka 100 míst.
Polední menu po-pá od 89,- Kč.

Rozvoz zdarma
do lokalit

Březiněves
Ďáblice

Bášť
Hovorčovice

Nabízíme:
free wifi
dětský koutek a hřiště
parkoviště
bezbariérový přístup
soukromé oslavy

svatby
firemní akce
degustace
platba platebními kartami 
platba stravenkami

Rezervace
a rozvoz

Na Hlavní 2, Praha 8 - Březiněves                                                                Pondělí - Neděle: 11 - 23 hod.

+420 266 314 466, +420 730 845 000
rezervace@trattoriafamiglia.cz

Nová italská restaurace v Březiněvsi

Bořanovice
Líbeznice

Měšice
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Na  to, že někteří z  nás vyvážejí trávu ze 
zahrad a  jiný odpad na  místa, o  kterých 
si myslí, že zůstanou zraku ukryta, jsme si 
už tak nějak zvykli. Dokud se na to nepři-
jde, je těmto chytrákům srdečně jedno, že 
tím soustavně otravují své okolí a zatěžují 
společný rozpočet. Zdá se ale, že ze zba-
vování se vysloužilých věcí se stává adre-
nalinový sport. Jak jinak si vysvětlit, že se 
někdo zbaví ledničky přímo na  náměstí, 
v dosahu kamery, která je na střeše úřadu? 
Kreativnímu jedinci, který ušetřil benzín 
za cestu do sběrného dvora, gratulujeme. 
Lednice byla i v tomto případě zlikvidová-
na na náklady nás všech.

-red-

Fotoglosa

Foto jara
Slunečné počasí provázelo letošní program 
ke Dni dětí. Vedle jiných radovánek si malí 
i větší užili oblíbenou hasičskou pěnu.  Fo
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Fotbalový A-tým Březiněvsi si již dvě kola 
před koncem jarní části zajistil vítězství a tím 
pádem i postup do vyšší soutěže. Rozhodující 
náskok na čele tabulky získali naši fotbalisté 
bezgólovou domácí remízou nad v  tabulce 
druhým Zlíchovem. Stalo se tak 30. května 
na domácí půdě a oslavy mohly propuknout 
v plné síle. Na cestě za úspěchem předvedl náš 
tým vynikající výkony, včetně na této úrovni 
nevídaného vítězství 18:0 nad béčkem Sto-
důlek. Zatímco ještě před pár lety muži hrá-
li tu úplně nejnižší soutěž, v příští sezóně již 
budou o  tři úrovně výš. Čekají na  ně opět 
o  něco silnější soupeři včetně týmů, ve  kte-
rých hrají i velká fotbalová jména let nedáv-
no minulých. Březiněveští fanoušci fotbalu se 
určitě mají na co těšit.

-map-

Dne 23. května se na březiněveském rybníku Pokorňák opět konaly rybářské závody. Zúčast-
nilo se jich 20 soutěžících, z toho čtyři mládežníci do 15 let. Po losování míst byly závody 
v devět hodin zahájeny a hned samotný úvod byl překvapivý co do počtu ulovených ryb. 
Do střídání míst v 11 hodin  soutěžící na háčcích vytáhli z vody 24 kaprů. Do 13 hodin, 
kdy závod končil, se na první místo propracoval Ondra Čížek, člen sdružení z řad mládeže. 
Celkem nachytal 240 cm ryb. Čest dospělých rybářů zachraňoval Jaroslav Fiala s výsledkem 
108 cm ryb. Rybářské sdružení Březiněves děkuje všem zúčastněným a zve všechny zájemce 
o tento sport na další závody, které se budou konat 20. června od 8 hodin rovněž na Pokor-
ňáku. Soutěž bude tentokrát zaměřena na odchyt drobné plevelné ryby.

Výbor rybářského sdružení Březiněves

Muži Březiněvsi postupují do I.A třídy

Rybářské závody přinesly spoustu úlovků

INZERCE

Fotbalisté oslavují, ve vzduchu trenér Jan Trousil Foto: Martin Převrátil

Ondřej Čížek přebírá cenu Foto: RS Březiněves

I. TURNUS 7.–10. 7. 2015 • OLYMPIÁDA – sportujeme ze všech sil

II. TURNUS 13.–17. 7. 2015 • TENISOVÁ ŠKOLA
  • MÁME RUČKY ŠIKOVNÉ – tvořivé dílny

III. TURNUS 20.–24. 7. 2015 • TENISOVÁ ŠKOLA
  • MÁME TADY HAWAJ – není tanec jako tanec

IV. TURNUS 3.-7. 8. 2015 • MILITARY – pro zvídavé a odvážné kluky
  • LETNÍ ZUMBApárty

V. TURNUS 10.-14. 8. 2015 • TENISOVÁ ŠKOLA
  • OD PRAVĚKU K SOUČASNOSTI – vybubnujeme si skvělou atmosféru
  • MINITÁBORNÍČCI – tábor pro nejmenší (od 4 let)

Sportovní centrum Březiněves, U Parku 1, 182 00 Praha 8, info@fi tpuls.cz, tel. 775 384 818, www.fi tpuls.cz

Pokud zůstane Vaše dítě o prázdninách v Praze a Vy nevíte, jak se mu postarat o zábavu, můžete využít

Pulsíkuv prímestský tábor

skvělou atmosfé

letak_tabory_180x100_TISK.indd   1 13.3.2015   14:04:46
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 Kalendář akcí červen - září 2015
20. června I. ročník březiněveské rodinné neckyády, rekreační rybník, začátek 14 hodin

20. června Rybářské závody na rybníku Pokorňák, začátek 8 hodin

11. července 6. ročník společenského tenisového turnaje čtyřher, začátek v 9 hodin

19. – 13. srpna Soustředění fotbalové mládeže v Nymburku

29. – 30. srpna VI. ročník memoriálu B. Hejny v kopané přípravek

1. září Nábor nových hráčů ročníků 1998-2010 do všech mládežnických družstev oddílu kopané TJ Březiněves

Jak se stavělo nákupní centrum

14. list
opadu 2014

25. list
opadu 2014

7. prosinec 2014
20. prosinec 2014

16. února 2015

31. brezna 2015

Foto: Martin Převrátil
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GRATULUJEME jubilantům
V dubnu, květnu a červnu oslavili či oslaví významné životní jubileum tito občané:

LADISLAVA POUPĚTOVÁ, VĚRA VOLRÁBOVÁ, LADISLAV BORTL,
MILAN BREJCHA, MIROSLAV MACHÁČEK, FRANTIŠEK ŠAMAJ,

ZDENĚK VAŠÁTKO, ŠTEFAN ZLATOHLAVÝ, MILOSLAV ŽEŽULÍK

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

INZERCE

Střípky z kroniky: Kulatá výročí událostí malých i velkých
1935 – před 80 lety
•     8. dubna bylo pro 8 nezaměstnaných při-

děleno 6 poukázek stravovacích à 10 Kč 
a 25 bochníčků chleba à 1 kg.

1945 – před 70 lety
•    Do osvobozeného státu se vrátil náš drahý 

president Dr. Beneš. Tisícové davy ho dne 
16. května 1945 vítaly, nadšeně jásajíce a za-
sypávajíce ho kvítím radosti a vděčnosti.

 
•    18. května v hostinci u Bečvářů byl zvolen 

12ti členný místní národní výbor. Všichni 
zvolení členové M.N.V. jsou členy komu-
nistické strany československé.

•   Dne 3. června 1945 byla v místě založená 
skupina Svazu české mládeže. Na ustavu-
jící schůzí bylo zaregistrováno 49 členů 
z místní mládeže.

•    Dne 13. června 1945 se v obci v počtu 79 
mužů umístila posádka zásobovacího od-
dílu Rudé armády. Posádka v obci po dobu 
ubytování se velice přátelsky chovala, ne-
bylo žádných stížností. Dne 17. června 
1945 časně ráno posádka z obce odjela.

1950 – před 65 lety
•    6. května - Bylo pořádáno biografi cké 

představení „Pád Berlína“.
•    28. června – Dnes byl vystrojen slavnostní 

oběd pro děti v mateřské školce na počest 
ukončení školního roku.

1965 – před 50 lety
•    V rámci 20. výročí osvobození republiky 

byly upraveny chodníky a  to tak, že se 
posypaly kamennou drtí.

1980 – před 35 lety
•    V  předvečer 1. máje uspořádal TJ Sokol 

Březiněves lamiónový průvod pro nej-
menší. Vyvrcholení průvodu bylo zapále-
ní Mírového ohně u hasičské nádrže.

1990 – před 25 lety
•    V  letošním roce nastává po  revoluci čas 

změn i v naší obci. Pád vlády způsobil, že 
i v naší obci došlo k rázným změnám.

2000 – před 15 lety
•       V červnu Klub žen a Sbor dobrovolných

 hasičů za fi nančního přispění MÚ uspo-
řádaly „Den dětí“. 

•   Dolňačky - Horňačky: po 15ti letech ženy 
obnovují zápas žen v  kopané. Vyhrály 
„Dolňačky“ 8:1.

2005 – před 10 lety
•    30. dubna se koná pálení čarodějnic. … 

Shlédli jsme také vystoupení tanečnice 
s  hadem a  břišní tanečnice, která se líbila 
hlavně mužskému zastoupení. … Ve 21.15 
hodin byl nádherný ohňostroj, který za-
končil bohatý program. 

•    5. května se započalo s  novou výsadbou 
stromů okolo hřiště a podél hlavní silnice. 
U hlavní silnice byly vysázeny břízy, kolem 
hřiště se vysazují duby.

•    8. května - 60. výročí osvobození naší re-
publiky. Sbor dobrovolných hasičů uctil 
památku padlým čestnou stráží u pomní-
ku padlých. 

2010 – před 5 lety
•    Volby do  Poslanecké sněmovny se kona-

ly 28. a 29. května. Výsledky voleb: TOP 
09 – 167 hlasů, ODS – 144 hlasů, ČSSD 
– 96 hlasů, Věci Veřejné (VV) – 68 hlasů, 
KSČM – 51 hlasů. 

Z březiněveské kroniky vybral
Martin Převrátil

již od 299 Kč za měsíc
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 s přispěním Trattoria Famiglia

V pondělí 13. dubna byla po rekonstrukci uvedena do provozu 
restaurace na rohu ulic Na Hlavní a U Parku, tradičně zvaná Pod 
Lipami. Jméno Trattoria Famiglia, které nyní restaurace nese, 
napovídá, že podnik se orientuje především na italskou kuchyni: 
vedle pizzy z nově postavené pece nabízí širokou škálu těstovin 
a středomořských pokrmů. Nechybí ani polední nabídka, která 
je částečně měněna každý den a zčásti obsahuje speciality spo-
lečné vždy pro celý týden.

Jako předzvěst oslav konce války proběhl 18. dubna v  Březiněv-
si historický den s bojovou ukázkou z pražského povstání v roce 
1945. V parku vyrostlo německé velitelství a několik vojenských 
táborů. Vydařený program, který sledovaly stovky místních i přes-
polních, připravil klub vojenské historie ArmFort. Vedle samotné 
rekonstrukce boje došlo na zasvěcené představení uniforem vojen-
ských jednotek, módní přehlídku či výstavu funkční bojové tech-
niky a zbraní. Součástí dne bylo také položení věnců k pomníku 
padlým v ulici Na Hlavní. Starosta městské části Ing. Jiří Haramul 
poté slavnostně zasadil na náměstí lípu svobody.

Otevření nákupního centra Nová tvář restaurace

70. výročí květnového povstání

Letošní pálení čarodějnic doprovázelo i přes nepříznivou předpověď 
příjemné slunečné počasí. Na  pódiu se jako první představila sku-
pina ABBA Revival se směsicí nestárnoucích hitů švédské popové 
legendy. Tanečník Honza Onder s  partnerkou rozpumpoval děti 
pod pódiem, oba protagonisté se pak desítky minut ochotně fotili 
a podepisovali. Na koupališti se již tradičně opékaly buřty, vyrostl tu  
i skákací hrad a nafukovací skluzavka. Po velkolepém ohňostroji se 
nástrojů ujala – také již tradičně – kapela Karyna. O návštěvníky ne-
byla nouze, o  čemž svědčí i  to, že v  závěru večera došlo ve  stánku 
všechno pivo.

V první dubnový den zahájilo provoz nákupní centrum Březině-
ves, které ve velmi krátké době vyrostlo v těsné blízkosti naší měst-
ské části. Slavnostního otevření supermarketu Billa, ke kterému 
došlo o den dříve, se zúčastnili i oba místostarostové naší městské 
části. Ing. Vladimír Jisl (na fotografii vlevo) společně s manažery 
řetězce popřáli nákupnímu centru mnoho spokojených zákaz-
níků. Vedle supermarketu jsou součástí nákupního centra také 
lékárna, prodejna tabáku Efko a  drogerie Teta. Část prodejních 
prostor na své nájemníky ještě čeká.

Čarodějnice


