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750 tisíc
korun ročně
Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,
chtěl bych se dnes zastavit u problému,
který není na první pohled tak patrný jako
třeba vysoká dopravní zátěž či církevní
restituce, ale který nás již delší dobu trápí
a jehož dopad na hospodaření Březiněvsi
je značně nepříznivý.
Naše městská část má v současné době
oficiálně přibližně 1350 obyvatel. Tvoří je
občané ČR, kteří u nás mají trvalé bydliště, a cizinci s přiznaným trvalým pobytem.
Počet osob reálně bydlících v Březiněvsi je
ale výrazně vyšší, odhadem o 300 až 400,
a toto číslo v průběhu času stále narůstá. Jde především o ty, kteří si ponechali
po přestěhování do Březiněvsi své původní trvalé bydliště, a do našich oficiálních
statistik se tak nedostanou. Což by samo
o sobě ani tolik nevadilo, zakopaný pes je
v tom, že každá městská část dostává z rozpočtu Prahy peníze na fungování právě
podle počtu obyvatel. Příspěvek činí 2400
korun ročně na hlavu, tedy na každého
obyvatele s trvalým bydlištěm. A tím se
dostáváme k číslu z titulku. Ročně náš rozpočet přichází o přibližně 750 tisíc korun,
které by nám Praha vyplatila, pokud by se
k trvalému pobytu přihlásili všichni, kdo
u nás skutečně bydlí. A není to zanedbatelná částka.
Přitom z řady činností hrazených z rozpočtu profitují všichni, i ti, za které příspěvek pobírá třeba jiná městská část. Jde
třeba o údržbu chodníků, zeleně, sportovišť či přistavování kontejnerů. Na druhou
stranu osoby bez trvalého bydliště přicházejí o řadu výhod, které s sebou bydlení
v Březiněvsi přináší, ať už jde o příspěvky
na ozdravné pobyty, nárok na umístění
dětí do školských zařízení či možnost vyřídit řadu záležitostí přímo v místě. A přicházejí v neposlední řadě také o právo rozhodovat ve volbách o tom, kdo městskou
část, ve které žijí, povede.
Nemyslím, že lze docílit stavu, kdy budou
všichni obyvatelé Březiněvsi mít v naší
městské části také trvalé bydliště. Byl bych
nicméně velmi rád, pokud by se nám
do budoucna podařilo zmíněný nepříznivý trend zvrátit.
S přáním všeho dobrého
Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

•
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Rozšíření školky je na obzoru
Mateřská škola v Březiněvsi byla uvedena do provozu v září 2012.
V současnosti pojme 53 dětí, což ovšem zdaleka nepokrývá ani potřebu
městské části. Nyní se však blýská na lepší časy.
Přirozený demografický vývoj a stěhování zejména mladých rodin do Březiněvsi vyvolaly
tlak na místa pro děti v mateřských i základních školách. Vlastní škola je zatím hudbou budoucnosti, školka ale brzy završí druhý rok svého fungování. Její stávající kapacita ale nestačí
a s ohledem na demografický vývoj zřejmě

ani do budoucna stačit nebude. Zastupitelstvo
městské části Praha-Březiněves proto již v roce
2012 požádalo Magistrát hlavního města Prahy
o dotaci na dostavbu MŠ, respektive přístavbu
dalšího pavilonu.
pokračování na straně 3

K mateřské škole by měl v dohledné době přibýt další pavilon

Foto: Martin Převrátil

Přijďte k volbám do Evropského parlamentu
V pátek 23. a v sobotu 24. května se budou
v České republice konat historicky třetí volby do Evropského parlamentu. Přestože by se
na první pohled mohlo zdát, že se jedná o volby
spíše okrajové, opak je pravdou. Námi zvolení
zástupci mohou aktivně ovlivňovat evropskou
legislativu, která v mnoha oblastech zasahuje
do života nás všech. Měli by se také starat o to,
aby české zájmy, české výrobky nebo
česká práce byly v Evropě brány vážně.
Ve volbách letos kandiduje 39 politických subjektů a kandidátky jsou stejné
pro celou Českou republiku. Celkově
bude za ČR zvoleno 21 europoslanců.
Při posledních evropských volbách
v roce 2009 byla účast občanů v Březiněvsi 43 %, přičemž celorepublikový
průměr činil pouhých 28 %. Jak v naší

městské části, tak i na celostátní úrovni zvítězila tehdy ODS, následovaná ČSSD a KSČM.
Vzhledem k vývoji na politické scéně a dosavadním prognózám lze předpokládat, že letos
budou výsledky diametrálně jiné.
Pojďte volit a vyberte ty kandidáty, kteří mají
šanci v Evropě uspět!
-red-
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Nový občanský zákoník přehledně: Sousedské vztahy
Nový občanský zákoník, platný od 1. ledna
tohoto roku, upravuje pravidla vzájemného
soužití mnohem podrobněji, než tomu bylo
dříve. Minule jsme se soustředili na nájemní
vztahy, tentokrát se budeme věnovat vztahům
sousedským.
Přinášíme přitom přehled základních změn
zejména v těch oblastech, které se většiny
obyvatel Březiněvsi bezprostředně týkají,
ať už jde o pohyb zvířat, vysazování stromů
na hranicích pozemků či staveb.

Domácí zvířata a věci na cizím pozemku
Zodpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou zvířetem nese jeho majitel. V případě, že
bylo zvíře svěřeno někomu dalšímu, kdo se
o něj měl v době nepřítomnosti majitele starat, a zvíře způsobilo škodu, jsou spoluzodpovědní oba (majitel i osoba, které bylo zvíře
svěřeno do péče).
Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá
ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníkovi, případně mu umožní
vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat
a odnést. Způsobila-li ale dotyčná věc na cizím pozemku škodu, může ji vlastník pozemku zadržet, dokud není škoda nahrazena.
Tedy pokud například vaše dítě rozbije sousedovi okno u skleníku fotbalovým míčem,
může soused míč zadržet do doby, než škodu
vyrovnáte.
Majitel je povinen zajistit, aby jím vlastněná
zvířata nevnikala na cizí pozemky. Zákon
ale počítá s tím, že u některých zvířat nelze
zaběhnutí úplně zabránit, takže pokud například do vedlejší zahrady přelétne slepice
nebo přeskočí kočka, má majitel právo si pro
ně na sousedův pozemek dojít. Zajímavá je
situace u včelích rojů. Pokud váš včelí roj přelétne k sousedům, máte právo jej následovat
a odchytit. Avšak ve chvíli, kdy by se roj usídlil v sousedově používaném úlu, stává se jeho
majetkem a vy nemáte ani právo na náhradu.

Přečnívající větve bývají často příčinou sporů

Stromy, plody, keře
Pokud má váš soused například jabloň, která
přesahuje na váš pozemek, máte povinnost
vpustit jej po dohodě na svůj pozemek, aby
mohl úrodu očesat. Avšak jablka (nebo jakékoliv jiné plody), které spadnou ze sousedova
stromu na váš pozemek, se automaticky stávají vaším vlastnictvím.
Stromy, které obvykle dorůstají do výšky
nad 3 metry, musejí být vysazeny ve vzdálenosti nejméně 3 metry od hranice sousedova pozemku. Pro stromy dorůstající běžně
do méně než 3 metrů platí vzdálenost minimálně 1,5 metru od hranice pozemku.
Pokud vás nějakým způsobem omezují kořeny či větve stromu přesahujícího od sousedů
k vám, máte právo majitele vyzvat k jejich odstranění. Pokud soused na vaši výzvu v přiměřené době nereaguje, máte právo odstranit přesahující části stromů sami. Ale pozor,
pouze šetrným způsobem a ve vhodné roční
době. Materiál získaný takovým ořezem bude
patřit vám, nikoliv majiteli stromu.
Části jiných rostlin než stromů, tedy například keřů přesahujících na váš pozemek, mů-

Ilustrační foto

žete odstranit šetrným způsobem bez dalších
omezení.

Hranice pozemků
Občanský zákoník zavádí nový pojem „přestavek“. Pokud například v důsledku špatného
zaměření stavby dojde v dobré víře k tomu, že
stavebník omylem zastaví malou část sousedova pozemku, stává se pozemek pod budovou majetkem zřizovatele stavby. Stavitel
je ale povinen původnímu majiteli nahradit
pozemek zastavěný přestavkem, tedy zaplatit
obvyklou cenu zastavěného pozemku.
Vlastník pozemku má také nově právo požadovat, aby soused upravil stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh nebo led na jeho
pozemek. To ale neplatí, pokud voda stéká
přirozeným způsobem z výše položeného pozemku na níže položený pozemek.
Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může také požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku
v těsné blízkosti společné hranice pozemků.
Zpracoval Martin Převrátil

Oznámení TJ Březiněves
Tělovýchovná jednota Březiněves hledá
na plný úvazek správce svých sportovišť,
konkrétně dvou travnatých fotbalových
hřišť v ulici Na Hlavní a dvou tenisových
kurtů v ulici U Parku. Hlavní náplní práce
bude průběžná údržba všech sportovišť,
sekání trávy na fotbalových hřištích v době
sezóny, úklid a údržba budovy přiléhající
k fotbalovým hřištím a další aktivity spojené
s provozováním sportovního areálu.

NABÍZÍME: Možnost bydlení
ve správcovském bytě, provozování
kantýny ve vlastní režii a podíl z výnosu
tenisového areálu.
POŽADUJEME: Spolehlivost,
manuální zručnost, obecně kladný
vztah ke sportu a vůli dále rozvíjet
zázemí březiněveských sportovišť.

V případě zájmu prosím kontaktujte místopředsedu TJ Březiněves Ing. Jana Vocela
na telefonu 777 275 080 nebo e-mailem na adrese vocel@mavispraha.cz.
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Rozšíření školky je na obzoru
dokončení ze strany 1

Tvrdý boj o dotace
Při schvalování rozpočtu na rok 2014 vyčlenilo zastupitelstvo hlavního města celkem
200 milionů korun na přestavby či dostavby
základních a mateřských škol. Požadavky
městských částí na přidělení dotace se však
vyšplhaly na 966 milionů korun, tedy pětinásobek schválené částky. Březiněves žádala
o 35 milionů korun na kompletní dostavbu
školky, rada a posléze zastupitelstvo hlavního
města nakonec na konci března odsouhlasily
dotaci ve výši 10 milionů. Podle starosty Jiřího Haramula nebylo snadné záměr v konkurenci žádostí z dalších 51 městských částí prosadit: „Jednání byla tvrdá. V situaci, kdy jsou
investice do školské infrastruktury v Praze
tak výrazně poddimenzované, považuji získání desetimiliónové dotace za úspěch. Žádné městské části nebyla přiznána vyšší částka
a téměř polovina žadatelů neuspěla vůbec.“

Nový pavilon
Přestože schválená dotace je jen menší částí původně požadované částky, bude možné
ke stávající školce přistavět nový pavilon. „Samozřejmě bychom potřebovali peněz výrazně
více, ale alespoň se můžeme hnout z místa
a neutěšenou situaci začít řešit. A nepřestávám
věřit, že se nám v dohledné době podaří zajistit i zbylé finance,“ dodává starosta.
Za deset milionů korun vznikne další blok
školky, který bude zahrnovat jednu třídu se
zázemím pro 28 dětí a prostor, ve kterém by
v budoucnu měla sídlit školní kuchyň. Nová
budova bude mít na rozdíl od již existující
části mateřské školy plochou střechu, v další
fázi se totiž počítá s přístavbou patra, ve kterém by měly vzniknout další dvě třídy. Vzhledem k technologii stavby (prefabrikovaný

modulární systém Cubespace) by bylo možné přístavbu realizovat v řádu několika měsíců a veškeré práce dokončit do začátku nového školního roku. Městská část již dokonce
disponuje potřebným stavebním povolením.

zprávou je, že dotčený pozemek není součástí nároků vznesených Suverénním řádem
maltézských rytířů a případné restituce se jej
tedy netýkají.

Spor o plot
Složitý převod pozemku
Aktuálně plánovaná dostavba by vyřešila
problém rodičů více než dvou desítek dětí,
které prozatím neuspěly u zápisu do školního roku 2014/2015. Bohužel je však zatím
spíše nepravděpodobné, že by stavba do září
mohla stát. Přestože se úřad MČ Praha-Březiněves v čele se starostou několik posledních měsíců zasazoval o změnu, pozemek,
na kterém by nový pavilon měl stát, je dosud
ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
Ten souhlasil s vydáním stavebního povolení pro mateřskou školu pod podmínkou, že
od něj hlavní město Praha pozemek odkoupí,
případně za něj poskytne pozemek náhradní.
To samo o sobě nebude zřejmě problém, převod je ale vázán celou řadou administrativních úkonů. Magistrát hlavního města objednal vypracování znaleckého posudku na pozemek, ten spolu se žádostí o převod předá
Státnímu pozemkovému úřadu. Pozemkový
úřad posudek nechá přezkoumat, a pokud
s ním bude souhlasit, bude zahájen proces
převodu ve prospěch města. Rozhodnutí
SPÚ pak musí být projednáno v hospodářském výboru magistrátu, který zasedá velmi
zřídka, a předloženo k projednání Radě hlavního města. Rada buď uvolní peníze na koupi
pozemku, nebo uloží odboru majetku nalezení adekvátního náhradního pozemku. Celý
proces, na jehož konci je jednoduchá změna
zápisu v katastru nemovitostí, se tak může
protáhnout i na několik měsíců. Dobrou

Druhým problémem, na který úřad městské
části narazil, je plot oddělující prostor mateřské školy od jednoho ze sousedních pozemků.
Stávající plot není v dobrém technickém stavu
a může být pro děti hrající si v zahradě školky nebezpečný. Městská část by proto ráda
vybudovala plot nový, což se ale zřejmě neobejde bez komplikací. Situaci přibližuje místostarosta Březiněvsi Zdeněk Korint: „Jsme
připraveni postavit kvalitní nový plot s cílem
zajistit maximální bezpečnost dětí. Náš záměr
ale komplikuje jednání s vlastníkem jednoho
ze sousedních pozemků, který prostřednictvím právního zástupce vznesl k plánovanému oplocení oficiální námitky.“ Ty se týkají
například předpokládané výšky plotu (150
cm), která podle vlastníka nezabrání vnikání
míčů a jiných hraček na jeho pozemek, nebo
intenzivního křiku, který se prý dá ze zahrady
mateřské školy očekávat. Jak vidno, i zdánlivě
jednoduché opatření, mající za cíl ochranu
zdraví dětí, může mít svá sousedská úskalí.
Místostarosta Korint dodává: „Výška plotu je
jistě řešitelná rozumnou dohodou s vlastníkem, ovšem jak odhlučnit zahradu, nevím, to
je podle mě technicky skoro nemožné.“
Věřme, že i přes všechny zmíněné komplikace se podaří situaci vyřešit ke spokojenosti
všech a přístavba školky se v brzké době rozběhne. Zejména v zájmu dětí, které u zápisu
neuspěly, a pro něž musí rodiče složitě hledat
místa jinde.
Martin Převrátil

INZERCE

Ing. JAN VOCEL – zkušený finanční poradce
dce
• Pracuji 8 let jako finanční poradce (pojištění,
hypotéky, důchodové a investiční spoření atd.),
desítky spokojených klientů z řad občanů i firem;
akreditace od ČNB.

a váš soused
ed
d

• Patřím navíc mezi nejlepší investiční poradce
špičkové poradenské společnosti Fincentrum a.s.
• Nabízím víc než běžní osobní bankéři
ve finančních ústavech, nekončím u stavebního
spoření a termínovaných vkladů.
• Vstupní analýza finanční situace je zdarma, stejně
tak i návrhy optimálního postupu.
Vy rozhodujete, co z návrhů využijete.
• V případě zájmu o konzultaci či poradenství
mne neváhejte kontaktovat telefonicky nebo
e-mailem.

telefon: 777 275 080
e-mail: vocel@mavispraha.cz
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Knihovna nabízí deskové hry
Již před časem jsme vás prostřednictvím zpravodaje informovali, že knihovna městské části
Praha-Březiněves nabízí kromě knížek k zapůjčení také řadu deskových her. Jejich souhrnný seznam spolu se specifikacemi nabízíme
v přiložené tabulce. Hry byly vybrány tak, aby
se od sebe navzájem co nejvíce lišily tématikou
úkolů, strategiemi či postupy řešení. Až na výjimky jde o hry určené pro děti i dospělé: výrobce s nadsázkou uvádí horní hranici věku 99 let.
Celá řada her je určena pro jednoho hráče. Ty
začínají vždy od nejjednodušších úloh, jejichž
obtížnost postupně narůstá až k nejtěžším
úkolům. Jednoduché úlohy většinou zvládnou vyřešit i děti o nějaký ten rok mladší,
než je spodní věková hranice uvedená na hře.
Všechny hry jsou koncipovány tak, aby hráči
namáhali svůj mozek odlišnými způsoby než
při běžných každodenních činnostech. Tím
dochází ke zlepšování běžných kognitivních
(poznávacích) schopností.
Řada her je postavena na trénování logického myšlení, a proto je vhodná nejenom pro
děti, ale i seniory, kteří si tak procvičí mozek

v oblastech, které v běžných situacích nejsou
využívány. Je dokázáno, že pravidelné procvičování logického myšlení přispívá k udržení
dobrého duševního zdraví i ve velmi vysokém
věku. V neposlední řadě dokáží kvalitní deskové hry spolehlivě zaujmout děti a alespoň

na chvíli je dostat z dosahu tabletu či počítače. Knihovna je pro veřejnost otevřena vždy
v pondělí a ve středu od 15 do 18 hodin. Další
informace naleznete na webových stránkách
www.brezineves.cz/volny-cas/knihovna.
Ing. Zuzana Čarská, PhD

Alcatraz

počet věk
téma
hráčů
1
10-99 abstraktní, hlavolam, únik z vězení

Auto Blok

1

7-99

doprava, hlavolam, policie chytá zloděje

Barevný kód

1

5-99

představivost, hlavolam

Cobra Twist

1

7-99

3D hlavolam

Den a noc

1

2-5

dětská hra, hlavolam

Dixit

3-6

8-99

fantazie, odhalování soupeře, karetní hra, párty hra

Pente

2

8-99

abstraktní, logika, složitější pseudopiškvorky

Rush Hour

1

8-99

logika, auta na parkovišti

Set

2-8

10-99 abstraktní, postřeh, logika, karetní hra

Hra

Treasure Quest 1

8-99

Nové stroje
ve fitness-centru
Březiněveské fitness-centrum fitPuls dále rozšiřuje vybavení pro ty, kteří
chtějí aktivně pečovat o svá těla. Do repertoáru posilovny nově přibyla dvě
zařízení: stroj určený k procvičení hýžďového svalstva, vnitřní a vnější strany
stehen a posilovací stroj na kompletní procvičení prsních a zádových svalů.
Novinkou, která dosud v nabídce fitcentra chyběla, jsou dva profesionální
běžecké pásy Master FC100. Všechny čtyři nové stroje byly pořízeny i díky
podpoře ze strany městské části Praha-Březiněves.
-red-

piráti: přesun beden, hledání pokladu, logika

Pulsíkův
příměstský
tábor letos již
počtvrté
Pokud vaše dítě zůstane o prázdninách ve městě
a hrozilo by, že se bude samo nudit, můžete využít příměstský tábor Pulsík, organizovaný již čtvrtým rokem fitness
centrem fitPULS.
Tábor je určen pro všechny děti mezi pěti a patnácti lety.
Zkušení vedoucí se jim věnují od rána do odpoledne, spát se
jezdí domů. Proto je tábor vhodný i pro nesmělé děti, které
by klasický týdenní pobyt mimo domov špatně zvládaly. Při
různorodých aktivitách je hlavní snahou dopřát dětem maximum pohybu (vyzkouší si různá cvičení a sporty), nechybí výlety a soutěže. Součástí programu jsou také zábavnou
formou pojaté kreativní činnosti, to vše ve výborné partě.
Poslední turnus (od 25. do 29. srpna) bude zaměřen rovněž
na angličtinu. Děti si v rámci her a jednoduché konverzace
budou moci upevnit své dosavadní znalosti jazyka a naučit
se nové obraty a slovíčka.
Více informací lze získat a účast dětí rezervovat na telefonních číslech 774 271 713 nebo 775 384 818.

Termíny příměstských táborů v roce 2014
(vždy od pondělí do pátku):
7. – 11. července
14. – 18. července
4. – 8. srpna
11. – 15. srpna
25. – 29. srpna (angličtina hrou)
Nové stroje Master FC100 čekají na první běžce
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D O P R AVA

K Březince: Snížení rychlosti
Komise dopravy a životního prostředí MČ Praha-Březiněves oznamuje, že v zájmu
zvýšení bezpečnosti občanů a dětí navštěvujících mateřskou školu bude v průběhu
následujících měsíců v ulici K Březince v celé její délce snížena maximální povolená
rychlost z 50 na 30 km/h.
Změna bude vyznačena dopravními značkami
a na začátku omezení bude instalován zpomalovací asfaltový práh. V další fázi by k podobné změně mělo dojít také v ulicích Vzdálená
a Johanitská. Řidičům dále připomínáme, že
v ulicích Na Poli, Skřivánčí, V Křepelkách
a Za Sadem, ústících do ulice K Březince, platí
maximální rychlost 20 km/h, jelikož se jedná
o součásti obytné zóny. Ze stejného důvodu

musejí řidiči vyjíždějící ze zmíněných čtyř
komunikací dát vždy přednost v jízdě vozům
jedoucím po ulici K Březince.
Obecně totiž platí, že „při vyjíždění z obytné
zóny musí dát řidič přednost všem vozidlům
či organizovaným skupinám chodců“ (citace
ze zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu).
Bohužel, řada nejen březiněveských řidičů
o tomto pravidle nemá potuchy a očekáva-

jí, že při
vyjíždění
z obytné zóny
dostanou přednost od vozidel
přijíždějících zleva.
Není tomu tak a následky
takové drobné neznalosti předpisů mohou
být tragické.
-red-

Fotoglosa:
Propojení
Březinky

Část nové komunikace v ulici Na Plužině

Foto: Martin Převrátil

Do závěrečné fáze se dostala stavba šesti rodinných domů v lokalitě Březinka II. Jak jsme
přibližně před rokem avizovali, došlo také
k propojení severní a jižní části Březinky novou komunikací. Ta spojuje Petráčkovu ulici
na severu s ulicemi V Křepelkách a Na Plužině na jihu. Na záběru, který uveřejňujeme, je
nové pokračování posledně jmenované ulice
(dříve zde vedla pěšina na kraji louky). Jak je
z fotografie patrné, práce už opravdu nemají
ke zdárnému dokončení daleko. Ke kolaudaci nové komunikace by mělo dojít na konci
května.
-map-

INZERCE
Tato černá skládka se objevila v polovině února na polní cestě
mezi Březiněvsí a Hovorčovicemi
Foto: Martin Převrátil

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!
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O březiněveské kronice
Snad každého člověka občas napadne, existují-li nějaké historické záznamy a prameny vázané k místu, kde žije,
nebo kde se narodil. Před mnoha lety jsem se z podobné pohnutky začala zajímat, zda moje rodná Březiněves
má svou historii vepsanou do nějaké kroniky.
O tom, že kronika existuje, jsem samozřejmě
měla tušení. Trvalo mi však poměrně dlouho,
než jsem vypátrala, že je uložena v domě pana
Frýdla. Po domluvě se zastupitelstvem jsem
kroniku vyzvedla a v dubnu 2003 jsem se coby
nově jmenovaná kronikářka pustila do díla,
o kterém jsem zpočátku vůbec netušila, jak
náročné na čas a energii bude. Jak se totiž
ukázalo, poslední zápis v původní kronice byl
k mému velkému překvapení datován rokem
1947. Tak začalo dlouhé martyrium, jak a kde
dohledat záznamy událostí, které se staly často
i před více než padesáti lety. Událostí, které by
alespoň částečně zaplnily bílá místa v historii
obce.

Chybějící informace jsem dohledávala z různých zdrojů. Spoustu času jsem strávila v archivu úřadu městské části nad útržkovitými
záznamy z různých let. Díky spolupráci starousedlíků se mi podařilo objevit kroniky sportovců a hasičského sboru, které mi přinesly
poměrně podrobné informace o – především
prvorepublikovém - spolkovém životě. Leccos
se dalo dohledat z oficiálních zápisů bývalého
místního národního výboru (MNV). Objevila jsem také staré kroniky z vítání občánků,
ve kterých ale bohužel chyběly celé roky. Proto mi nezbývalo, než obejít celou Březiněves
a v domácnostech postupně doplňovat údaje
o dětech narozených v jednotlivých letech.
Práce to byla náročná, ale tímto způsobem se

o událostech, fotografiích, dokumentech, které
by bylo dobré do kroniky doplnit. Kronika má
být živá kniha, nikoliv uzavřená historie, proto
neváhejte, a budete-li mít cokoliv zajímavého,
můžete mne kontaktovat.

mi podařilo nastřádat i spoustu dalších, vedlejších informací. Občané a pamětníci byli velice
vstřícní, vyprávěli o dobách dávno i nedávno
minulých a já cítila, že sami mají zájem přispět
k doplnění prázdných míst v historii obce.
Postupem času se mi podařilo zpracovat
všechny chybějící roky. Ty jsou nyní v kronice
označené jako „zpětný zápis“. Některé se zdají
na události poněkud chudé, to když bylo dostupných informací pomálu. Jiné jsou naopak
dokumentovány obsáhle a velmi barvitě. Coby
kronikářka považuji za velikou a bohužel nenapravitelnou škodu, že v letech těsně následujících po sametové revoluci byla skartována spousta dokumentů, které mohly přinést
cenná svědectví své doby. To se týká například
archivu u nás kdysi velmi aktivního Českého
svazu žen, který pořádal celou řadu akcí, o kterých však dnes neexistují žádné doklady.
Přes všechna úskalí se však podařilo alespoň
zčásti zacelit mezeru, která v záznamech o moderní historii Březiněvsi vznikla. Kronika je
nyní doplňována pravidelně a díky novým informačním technologiím k ní má přístup prakticky každý. Internetová verze již nyní obsahuje
kompletní přepisy starých záznamů, postupně
budou skenovány a doplňovány také obrázky
a ilustrace. S tím také souvisí prosba, kterou
mám k našim občanům. Je možné, že víte

Jistě jste si všimli, že ve zpravodaji vycházejí pravidelně střípky z kroniky. Odlehčenou
formou nám dávají možnost srovnávat, jak
se doba mění, jaké priority měli lidé zde žijící
dříve, a jaké máme my dnes. A věřím, že i budoucí generace budou mít možnost srovnávat
svoji situaci s tím, co do kroniky ukládáme my,
právě tady a teď.
Závěrem si dovolím být trochu osobní. Jsem
moc ráda, že mohu bydlet tam, kde žiji, v Březiněvsi. Narodila jsem se tady, narodily se tady
moje děti, teď už i mé vnouče. Jsem šťastná,
kdykoliv kolem sebe slyším, že se tady stále

něco děje, že Březiněves na rozdíl od jiných
míst žije a vzkvétá a lidé jsou tu spokojení. Duše
každého místa spočívá v lidech, kterým nejsou
lhostejné věci veřejné a kteří jsou ochotni pro
vlastní komunitu něco udělat. A o takové lidi
není v Březiněvsi nouze. Važme si toho.
Zdeňka Maděrová
kronikářka
http://www.brezineves.cz/kronika
Fota: web MČ

Březiněves byla připojena k Praze před 40 lety
V dubnu 1974 odsouhlasili poslanci tehdejší České národní rady
zákon, kterým bylo
k hlavnímu městu Praze fakticky připojeno
třicet do té doby samostatných obcí. Jednou
z nich byla také Březiněves. Jednalo se o druhou expanzi Prahy v poměrně krátké době.
K prvnímu rozšíření o deset obcí došlo v roce
1968 a týkalo se například i sousedních Ďáblic.

6

Zákon byl přijat jednohlasně a vstoupil v platnost 1. července 1974. Z hlediska velikosti
Prahy se jednalo o změnu naprosto zásadní.
Rozloha hlavního města totiž narostla o 60 %
na 200 kilometrů čtverečních. Počet obyvatel
Prahy se přitom zvýšil jen o necelých šest procent, přesně o 61 tisíc. Připojené obce získaly
status samostatných městských částí a tento
stav trvá dodnes, i přes nedávnou snahu části
zastupitelů hlavního města přidružit „malé“
městské části k těm velkým.
Hlavním důvodem připojení do té doby samo-

statných obcí k Praze v roce 1974 byla neutěšená bytová situace v hlavním městě. Plánovači
a tvůrci tehdejšího zákona došli k závěru, že
pro bytovou výstavbu jednoduše nestačí aktuálně dostupné volné plochy v Praze a je proto
třeba získat nové lokality. A tak bylo rozhodnutím shora k městu šmahem připojeno 16
obcí z okresu Praha-východ a 14 obcí z okresu Praha-západ. Pro řadu z nich tato změna
znamenala následnou výstavbu sídlišť, která se
Březiněvsi naštěstí vyhnula a její původní ráz
tak byl zachován.
-map-
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Střípky z kroniky: Kulatá výročí událostí malých i velkých
1964 – před 50 lety

1924 – před 90 lety
• Elektrisace obce: Obecní zastupitelstvo
usneslo se na upsání 3200 Kč ke hrazení
výloh za obecní svítilny. Obecní finanční
komise k usnesení obecního zastupitelstva dala svůj souhlas. Bylo zřízeno 6 světel po délce obce, k osvětlování chodníků
4 světla a na náves 2 světla.

1944 – před 70 lety
• Pro obecní úřad byl koupen kancelářský
nábytek za obnos 10 613 Kč. Tímto zařízením obecní úřad dostal vzhled úřadovny
a usnadnilo se tím plynnějšího úřadování.

1949 – před 65 lety
• Byl utvořen přípravný výbor JZD ve složení 4/5 zemědělců a 1/5 bezzemků.
• Svaz české mládeže nechal na svůj náklad
zhotovit mramorovou desku se jmény
L. Fialy a B. Čurdy, kteří byli umučeni
za druhé světové války.
• 4. 5. MNV rozhodl o užívání zahrady u č.
p. 8 pro mateřskou školku. Vše, co souvisí
se zahradou a ovocnými stromy, budiž k
užitku dětem v MŠ.

• 8. 6. zástupci SPO odjeli do Rumunska na
soutěž. V této soutěži se umístili na 6. místě.

• 14. 6. Již od 7 hodiny ranní probíhaly volby. Do 9 hodin mělo odvoleno 99 % voličů. Do 13 hodin byla účast 100 %. Všichni
poslanci kromě dvou obdrželi 100 % hlasů.
• V červnu teplé počasí s přeháňkami. Dokončuje se druhá okopávka cukrovky.

1989 – před 25 lety
• V červnu se pořádal dětský den pro naše
nejmenší. Při této příležitosti ukázali mladí požárníci ukázku zásahu při případném
požáru. Dětem sa ukázka líbila a potleskem mladé požárníky odměnily.

1974 – před 40 lety
• V měsíci dubnu bylo provedeno přemístění pomníku padlých do prostor k hlavní
silnici a instalovány stožáry na vlajky.
• Český svaz žen pořádal v letošním roce
výlet dětí do Ratibořic. Tento výlet byl financován z výtěžku sběru papíru a hadrů.

2004 – před 10 lety
• Po dlouhé odmlce se dne 17. dubna uskutečnilo „Vítání občánků“. Vítaly se děti narozené od 1. ledna 2000 do 31. prosince
2003. Celkem bylo zapsáno 28 dětí.
• 30. 4. „Pálení čarodějnic“. V letošním roce
úřad uvolnil 6000 Kč, aby mohl být proveden
ohňostroj. Děje se tak v obci poprvé. Tímto
dnem jsme vstoupili do Evropské unie.
• 1. Máj – Místní děti zatančily „ČESKOU
BESEDU“. Tento národní tanec se v naší
obci tančil naposledy v roce 1945.
• 11. a 12. června proběhly volby do Evropského parlamentu poprvé i u nás.
Z březiněveské kroniky vybral
Martin Převrátil

1979 – před 35 lety
• Čarodějnice – pálení „mírového ohně“,
neboli čarodějnic, proběhlo u požární nádrže.

1984 – před 30 lety
• Branná hra „Plamen“ se konala 19. května v ďáblickém háji. Této hry se zúčastnili i zástupci zdejšího SPO (sboru požární
ochrany).

INZERCE

Jsme s Vámi již 6. rokem!

Děti rozděleny do až 3 tříd (dle znalostí a věku).
Pestré odpolední aktivity (koníčci, sportovně-pohybový, hudební a výtvarný kroužek).
Rodinné a přátelské prostředí s příjemnou atmosférou a jedinečným individuálním přístupem.

NOVĚ: Pobočky Praha 1, 9 a Velké Přílepy

Infolinka 776 22 22 88

Ceník školka Bašť (all inclusive)

Cenový program Max

Týdenní intenzita
docházky
Školné v Kč

dopoledne (7.30 – 12.30 h)
1x

2x

na vyžádání

odpoledne (13.00 – 17.00 h)

3x

4x

5x

1x

2x

4 495

4 995

5 495

na vyžádání

celý den (7.30 – 17.00 h)

3x

4x

5x

1x

2x

4 495

4 995

5 495

na vyžádání

3x

4x

5x

4 995

5 495

5 995

(kalendářní měsíc)
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Přijďte si zahrát tenis!
Zima a mráz se letos vzdaly velmi brzy a březiněveští příznivci bílého sportu nelenili a s příchodem jarního počasí uspíšili přípravu na novou sezónu.
O chodu areálu jsme si povídali s předsedou tenisového oddílu TJ Březiněves Ing. Janem Vocelem.
Jaký je stav tenisových kurtů
po letošní mírné
zimě?
Kurty, které se
nám díky získané dotaci podařilo rekonstruovat v roce 2012,
jsou po jarní
údržbě, realizované formou brigády, ve výborném stavu. Moderní polyuretanová antuka, která tvoří povrch obou našich
kurtů, je na údržbu navíc méně náročná než
antuka klasická, takže vše je tak, jak má být.
Zcela připraveno je také zázemí kurtů.

počtem hodin, které na kurtech mohou v průběhu roku strávit. Členové mají také zdarma
osvětlení kurtů ve večerních hodinách nebo
dlouhodobou přednost při rezervaci hřiště
před zájemci z řad nečlenů.
Na kolik přijde členství v oddílu a kolik platí
za pronájem neregistrovaní hráči?
Celoroční členský příspěvek činí 4000 korun
pro dospělého a 2000 korun pro děti do 15
let. Přitom cena za jednorázové využití kurtu se u dospělých hráčů pohybuje mezi 140
a 220 korunami, u dětí pak v rozpětí 100 až
120 korun za hodinu hry, podle konkrétního
času a toho, zda se jedná o všední den, či o víkend. Mírně zjednodušeně se tedy dá říci, že
členství v oddílu se vyplatí těm hráčům, kteří na kurtech v daném roce stráví alespoň 25
hodin.

Co musí příznivci tenisu udělat pro to, aby si
mohli na kurtech v Březiněvsi zahrát?
V zásadě existují dvě možnosti. Buď se zájemci a zájemkyně mohou stát registrovanými
členy tenisového oddílu, nebo si mohou kurt
objednat na konkrétní čas prostřednictvím
našeho rezervačního systému.
Má členství v tenisovém oddílu nějaké výhody?
Členství je výhodné hlavně pro ty, kteří chtějí
hrát pravidelně. Registrovaní hráči platí za sezónu paušální poplatek a nejsou tak omezeni

Bude i letos v Březiněvsi fungovat tenisová
akademie pro děti?
Ano, tenisová akademie už má u nás tradici,
letos půjde už o sedmou sezónu. Děti mají
šanci naučit se tenis pod odborným vedením
licencovaných trenérů, kteří akademii provozují. Snažíme se také o to, aby pro březiněveské děti byla účast v tenisové akademii finančně zvýhodněna. Vedle toho pro děti připravujeme také další aktivity.
Poslední otázka – jaké jsou provozní hodiny
areálu?
Kurty jsou v sezóně v provozu sedm dní
v týdnu, vždy od 8 do 21 hodin. Všichni, kdo
tenis hrají nebo hodlají s tímto krásným sportem začít, jsou vítáni.
Rozhovor vedl
Martin Převrátil

Rezervační systém
Rezervační systém a ceník pronájmu tenisových kurtů naleznete na internetové adrese www.tenisbrezineves.cz. Pro on-line
rezervaci je nutné se nejprve registrovat.
Jednorázový pronájem lze domluvit osobně také na recepci fitcentra fitPuls, které se
nachází v těsné blízkosti kurtů.
V případě dotazů či připomínek týkajících
se provozu areálu se neváhejte obrátit přímo na členy výboru tenisového oddílu:
Ing. Jan Vocel (předseda), tel.: 777 275 080
Miloš Volráb (pokladník), tel.: 737 536 213
Karel Šťastný, tel.: 604 994 268

Ilustrační foto

Březiněves hostí dva mezinárodní
turnaje nevidomých fotbalistů
O tom, že kopaná je velmi populárním sportem
i mezi zrakově postiženými, se budou moci již
brzy přesvědčit obyvatelé a návštěvníci Březiněvsi. Vedení naší městské části bylo před časem osloveno sportovním klubem nevidových
BSC Praha s žádostí o pomoc při zajištění dvou
mezinárodních turnajů. Po několika konzultacích s organizátory se březiněveští zastupitelé
rozhodli akci podpořit a dát naše sportoviště
k dispozici.
Ve dnech 9. – 13. července se tak na hřišti
s umělým povrchem za finančního přispění
UEFA uskuteční Euro Challenge Cup, tedy pohár evropských zemí, ve kterých fotbal nevidomých aktuálně prodělává rychlý rozvoj. Vedle
české reprezentace se klání zúčastní národní
týmy dalších pěti zemí, konkrétně Maďarska,
Polska, Rumunska, Moldavska a Belgie. Bojovat se bude nejprve ve dvou tříčlenných skupinách, následovat bude vyřazovací část; cel-
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kově bude sehráno 11 zápasů. V jednotlivých
národních týmech mohou nastoupit společně
nevidomí muži i ženy.
Turnaj organizuje Mezinárodní asociace nevidomých sportovců (IBSA) společně s Českým svazem zrakově postižených sportovců
(ČSZPS), klubem BSC a s podporou FAČR
a MČ Praha-Březiněves. Starosta Březiněvsi
Jiří Haramul a správce sportovního areálu Josef Korint se stali členy organizačního výboru
turnaje.
Mezi 5. - 7. září proběhne na stejném místě
další turnaj zrakově postižených, tentokrát
Pohár středoevropských měst. Organizátorem
bude BSC Praha a i v tomto případě bude pochopitelně naše městská část partnerem celé
události.
Oba turnaje budou organizačně velmi náročné, bude třeba připravit potřebné zázemí a zajistit ubytování pro desítky sportovců a jejich

doprovod, u hřiště bude například postavena
i mobilní tribuna. To vše si vyžádá určitá omezení běžného života v Březiněvsi. Vedle dopravních opatření, která známe i z jiných akcí,
a celkově zvýšeného provozu v městské části,
půjde zejména o přerušení provozu koupaliště v turnajových dnech. Nevidomí fotbalisté
se na hřišti orientují především podle zvuků
a koupaliště sousedící s hřištěm by pro ně bylo
výrazně rušivým prvkem.
Věříme, že omezení, která jsou v zájmu bezproblémového průběhu turnajů nezbytná,
přijmou občané s pochopením. Březiněves má
velkou příležitostí ukázat, že si s pořádáním
větších podniků dokáže poradit.
-map-
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Mládežnický fotbal jede na plné obrátky
Pochod Březiněves - Sedlec
Jarní část sezóny 2013/2014 jsme odstartovali
5. dubna nultým ročníkem pochodu příznivců fotbalové mládeže TJ Březiněves. Putování
z Březiněvsi přes Bořanovice do Sedlce a zpět
se zúčastnila početná skupina 77 hráčů, rodičů a trenérů ze všech našich věkových katego-

via Praha, jejíž zástupci si náš areál vybrali
pro jeho kvalitní zázemí a také proto, že vědí
o podpoře a rozvoji mládežnického fotbalu
v Březiněvsi. Turnaj vyhrál jediný zahraniční
tým, tedy ŠK Slovan Bratislava. Nejen dle slov
organizátorů, ale i návštěvníků se celý podnik
vydařil a všichni pěli chválu na březiněveský

máme i aktivní zapojení do vedení jejich tréninkových jednotek. Půjde o celkem šestihodinovou intenzivní stáž, kterou večer doplní
„trenérská konzultace“ ve sklípku.
Naplánováno máme již také společné letní
soustředění všech našich družstev. Stejně jako
minulý rok zamíříme do výborně vybaveného

Prvního ročníku pochodu Praha - Sedlec se zúčastnilo na osm desítek příznivců březiněveského fotbalu

rií. Počasí nám přálo a reakce zúčastněných
tak byly veskrze pozitivní. Na trase čekaly
na děti různé hry, v Sedlci občerstvení s grilováním, pro menší děti malování na obličeje.
Chybět pochopitelně nesmělo ani řádění s balónem na fotbalovém hřišti.

Mistráky a turnaje pro nejmladší
V sobotu 12. dubna se již naplno rozjel fotbalový kolotoč mistrovských zápasů žáků a přípravek. Ani nejmladší hráči z ročníků 2006,
2007 a 2008 však nepřicházejí zkrátka, po celé
jaro sbírají fotbalové zkušenosti v turnajových kláních.
Do této sezóny vstupují některé kategorie
žáků a přípravky částečně „oslabené“, a to
díky přirozenému fotbalovému růstu našich
svěřenců. Na střídavý start uvolňujeme Dana
Vilímka do Bohemians 1905, Honzu Kupku
a Lukáše Bezpalce do Meteoru a Ondru Kupku do Admiry. Zájem o naše kluky potvrzuje,
že se snad ubíráme správnou cestou a dokážeme rozvíjet jejich přirozený fotbalový talent.

Turnaje mladších přípravek a lvíčat
V neděli 4. května se na našich hřištích uskutečnil elitní turnaj kategorie mladších přípravek do deseti let za účasti týmů Slavie, Sparty,
Teplic, Bohemians, Brna, Českých Budějovic
a Slovanu Bratislava. Turnaj pořádala SK Sla-

fotbalový areál.
V následujících dvou týdnech se uskutečnily další dva turnaje, tentokrát již pořádané
TJ Březiněves a samozřejmě s účastí našich
týmů. V neděli 11. května to byl turnaj šesti mužstev kategorie 2006 a hned následující
sobotu klání deseti mužstev z kategorie 2007,
tedy lvíčat. Tyto turnaje se nehrají na výsledky a vítěz není vyhlašován, jsou ale pořádány
v duchu projektu „Neberte nám naši hru“.
Pro nejmladší kategorie jsme také připravili
minizápasy v rámci poločasových přestávek
zápasů našich mužů. Kategorie kluků narozených v roce 2008 se představila divákům v neděli 27. dubna. Kluci a holky narození v roce
2007 vyběhnou na trávník o přestávce mistrovského zápasu v sobotu 14. června v 17.45.
Přijďte je určitě podpořit!

Pracovat na sobě musí nejen hráči, ale
i trenéři
V rámci dalšího vzdělávání našich licencovaných trenérů a trenérek, kterých je v současnosti již 16, jsme naplánovali stáž v FC Zbrojovka Brno. Na pátek 23. května pro nás profesionální mládežničtí trenéři tohoto prvoligového týmu s obrovskou tradicí připravili
v Brně a okolí teoretické i praktické semináře.
Těšíme se, že se dozvíme, jak to dělají profíci
na jižní Moravě, kteří se mohou pyšnit tradičně velmi kvalitní mládeží. Přislíbeno totiž

Foto: Josef Kořínek

areálu sporthotelu Kácov v krásném prostředí
u řeky Sázavy, tentokrát v termínu 20. – 24.
srpna. Zatím to vypadá, že se zúčastní přibližně osm desítek hráčů a trenérů, čímž bychom
překonali loňskou účast!

V. ročník Memoriálu Bohumila Hejny
O posledním srpnovém víkendu (30. –
31. 8.) se tradičně uskuteční Memoriál Bohumila Hejny. Memoriál bude zahrnovat tři
samostatné turnaje v kategoriích mladších
a starších přípravek. Letos pořádáme tento
podnik již popáté.

Hledáme trenéry k mládeži
Jelikož se mládežnická fotbalová základna
rozrůstá a od září navíc otevřeme další kategorii těch nejmenších, hledáme do svých
řad nové trenéry. Případní kandidáti nemusejí mít žádné zvláštní zkušenosti či formální
trenérské licence, stačí aktivní zájem o fotbal
a chuť pracovat s dětmi na jejich dalším rozvoji. Nabízíme především velmi kvalitní zázemí našeho „rodinného“ klubu.
Za mládežnický fotbal vás zdravím naším
mottem JEDEN TÝM, JEDNO SRDCE! a těším se na setkání s vámi na některé z našich
letošních akcí.
Tomáš Bezpalec
sekretář mládeže a trenér TJ Březiněves
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Koledníci
2014
Kdo by neměl rád Velikonoce, svátky jara.
Příroda se probouzí po zimním spánku, vše je
najednou svěží a v rozkvětu. Stejně jako každým rokem, i letos se vydali do ulic koledníci,
aby každou ženu a dívku alespoň symbolicky
vyšlehali pomlázkou a zajistili jí tak dlouhou
mladost (tedy alespoň se to tvrdí). Přesto byl
letošní rok něčím výjimečný. Říká se, že když
muži přicházejí do let, začínají se zase pomalu
chovat jako děti, a to letos platilo beze zbytku. Na Velikonoční pondělí jsme tak mohli
v ulicích Březiněvsi potkat mezi mladými
také ve slušivých úborech ustrojené koledníky v nejlepších letech. Jak je zřejmé ze snímku, ohromně jim to slušelo. Je moc dobře, že
se i velcí chlapi zapojují do udržování tradic,
nelení a vymýšlejí, čím by nás ženy potěšili
a překvapili.
text a foto
Zdeňka Maděrová

Kalendář akcí květen 2014 – září 2014
23. – 24. května

Volby do Evropského parlamentu

31. května

Dětský den – Sportovní olympiáda

7. – 8. června

Březiněves Open 2014 – Tenisový turnaj

5. července

Společenský tenisový turnaj s grilováním

9. – 13. července

h
Euro Challenge Cup v kopané zrakově postižených

30. – 31. srpna

řípravek
V. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kopané přípravek

5. – 7. září

ostižených
Pohár středoevropských měst v kopané zrakově postižených

Foto jara
MORENA, ve slovanské
mytologii bohyně smrti, byla
letos mimořádně sympatická, ale
svému osudu stejně neunikla.

Foto: Martin Převrátil

Pošlete nám vaše fotografie ze
života v Březiněvsi, ty pěkné rádi
zveřejníme a oceníme.
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Pozvánka
na výlet seniorů
Stejně jako minulý rok, kdy
jsme společně zavítali do Třebíče, navštívíme i letos město
zapsané v seznamu světového
dědictví UNESCO. Tentokrát
jsme vybrali perlu mezi českými městy – Telč. Budeme mít
možnost prohlédnout si zámek,
který je klenotem moravské
renesanční architektury, obdivovat fasády a nekonečně dlouhá podloubí gotických domů,
rotundu ze 13. století, pozdně
románskou věž, několik kostelů
i mnoho dalšího.
Neváhejte a zjistěte s námi, proč
se Telči říká pohádkové město.
Poznamenejte si v kalendáři
sobotu 14. června a dejte nám
nejpozději týden předem telefonicky nebo osobně vědět, že
se zúčastníte. Detaily, týkající
se výletu, včetně místa a času
odjezdu, naleznete v pozvánce
na této straně. Těšíme se na vás.
Za sociální komisi
Marie Řápková
a Zuzana Jelenová

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

VĚRA ČINGLOVÁ
JAROSLAVA FIALOVÁ
HANA HOŘINOVÁ
JITKA LOMOZOVÁ
JINDŘICHA ŠOLTOVÁ
PAVEL HEJCMAN
VÁCLAV PETŘÍČEK
JIŘÍ ŘEHKA
JIŘÍ SKOŘEPA
JAROSLAV SVOBODA
MČ Praha-Březiněves přeje všem
jubilantům hodně zdraví a osobní
spokojenosti do dalších let.

INZERCE

MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA GYMNÁZIUM

Plně akreditovaná škola Ministerstvem
školství, mládeže

Výuka probíhá podle britského
kurikula.

Čeští žáci zde plní povinnou školní
docházku podle
podle českého RVP.

Studium je zakončeno zkouškou
bridge testů,
A nebo AS Level Camb
Cambridge
řípadně českou státníí maturitou.
případně

www.meridianedu.cz
Frýdlantská 1350/1 Praha 8, Kobylisy
bylisy
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Proměny Březiněvsi: Platný územní plán z roku 2010

V současné době platný územní plán byl připravován od roku 2003
a jeho konečná podoba byla schválena v roce 2010. Plán zahrnuje
předpokládanou zástavbu na území Březiněvsi do roku 2030. Předpokládá se, že v té době by městská část měla mít přibližně tři tisíce
obyvatel žijících téměř výhradně v rodinných domech. Na pozemcích sousedících se stávajícím fotbalovým hřištěm by mělo být postupně vybudováno nové centrum, zahrnující mimo jiné základní
školu či středisko zdravotních a sociálních služeb. Východní stranou městské části by měl být veden silniční obchvat, který by výrazně přispěl ke zklidnění dopravy v centru Březiněvsi. Nová silnice
by zároveň umožnila vznik obchodně-administrativní zóny v prostoru za dnešním areálem společnosti Rabat. Dané území je ovšem
prozatímně vedeno pouze jako rezerva určená k možné budoucí
zástavbě. Jedná se totiž převážně o pozemky, které byly vyvlastněny
Konventu kněží řádu Maltézských rytířů po 25. únoru 1948. Mezi

jižní hranicí Březiněvsi a dálnicí D8 je v mapě patrné i obchodní
centrum, jehož stavba by měla začít v příštích měsících.
Studie je sice součástí schváleného územního plánu hlavního města Prahy, je ale zřejmé, že do budoucna dozná změn. Například
pražský silniční okruh, který měl vést jižně od naší městské části,
je v uvedené podobě dnes již utopií a spolu s ním vezme za své i složitá mimoúrovňová křižovatka, která měla okruh napojit na dálnici
D8. Otázkou také zůstává, jak dopadne vypořádání restitučních
nároků maltézských rytířů. Studie byla vypracována v době, kdy
vyrovnání státu s církvemi nebylo prioritou a předpokládalo se,
že hranice pro přiznání restitučních nároků, tedy 25. únor 1948,
nebude prolomena. Podstatná část zástavby je tak nyní plánována
na pozemcích, které sice byly vyvlastněny rozhodnutím československého státu učiněným před 25. únorem, ale které nyní přesto
maltézští rytíři nárokují.
-red-
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