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Březiněves nutně potřebuje přeložku
pokračování na straně 3

pokračování na straně 3

Březiněveskou ulicí Na  Hlavní (jedná se ji-
nak o silnici II. třídy číslo 243) projede denně 
v obou směrech 14 -15 tisíc vozidel, převážně 
osobních. Jedná se většinou o  auta obyvatel 
Neratovicka a  Mělnicka, kteří ráno dojíždějí 
za prací do Prahy a večer se vracejí zpět. Cesta 
přes Březiněves je pro ně ta nejkratší možná 
a je hojně využívána i přesto, že se na ní ze-
jména v ranní špičce tvoří kolony.

Obchvat Líbeznic nepomohl
Březiněvsi mělo před pár lety od dopravy ule-
vit otevření obchvatu Líbeznic. To alespoň 

v roce 2011 tvrdili dopravní inženýři v o� ciál-
ních prognózách, které sloužily jako podpůr-
ný argument pro jeho výstavbu. Dva expertní 
týmy tehdy došly nezávisle na  sobě k   závě-
ru, že po  dokončení líbeznického obchvatu 
se průjezd Březiněvsí sníží o  přibližně 70 %, 
tedy že denně městskou částí projede „jen“ 
cca 5 tisíc vozů! Zastupitelé Březiněvsi opa-
kovaně toto tvrzení rozporovali, protože i při 
letmém a laickém pohledu na obě trasy bylo 
vcelku jasné, že většina řidičů bude i nadále 
jezdit tak, jak je zvyklá.

Naplnily se tak obavy, že k vydání dojde bez 
toho, aniž by o  nároku, který je provázený 
celou řadou nejasností a na který nemají jed-
notný názor ani přední čeští právníci, rozho-
dl soud. Vydané pozemky zahrnují bohužel 
i část, se kterou územní plán počítal pro vybu-
dování infrastruktury nového centra městské 
části (pozemky přiléhající k fotbalovému hři-

šti, viz mapa). Maltézským rytířům byl vydán 
i historický dvůr č. p. 1.
Celkově řád usiloval v Březiněvsi a Ďáblicích 
o  navrácení 180 hektarů půdy. Pozemkový 
úřad zastavil řízení u  24 hektarů, protože ty 
jsou již ve  vlastnictví fyzických a  právnic-
kých osob (včetně pozemků, na  kterých stojí 

Státní pozemkový úřad pro hlavní město Prahu rozhodl 27. listopadu 2015 
v rámci vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi o vydání 46 hek-
tarů pozemků v katastru Březiněvsi Suverénnímu řádu maltézských rytířů.

Zatížení způsobené tranzitní dopravou je dlouhodobě jedním z  největších 
problémů naší městské části. Dopravní stavby, které byly v posledních letech 
realizovány v Líbeznicích a Zdibech, měly podle plánů ulevit i Březiněvsi, oče-
kávání se ale bohužel vůbec nenaplnila.

Vydány byly i pozemky, na kterých mělo v budoucnu vzniknout nové centrum v Březiněvsi Foto: Martin Převrátil
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Stát vydal část pozemků 
maltézským rytířům

 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,
poslední listopadový den nás dostihla nemilá 
zpráva týkající se nároků Suverénního řádu mal-
tézských rytířů na pozemky v katastru naší měst-
ské části. Přesto, že majetek řádu byl zkon� sko-
ván výnosem ministerstva zemědělství vydaným 
24. února 1948, tedy den před začátkem rozhod-
ného období, od kterého jsou podle zákona akcep-
továny nároky církví a náboženských společenství, 
Státní pozemkový úřad nárok uznal a řádu vydal 
46 hektarů pozemků. Dlouhodobě plánovaný roz-
voj Březiněvsi tak dostává citelnou ránu: vydané 
pozemky totiž vedle jiného zahrnují i plochy ur-
čené pro vybudování nového středu městské části, 
včetně školy a dalších služeb. Ve hře jsou přitom 
další pozemky v  centru Březiněvsi, které budou 
vydány, pokud hlavní město neuspěje v aktuálně 
vedeném soudním sporu o vlastnictví.
Kvapem se blíží Vánoce, tedy období, které by se 
mělo nést především v pozitivním duchu. Leccos 
se nám v  Březiněvsi v  posledním roce podařilo 
a mnoho věcí nás čeká. Oproti původním plánům 
bude již v  březnu otevřena nová třída mateřské 
školy včetně vlastní kuchyně. Poprvé v historii tak 
bude mít Březiněves kapacitu, umožňující umís-
tit do  školky všechny místní děti v  předškolním 
věku. Rozběhnou se přípravné práce na převedení 
tranzitní dopravy mimo  centrum městské části, 
v plánu jsou také parkové úpravy v centru Březi-
něvsi. Pohodlí občanů se v příštím roce asi nejvíce 
dotknou dvě akce - oprava vozovky v severní části 
ulice Na Hlavní a posílení vodovodního přivaděče 
a s ním spojené zemní práce, které postihnou na-
opak její jižní část. Rozšíření by se měla konečně 
dočkat také čistička odpadních vod, která je v sou-
časné době na hraně své kapacity. 
V příštím roce nás také čekají dvě významná ju-
bilea a  s  nimi spojené události. Fotbalový oddíl 
Březiněvsi si připomene 95. výročí založení, hasiči 
pak 85 let existence SDH. V obou případech je co 
slavit. Fotbalisté aktuálně působí v 1.A třídě, tedy 
historicky nejvyšší soutěži, která se v  Březiněvsi 
kdy hrála. Jednotka dobrovolných hasičů Praha-
-Březiněves byla díky vlastní aktivitě a mnohale-
tému úsilí městské části převedena do  kategorie 
JPO III, což v praxi znamená, že bude nasazována 
při událostech na výrazně větším území, než tomu 
bylo dosud.
Užijme si konec roku 2015 pokud možno v klidu 
a s těmi, na kterých nám záleží. A nebuďme lho-
stejní k těm, kteří neměli tolik štěstí a sváteční dny 
jsou nuceni trávit mimo domov nebo pod tlakem 
okolností na cestě za lepší budoucností. 

Krásné prožití Vánoc Vám přeje
Ing. Jiří Haramul, starosta MČ Praha-Březiněves
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Z Rady hlavního města:
Zákaz podomního prodeje
Rada hl. m. Prahy na svém zasedání 10. listo-
padu 2015 schválila úplný zákaz podomního 
prodeje. Ten vstoupí v platnost 1. dubna 2016 
a bude se týkat celého území hlavního města, 
tedy i  městské části Praha-Březiněves. Pod-
nět vyšel v květnu z několika pražských částí, 
včetně Prahy 8. Až dosud byl podomní prodej 
– na  rozdíl od  pochůzkového nebo pojízd-
ného prodeje – v Praze vyňat z tržního řádu 
a prakticky nebyl nijak regulován. Novela trž-
ního řádu podomní prodej de� nuje jako „…
prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům 
od domu, byt od bytu nabízeno a prodáváno 
zboží nebo poskytovány služby.“ V praxi jde 
především o  obchodníky, kteří, ač nezváni, 
navštěvují domácnosti a nabízejí různé služ-
by a produkty, ať už jde o zdánlivě výhodnější 
dodávky plynu, elektřiny, mobilního volání, 
hrnců či elektrických dek. Smyslem přijaté 
novely vyhlášky bylo mimo jiné chránit ze-
jména starší občany před tzv. „šmejdy“, kteří 
se bohužel mezi podomními prodejci hojně 
vyskytují a dokážou často zneužít důvěřivos-
ti těch, kdo jim otevřeli dveře svého domu. 
Za  porušení vyhlášky hrozí prodejci sankce 
do  výše 200 tisíc korun, dohled nad jejím 
dodržováním by měla vykonávat především 
Městská policie. -map-

Pražský magistrát vyzval v létě jednotlivé městské části, aby se v připo-
mínkovém řízení vyjádřily k záměru přijmout obecně závaznou vyhláš-
ku, která by na celém území hlavního města plošně zakazovala pohyb 
psů bez vodítka. Radnice Březiněvsi se ve své odpovědi postavila k ná-
vrhu vyhlášky negativně. Zastáváme názor, že vzhledem k velmi různo-
rodému charakteru jednotlivých městských částí a různým možnostem 
pro venčení psů nelze určovat pravidla centrálně. Mělo by být v kom-
petenci jednotlivých samospráv, aby stanovily, zda, a případně v jakých 
lokalitách, bude volný pohyb psů umožněn.
Pro úplnost je třeba dodat, že na území městské části Praha-Březiněves 
je jako lokalita určená pro volný pohyb psů dlouhodobě vyhrazena pol-
ní cesta vedoucí k Třeboradicím.

-red-

MČPB: NE plošné regulaci venčení psů

Studenti ČVUT navrhnou nové 
centrum Březiněvsi

Městská část Praha-Březiněves navázala v říj-
nu spolupráci s katedrou urbanismu a územ-
ního plánování Fakulty stavební Českého vy-
sokého učení technického. Studenti v  rámci 
semestrálních, předdiplomních a diplomních 

projektů zpracují celkem pět návrhů možné 
urbanistické podoby budoucího centra Březi-
něvsi. Cesta k postupnému vybudování nové-
ho jádra městské části se však zkomplikovala 
kvůli nedávným církevním restitucím. Poze-
mek, který byl v platném územním plánu pro 
budoucí centrální část vyčleněn, byl společně 
s dalšími přiznán Suverénnímu řádu maltéz-
ských rytířů. S prvními návrhy studentů by-
chom se nicméně mohli seznámit již v příš-
tím čísle zpravodaje. 

-map-

Ocenění pro docenta Petříčka
Pedagog a ekonom doc. Ing. Václav Petříček, CSc., občan městské části 
Praha-Březiněves, převzal 28. října z rukou prezidenta republiky Mi-
loše Zemana medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Docent Petříček 
působí jako pedagog na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké ško-
ly ekonomické v Praze a je členem vedení Komory pro hospodářské 
styky se SNS. V minulosti se podílel na zřízení Exportní pojišťovny,
České exportní banky, agentur CzechInvest a CzechTrade a byl také 
náměstkem ministra průmyslu a obchodu. Panu Petříčkovi srdečně 
gratulujeme. 

MČ Praha-Březiněves

Psy lze volně venčit na cestě k Třeboradicím Foto: Martin Převrátil

INZERCE
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rodinné domy) a restituce se tak na ně vztaho-
vat nemohou. U 46 hektarů úřad řízení přeru-
šil a  čeká na  rozhodnutí soudu; u  těchto po-
zemků je duplicitním vlastníkem stát společně 
s hlavním městem Prahou (o kauze jsme po-
drobněji referovali v Březiněveském zpravodaji 
2015/1). V této věci došlo k určitému posunu, 
kdy městská část Praha-Březiněves byla uzná-
na za účastníka řízení na straně obžalovaného 
(hlavní město Praha) a bude tak mít možnost 
se k  předmětu řízení vyjadřovat. Pozemky, 
o které ve sporu jde, jsou pro Březiněves zcela 
klíčové, jde  prakticky o  všechna sportoviště, 
dětské hřiště, oba rybníky, park, plochy kolem 
Úřadu MČ a kolem budovy � tness.
Deset hektarů pozemků nebylo maltézským 
rytířům vydáno z důvodu jejich zastavěnosti 
nebo potřeby pro výstavbu veřejně prospěš-
ných dopravních staveb, zejména pražské-

dokončení ze strany 1

dokončení ze strany 1

ho silničního okruhu. Pozemkovému úřadu 
v Praze zbývá ještě rozhodnout o 54 hektarech 
státní půdy v Březiněvsi a Ďáblicích. Z  toho 
na veřejně prospěšné stavby dopravní a tech-
nické infrastruktury (čistička odpadních vod, 
pražský silniční okruh) zůstane blokováno 
cca 6 hektarů půdy. O  zbytku pozemků by 
měl úřad rozhodnout v horizontu týdnů.

Vyjádření starosty městské 
části Praha-Březiněves k vydání 
pozemků
Vydání pozemků bude mít obrovský vliv 
na rozvoj městské části. Když jsme před deseti 
lety tvořili územní plán, nepočítali jsme s tím, 
že by mohla být prolomena hranice 25. února 
1948. Nikdy by nás nenapadlo, že pozemky, 
na kterých v budoucnu měla stát škola a kde 
mělo vyrůst nové centrum městské části, by 
mohly vůbec být předmětem vydání. S řádem 
samozřejmě chceme jednat o  budoucnosti 

těchto pozemků, nemáme ale tušení, jakou 
částku si za ně řekne.
Zákon o  vyrovnání s  církvemi a  nábožen-
skými společnostmi bohužel nebere v  potaz 
ani tak základní dokument, jakým je schvá-
lený územní plán. Problematické je také to, 
že obec, v  tomto případě hlavní město, není 
účastníkem řízení, nedostává informace, kte-

ré se jej bytostně týkají. Neexistuje tak cesta, 
jak se z pozice obce vydání bránit. -map-

Stát vydal část pozemků maltézským rytířům

A opravdu, dopravní zátěž v naší městské části 
zůstala prakticky stejná - i z  toho důvodu, že 
za obchvatem Líbeznic před dálničním nájez-
dem u Zdib se kvůli kruhovému objezdu za-
čaly v  ranních špičkách tvořit dlouhé kolony. 
V  roce 2013 byla v  místě vybudována samo-
statná nájezdová rampa, která problém sice 
lokálně vyřešila, ale ani to nemělo na přiroze-
né rozhodování většiny řidičů a jejich návyky 
valný vliv. Trasa přes Líbeznice a  naši měst-
skou část zůstala tou oblíbenější, což 
je jasně patrné i  z přiloženého grafu 
porovnávajícího intenzitu dopravy 
v podzimních měsících. Mezi rokem 
2012 a rokem 2014 (kdy byl obchvat 
již plně funkční) průměrné denní po-
čty vozidel v září a říjnu rostly až nad 
15 tisíc denně, v listopadu stagnovaly.

V budoucnu zátěž dále 
poroste
Letos jsme v  měsících září a  říjnu 
zaznamenali v Březiněvsi mírný me-
ziroční úbytek dopravy, jeho hlavní 
příčinou ale bylo měsíc trvající ome-
zení pod mostem mezi Březiněvsí 
a Ďáblicemi. Doprava byla kvůli opravě mos-
tu svedena do  jednoho pruhu, provoz řídily 
semafory a  ranní kolony směrem do  centra 
byly tak dlouhé, že část řidičů podlehla a pro-
blematické místo objela po  dálnici. Že se 
zřejmě opravdu nejedná o  začátek nějakého 
pozitivního trendu, potvrzují čísla z letošního 
listopadu, kdy jsme zaznamenali mírný mezi-
roční nárůst projíždějících vozů.
Na jaře letošního roku byla společností Ropid 
výrazně posílena hromadná autobusová do-
prava z Neratovicka a Mělnicka. Při pohledu 
na velmi slušně vytížené autobusy se zdá, že 
se záměr Ropidu celkem vydařil, lidí jezdí au-
tobusy nepochybně o poznání více než dříve. 

Symptomatické ale je, že se to prakticky nijak 
neodrazilo v poklesu individuální automobi-
lové dopravy. Přestože autobusy využívá více 
lidí než dříve, z auta na autobus jich přesedla-
lo podle všeho jen málo. 
Ani v  budoucnu nemůžeme očekávat vý-
razné zlepšení situace, doprava bude nejspíš 
posilovat. Nejen u nás, ale i v mnoha lokali-
tách za  severní hranicí Prahy probíhá nadá-
le intenzivní bytová výstavba. Stačí si udělat 
krátkou vyjížďku na kole za hranice hlavního 

města a počítat rozestavěné rodinné a řadové 
domy. V nejbližším okolí jich budou stovky, 
v širším tisíce, a u každého bude v dohledné 
době parkovat minimálně jedno auto, jehož 
majitel velmi pravděpodobně bude také do-
jíždět do Prahy.

Přeložka jako jediná cesta 
ke zklidnění
V této situaci se jako jediné relevantní řešení 
jeví výstavba přeložky vedoucí po  východ-
ním okraji katastru Březiněvsi, jejíž podoba 
byla iniciována a je dlouhodobě prosazována 
březiněveským zastupitelstvem. První pokus 
prosadit přeložku silnice byl učiněn již v roce 

1931, pevně zakotvit do  územního plánu se 
ji však podařilo až v roce 2010. Od stejného 
roku také záměr disponuje kladným posud-
kem z  hlediska vlivu na  životní prostředí. 
Původní snaha realizovat komplexní řešení 
užitečné pro celý mikroregion (Březiněves, 
Líbeznice, Bořanovice) byla torpédována 
ve  chvíli, kdy Líbeznice prosadily svou vari-
antu obchvatu vedoucí západní stranou smě-
rem k dálnici D8. Na ni totiž není možné pře-
ložku silnice 243 smysluplně napojit. 

Projekční práce na  podobě březině-
veské přeložky by měly být zahájeny 
příští rok, do rozpočtu města se totiž 
podařilo prosadit potřebnou částku. 
Podle starosty městské části Ing. Jiří-
ho Haramula, který je zároveň praž-
ským zastupitelem, není prosazení 
stavby snadnou záležitostí: „Přelož-
ka silnice II/243 je registrována jako 
veřejně prospěšná stavba, podobně 
jako stovky jiných na  území hlavní-
ho města. Tlak na  rozpočet je tedy 
ohromný, naší výhodou ale je, že ně-
které kroky již byly učiněny. Přeložka 
má například dobrozdání z  hledis-
ka ekologické zátěže, i když to bude 

nutné obnovit, protože jeho platnost je časově 
omezená. V každém případě jde o jednu ze tří 
zásadních priorit, které v  Březiněvsi aktivně 
řešíme.“
Vybudování přeložky je zřejmě jedinou rea-
listickou cestou, jak dosáhnout významného 
snížení dopravní zátěže Březiněvsi. Jakmile 
by přeložka existovala, otevřel by se prostor 
pro převedení ulice Na  Hlavní do  kategorie 
místní komunikace, a  tedy například i  pro 
zavedení opatření, která dopravu zklidňu-
jí (zpomalovací pásy, retardéry). Tyto prvky 
totiž nejsou na silnicích vyšších kategorií po-
voleny.

Martin Převrátil

 

Dosud vydané pozemky jsou označeny červeně.

Březiněves nutně potřebuje přeložku

Zdroj: Katastrální mapy
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Stavba MŠ pokračuje, kuchyně bude už na jaře

V  posledním listopadovém víkendu 2015 
dokončila Technická správa komunikací hl. 
m. Prahy (TSK) úpravu protihlukového valu 
a  navazující protihlukové stěny podél Cíno-
vecké ulice. Celkem se jedná o  úsek v  délce 
cca 600 metrů. Dosavadní nízký protihluko-
vý val byl doplněn v koruně o protihlukovou 
stěnu o  minimální výšce 6,75 m nad úrovní 
komunikace. 
„Na  základě dlouhodobých požadavků ob-
čanů a s ohledem na výsledky měření hluku 
v obytné zástavbě těsně sousedící s rychlostní 
komunikací Cínovecká jsme vznesli poža-
davek na  úpravu stávající nevyhovující dře-
věné protihlukové stěny“, říká Jiří Haramul, 
starosta MČ Praha-Březiněves, a  dodává: 
„Nová betonová protihluková stěna je navr-

TSK: Březiněves chrání nová protihluková
stěna podél Cínovecké

Přes prvotní problémy se zatečením po  sil-
ných deštích pokračuje dostavba mateřské 
školy rychlým tempem. Oproti původnímu 
zářijovému termínu příštího roku by se mělo 
podařit uvést do provozu další část nové bu-
dovy již na jaře 2016. V současné době pro-
bíhají především práce na  interiérech a  ne-
zbytných technologiích. Nejprve bude zřejmě 
zprovozněna vlastní kuchyň, která poskytne 
školce nezávislost na externích dodavatelích 
stravy. V dalších fázích by měly být postupně 
uvedeny do provozu tři nové třídy.

-map-

17. října 2015 3. listopadu 2015 4. prosince 2015 Fota: Martin Převrátil

žena jako dočasná, svoji funkci by měla plnit 
až do výstavby komunikace napojující silnici 
R8 na R1, včetně trvalých systémů protihlu-
kových opatření.“ 
„Po  skončení těchto úprav dojde k  měření 
hlučnosti a  podle výsledků budeme případ-
ně plánovat další opatření vedoucí ke snížení 
hlukové zátěže v této lokalitě,“ uvedl náměs-
tek pražské primátorky Petr Dolínek.
Měření hluku proběhne na jaře s vyhodnoce-
ním, o kolik výstavba zlepšila poměry za stě-
nou. Vyjádří se i Hygienická stanice hlavního 
města Prahy, která vydá souhlas s kolaudací. 
Teprve poté může TSK o kolaudaci požádat.
  „Z důvodu časové náročnosti stavby a systé-
mu � nancování ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury jsme přípravné práce zahájili 

již v  srpnu a  termín ukončení výstavby byl 
naplánován do konce roku 2015, což se nám 
s časovou rezervou podařilo,“ uvedl Ladislav 
Pivec, šéf TSK a dodává: „Stavba se obešla bez 
dopravních omezení.“
Stěna je navržena jako montovaná z prefabri-
kovaných železobetonových sloupů ve  tvaru 
H a  panelů. Založení sloupů je na  pilotách 
o průměru 600 mm a délce cca 8 m. Stěna je 
jednostranně pohltivá s  absorbéry ve  tvaru 
vlny, střídající horizontální a  vertikální ori-
entaci.
Součástí stavby byla pomocná příjezdo-
vá komunikace, jejíž dočasnost je omezena 
na dobu maximálně šesti měsíců. 

Tisková zpráva TSK, 30. 11. 2015

V  zájmu zvýšení bezpečnosti obyvatel Březi-
něvsi zažádal počátkem podzimu její starosta 
Jiří Haramul o  instalaci zařízení pro úsekové 

Březiněves se zřejmě dočká měření rychlosti
měření rychlosti jízdy a  kontroly jízdy na  čer-
venou v ulici Na Hlavní. Radní hlavního měs-
ta pro dopravu Petr Dolínek v návaznosti na to 
zadal Technické správě komunikací, aby navrh-
la navýšení příslušné kapitoly rozpočtu Prahy 
na  příští rok. Ledy se však hnuly rychleji, než 
jsme očekávali, a zařízení byla instalována již 
ve druhém prosincovém týdnu. Radary budou 
sledovat rychlost prakticky v celé zastavěné části 
Březiněvsi.
Během příštího roku by mělo dojít také na čás-
tečnou rekonstrukci povrchu vozovky v severní 

části ulice Na Hlavní. Konkrétní termíny nejsou 
zatím známy a  nezbývá než věřit, že městská 
část bude informována s větším předstihem než 
v  případě rekonstrukce mostu na  Cínovecké. 
O  přípravě obou staveb budeme průběžně in-
formovat na webových stránkách městské části 
a facebookové stránce zpravodaje.
Jen na  okraj, rekord letošního podzimu má 
hodnotu 152 km/h. Přesně takovou rychlostí 
se v druhé polovině září prohnal středem Bře-
ziněvsi směrem na  Ďáblice motorkář, kterého 
zaznamenal radar městské části. -map-

 Zvenku už zbývá na MŠ jen dodělat fasádu a pergolu Foto: Martin Převrátil
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Tip na vánoční dárek:

DÁRKOVÝ POUKAZ
dle Vašeho výběru

Darujte masáže, cvičení,
potravinové doplňky,
cyklistické potřeby,

kola, oděvy...

Fitnesscentrum fitPULS s.r.o.,
U Parku 1, 182 00 Praha 8 - Březiněves

 tel.: 775 384 818, info@fitpuls.cz, www.fitpuls.cz

Po  řadě těsných a  leckdy trochu smolných 
proher v úvodu podzimní části fotbalové I.A 
třídy naši fotbalisti zabrali a dokázali zvítězit 
ve třech ze čtyř posledních zápasů. Aktuálně 
se tak Březiněves nachází se 17 body v rela-
tivně bezpečném středu tabulky. Tabulce do-
minuje Újezd nad Lesy s dvanácti vítězstvími 
a jedinou prohrou, následuje náš tradiční ri-
val Ďáblice a  blízké Dolní Chabry. Všechny 
tři týmy z  čela přivítáme na  jaře na  domácí 
půdě a máme se jistě na co těšit. 
Cílem, který si trenér Honza Trousil před se-
zónou vytyčil, je šesté místo. Přijďte naše fot-
balisty na  jaře povzbudit, aby v  tabulce ještě 
o pár míst vystoupali. Více informací najdete 
na  webových stránkách fotbalového oddílu 
www.fotbalbrezineves.cz. -map-

Až do  � nálové de-
sítky postoupil 
Tomáš Bezpalec 
v  soutěži Díky, tre-
nére!, o  které jsme 
průběžně informo-
vali. Jeho úspěšné 
tažení vyvrcholilo 
7. listopadu v  br-
něnské hale Tatra-
nu Bohunice, kde 
se deset nejlepších 
představilo i se svý-

mi svěřenci. Tomáš s kluky z mladší přípravky předvedl za mohutné 
podpory březiněveských fandů před čtyřčlennou porotou několika-
minutovou tréninkovou sestavu. Dění na palubovce bedlivě přihlížel 
trenér fotbalové reprezentace Pavel Vrba, který byl jedním z hostů 
� nálového dne.
Do nejužšího � nále (TOP 4) se Tomáš sice nedostal, i tak je ale jeho 
dlouhá cesta soutěží mimořádným úspěchem, vždyť do ní bylo při-
hlášeno přes patnáct stovek trenérů a trenérek z celé České repub-
liky. Celkovým vítězem prvního ročníku soutěže se nakonec stal 
Michal Eisenkolb, trenér � orbalového týmu Acema Sparta Praha. 
Zajímavostí je, že do  � nále se probojovali zástupci deseti různých 
sportovních disciplín, žádná se neopakovala dvakrát. Vedle fotbalu 
či hokeje došlo například i na gymnastiku, bikros či šachy. S mírnou 
nadsázkou tak můžeme říci, že se Tomáš Bezpalec stal nejlepším fot-
balovým trenérem mládeže v ČR za rok 2015! -map-

V březiněveském � tcentru � tPuls byl instalo-
ván nový cvičební systém RIP 60. Zařízení je 
inovativní v  tom, že při cvičení je využívána 
gravitace samotného těla cvičícího. Díky tomu 
má při provádění jednotlivých cviků pod kon-
trolou velikost zátěže, kterou na  tělo působí. 
Její intenzitu a sílu odporu lze jednoduše a při-
rozeně upravit změnou polohy těla. Jednotli-
vé svalové partie jsou přitom procvičovány 

Muži Březivěvsi 
po podzimu

Tomáš Bezpalec
mezi 10 nejlepšími trenéry 
a trenérkami roku 2015

Nové cvičební zařízení ve � tcentru: RIP 60

Muži: I.A třída, skupina A
# KLUB Z V R P S B
1. Fotbalový klub Újezd nad Lesy 13 12 0 1 46:17 36
2. SK Ďáblice z. s. 13 9 2 2 40:20 29
3. Sportovní klub Dolní Chabry 13 7 2 4 29:15 23
4. Tělovýchovná jednota Čechie Dubeč 13 7 2 4 33:20 23
5. SK Čechie Uhříněves 13 7 1 5 26:27 22
6. SK Viktoria Štěrboholy 13 6 2 5 28:25 20
7. SK Hostivař 13 6 1 6 29:34 19
8. Tělovýchovná jednota Březiněves 13 5 2 6 30:27 17
9. FSC Libuš 13 5 2 6 27:24 17

10. Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 13 5 2 6 26:31 17
11. Tělovýchovná jednota PRAGA 13 4 4 5 19:24 16
12. Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Počernice 13 4 1 8 27:42 13
13. Slavoj Vyšehrad s. r. o. B 13 2 1 10 21:45 7
14. Sokol Kolovraty 13 0 2 11 18:48 2

IN
ZERC

E

zcela izolovaně. Cvičením na systému RIP 60 
je možné budovat svalovou hmotu, hubnout 
nebo zlepšit � exibilitu těla, a to bez přídavného 
závaží. 
Městská část Praha-Březiněves přispěla na vy-
budování konstrukce, na  kterou lze RIP 60 
a  další cvičební nářadí vyžadující zavěšení - 
například boxovací pytel - instalovat.
 -red-RIP 60 Foto: Martin Převrátil

Kluci s trenérem reprezentace Vrbou Foto: Jindřich Chaloupka
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případě je dobré věc dopředu konzultovat 
i  s úřadem MČ. Hlukem z ohňostrojů a pe-
tard trpí nejen spoluobčané, ale především 
jejich domácí zvířata. Je prokázáno, že napří-
klad u psů se může po neočekávaném hluč-
ném zážitku projevit fobie či stres, v horším 
případě záchvat, který může skončit i  smrtí 
zvířete. Když majitel psa o připravovaném oh-
ňostroji ví, může se na něj připravit a zvířeti 
aplikovat třeba i zklidňující léky.
V  případě, že někoho v  průběhu roku pou-
žívání pyrotechniky v  jeho bezprostředním 
okolí obtěžuje, má vždy možnost kontaktovat 
policii a požádat o asistenci. V takovém pří-
padě je samozřejmě dobré událost hned zdo-
kumentovat a důkazy předat policii. 

MČ Praha-Březiněves

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

Historický
okamžik
Po více než osmi letech snažení, příprav a jed-
nání byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Praha-Březiněves k 1. prosinci 2015 převedena 
z kategorie JPO V do kategorie JPO III. Za pře-
řazením do  vyšší kategorie stojí dlouhodobě 
pozitivně hodnocená práce březiněveských 
hasičů a  aktivita velitele jednotky i  starosty 
městské části.
Převedení do  kategorie JPO III by mělo při-
nést zkvalitnění zásahového vybavení a  tech-
niky jednotky a modernizaci hasičské stanice. 
A ve svém důsledku zvýšení bezpečnosti obča-
nů Březiněvsi na úseku požární ochrany. Za-
řazení do vyšší kategorie s sebou přináší také 
to, že březiněveští hasiči budou moci být na-
sazováni při zásazích na celém území hlavního 
města i v jeho bezprostředním okolí.
Pro naše dobrovolné hasiče se jedná o  velký 
závazek do  budoucna a  zároveň o  motivaci 
k  další činnosti. Cílem je přiblížit se znalost-
mi, schopnostmi a vybavením ještě více úrovni 
profesionálních hasičských sborů a být spoleh-
livým, důvěryhodným a respektovaným part-
nerem březiněveských občanů a záchranných 
složek.

S blížícím se obdobím konce roku a souvisejí-
cími oslavami upozorňujeme občany, že pou-
žívání pyrotechniky je vyhláškou hl. m. Prahy 

Třikrát od našich hasičů

Ohňostroje a pyrotechnika jen na Silvestra a Nový rok

Odborná stáž 
u profesionálů

Ve dnech 21. a 24. října absolvovala jednotka 
SDH Březiněves dvě dvanáctihodinové stáže 
u profesionálních kolegů na HS3 - Holešovice. 
Během dopoledne byl představen nový kontej-
ner, určený například pro zásahy při rozsáhlém 
čerpání vody. Na  odpolední hodiny pak bylo 
pro naši jednotku připraveno školení první 
pomoci a  simulace vyproštění osoby po  do-
pravní nehodě, včetně praktického výcviku. 
Během stáží došlo i na ostré výjezdy, kterých 
bylo celkem sedm (tři požáry, tři dopravní ne-
hody a jeden technický zásah). Profesionálům 

č. 42/1999 povoleno výhradně 31. prosince 
a  1. ledna. Mimo tyto dny je možné pyro-
techniku a ohňostroje v Praze používat pouze 
na 13 vyhrazených místech, z nichž žádné se 
ale nenachází v   Březiněvsi nebo jejím bez-
prostředním okolí. Zákaz přitom platí jak pro 
veřejná místa, tak například i pro soukromé 
oslavy konané na  vlastním pozemku. Úřad 
městské části nemá používání pyrotechniky 
ve své kompetenci a nemá tedy ani smysl jej 
žádat o povolení. 
Bohužel jsme i  v Březiněvsi v průběhu roku 
poměrně pravidelně svědky toho, že občané 
odpalují ohňostroje. Pokud už někdo plánu-
je oslavu, která se bez pyrotechniky neobe-
jde, mělo by být slušností dát vědět okolí, že 
se k  něčemu takovému schyluje. V  takovém 

z „trojky“ patří poděkování za pestrý a oboha-
cující program.

Naši mladí soutěžili...
V  sobotu 7. listopadu se několik našich mla-
dých hasičů zúčastnilo XIII. ročníku Memo-
riálu Marty Habadové v  požárním sportu. 
Jelikož se na podobné soutěži objevili poprvé, 
byla to pro ně především vítaná příležitost 
k získávání zkušeností, které v příštích letech 

nepochybně zúročí. V kategorii starších žáků 
startovalo více než 200 soutěžících. Klukům 
patří za příkladnou reprezentaci našeho sboru 
velké poděkování.

Hasiči Praha-Březiněves

Fotoglosa
Během podzimu došlo k  vybudování nové 
komunikace spojující ulice K  Březiněvsi 
a  V  Pěšinkách na  jejich východním okraji. 
Původní nezpevněná cesta byla nahrazena 
živičným povrchem a obroubena. Na spojku 
by mohly v  budoucnu navázat další komu-
nikace potřebné k obsluze nově budovaných 
částí Březiněvsi. Investorem byla Technická 
správa komunikací (TSK).  -red-

Ze soutěže Foto: Hasiči Březiněves

Stáž na HS3 - Holešovice Foto: Hasiči Březiněves
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Střípky z kroniky: 

1935 – před 80 lety
• 25. listopadu obecní zastupitelstvo k  stá-

lé nezaměstnanosti v  místě rozhodlo, aby 
službu ponocného střídavě po dobu 14 dnů 
vykonávali nezaměstnaní, za 10 Kč za jed-
nu noc.

1950 – před 65 lety
• V  prosinci Místní národní výbor v  Bře-

ziněvsi zakoupil pro zdejší MŠ 4 lehátka 
a 5 židliček. Také zakoupil pumpu do zdej-
ší studny.

• 17. prosince se uskutečnila „Vánoční besíd-
ka“ mateřské školky v sále místního hostin-
ce paní Bečvářové. MNV zaplatil za vypůj-
čení sálu 140,- Kč.

1965 – Před 50 lety
• 15. 10. - Sklizeň krmné řepy se provádí 

za  ztížených podmínek. Semeno bylo za-
seto hodně hluboko a  řepa nejde tahat ze 
země. K tomu všemu bylo semeno cukrov-
ky a krmné řepy smícháno dohromady.

• 17. 10. - Práce na sklizni krmné řepy jsou 
již ukončeny. Ukončena je i instalace elek-
trického osvětlení v autobusové čekárně.

• Naše obec se ve  třetím čtvrtletí umístila 
v soutěži malých obcí v okresu na čelním 
místě a  obdržela písemné uznání od  � -
nančního odboru ONV Praha-východ. 

• MNV obdržel čestné uznání za poskytnu-
tou pomoc našich občanů jižnímu Sloven-
sku, které bylo postiženo záplavami.

2000 – před 15 lety
• Mikulášská nadílka – Přišla spousta dětí 

a tančilo se jako o závod, ale jen do té doby, 
než přišel čert a Mikuláš. Potom děti utí-
kaly schovat se do máminy náruče, kde je 
nejbezpečněji.

2005 – před 10 lety
• 14. 10. uspořádali zahrádkáři výlet pro 

občany obce do Lysé nad Labem a Ctěnic. 
Počasí se vydařilo a  všichni zúčastnění si 
zájezd vychutnali.

• Znovuotevření víceúčelového hřiště, teni-
sových kurtů a  � tnesscentra – velká udá-
lost, při které nás navštívila spousta vý-
znamných osobností, například Antonín 
Panenka, Petr Salava, Stanislav Hložek, 
Martin Michal nebo Václav Tittelbach. 
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal „Den 
otevřených dveří“.

• Započaly práce na přestavbě rybníka – ha-
sičské nádrže. Zahájeny byly i práce na re-
konstrukci čističky odpadních vod. Do-
končení se plánuje na léto 2006.

• 15. prosince fouká po celý den velmi silný 
vítr. Sbor dobrovolných hasičů měl výjezd 
ke spadlému stromu.

2010 – před 5 lety
• Ve  dnech 15. – 16. 10. proběhly volby 

do místního zastupitelstva.

• Prosinec. Stále sněží, teploty pod bodem 
mrazu, noční klesly k minus 20° C.

Z březiněveské kroniky vybral
Martin Převrátil 

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

RŮŽENA DOLEŽALOVÁ, ALENA FIALOVÁ
PAVLA PŘIBYLOVÁ, JAROSLAVA ŽEŽULÍKOVÁ

MILOSLAV ĎUREC, VRATISLAV VÁLEK

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

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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INZERCE

Aktuální informace na
www.brezineves.cz



w w w. b r e z i n e v e s . c zS TA L O  S E

Vítání občánků    
V neděli 8. listopadu proběhlo v sále březiněveské restaurace Tratto-
ria Famiglia (Pod Lipami) vítání občánků narozených v  Březiněvsi 
v uplynulém období. Celkem bylo slavnostně přivítáno jedenáct dětí, 
které na památku dostaly zlatý přívěsek s  iniciálou křestního jména. 
Rodiče a další příbuzní dětí pak připojili své podpisy do kroniky, kte-
rá slouží výhradně k tomuto účelu. Vítání připravila sociální komise, 
za  březiněveské zastupitelstvo přednesl slavnostní řeč místostarosta 
Zdeněk Korint. Sociální komise informuje, že k slavnostnímu vítání je 
možné dítě přihlásit již ve chvíli, kdy je nahlašováno k trvalému poby-
tu na úřadu městské části. Rodiče takto zaregistrovaných dětí budou 
automaticky kontaktováni, až bude stanoven konkrétní termín vítání.

 Lampionový průvod
V předvečer 97. výročí vzniku republiky uspořádala komise kultury 
a  školství MČ Praha-Březiněves lampionový průvod. Děti i  dospělí 
se sešli v půl sedmé u mateřské školy a poté se vydali na pochod na-
příč městskou částí. Světelný had, který vytvořili, se postupně roztáhl 
na několik set metrů, což působilo mírné komplikace zejména při pře-
cházení ulice Na Hlavní. Nakonec se ale všem podařilo – i díky vstříc-
nosti projíždějících řidičů - dostat se bez újmy na druhou stranu. Tu 
a tam se dětem z křoví nebo polní cesty ukázala nebo ozvala strašidla. 
Průvod byl zakončen v parku před úřadem městské části, kde čaro-
dějnice a  další nadpřirozené bytosti rozdávaly dětem drobné dárky. 
Fotoalbum z  průvodu je k  nahlédnutí na  facebookových stránkách 
zpravodaje.

Rozsvícení vánočního stromu 
Sobota 28. listopadu, předcházející první adventní neděli, byla zasvě-
cena mikulášské nadílce a rozsvěcení vánočního stromu před úřadem 
městské části. Bohatý program otevřely tanečky dětí ze školky pod 
vedením Zdeny Maděrové, vánoční koledy poté přednesl dětský sbor 
Coro Piccolo. Na náměstí byla řada stánků s nabídkou vánočních ozdob, 
nechyběly dětské dílny, opravdový kovář ani sladkosti. Po divadelním 
představení Mikulášova hůl, které dva ze tří protagonistů celé absolvo-
vali na chůdách, následovalo další vystoupení dětí ze školky. Tentokrát 
se hrálo na � étny a zpívalo pod vedením paní ředitelky Martiny Štolco-
vé. Těsně před šestou hodinou došlo na rozsvícení vánočního stromu, 
pod kterým se tradičně nacházel živý betlém. Večer, organizovaný kul-
turní a sociální komisí ve spolupráci s hasiči, se vydařil, hrdly návštěvní-
ků proteklo více než 50 litrů svařeného vína, snědeny byly na dvě stovky 
párků a klobás a 450 kusů lineckých koleček.

 -map-
Foto Martin Převrátil a Trattoria Famiglia
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 Kalendář akcí leden – březen 2016
7. února 2016 Dětský karneval – odpoledne v restauraci Trattoria Famiglia (Pod Lipami)

20. února 2016 Odpoledne Průvod masek Březiněvsí,
večer od 20 hodin Maškarní zábava v restauraci Trattoria Famiglia (Pod Lipami)večer od 20 hodin Maškarní zábava v restauraci Trattoria Famiglia (Pod Lipami)


