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Práva nájemníků
Pokud pronajímáte dům nebo byt, bude vás 
jistě zajímat, že zákon výrazně posiluje práva 
vašich nájemníků.
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ZPRAVODAJ
BŘEZINĚVESKÝ

 Slovo starosty
Vážení obyvatelé Březiněvsi,
milí přátelé,
dovolte mi využít letošní první úvod-
ník našeho zpravodaje ke  krátkému 
bilancování roku 2013. Za  jednoznač-
ný úspěch považuji, že se díky aktivitě 
zastupitelstva podařilo odvrátit rychlé 
vydání poloviny rozlohy naší městské 
části Suverénnímu řádu maltézských 
rytířů v  rámci církevních restitucí. 
Naše pochybnosti o  legálnosti případ-
ného vydání pozemků, podložené ko-
piemi mnoha dobových dokumentů, 
byly vyslyšeny Státním pozemkovým 
úřadem a  spor tak bude řešen soudní 
cestou. Jsme přitom přesvědčeni, že 
rozhodnutí o  březiněveských pozem-
cích může mít precedentní charakter 
i  v  jiných kauzách, ve  kterých existují 
nejasnosti ohledně vydávání státního 
majetku církvím.
Po mnoha letech úsilí se nám podařilo 
v  Březiněvsi vybudovat semafory pro 
chodce, které nepochybně přispívají 
ke zvýšení jejich bezpečnosti a zejmé-
na v nočních hodinách ke snížení prů-
měrné rychlosti projíždějících vozidel. 
Díky přijatým dopravním opatřením se 
také zklidnila dlouhodobě narůstající 
dopravní zátěž v ulici Na Hlavní, a  to 
zejména během ranních špiček. 
Konečně, v  uplynulém roce se nám 
podařilo získat část pozemků využitel-
ných pro rozšíření mateřské školy. Sta-
vět bohužel zatím nemůžeme, protože 
naše žádost o  dotaci na  dobudování 
školky byla Magistrátem hlavního měs-
ta Prahy zamítnuta (informaci jsme 
přinesli v čísle 1/2013).
Z  výše uvedeného zřetelně vyplývají 
naše priority pro rok 2014. Budeme dále 
bránit ty pozemky, s  jejichž vydáním 
nesouhlasíme. Budeme znovu žádat 
o  dotaci na  vytvoření tolik potřebných 
míst ve  školce. Budeme prosazovat vy-
budování obchvatu Březiněvsi a  zajis-
tíme dokončení místních komunikací. 
Ve zkratce řečeno, budeme nadále usi-
lovat o harmonický rozvoj naší městské 
části a o to, aby Březiněves zůstala bez-
pečným a vyhledávaným místem k žití.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

ZPRAVODAJ
BŘEZINĚVESKÝ

K rozpočtu městské části
a Prahy na rok 2014

pokračování na straně 3

Oproti roku 2013 se jedná o  nárůst o  1,9 %. 
Na straně příjmů je jednoznačně nejvyšší po-
ložkou dotace související s  provozem skládky 
.A.S.A., konkrétně 6,20 milionu korun. Dota-
ce magistrátu na  obyvatele činí 3,21 milionu 
a  z  daní a  ostatních příjmů poplyne 2,62 mi-
lionu korun.
Struktura výdajů je velmi podobná roku 2013, 
k navýšení rozpočtu došlo například v sociální 
oblasti, v  oblasti školství a  kultury, ve  sportu 
nebo u  hasičů. Přesto, že situace s  � nancová-
ním potřeb zejména menších městských části 

není vůbec ideální, mohou občané Březiněvsi 
i  letos počítat se zachováním všech veřejných 
služeb, na které byli v minulých letech zvyklí. 

Polovina rozpočtu Prahy připadá
na dopravu
V prosinci byl zastupiteli Prahy schválen rov-
něž rozpočet hlavního města, jehož celkové 
výdaje dosáhnou letos téměř 50 miliard. V po-
rovnání s rokem 2013 je patrný nárůst zejména 

Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves schválilo 13. února 
rozpočet na rok 2014. Stejně jako v minulých letech rozpočet 
předpokládá i letos vyrovnané hospodaření naší městské části, 
kdy příjmy i výdaje budou 12,03 milionů korun. 

Nový občanský zákoník:
Vlastnictví a pronájem nemovitostí

Vzhledem k  tomu, že je  Březiněves klasickou 
rezidenční lokalitou s velkým podílem vlastní-
ků domů a jiných nemovitostí, přinášíme ten-
tokrát přehled základních změn právě v  této 
oblasti.

Majitelé nemovitostí by neměli brát změny v občanském zákoníku na lehkou váhu Foto: Martin Převrátil

Dnem 1. ledna vstoupil v platnost nový občanský zákoník s řadou nových 
ustanovení, která se dotknou každodenního života občanů. Zpravodaj by 
svým čtenářům zásadní změny chtěl postupně přiblížit. 

pokračování na straně 7
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Jak jsme informovali ve zpravodaji z  loňské-
ho května, v  těsném sousedství Březiněvsi 
(ovšem již na  katastru Ďáblic) by mělo vy-
růst nové obchodní centrum se supermarke-
tem. Investorovi se konečně podařilo zajistit 
všechny dokumenty potřebné pro vydání 
územního rozhodnutí a počátkem února bylo 
zahájeno územní řízení, které předchází vy-
dání stavebního povolení. Městská část Pra-
ha-Březiněves se snaží v mezích svých mož-
ností investorovi pomáhat, v tuto chvíli není 
nicméně nejasné, zda se předpokládaný ter-
mín otevření centra, kterým je konec tohoto 
roku, podaří dodržet. Věříme, že se vše stihne 
tak, jak je nyní naplánováno, protože funkční 
obchodní centrum by výrazně přispělo k po-
hodlí březiněveských občanů.

-red-
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LENKA LUDVÍKOVÁ BORTLOVÁ
Referent státní správy a samosprávy

Vedle zajištění každo-
denního chodu úřadu 
pod ní spadá vedení 
jednotlivých evidencí 
a agend, například při-
hlašování a odhlašová-
ní obyvatel k  trvalému 
pobytu, příprava voleb 
či evidence poplatků 
za  psy. Na  starosti má 
také úřední komuni-

kaci s magistrátem hlavního města a s orgány 
státní správy. 

lenka.ludvikova@brezineves.cz
telefon: 283 910 263

MARTINA VILÍMKOVÁ
Asistentka starosty

Vede sekretariát sta-
rosty, organizuje jed-
nání a  vyřizuje o� ci-
ální korespondenci 
starosty a dalších členů 
zastupitelstva městské 
části. Pořizuje zápisy 
z  jednání, zařizuje vy-
věšování schválených 
dokumentů na  webo-
vých stránkách a úřed-

ní desce městské části. Spolupodílí na  také 
na běžném chodu úřadu městské části.

martina.vilimkova@brezineves.cz
telefon: 283 910 263

MICHAELA KOUKOLÍČKOVÁ
Účetní

Ze své funkce zodpoví-
dá za vedení účetnictví 
městské části, kontrolu 
a řízení oběhu účetních 
dokladů. Spolupracuje 
na  přípravě rozpočtu 
a  připravuje podklady 
a  analýzy pro jedná-
ní � nančního výboru 
MČ. Mezi řadu jejích 

dalších kompetencí patří také sledování vý-
běru místních poplatků či stavu pohledávek 
městské části.

michaela.koukolickova@brezineves.cz
telefon: 283 911 645

ZDEŇKA MADĚROVÁ
Kronikářka

Coby březiněveská ro-
dačka převzala kroniku 
v  roce 2002, před ní 
se zápisům naposledy 
věnoval těsně po  kon-
ci druhé světové války 
pan Václav Pokorný. 
Aby byla zachována 
kontinuita, doplnila 
do kroniky zápisy zpět-

ně až do roku 1947. Vedle kroniky se věnuje 
také udržování lidových obyčejů a tradic.

zdena.m@seznam.cz

Představujeme: Pracovníci úřadu MČ

Stavba obchodního 
centra ve skluzuZMĚNY

na Úřadu MČ 
a v TJ Březiněves
Novou referentkou státní správy a  samo-
správy Úřadu MČ Praha-Březiněves se kon-
cem minulého roku stala paní Lenka Lud-
víková Bortlová. Ve funkci vystřídala Annu 
Koudelkovou, která nastoupila na  mateř-
skou dovolenou a které tímto gratulujeme 
a přejeme mnoho rodinného štěstí.
Ke  změně došlo i  v  TJ Březiněves, kterou 
dočasně řídí její stávající místopředseda Jan 
Vocel. Předsedovi Jiřími Macháčkovi přeje-
me úspěšné zotavení z nemoci a brzký ná-
vrat mezi březiněveské sportovce.

-red-

V předchozích číslech zpravodaje jsme postupně představili všechny 
zastupitele, výbory i komise městské části Praha-Březiněves. Pro zajištění 
hladkého chodu úřadu MČ jsou však klíčoví především jeho pracovníci. 
Stálé zaměstnance má úřad tři, doplňuje je kronikářka.

Věděli jste, že…
aneb trocha demogra� e

• Ke konci roku 2013 bylo v Březiněvsi evi-
dováno přibližně 1350 obyvatel, z  toho 
1171 s  českou státní příslušností a  necelé 
dvě stovky cizinců s  přiznaným trvalým 
pobytem.

• Praha-Březiněves patří k  nejdynamičtěji 
se rozvíjejícím městským částem. Za  po-
sledních 15 let se zde počet obyvatel více 
než zdvojnásobil, ke konci roku 1998 bylo 
v Březiněvsi hlášeno jen 580 osob. Největší 
nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v le-
tech 2008 a 2011, v obou případech se me-
ziročně skokově zvýšil o více než desetinu.

• Ženy tvoří v Březiněvsi mírnou většinu, je 
jich 51 %, mužů „pouze“ 49 %. Situace je 
v tomto ohledu identická jako v celé ČR. 

• Průměrný věk našich občanů je 38 let. Ženy 
jsou v průměru mírně starší než muži (ženy 
38,4 let; muži 37,2 let). Oproti hlavnímu 
městu i  celé České republice je populace 
Březiněvsi o  poznání mladší, což je dáno 
výstavbou nových rodinných domů a  ná-
sledným stěhováním především mladých 
rodin.

• S  předchozím bodem těsně souvisí i  nad-
průměrný podíl dětí do  15 let, které se 
na populaci Březiněvsi podílejí 21 %. V celé 
ČR přitom patnáctiletí a mladší tvoří 18 %, 
v Praze dokonce pouze 14 % všech obyvatel.

• Nejstaršímu obyvateli Březiněvsi je 94 let, 
osmdesátiletých či starších jsou dohroma-
dy přes tři desítky.

• Nejvíce občanů naší městské části, celkem 
32, se narodilo v roce 1975, v rámci gene-
race takzvaných „Husákových dětí“. Přitom 
v  celé ČR byl nejplodnějším rokem ten 
předcházející, tedy 1974.

Poznámka:
Do  statistik pochopitelně nejsou zahrnuti ti, 
kteří v  Březiněvsi sice žijí, ale trvalé bydliště 
mají hlášeno jinde. Odhadem se jedná o dal-
ších několik stovek obyvatel.

-map-

Vývoj počtu obyvatel Březiněvsi od roku 1997
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Toto jsou hlavní novinky: 
Nájemník má nyní právo pronajmout část bytu další osobě bez sou-
hlasu majitele. Podmínkou ale je, že nájemce v bytě i nadále sám byd-
lí. Majitel bytu si může ve smlouvě vyhradit souhlas s přijetím nového 
člena do domácnosti nájemce, to ale neplatí pro osoby blízké.

• Pokud to nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt či dům, nájemci mo-
hou v bytě podnikat, a  to i pokud to není dohodnuto v nájemní 
smlouvě.

• Nájemce nemusí mít nadále souhlas majitele s chováním domácího 
zvířete za předpokladu, že mazlíček nezpůsobuje obyvatelům nebo 
majiteli nepřiměřené obtíže.

• Pokud nájemník užívá byt po dobu tří let bez smlouvy, ale v dobré 
víře, že se jedná o nájem, přistupuje se k situaci tak, jako by smlou-
va byla řádně uzavřena.

• Nájemce je nově chráněn proti rušení svého nájemního práva 
ve stejné míře jako samotný majitel. Pokud tedy nájemníka napří-
klad vytopí soused o patro výš, nemusí již čekat na majitele a může 
žádat opravu či kompenzaci sám a bez odkladu. To se hodí napří-
klad v situaci, kdy je majitel bytu trvale v zahraničí.

Práva pronajímatelů
Posílena jsou ale i některá práva majitelů nemovitostí. Pokud nájem-
ník zvlášť závažným způsobem porušuje své povinnosti, například tři 
měsíce neplatí nájem nebo byt závažně poškozuje, může pronajímatel 
nově smlouvu vypovědět bez dohodnuté výpovědní lhůty. K výpově-
di není také třeba soudního rozhodnutí. 
Pronajímatel může po nájemci žádat kauci na byt až do výše šesti mě-
síčních nájmů, doposud to byly jen tři. Peníze na kauci nemusí držet 
na zvláštním účtu, ale nájemci je při ukončení pronájmu musí vrátit 
zúročené minimálně o zákonnou sazbu.

Nájemní smlouva 
Dosud platilo, že nájemní smlouva musela obsahovat řadu přesně 
speci� kovaných bodů. Nová právní úprava smlouvu velmi zjednodu-
šuje. Postačí, pokud je v písemné formě, je v ní uvedeno, co je před-
mětem nájmu, kdo je pronajímatel a kdo nájemce. Smlouva dokonce 
nemusí obsahovat ani výši nájmu. Konečně, k bydlení je možno pro-
najmout i prostor, který není zkolaudován jako byt. 
Je také třeba připomenout, že nájem se řídí ustanoveními nového ob-
čanského zákoníku, a to i v případě, když k jeho vzniku došlo před 
1. lednem 2014.

Katastr - Stavba je součástí pozemku
Stavba a  pozemek byly dosud evidovány v  katastrálních knihách 
zvlášť. Od  ledna platí, že vlastní-li stavbu i  pozemek stejná osoba, 
stavba jako samostatná věc zaniká a stává se součástí pozemku. Při 
prodeji pozemku tak nebude ve smlouvě nutné nadále uvádět stavbu 
i pozemek, postačí převod vlastnického práva k pozemku. 
Pokud se majitel pozemku neshoduje s  majitelem domu, získávají 
obě strany předkupní právo. Platí tedy, že chce-li majitel prodat dům, 
který leží na cizím pozemku, má majitel pozemku přednostní právo 
dům koupit. A naopak, majitel pozemku, na němž leží stavba někoho 
jiného, musí v případě prodeje pozemku tento přednostně nabídnout 
majiteli stavby na něm ležící.

Spolumajitelé ztrácejí předkupní právo 
Je-li majitelů pozemku nebo domu více a  jeden z nich se rozhodne 
svůj podíl prodat, nemusí jej nadále přednostně nabídnout ostatním 
spoluvlastníkům. Na  jednu stranu tato změna výrazně zjednoduší 
a urychlí prodej podílů na nemovitostech, na stranu druhou ostatní 

I N F O R M U J E M E

spoluvlastníci ztrácejí vliv na to, do jakých rukou podíl přejde. Důle-
žité je zmínit, že změna vstoupí v platnost až k 1. lednu 2015.

Přídatné spoluvlastnictví
Tímto nepříliš známým pojmem se myslí například spoluvlastnictví 
příjezdové cesty k domu či ke společným garážím. Dříve bylo třeba tyto 
podíly převádět samostatně a bylo poměrně snadné na ně ve smlou-
vách zapomenout.  Nyní budou v katastrálních záznamech tyto spolu-
vlastnické podíly „připojeny“ k hlavní nemovitosti, takže při převodech 
vlastnických práv by nemělo k jejich opomenutí docházet.

Ochrana proti podvodným zápisům do katastru
Od ledna by měli být prodávající i kupující lépe chráněni proti pod-
vodným převodům nemovitostí v  katastru. Zmocněnec zastupující 
vlastníka bude muset při změnách v katastru předkládat úředně ově-
řenou plnou moc. O  změnách v   záznamech bude katastrální úřad 
informovat kromě zmocněnce nově i samotné vlastníky.

Sousedské vztahy
Vztahy mezi sousedy nový občanský zákoník upravuje mnohem po-
drobněji, než tomu bylo dříve. Vzhledem k tomu, že změn je v této 
oblasti opravdu dost (týkají se zvířat, vlastnictví plodů, vysazování 
stromů a podobně) a ze zákona vyplývá řada nových práv i povinnos-
tí, věnujeme jim samostatný prostor v příštím čísle zpravodaje.

Zpracoval 
Martin Převrátil

Nový občanský zákoník přehledně: Vlastnictví 
a pronájem nemovitostí
dokončení ze strany 1

Nebojme se zdravého zadlužeNí 
a refiNaNcováNí hypoték

+420 603 282 828    hannaskalicka@centrum.cz
HANA SKALICKÁ, finanční poradce pro fyzické i právnické 
osoby v oblasti finančních produktů (stavební spoření, hypo-
téka, životní i majetkové, penzijní připojištění, podílové fon-
dy, zprostředkování úvěrú).

NABÍZÍM:
koncepční řešení jednotlivých portfolií / dlouhodobý kontakt 
s klienty / sledování novinek / příprava osobního finančního 
plánu / řešení plánu splátek bydlení a úspora pro penzijní věk

- zpracování podrobné  

analýzy osobní finanční  

situace

- sestavení cílu potřeb  

a přání

- zohlednění veškerých pro-

duktů a provedení auditu

- doporučení řešení a do-

hodnutí dalšího postupu

haNNa skalická

! kvůli roZšiřováNÍ týMu hledáM Nové spoluprAcovNÍky !

INZERCE
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V  polovině prosince byl na  mimoúrovňové 
křižovatce dálnice D8 u  Zdib otevřen nový 
nájezd, kterým se nyní vozy jedoucí směrem 
od Líbeznic dostanou přímo na dálnici, aniž 
by musely projíždět kruhovým objezdem, 
před kterým se ve všední dny tvořily dlouhé 
kolony. Kvůli nim řada řidičů volila namísto 
obchvatu Líbeznic cestu přes střed obce a ná-
sledně skrz naši městskou část. Celá stavba 
trvala tři měsíce a stála 5 milionů korun. 
Vedle zlepšení průjezdu samotnou křižovat-
kou byl očekáván další pozitivní efekt stav-
by, a  to snížení počtu vozidel projíždějících 
Líbeznicemi a  Březiněvsí. Podle prvotních 
prosincových měření a  statistik z  radarů 
umístěných v Březiněvsi v ulici Na Hlavní se 
zdá, že došlo k  mírnému poklesu dopravní 
zátěže. Až porovnání lednových a  únoro-
vých čísel s minulým rokem však ukáže, zda 
se jedná o trvalý jev. Pro relevantní závěry je 
totiž vždy třeba počkat na data za delší časo-
vé období.

-map-

Nový nájezd u Zbib 
byl otevřen

Nový by-pass kruhového objezdu na křižovatce u Zdib Foto: Martin Převrátil

centrum
volného
času
MĚŠICE

Průběžně otvíráme 
NOVÉ  kurzy  PlaVáNí!

CVČ baví 
a vzdělává

kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let s rodiči 
 kurzy pro skupinky samostatně plavajících dětí od 
4 do 6 let  nerezový bazén pouze pro organizované 
činnosti  nadstandardní vybavení plaveckými 
pomůckami   prostorné šatny se vším komfortem 

 útulné zázemí  možnost nahrazování všech omluvených lekcí v rámci kurzu  
dohled na sourozence v herně s dozorem

Více na   www.cvcmesice.cz

Další zajímavý program pro všechny věkové kategorie
cvičení  tancování  jóga  pilates  kung fu a tai ji  aquaerobic  hudebka  
keramika  jazyky  předporodní příprava a mnoho dalšího 

naVíc co-working – možnost hodinového pronájmu kancelářského místa  
přednášky a semináře  jednorázové akce  víkendový pronájem bazénu i dalších 
prostor  kavárna s výbornou kávou a dalším občerstvením  výstavy

V únoru bezplatné konzultace k podání daňového přiznání a nové kurzy 
počítačové gramotnosti pro seniory

MíSTa V kUrZecH Si MŮŽeTe 
reZerVoVaT on-Line na 
www.cvcmesice.cz 

V ZÁLoŽce PLaVÁní

VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCHing

cowork

w w w. b r e z i n e v e s . c z

Nový nájezd u Zbib 

K semaforům Na Hlavní 
Řada našich občanů a řidičů projíždějících Březiněvsí se v poslední 
době ptá, podle čeho se řídí fungování semaforů v ulici Na Hlav-
ní, konkrétně jak je to s čekací dobou chodců na rozsvícení zele-
né a proč v nočních hodinách svítí chodcům i vozidlům červená. 
Dotazy jsme předali představitelům společnosti Swarco, která má 
nastavení světelné signalizace na starosti. 
Jak jsme byli informováni, doba čekání na přechodu po zmáčknutí 
tlačítka chodcem je variabilní podle denní doby a podle aktuální 
intenzity dopravy. Maximální čekací doba by měla být 53 vteřin 
a měla by platit ve dne v době, kdy městskou částí projíždí souvislá 
kolona aut. Naopak prakticky okamžitě po zmáčknutí tlačítka by se 
měla zelená pro chodce rozsvítit v noci ve chvíli, kdy kamery umís-
těné na semaforech neregistrují žádná projíždějící vozidla.
V noci a o víkendech - s výjimkou sobotního dopoledne a neděl-
ního podvečera - semafory navíc fungují v  režimu „celočerve-
né“. Chodci i vozidla mají v základním režimu červenou a zelená 
padne dříve tomu, kdo se k přechodu jako první přiblíží (chodec 
zmáčkne tlačítko nebo se v  kameře objeví vůz). Toto opatření 
především objektivně přispívá ke  snížení rychlosti projíždějí-
cích dopravních prostředků v  klidových časech. Příjezd vozidla 
ke  světelné signalizaci je totiž neustále monitorován kamerou, 
a pokud se k ní přibližuje konstantní rychlostí do 50 km/h, řidiči 
by měla padnout zelená ještě dříve, než je nucen před semaforem 
brzdit. Pokud jede rychleji, musí vozidlo téměř zastavit a znovu 
se rozjíždět. 
Společnost Swarco teprve nedávno vyhodnotila zkušební provoz 
semaforů a výsledky předala spolu s návrhy na některé úpravy je-
jich nastavení k  odsouhlasení dotčeným orgánům státní správy. 
Teprve po odsouhlasení tohoto vyhodnocení dojde k doladění svě-
telné signalizace a k její faktické kolaudaci. Doufejme, že případné 
změny budou především ku prospěchu a dalšímu zvýšení komfortu 
březiněveských chodců.

-red-
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Počet dětí, které se dostavily k zápisu a od září 
by chtěly nastoupit do tříd, výrazně převyšují 
aktuální možnosti školy. Aby předešli zavádě-
jícím zprávám, rozhodli se starostové obou 
městských částí společně s  ředitelkou školy 
vydat k situaci prohlášení.

Společné vyjádření starostů
MČ Praha-Ďáblice, MČ Praha-Březiněves
a ředitelky Základní školy a mateřské 
školy, Praha 8-Ďáblice, U Parkánu 17, 
k podmínkám přijímání žáků
do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015

Vážení rodiče předškoláků,
ve snaze o úplnou informovanost a z důvodu, 
abychom předešli různým dohadům, které by 
se mohly o přijímání žáků do 1. ročníku pro 
příští školní rok šířit, rozhodli jsme se vydat 
toto o� ciální stanovisko:
Základní škola v  Ďáblicích má od  aktuální-
ho školního roku 2013–2014 plně obsazené 
všechny učebny, které pro svůj provoz může 
využívat. 
Zcela jasné v tuto chvíli je, že na konci probí-
hajícího školního roku opustí školu současná 
jediná devátá třída a pro budoucí prvňáky se 
uvolní jedna učebna. To znamená, že v prv-
ním kole zápisu do 1. ročníku může být přija-
to pouze 30 dětí. Při přijímání mají přednost 
děti, které mají trvalé bydliště v  Ďáblicích 
a Březiněvsi. Pokud se těchto žáků bude hlásit 
více než 30, o přijetí rozhodne los.
Situace je však ovlivněna ještě dalšími faktory. 
Jedním z nich je počet žáků, kteří se z pátých 

ZŠ v Ďáblicích čelí náporu předškoláků

ročníků hlásí na gymnázia. Je velmi pravděpo-
dobné, že jejich přijetí umožní spojit pro pří-
ští školní rok dvě současné páté třídy v jednu 
šestou, a tím vznikne prostor přijmout dalších 
30 dětí do další 1. třídy. Vedení školy ve spo-
lupráci s oběma radnicemi hledá další možná 
řešení, kterými chce zajistit prostor i pro vznik 
v  pořadí již třetí třídy budoucích prvňáčků. 
V  takovém případě ředitelka školy s  největší 
pravděpodobností vyhlásí i druhé kolo zápisu 
do  1. ročníku, které by se mohlo uskutečnit 
v  období květen – červen 2014. Přesto všem 
zájemcům doporučujeme zvážit možnost ab-
solvovat s dětmi zápis i do jiné základní školy 
jako náhradní řešení. Přijetí do jiné školy na-
víc neovlivní možnost následně žádat o přijetí 
do ďáblické školy v druhém kole.

Vážení spoluobčané a  rodiče, věříme, že se 
nám podaří zajistit místo pro všechny děti, 
jejichž rodiče budou mít zájem, aby navštěvo-
valy ďáblickou školu.
Stejně tak prohlašujeme, že oba starosto-
vé i  celé vedení městských částí průběžně 
po celé volební období využívají všech svých 
možností, jak vyřešit problém nedostatku tříd 
systémově – tedy získáním investiční dotace 
z rozpočtu hlavního města Prahy, jehož úko-
lem právě je zajistit odpovídající kapacitu 
školských zařízení na svém území.

Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha-Ďáblice
Ing. Jiří Haramul, starosta MČ Praha-Březiněves

Mgr. Iveta Horáčková, ředitelka školy

V letošním a příštím roce do prvních tříd základních škol dospějí děti ze silných populačních ročníků 2008 a 2009. 
Stejně jako řada jiných, i základní škola v Praze-Ďáblicích, která je pro Březiněves školou spádovou, pociťuje akut-
ní problém s kapacitou.

Základní škola v Ďáblicích se potýká s nedostatkem míst pro nové žáky Foto: Martin Převrátil

INZERCE

ZÁPIS DO
MŠ BERUŠKA – LADYBIRD V MRATÍNĚ S.R.O.

proběhne v úterý 29. 4. 2014
od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 hodin,
jak do mateřské školy, tak do jesliček.

Zápis do mateřských škol Beruška v Mratíně i Hovorčovicích
se uskuteční v prostorách MŠ Beruška Mratín.

Tel.: 723 765 518
Více na http://hlidacicentrum-beruska.webnode.cz/

Zápis do mateřských škol Beruška v Mratíně i Hovorčovicích
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Ahoj Niky, vypadáš skvěle.
Ahoj Dasty, díky, tys byl vždycky džentlmen. 
Víš, Niky, co říkal v  neděli můj páníček 
na cvičáku? Že prý my psi jsme nejlepší přá-
telé člověka. 
To je divný, Dasty. Zrovna dneska na mě jeden 
dvounožec sprostě pokřikoval. A docela jsem se 
bála.
Cos mu provedla?
Právě že nic, normálně jsem si ulevila u  jeho 
plotu. Vůbec to nechápu.
A tebe tvůj páníček neučí, že nemáme lidem 
očurávat auta, ploty, ani jim nechávat před 
vrátky překvapení? 
Jasně, ale jsme jenom psi, občas není kde jinde 
si ulevit a nejde to držet donekonečna.
No tak když už se to stane, měl by po tobě tvůj 
dvounožec hromádku na ulici hned uklidit. 

O nejlepších přátelích.
A hlavně o nás

No dobře, ale co na tom vlastně lidem tolik vadí? 
Lidi, nebo aspoň většina z nich, chtějí kolem 
sebe pořádek. Spousta z  nich nemá nás psy 
moc v lásce, ale přesto nás tolerují a dokonce 
přispívají na ty koše a pytlíky, do kterých se ty 
hromádky uklízejí. 
Co znamená ‚tolerují‘? Jako že i  když sami 
nejlepšího přítele nemají, tak nám přejí, aby-
chom mohli bydlet vedle jejich domu u našich 
páníčků?
Přesně tak, Niky. A když si pak domů na botě 
nesou to, co jsme vyrobili na chodníku před 
jejich domem, a  co po  nás nikdo neuklidil, 
nejsou právě šťastní.
A hubují na nás a mají nás rádi ještě o to míň.
No vidíš, už je ti to jasné. To se pak nemůže-
me divit, že na nás někdy lidi křičí. A na naše 
pány taky, když jsme ti jejich nejlepší přátelé. 
No, je pravda, že mně by se taky asi nelíbilo, 
kdyby mi nějaký člověk chodil čurat na  mojí 
boudu na  zahradě. A  vlastně nevím, proč se 
mnou můj dvounožec chodí hlavně po ulicích, 
když tady na cestě je to hezčí a i mnohem pří-
jemnější pro tlapky.
No právě! Ono se jim často nechce udělat pár 
kroků navíc, a přitom my jako jejich nejlep-
ší přátelé chodíme na  dlouhé procházky tak 
rádi. A navíc to tady na cestě po nás páníček 
ani nemusí tolik uklízet. 
Tak jo, zkusím příště na vodítku páníčka při-
táhnout zase sem. Měj se, Dasty!
Budu se těšit, Niky!
 -pes-

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!

428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:19
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Rozhovor fenky Niky a psa Dastyho
na polní cestě kousek za Březiněvsí

GRATULUJEME 
jubilantům

V lednu, únoru a březnu oslavili či oslaví 
významné životní jubileum tito občané:

JARMILA KONOPÁSKOVÁ
EMILIE KOUTECKÁ

BOŽENA NOVÁKOVÁ
HANA PEŘÍČKOVÁ

JANA POMEZNÁ
BLAŽENA VAŇKOVÁ

MILOŠ HOSER
JOSEF KRÁTKÝ
LUDVÍK KURSA

MIROSLAV MEJSTŘÍK
KAREL SVOBODA
JAROSLAV ŠOLTA

MČ Praha-Březiněves přeje všem 
jubilantům hodně zdraví a osobní 

spokojenosti do dalších let.

Srdečně gratulujeme a mnoho štěstí 
přejeme také manželům 

PAVLE a MIROSLAVU PŘIBILOVÝM,
kteří 27. února oslaví
diamantovou svatbu.
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Stará modro-bílá koupelna se už nelíbí? 
Jednoduché řešení, postavíme novou, 
moderní a krásnou. Přichází ale vpravdě 
nerudovská otázka: Kam s  ní, se sutí ze 
starých obkladů? Jednoduché řešení, po-
čkáme na noc a pod rouškou tmy ji vy-
vezeme na polní cestu, tak akorát daleko, 
aby na nás nebylo při vykládání vidět. Že 
se to nemá? No a co, však on už to za nás 
někdo uklidí.

Co vzkázat zakladateli skládky? Ve správ-
ním řízení můžete dostat pokutu až 
50 tisíc korun a skládku budete muset na 
vlastní náklady odstranit. Ať už jste od-
kudkoliv, nebuďte příště hloupý, neničte 
tlumiče auta na rozbité polní cestě a za-
jeďte do vašeho sběrného dvora. Tam od 
vás suť z domácí rekonstrukce ZDARMA 
odeberou. Budete mít klid a dobrý pocit.

Fotoglosa: Kam s tou sutí?

 Kalendář akcí prosinec 2013 – únor 2014
8. března Dětský karneval v restauraci Pod Lipami (15.00 – 17.00)

11. – 12. března Zápis do mateřské školy Praha-Březiněves (oba dny 15.00 - 17.00)

26. dubna Vítání občánků (od 15.00 pro přihlášené rodiče s dětmi)*

30. dubna Slavnost pálení čarodějnic s doprovodným programem (od 17.00)

23. – 24. května Volby do Evropského parlamentu

Střípky z kroniky: Kulatá výročí událostí malých i velkých

1929 – před 85 lety
• Státní pozemkový úřad v  Praze dne 

12. února 1929 přidělil obci pozemek 
87/32 ku parcelování. Obecní zastupitel-
stvo pozemek rozdělilo na  9 stavebních 
parcel a přidělilo je žadatelům.

1939 – před 75 lety
• 15. března - Den nešťastný, den hrozného 

smutku a  pokoření pro celý český národ. 
President Emil Hácha odjel 14. března 
do  Berlína, aby Čechy a  Moravu dal pod 
ochranu Hitlera. Zatím už večer toho dne 
německá armáda vnikla do  našich zemí 
a  15. března je obsadila. Po  osmé hodině 
ranní naší obcí od Mělníka ku Praze projely 
první jednotky německé armády, za  ne-
celou hodinu se proud armády netrhl. Do 
48 hodin držitelé zbraní střelných i sečných 
museli tyto odevzdati pod trestem smrti 
na obecním úřadě.

1949 – před 65 lety
• Na zdejší mateřskou školku přijel okresní 

školní inspektor František Zeman.
• 22. března   proběhlo očkování dětí proti 

TBC.

1954 – před 60 lety
• 31. března bylo otevřeno slavnostně před-

volební agitační středisko za účasti míst-
ních občanů. Kulturní pořad vyplnila 
skupina ČSM ze státního učiliště závod 
Dimitrov Avia Čakovice.

1969 – před 45 lety
• 1. ledna - Dnes byla budova č. p. 24 předána 

do užívání jako prodejna potravin.

1979 – před 35 lety
• TJ Sokol Březiněves uspořádal pro děti 

karneval. Radost z  masek byla obrovská 
a nadšení ještě větší.

2004 – před 10 lety
• Úřad MČ se rozhodl, že pomůže sportov-

cům s  vybavením tělocvičny. Zakoupil 
koberec do  prostoru tělocvičny, aby zde 
mohly cvičit ženy kalanetiku.

• Od úterý 3. února začala fungovat místní 
sauna pro ženy. Byla zakoupena saunová 
kamna, jelikož ta stará už dostatečně ne-
vyhovovala. Při této příležitosti byla vy-
budována též odpočívárna.

2009 – před 5 lety
• Valentýnská zábava – dne 21. února se ko-

nala v  obci první zábava v  letošním roce, 
proto byla návštěvnost veliká a obsazena byla 
všechna místa. Radost ze života dávali lidé 
najevo tím, že se bavili až do samého rána.

• 21. března se naši hasiči účastnili IV. roč-
níku soutěže o putovní pohár starosty Le-
tňan. Naše družstvo obsadilo krásné třetí 
místo.

Z kroniky vybral Martin Převrátil 

* Vítání občánků 2014 - Kulturní a sociální komise se obrací na rodiče dětí narozených v roce 2013 
nebo počátkem roku 2014, kteří by se chtěli zúčastnit slavnostního uvítání, aby se přihlásili na tele-
fonním čísle 777 096 856 nebo poslali e-mail na adresu kulturni.komise@brezineves.cz, a to nejpoz-
ději do 28. března 2014. Více informací naleznete na www.brezineves.cz.

K rozpočtu městské 
části a Prahy
na rok 2014
dokončení ze strany 1

u  běžných výdajů, které se zvýší především 
zásluhou dopravních staveb o  9 %. Přitom 
městské části si z  rozpočtu polepší pouze 
o 3 % a například dotace na jednoho obyvate-
le zůstane stejná jako dříve, tedy 2400 korun. 
Největší část, téměř polovina celého rozpočtu 
Prahy, padne na  dopravu a  dopravní stavby 
(dokončení tunelového komplexu Blanka, 
vozový park Dopravního podniku, prodlou-
žení trasy metra A, plánování trasy metra D 
a podobně). Pětina nákladů půjde do oblasti 
školství, 6 % na infrastrukturu, 6 % na správu 
města, 4 % na bezpečnost, 3 % na kulturu, hos-
podářství či sociální a zdravotní služby a 1 % 
na rozvoj obce. Na splácení dluhů z minulých 
let hlavní město vynaloží 5 % svého rozpočtu.

Rezerva půjde do školství
V  nejbližší době by také měla být do  oblas-
ti školství rozpuštěna rozpočtová rezerva 
ve  výši 200 milionů korun. Zmíněná částka, 
dohromady určená pro 57 městských částí, je 
velmi nízká na  to, aby zásadním způsobem 
zlepšila situaci pražského školství. Uspokojen 
bude jen zlomek požadavků městských částí 
a  do  budoucna bude zřejmě nutné provést 
ve  � nancování škol větší systémové změny. 
Zastupitelstvo Březiněvsi přesto doufá, že se 
z rezervy podaří získat prostředky na tolik po-
třebné dobudování naší mateřské školy.
 -map-

Tato černá skládka se objevila v polovině února na polní cestě 
mezi Březiněvsí a Hovorčovicemi Foto: Martin Převrátil
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Proměny Březiněvsi: Rozvojový plán z roku 1931

Rozhodování o rozvoji Březiněvsi za první republiky 
spadalo pod Státní regulační komisi pro hlavní město 
Prahu s okolím. Smyslem komise bylo zaručit ucelený 
rozvoj Prahy a okolí a pod její pravomoc tak spada-
lo i několik desítek okolních obcí, z nichž většina má 
dnes podobu samostatných městských částí.
Podle zápisů v kronice z roku 1931 měla Březiněves 
v době vrcholící hospodářské krize 63 domů (šedé bu-
dovy na mapě) a rozvíjela se především v jihozápadní 
části, mezi dnešními ulicemi Na Fabiánce a Ke Zdi-
bům. Výstavba přibližně stovky budov (v mapě červe-
ně) byla plánována téměř výhradně na západ od ulice 

Na  Hlavní. Plánováno bylo zřízení dvou hřišť (žlutá), 
ovšem ve  zcela jiných lokalitách, než kde stojí sporto-
viště dnes. Za zmínku rozhodně stojí, že již ve třicátých 
letech minulého století byl navržen obchvat obce, mezi 
nímž a obytnými domy měly ležet nezastavitelné plochy 
(modrá). Obchvat byl ovšem veden západní stranou, za-
tímco v  aktuálně platném územním plánu je na  straně 
východní.
Plány doznaly v průběhu času mnohých změn a tak s vý-
jimkou zmíněné jihozápadní části je dnešní podoba Bře-
ziněvsi od vize z roku 1931 diametrálně odlišná.

-map-

Po mapě Březiněvsi 
z roku 1842, kterou 

jsme si představili 
minule, jsme tentokrát 

vybrali kartogra� cký 
materiál o 89 let 
mladší. Jedná se 

o Návrh přehledného 
regulačního 

a zastavovacího plánu 
pro obec Březiněves, 
dnešní terminologií 

o regulační plán.


