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Přestože původně se počítalo s  postupným do-
budováním mateřské školy, podařilo se nakonec 
městské části z rozpočtu Prahy a díky podpoře mi-
nisterstva školství zajistit dostatek prostředků, aby 
byla kompletně dokončena již nyní. Nový pavilon 
zahrnuje tři třídy (jednu v přízemí a dvě v patře) 
a  vlastní moderní kuchyň. Samotná stavba byla 
zkolaudována 18. února a poté v rekordním čase 
vybavena nábytkem a dalším zařízením. Od břez-
na bude využívána kuchyň a dolní třída, další dvě 
budou uvedeny do provozu později. Provoz škol-
ky bude financován z rozpočtu městské části.
Stejně jako původní pavilon, je i ten nový posta-
ven z  modulů společnosti Cubespace. Jednotlivé 
části byly prefabrikovány v továrně a až na místě 
složeny dohromady a vybaveny rozvody, střechou 
a fasádami. Všechna okna ve třídách jsou osaze-
na vnějšími žaluziemi pro ochranu před přímým 
sluncem, třídy jsou vybaveny i  klimatizačními 

jednotkami pro parné letní dny. Na střeše školky 
budou umístěny solární panely, které pokryjí část 
spotřeby elektrické energie, zejména provoz ku-
chyně. Její vybavení je na špičkové úrovni, nechy-
bí velký konvektomat, kapacitní varny či moderní 
loupačka brambor. Kapacita kuchyně plně pokry-
je potřeby mateřské školy, která si dosud musela 
stravování zajišťovat externě.

Během jara budou rekultivovány okolní plochy, 
které byly výrazně zatíženy stavbou. Počítá se 
také s vybavením zahrady dalšími herními prvky 
a  s  přístavbou pergoly na  východní straně pavi-
lonu. Dohromady nyní celá školka pojme na 130 
dětí, což by podle demografického výhledu mělo 
odpovídat potřebám městské části přibližně 
do roku 2030. 

Martin Převrátil 

V první březnový den byla pro děti otevřena nová část březiněveské školky. Ta 
je nyní kompletní a má dostatečnou kapacitu pro plánovaný rozvoj Březiněvsi 
v příštích 15 letech.

Nový pavilon se třemi třídami a kuchyní navazuje na původní část školky Fota: Martin Převrátil

Každá třída má vlastní, barevně odlišenou koupelnu

Kuchyně je vybavena moderní technologií 
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Nový pavilon mateřské 
školy je v provozu

 Slovo 
starosty
Vážení občané Březiněvsi,
milí přátelé,
hlavní březiněveskou událostí po-
sledních dnů je nepochybně otevře-
ní druhé části mateřské školy. Přes 
nepříznivé okolnosti, které stavbu 
na jejím začátku provázely, a různé 
další peripetie, se nakonec podařilo 
školku včas dokončit, vybavit i zko-
laudovat. Od první poloviny  břez-
na tak slouží předškolákům jedna 
nová třída a  kuchyně v  přízemí. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
se na  úspěšném dokončení stavby 
podíleli. Zvláštní poděkování patří 
vedení školky, kterému se podaři-
lo v  šibeničním termínu uspořádat 
mimořádný zápis a zajistit pro chod 
školky nezbytný personál. Vybu-
dování školky považuji za  jeden 
z klíčových faktorů pro další rozvoj 
Březiněvsi.
Pražské zastupitelstvo na  konci 
února podpořilo náš návrh a schvá-
lilo podání ústavní stížnosti na roz-
hodnutí Státního pozemkového 
úřadu (SPÚ) vydat Suverénnímu 
řádu maltézských rytířů pozem-
ky v  Březiněvsi. Věc tak není ještě 
zdaleka uzavřena a boj o pozemky, 
na  kterých částečně závisí budoucí 
rozvoj Březiněvsi, povedeme dál. 
Pochybnosti o  vydání zjevně ne-
máme jen my a  většina pražských 
zastupitelů, ale dokonce i stát. Jak ji-
nak si vysvětlit, že SPÚ ve věci vydá-
ní několika pozemků bezprecedent-
ně zažaloval svou vlastní pražskou 
pobočku.
Konečně se také podařilo zahájit prá-
ce na přípravě obchvatu naší městské 
části. Akce byla převedena do agen-
dy Technické správy komunikací 
a byly vyčleněny i finanční prostřed-
ky na  projektovou dokumentaci. 
I o tom se dočtete v čísle zpravodaje, 
který právě držíte v ruce. 

Slunné jaro přeje
Ing. Jiří Haramul

starosta MČ Praha-Březiněves

ČTVRTLETNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-BŘEZINĚVES  •   Z DA R M A
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Poděkování společnosti 
WEMAC

Tělovýchovná jednota děkuje společnosti 
WEMAC, s.r.o. za finanční dar ve výši 100 
tisíc korun, poskytnutý na konci minulého 
roku. Firma sídlící v Březiněvsi se primár-
ně zaměřuje na  prodej a  instalaci zařízení 
na průmyslové odsávání a filtraci vzduchu, 
především na odstranění olejových a emulz-
ních aerosolů a mlhovin z chladicích kapa-
lin, prachu, zplodin z  pájení a  laserového 
obrábění a likvidaci dalších škodlivých po-
létavých látek v malých i velkých strojíren-
ských provozech.
Finanční dar bude využit výhradně pro další 
rozvoj A-mužstva Březiněvsi, které v  letoš-
ní sezóně premiérově působí v  1.A třídě 
a po podzimu mu patří osmé místo.
 TJ Březiněves

Zastupitelstvo Bře-
ziněvsi na svém loň-
ském červencovém 
zasedání jednomysl-
ně podpořilo návrh 
starosty městské čás-
ti na podání ústavní 
stížnosti proti resti-
tučnímu zákonu 

č. 428/2012 Sb. prostřednictvím hlavního 
města Prahy. Starosta byl zároveň vyzván, aby 
jako pražský zastupitel zpracovanou stížnost 
předložil Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

Restituce: Praha napodruhé schválila
podání ústavní stížnosti

SPÚ zrušil rozhodnutí o vydání 
pozemků maltézským rytířům

Jak jsme informovali v minulém čísle zpra-
vodaje, pražská pobočka Státního pozemko-
vého úřadu (SPÚ) vydala 27. listopadu 2015 
maltézským rytířům část ze 180 hektarů po-
zemků, o které řád usiloval v katastru Bře-
ziněvsi. V polovině ledna však úřad v dané 
věci nejprve podal žalobu na svojí pražskou 
pobočku a 8. března plošně zrušil všechna 
rozhodnutí týkající se restitučních nároků  
rytířů. Důvodem je obava úřadu, zda k vydá-
ní pozemků došlo v souladu s právem. Mluv-
čí úřadu Monika Machtová ve vyjádření pro 

deník Právo uvedla: „Mohu potvrdit, že pře-
zkumným řízením bylo rozhodnuto o zruše-
ní dosud vydaných rozhodnutí u maltézských 
rytířů“. Šéfka úřadu Svatava Maradová dopl-
ňuje: „Věříme, že nezávislý soud posoudí, zda 
argumenty krajského pracoviště pro vydání 
byly dostatečně silné zvláště v otázce nástup-
nictví řádu a v posouzení vzniku majetkové 
křivdy vzhledem k rozhodnému období.“ 
Pozemkový úřad tak dává za  pravdu před-
stavitelům městské části Praha-Březiněves 
v čele se starostou Jiřím Haramulem, kteří 
opakovaně upozorňují především na  nejas-
nosti ohledně nástupnictví řádu a žádají soud 
o vyjádření, zda v minulosti maltézští rytíři 
skutečně utrpěli křivdu ve  smyslu zákona  
o církevních restitucích.
 -red-

Vypracovaný návrh nakonec nemíří na  zá-
kon jako takový, ale na konkrétní rozhodnutí 
o vydání pozemků v Praze-Březiněvsi maltéz-
ským rytířům. O  stížnosti poprvé hlasovalo 
pražské zastupitelstvo letos v lednu, kvůli ně-
kolika absentujícím koaličním zastupitelům 
se ale pro návrh nenašla potřebná absolutní 
většina; stížnost ale nebyla ani zamítnuta. 
Při druhém hlasování na  jednání zastupi-
telstva 25. února návrh prošel pohodlnou 
většinou 38 hlasů ze 65. Starosta Březiněvsi 
Ing.  Jiří Haramul, který byl předkladatelem, 
říká: „Schválení stížnosti je prvním krokem 

k tomu, aby se březiněveskými restitucemi za-
býval soud, po čemž již dlouho voláme. Půjde 
zároveň o úplně první ústavní stížnost v celé 
České republice, kterou obec nebo kraj proti 
církevním restitucím podá“.
Pro přijetí návrhu hlasovali všichni přítomní 
zastupitelé ANO (17), ČSSD (7), Pirátů (4), 
KSČM (4), pět zastupitelů ODS (ze zbýva-
jících tří nebyl žádný proti návrhu) a  jeden 
nezařazený. Podle očekávání jej nepodpořili 
poslanci TOP 09 a rovněž celá Trojkoalice.

-map-

POŽADAVKY: 
▶ zkušenosti s psaním článků, dlouholeté působení
    v médiích ale není podmínkou 
▶ formulační schopnosti a výborný písemný projev
▶ orientace v prostředí Březiněvsi a místní agendě 
▶ komunikativnost, spolehlivost, organizační schopnosti
▶ práce na PC, ovládání běžného kancelářského a kom. software 

NABÍZÍME: 
▶ zajímavou a samostatnou práci v kvartálním režimu
    (4 vydání ročně)
▶ všestrannou informační a odbornou podporu městské části
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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 ofi 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 zkonfi 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

ČTVRTLETNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-BŘEZINĚVES  •   ZDARMA
PRAHA-BŘEZINĚVES 

ČTVRTLETNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI
• ZDARMAZPRAVODAJ

Hledá se redaktor
Redakční rada hledá vhodného kandidáta na pozici redaktora Březiněveského zpravodaje. 
Spolupráce od podzimu 2016, předpoklad převzetí vedení redakce 
k 1. lednu 2017. Zájemci nechť zašlou stručnou informaci o sobě a vlastních zkušenostech 
do 31. května 2016 na e-mailovou adresu zpravodaj@brezineves.cz. 

30. květen 2016 
Uzávěrka přihlášek
červen 2016 
Osobní pohovory s kandidáty
30. červen 2016 - Výběr redaktora
srpen – prosinec 2016 
Spolupráce na přípravě zářijového 
a prosincového čísla zpravodaje 
se stávajícím šéfredaktorem, 
postupné předání agendy
1. leden 2017 - Úplné převzetí 
vedení Březiněveského zpravodaje
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Studie ČVUT: Nejvhodnější konečnou je Ládví

V loňském červnovém čísle zpravodaje jsme 
informovali o tom, že by měl být v zájmu zvý-
šení bezpečnosti chodců přisvětlen přechod 
v ulici Na Hlavní, v těsné blízkosti autobusové 
zastávky Na Boleslavce. Bohužel realizace za-
tím nikam nepokročila. Podle zástupce odbo-
ru rozvoje a financování dopravy Magistrátu 
hl. m. Prahy Ing. Martina Havelky je problém 
v komunikaci  mezi městem řízenou Technic-
kou správou komunikací (TSK) a centrálním 
dodavatelem přisvětlení, firmou ELTODO-
-Citelum, s.r.o. V  důsledku toho v  minu-

Městský soud v Praze v pátek 26. února zamí-
tl žalobu některých městských částí a dalších 
obcí na hlavní město kvůli vymezení severní 
části silničního okruhu kolem Prahy. Nadále 
tak zůstává v  platnosti varianta okruhu ve-
doucí skrz území hlavního města, tedy z Ru-
zyně přes Suchdol a Březiněves dále k dálni-
cím D10 a  D11. Zásady územního rozvoje 
byly schváleny minulou Radou hlavního měs-
ta v srpnu 2014. S Prahou se následně soudilo 
celkem 12 městských částí a  středočeských 
obcí. Jejich zástupci se již nechali slyšet, že 
proti zamítavému rozhodnutí Městského 
soudu podají kasační stížnost k  Nejvyššímu 
správnímu soudu. 

-red-

Přisvětlení přechodu 
Na Boleslavce se zdrželo 

Soud zamítl 
žalobu na trasu 
pražského okruhu

V  dubnu 2015 došlo v  důsledku integra-
ce Mělnicka a  Neratovicka do  systému PID 
(Pražská integrovaná doprava) k nezanedba-
telnému navýšení počtu příměstských spojů, 
které míří - i přes naši městskou část - na ko-
nečnou v  Ládví. Nárůst provozu se nelíbí 
především obyvatelům žijícím poblíž cílové 
stanice, kteří se sdružili do  iniciativy „Ládví 
není autobusák“. 
Magistrát hlavního města nechal ve druhé po-
lovině minulého roku zpracovat studii, jejímž 
cílem bylo zhodnotit, kde by měly linky pří-
městských autobusů z Mělnicka a Neratovicka 
ideálně končit. Studii dostala na starost katedra 
silničních staveb stavební fakulty ČVUT, která 
měla – na základě celé řady kritérií – stanovit 
pořadí čtyř lokalit, které přicházely v  úvahu. 

Jako nejvhodnější vyšel z  hodnocení stávající 
terminál na Ládví před Nádražím Holešovice 
a v současné době málo využívaným terminá-
lem u polikliniky Střížkov. Trochu překvapivě 
na posledním místě skončil největší z okolních 
terminálů, Letňany, a to zejména kvůli vyšším 
nákladům na přepravu, delší dojezdové době či 
slabé infrastruktuře v místě terminálu. 
Proti výsledku studie se okamžitě zvedla vlna 
nevole ze strany občanů Ládví. Sdružení „Lá-
dví není autobusák“ výsledky zpochybnilo 
a označilo za příliš povrchní. Studie byla ve-
řejně projednána v  KD Ládví 25. ledna, zá-
znam lze najít na webových stránkách uvede-
ného sdružení. Následně byla koncem února 
uspořádána v Líbeznicích schůzka mezi spo-
lečností Ropid (organizátor dopravy) a  do-

lém roce nedošlo k  přisvětlení ani jednoho 
přechodu na  území hlavního města. Odbor 
magistrátu proto inicioval schůzku mezi 
oběma subjekty, na  které zástupci ELTODO 
potvrdili, že začnou připravovat projektovou 
dokumentaci podle existujícího seznamu při-
světlení přechodů, na kterém figuruje i ulice 
Na Hlavní. Věřme, že se kompetentním oso-
bám konečně podaří prolomit hradbu nečin-
nosti a  obyvatelé severní části Březiněvsi se 
bezpečnějšího přechodu brzy dočkají. 

-map-

Technická správa komunikací na  základě roz-
hodnutí Rady hl. města Prahy převzala v polo-
vině února do své kompetence realizaci přeložky 
silnice II/243, tedy tzv. obchvat Březiněvsi. Jedná 
se o první, ale důležitý krok na cestě, na jejímž 
konci by mělo být skutečně výrazné omezení 

Obchvat Březiněvsi přešel do rukou TSK
tranzitní dopravy v Březiněvsi. TSK bylo záro-
veň přiděleno sedm miliónů korun na zahájení 
přípravných prací a projektové dokumentace.
Obchvat vedený po  východní straně katastru 
Březiněvsi bude mít délku přibližně 2,5 kilomet-
ru. Vzhledem k tomu, že pro prosazení samotné 

myšlenky přeložky a jejího následného začlenění 
do územního plánu bylo již v minulosti odvede-
no obrovské množství práce, bude městská část 
i nadále pokračovat ve svém úsilí o její realizaci.

  -red-

Přechod ulice Na Hlavní stále čeká na přisvětlení Foto: Martin Převrátil

tčenými obcemi a  městskými částmi. Ládví 
bylo zástupcem Ropidu opět potvrzeno jako 
nejlepší varianta konečné příměstských auto-
busů, za  problematické místo je považována 
Ďáblická ulice, kde je nárůst provozu patrný 
nejvíce. Jako částečné řešení se jeví odklon 
dálkových autobusů, které v Ďáblicích nesta-
ví, na Cínoveckou.
Jaký je postoj Březiněvsi k celé kauze, shrnuje 
zastupitel Zdeněk Korint, předseda Komise 
dopravy MČPB, který se schůzky v Líbezni-
cích zúčastnil: „Navýšení počtu příměstských 
spojů, které u nás zastavují, nepochybně při-
spělo ke  komfortu občanů, kteří využívají 
hromadnou dopravu. Za  klíčové zastupitel-
stvo ale dlouhodobě považuje především fun-
gování městské linky 103.“

-red-

Aktuální informace na
www.brezineves.cz
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Letošní staročeské Máje se budou konat  
21. května. Začneme ve 14 hodin před úřadem 
MČ a Březiněvsí projdeme za doprovodu ka-
pely Dolinečka, která nás baví již šest let. Od  
20 hodin pak budou oslavy pokračovat májo-
vou veselicí. Ani letos nebude k pobavení pří-
tomných chybět půlnoční překvapení. Tento-
krát jsme jej nazvali „Všechno naruby“. 
Co říci závěrem? Snad ještě jednou velké díky 
všem, protože: „čí jsou MÁJE“?  No přece 
„NAŠE“. Srdečně vás zveme a těšíme se na vás.

Zdeňka Maděrová
předsedkyně sociální komise MČPB

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

10. ročník Májů a vyvádění děvčat

V  lednu byla v  Ďáblicích dokončena rekon-
strukce interiéru historické sokolovny, kte-
rá nyní funguje pod názvem Nové centrum 
kulturní a  sportovní Ďáblice. Sál sokolovny 
v  Kokořínské ulici ve své bohaté historii po-
skytoval zázemí nejen pro Jednotu Sokol, ale 
po  zbudování pódia dědečkem současných 
majitelů panem Neumannem také například 
pro divadlo. V 50. letech na zdejších prknech, 
která znamenají svět, vystoupil v  kuse Mo-
rálka paní Dulské autorky Gabriely Zapolske 

Od sousedů z Ďáblic:
Rekonstrukce sokolovny 

V letošním roce budeme již podesáté pořádat 
v rámci obnovených staročeských Májů „vyvá-
dění děvčat“.  Tradice se nerodila úplně jedno-
duše. V roce 2005 se blížilo výročí osvobození 
republiky a já jsem v kronice našla zmínku, že 
se v Březiněvsi v roce 1945 tancovala na hřišti 
Česká beseda. A najednou byl na světě nápad: 
naučit besedu naše nejmenší, u  příležitosti   
60. výročí osvobození republiky zorganizovat 
staročeské Máje a tanec předvést na veřejnosti. 
Poté, co jsme s jistými obtížemi sehnali správ-
nou hudbu, jsme se pustili do nácviku. Děti se 
těšily, ale to ještě netušily, jak urputná práce je 
čeká, kolik krokových variací se budou muset 
naučit a kolik času budou muset výsledku obě-
tovat. K naší velké radosti se k menším dětem 
postupně přidalo i pár starších, které si chtě-
ly tanec také vyzkoušet. Takže tanečníků bylo 
dost, chyběly nám ale kroje, a  ty jsou základ! 
Vypravila jsem se proto na radnici pro podpo-
ru od pana starosty a získala ji. Kroje jsme ne-
chali ušít na zakázku podle krajových zvyklostí 
a dochovaných fotografií. Zajistili jsme velkou 
májku na náměstí a malé májky k domu kaž-
dé dívky, která měla být mládencem vyvedena 
do společnosti.  Snaha všech zúčastněných vy-
vrcholila vyváděním děvčat 14. května 2005. 
Ve večerních hodinách pak byla v sále hostince 
Pod Lipami předvedena dvě kola České besedy 
(nejmladší a -náctiletí). 
Máme radost, že se tradice udržela do dneš-
ních dnů, byť je stále  co zlepšovat. V loňském 

roce se nám podařilo z rozpočtu městské čás-
ti doplnit kroje, takže vedle dětských máme 
nyní i další pro dospělé. K ženám, které akci 
léta organizují, se k naší radosti přidalo i pár 
mužů a tříkolová beseda tak byla kompletní, 
zastoupeny byly poprvé všechny věkové kate-
gorie. 
Je na  místě poděkovat nejen úřadu městské 
části, která naše úsilí podporuje finančně, ale 
i  Sboru dobrovolných hasičů, jehož členové 
nás každým rokem doprovázejí a  starají se 
o naši bezpečnost. Naše díky patří i všem, kteří 
každoročně za doprovodu kapely chodí spolu 
s krojovanou mládeží Březiněvsí. A děkujeme 
i  všem organizátorům a  vyváděným dívkám, 
kterých byly za poslední léta desítky.

jako host dokonce Karel Höger, jeden z nejvý-
znamnějších českých poválečných herců. Roli 
Zbyška Dulského mistr Höger ve stejné době 
ztvárňoval i v Národním divadle.
Snahou nákladné rekonstrukce interiérů bylo 
přiblížit se co nejvíce původní podobě soko-
lovny, proto se stavba řídila také dochovaný-
mi historickými podklady, které zapůjčili sou-
časní majitelé. Nové centrum mělo pomoci 
vyřešit nevyhovující stav kulturních zařízení 
v  Ďáblicích. Počítá se zde s  konáním zábav, 
hudebních vystoupení, diskoték, školení, 
přednášek, výstav, besed, dětských představe-
ní či akcí pro seniory a různá zájmová sdru-
žení (především kulturní a  sportovní). Sál 
velký cca 400 čtverečních metrů bude možné 
si k těmto účelům pronajmout. 
Koncem února byly prostory úspěšně před-
staveny široké veřejnosti, na  další měsíce se 
chystá řada dalších událostí, o kterých budou 
občané informováni v Ďáblickém zpravodaji 
či na  webových a  facebookových stránkách 
MČ Praha-Ďáblice. Obyvatelé Březiněvsi jsou 
Ďáblickými k prohlídce a návštěvě sokolovny 
srdečně zváni.

-red-

Nové kroje byly pořízeny s přispěním městské části Foto: archiv Zdeňky Maděrové

Zrekonstruovaný sál lze využít k různým příležitostem 

Termíny příměstských 
táborů Pulsík v roce 2016
I letos přinášíme informace o příměstských 
táborech, které bude v  průběhu léta orga-
nizovat březiněveské fitcentrum fitPULS. 
Vedle již vyzkoušených turnusů konaných 
v Březiněvsi dojde tentokrát i na jeden poby-

tový tábor určený hlavně pro děti, které ještě 
nemají velkou zkušenost s několikadenním 
pobýváním bez rodičů. Tábor proběhne 
v  poměrně malé skupince dětí od  pondělí 
do pátku v Jívce v Jestřebích horách, neda-
leko Adršpašsko-teplických skal. Pro děti 
bude vše zařízené, včetně dopravy, kvalitní 
stravy a výletů.
I. turnus 11. – 15. 7. Březiněves
II. turnus 18. – 22. 7. Březiněves
III. turnus 25. – 29. 7. Pobytový 

tábor Jívka
IV. turnus 8. – 12. 8. Březiněves
V. turnus 22. – 26. 8. Březiněves
Více informací můžete získat a účast dětí re-
zervovat na telefonních číslech 774 271 713 
nebo 775 384 818. -map-
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Sbor dobrovolných hasičů v Březiněvsi vznikl 
v únoru 1931. O založení obsáhle referuje bře-
ziněveská kronika: „V roce 1931 několik míst-
ních občanů se starostou obce panem Zvěřinou 
v čele se rozhodlo založiti ‚Sbor dobrovolných 
hasičů‘. Za účasti 29 přihlášených členů dne 29. 
února 1931 sbor konal svou první valnou hro-
madu. Starosta obce Zvěřina ve svém proslovu 
pronesl usnesení obecního zastupitelstva ze 

dne 6. prosince roku 1930, které znělo: ‚Obec 
bude místní sbor dobrovolných hasičů morál-
ně podporovat‘, a  odevzdal obecní příspěvek 
8000,- Kč na postavení zbrojnice. Přítomný Al-
brecht Řepka z Prahy, místní rodák a hasičský 
pracovník, měl velké zásluhy na založení sboru 
v místě. Ve svém dlouhém procítěném proslo-
vu řekl: ‚Hasičstvo jest věc krásná a vznešená, 
úkol spolku jest zachraňování majetku svých 
bližních a vůbec pomáhati tam, kde je toho po-
třeba a veškeré občanstvo má správně uznávati 
jeho dobré poslání.‘“

Z kroniky je patrné, že hasiči byli od začátku 
významně podporování obcí. Přestože Evro-
pou právě cloumala hospodářská krize, nebylo 
zřejmě velkým problémem získat prostředky 
na nákup potřebné techniky: „Ještě téhož dne 
se rozhodl výbor na zakoupení motorové stří-
kačky od firmy ‚Hasičské závody‘, akciová spo-
lečnost Čechy a Morava. Stříkačka je vybavená 
motorem 40 HP značky Walter o výkonu 1400 
litrů v minutě a příslušnými hadicemi v délce 
500 metrů. Kupní cena 58 000,- Kč. Dále byl za-
koupen starší automobilní vůz Praga Grand 30 
HP za cenu 6000,- Kč. Na zakoupení stříkačky 
si sbor půjčil 50 000,- Kč u spořitelního a zálož-
ního spolku v Bořanovicích ‚Kampelička‘.“
Zbrojnice byla zbudována přibližně v místech, 
kde se dnes nachází dětské hřiště (ulice U Par-
ku). Na nejstarší dochované fotografii můžeme 
vidět zakladatele jednotky s  vozem Praga, jak 
pózují právě před původní zbrojnicí. Z násled-
ného období bohužel nejsou dochovány žádné 
konkrétní písemnosti ani fotografie, kronika se 

Krizový štáb městské části spustil ve spolupráci 
s  Jednotkou dobrovolných hasičů Praha-Březi-
něves systém zasílání krizových informačních 
SMS zpráv. V  případech, kdy dojde k  obecné-
mu ohrožení obce nebo k situaci mající zásad-
ní vliv na  občany Březiněvsi, budou důležité 
informace distribuovány mimo jiné formou 
textových zpráv. Občané se mohou do systému 
registrovat na internetové adrese http://brezine-
ves.fireport.cz. K registraci stačí vyplnit jméno, 

MČ zprovoznila systém krizových SMS zpráv

Zakládající členové sboru dobrovolných hasičů před zbrojnicí Foto: archiv Hasiči Praha-Březiněves 

Březiněveská jednotka zasahuje při požáru skladu ve Vysočanech Foto: Hasiči Praha-Březiněves 

zmiňuje nanejvýš o podílu hasičů na organizo-
vání kulturního a  společenského dění v  obci. 
Víme však, že po dalších několika letech se sbor 
dobrovolných hasičů v Březiněvsi rozpadl.
Až v  roce 1974 se rozhodla parta nadšenců, 
kterým učarovala hasičina a  hasičský sport, 
obnovit v Březiněvsi jednotku a zbrojnici. Za-
čali aktivně pracovat s mládeží a dětmi a do-
rostenecké družstvo  dosáhlo výborných vý-
sledků i na celorepublikové úrovni. Pro místní 
děti pořádali řadu akcí, ať už to byly dětské 
dny, hasičské tábory či soutěže. V osmdesátých 
letech však aktivita sboru na několik let opět 
prakticky ustala, jednotka vykazovala mini-
mální aktivitu. 
Obrat nastal okolo roku 1993, kdy se sbor za-
čal aktivně věnovat požární ochraně a zpátky si 
vydobýval pozici party, se kterou může Březi-
něves počítat. V novém tisíciletí sbor navázal 
těsnou spolupráci s jednotkami  dobrovolných 
hasičů v okolí a také s pražským hasičským zá-
chranným sborem. Došlo i k obměně techni-
ky, kdy starý vůz Škoda 706 RTHP vystřídala 
novější cisterna Liaz. V  květnu 2012 přibylo 
do arzenálu zcela nové zásahové vozidlo Ford 
Transit. Díky obrovské podpoře městské čás-
ti Praha-Březiněves a Magistrátu hl. m. Prahy 
jsou tak dnes naši hasiči spolehlivým parterem 
i  pro pražské profesionální kolegy. Velkým 
milníkem a  potvrzením dlouholeté aktivity 
březiněveských hasičů bylo loňské přeřazení 
jednotky do kategorie JPO III. 
V sobotu 28. května 2016 oslaví Sbor dobro-
volných hasičů v  Březiněvsi na  náměstí před 
zbrojnicí 85. výročí svého založení. Všichni 
jsou srdečně zváni.

Petr Petrášek
velitel JSDH Praha-Březiněves

číslo mobilního telefonu a ověřovací kód, který 
následně dorazí na mobil. V situacích, kdy na-
příklad dojde k  rozsáhlému výpadku elektřiny 
nebo zásobovaní vodou, při vážných doprav-
ních nehodách či jiných kalamitních situacích, 
bude na zaregistrovaná mobilní čísla rozeslána 
informace o možném riziku a předpokládaném 
času likvidace mimořádné události. Registrace 
do systému i příjem zpráv jsou pro občany zcela 
zdarma.  -pp-

Hasiči jsou 
tu již 85 let
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tenisu poblíž Březiněvsi; výhledově bychom 
chtěli získat prostředky na vlastní nafukovací 
halu.
Náklady na  tréninky dětí minimalizujeme 
na  nejnižší možnou míru, cena bude zahr-
novat pouze část odměny pro trenéry, režijní 
náklady na materiál a provoz hřiště. Smyslem 
je přilákat na  kurty co nejvíce dětí, nikoliv 
na  dětech vydělávat. Předpokládaný roční 
členský příspěvek pro mládež bude činit 2000 
korun.  Podle skutečného objemu tréninků 
jednotlivých hráčů bude samozřejmě zapo-
třebí počítat s další úhradou za práci trenérů.
Podle počasí uspořádáme buď koncem břez-
na, či hned zkraje dubna, náborový týden. 
Potenciální zájemci mohou sledovat webové 
a facebookové stránky městské části, kde zve-
řejníme konkrétní datum. Informovat bude-
me i prostřednictvím letáků. 

Jan Vocel
Předseda TO TJ Březiněves

kvapení všech byli odloveni tři sumci v délce 
nad jeden metr (největší měřil 160 cm), dále 
několik trofejních amurů, štik a candátů.
Sdružení rybářů má aktuálně 29 členů, bohu-

žel ale jen čtyři z nich jsou mladší 15 let. Rádi 
v našich řadách přivítáme nové členy, přede-
vším z řad mládeže.

Jaroslav Fiala
Místopředseda SSR Praha-Březiněves

S P O RT

Tělovýchovná jednota Březiněves 
si v  srpnu letošního roku připo-
mene 95. výročí svého založe-
ní. Hlavní oslavy propuknou 
v  sobotu 18. června v  březi-
něveském sportovním areálu 
za  účasti mnoha odchovanců 
TJ, bývalých i  stávajících činov-
níků a  řady vzácných hostů. Jed-
nota má aktuálně nejvíce registrova-

Jedním z  cílů březiněveské tělovýchovné 
jednoty pro tento rok je oživit mládežnický 
tenis v Březiněvsi. Současná situace není op-
timální: nejmladším organizovaným hráčům 
je vesměs 35 nebo více let a mladých tenistů, 
kteří by se do budoucna podíleli na udržová-
ní nezbytného zázemí, se nedostává. Technic-
ké a  personální předpoklady rozvoje přitom 
máme velmi dobré: disponujeme nízkoúdrž-
bovými antukovými kurty, máme schopné 
trenéry i slušné finanční prostředky pro pod-
poru tenisu v naší městské části. 
Abychom nepříznivou situaci zvrátili, roz-
hodli jsme se vyvinout od začátku venkovní 
sezóny 2016 maximální úsilí, jehož cílem by 
mělo být doplnění tenisového oddílu dětmi 
všech věkových i  výkonnostních kategorií. 
Mládeži chceme vytvořit takové podmínky 
pro rozvoj jejich tenisových dovedností, které 
je přimějí k dlouhodobému členství v našem 
oddílu. I proto se chceme primárně soustředit 
na děti z Březiněvsi. Metodiku tréninku mlá-

Samostatné sdružení rybářů Praha-Březi-
něves uspořádalo 13. února výroční schůzi, 
na které zhodnotilo uplynulý rok a probralo 
plány na ten letošní. Těžištěm činnosti sdru-
žení byla v  roce 2015 organizace tří závodů 
na rybníku Pokorňák. Hlavním cílem závodů 
konaných v červnu byl odchyt přemnožených 
plevelných ryb. Jako efektivnější řešení se ale 
nakonec ukázalo vypuštění tuctu štik do ryb-
níku a jeho odplevelení přirozenou cestou.
Velice kladně byl hodnocen dvoudenní zájezd 
na  soukromý rybník Popelov u  Kardašovy 
Řečice, který jsme absolvovali rovněž v červ-
nu. Zúčastnilo se 12 členů sdružení. Je třeba 
podotknout, že zájezd i závody byly pořádány 
za  finančního přispění městské části Praha-
-Březiněves.
Brigádnická činnost se soustředila na sekání 
trávy a  odstranění náletových dřevin kolem 
rybníku. Velkým zpestřením byl neplánova-
ný výlov rybníku, který nařídil magistrát hl. 
města, a to pro údajné nadměrné zarybnění. 
Výlov zajišťoval Český rybářský svaz a  bylo 
rozhodnuto, že vybrané odlovené ryby bu-
dou převezeny k přezimování do koupaliště, 

TJ Březiněves se chystá na oslavy a žádá o pomoc

Tenisové oživení v Březiněvsi

Rybáři hodnotili uplynulý rok

ných členů i nejširší portfolio aktivit 
v  celé své dosavadní historii, je 

tedy určitě se na co  těšit.
V  souvislosti s  oslavami se tě-
lovýchovná jednota snaží shro-
máždit co nejvíce dobových 
materiálů, které se k  jejím ději-

nám váží. Pokud má někdo z ob-
čanů doma fotografie, zápisy, člán-

ky z  tisku nebo jakékoliv jiné dobové 

deže bude mít na starost šéftrenér Petr Peštál 
(dříve Tenisová akademie).
Vedle dvou kurtů s  polyuretanovou antu-
kou budeme využívat i  třetí kurt, na kterém 
se dnes hraje především nohejbal. Pro zimní 
období se budeme snažit pronajmout prostor 
v  některém z  existujících objektů sloužícím 

v jarních měsících po napuštění rybníku pak 
vráceny zpět. Vedoucí výlovu z ČRS na zákla-
dě množství a  skladby vylovených ryb kon-
statoval, že nařízení výlovu bylo zřejmě neo-

podstatněné. I přes nedostatek srážek v  loň-
ském roce byly totiž ryby ve  velmi dobrém 
zdravotním stavu. Kladnou stránkou výlovu 
bylo další vyčištění rybníku od plevelných ryb 
a možnost evidence ušlechtilých ryb. K pře-

artefakty, které by mohl zapůjčit, nechť  kon-
taktuje pana Miroslava Macháčka v  klubov-
ně na  fotbalovém hřišti. Za  pomoc budeme 
vděčni a  vše zapůjčené po  zdokumentování 
v pořádku vrátíme. Příští číslo zpravodaje se 
bude historii a současnosti tělovýchovné jed-
noty podrobněji věnovat a najdou-li se dosud 
nepublikované materiály, budou jistě využity.

Vedení TJ Březiněves

Rybářské závody na rybníku Pokorňák Foto: SSR Praha-Březiněves

Tenisové naděje Foto: TJ Březiněves
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Střípky z kroniky: 
1926 – před 90 lety
•	23. února - Příděl obecních pozemků ze zá-

boru ode dvora v Březiněvsi. Obec v počtu 
43 parcely prodala 1 m2 za 3 Kč ke stavbě 
rodinných domků a zahrádek.

1931 – před 85 lety
•	22. února - Několik místních občanů se 

starostou obce Zvěřinou v čele se rozhodlo 
založiti sbor dobrovolných hasičů.

1936 – před 80 lety
•	15. ledna - Obec ku zřízení obecního úřa-

du pronajala v čp. 12 místnost v rozměru  
4 x 5 m za  obnos 400 Kč ročního nájmu. 
Aby místnost byla schopna k  úřadování, 
obec na  svůj náklad nechala opravit stře-
chu a zřídit elektrické osvětlení. 

1946 – před 70 lety
•	7. března - Místní rada osvětová na  své 

schůzi se usnesla, aby v  obci byla zřízena 
mateřská škola. Matky dítek z  větší části 
jsou v  celodenním zaměstnání, ponejvíce 
v zemědělství. Na vybudování byla získána 

státní subvence od  ministerstva zeměděl-
ství v částce 45.000 Kčs. 

1951 – před 65 lety
•	10. března - V obci uspořádána velká oslava 

u příležitosti Mezinárodního dne žen. Osla-
vu uspořádal „Hospodyňský odbor JZD“. 
Nejstarší matky zdejší obce byly u zvláštní-
ho stolu specielně pohoštěny a uctěny.

1956 – před 60 lety
•	Únor - Televizní vysílání zimních olym-

pijských her – celkem bylo odvysíláno 28 
přenosů.

1961 – před 55 lety
•	2. ledna - Konala se schůze JZD Březině-

ves, Líbeznice, Bořanovice, Třeboradice 
a Hovorčovice. Na této schůzi se rozhodlo 
o sloučení družstev v jedno velké družstvo 
pod názvem „Budoucnost“ se sídlem v Lí-
beznicích.

•	5. února - Výbor žen uspořádal dětský 
maškarní karneval. Maminky své děti pěk-
ně vystrojily a děti při gramofonové hudbě 
se vyvztekaly.

•	4. března - Skončilo sčítání lidu. V součas-
né době jest v obci 82 domů, 417 obyvatel, 
z toho 90 dětí.

1971 – před 45 lety
•	1. února - V obci funguje mandlování prádla. 

Zaměstnané ženy určitě ocení tuto pomoc.

2001 – před 15 lety
•	16. února – Konal se masopustní rej ma-

sek. Radost lidí a dobrá nálada panovala až 
do kuropění.

2006 – před 10 lety
•	3. ledna - Začala inventura všech knih 

v naší knihovně. 
•	22. ledna - Dostala se k nám arktická zima 

a s ní i velmi kruté mrazy. Teploty se v noč-
ních hodinách pohybují okolo -20°C.

•	9. února - Veřejná schůze. Plány MČ Bře-
ziněves na r. 2006: dokončení rekonstrukce 
požární nádrže, dokončení rekonstrukce 
parku Sv. Jána, rekonstrukce dětského hřiš-
tě, vybudování protihlukového valu.

Z březiněveské kroniky vybral
Martin Převrátil 

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

ZDEŇKA KOHOUTOVÁ, RAISA VINICKÁ, JAROSLAV DEUTSCHMANN
VLASTIMIL CHAROUZD, JIŘÍ KOLBINGER, TOMÁŠ KUČERA

VÁCLAV MATOUŠEK, VLADIMÍR MAZÁČ, JIŘÍ PINKAS
JAN SLÁDEK, PETR SLUNEČKO, KAREL ŠŤASTNÝ, JOSEF VALTER

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

Úřad městské části Praha-
Březiněves vyjadřuje svůj 
zármutek nad odchodem 
paní MARIE ŘÁPKOVÉ, 
která nás opustila v lednu 
tohoto roku ve věku 
nedožitých 71 let.
Paní Řápková dlouhá léta 

aktivně působila v sociální komisi, především 
na poli péče o seniory. V posledních letech se 
s ní občané mohli setkat také jako s knihovnicí 
městské části.
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Dětský karneval    
Letošní karneval pro březiněveské děti proběhl 7. února v sále re-
staurace Trattoria Famiglia. Organizátorky z komise kultury a škol-
ství MČ Praha-Březiněves měly opět šťastnou ruku při volbě party, 
která provázela děti odpolednem. Jak je patrné z  fotografie, dvou-
hodinový program her a soutěží, které si klaun, jeho pobočník face-
book a  DJ starající se o  hudební doprovod připravili, bavil nejen 
děti, ale i dospělé. Ti se také několikrát stali součástí děje, ať už při 
tancích nebo přetahování lanem se svými potomky. Tradičně byly 
vyhodnoceny a  odměněny nejlepší masky a  děti dostaly na  cestu 
domů drobný dárek a čokoládu. Karnevalu se zúčastnilo přibližně 
70 dětí.

	Průvod masek a maškarní bál
Tradicí se pomalu stává i  průvod masek Březiněvsí a  maškarní bál. 
Letos obě události připadly na sobotu 20. února. Odpoledne za velmi 
nevlídného počasí putovala Březiněvsí skupina masek za  doprovo-
du skutečně statečné kapely, která našla své místo na korbě dodávky 
a ani přes vytrvalý déšť nepolevovala v hraní. Nechyběly pochopitel-
ně zastávky na několika místech, kde byl průvod pohoštěn cukrovím, 
nápoji i  kapkou něčeho ostřejšího. Účastníci na  oplátku hostitelům 
před domem vždy zatancovali kolo štěstí. Po celou dobu doprovázela 
průvod skupinka mimořádně realistických čertů. Na  bezpečnost při 
přesunu kolony po ulicích městské části dohlíželi naši hasiči, za což 
jim patří dík.
Večer proběhla v sále maškarní zábava, tentokrát už bez čertů, ale zase 
za přítomnosti masek, které dosud v Březiněvsi vídány nebyly, ať už šlo 
o avatarku, Flinstounovy, gotickou jeptišku či velmi originální dárek 
pod stromečkem. Všechny výhry v bohaté tombole našly své majitele 
a doprovod k tanečním kreacím přítomných zajišťovala až do druhé 
hodiny ranní kapela Karyna, v Březiněvsi velmi oblíbená.

Básničky pro dobrou věc 
V sobotu 13. února byla pokřtěna knížka „Básničky pro děti“, za kterou jako autor stojí Zdeněk 
Korint, jinak také místostarosta Březiněvsi. Zdeňkovy texty jsou doprovázeny obrázky ilustrá-
torky Michaely Málkové a dětských pacientů Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní 
nemocnice Motol. Vydání knížky má charitativní rozměr, celý výtěžek z  jejího prodeje totiž 
poputuje na projekt Můj nový život, konkrétně právě na podporu léčby onkologických one-
mocnění dětí. Náklady na výrobu 2000 výtisků na sebe vzal prodejce automobilů Porsche Inter 
Auto CZ, který sídlí v Praze 8 na Liberecké ulici. Pokud byste i vy chtěli mít doma krásnou 
publikaci a zároveň podpořit onkologickou léčbu, můžete si knížku objednat v e-shopu na in-
ternetové adrese www.dendetskeonkologie.cz.

Fotogalerie z akcí jsou ke zhlédnutí na stránkách www.brezineves.cz.
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 Kalendář akcí březen – červen 2016
19. března Burza dětského oblečení – od 13.00 do 15.00 ve fitcentru fitPULS 

16. dubna Čarodějný pohádkový háj Bořanovice – od 13.00 na polní cestě mezi Bořanovicemi a Březiněvsí

30. dubna Čarodějnice 2016 – od 17 hodin ve sportovním areálu v ulici U Parku 

21. května
Staročeské Máje – 10. ročník obnovené tradice v Březiněvsi
Vyvádění děvčat od 14.00 (začátek u úřadu MČ)
Májová veselice od 20.00 v restauraci Trattoria Famiglia

22. května Posezení seniorů

28. května Dětský den a oslava 85. výročí založení jednoty hasičů v Březiněvsi


