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Od listopadu 2016 do února 2017 zastupitelstvo naší městské části 
obdrželo několik desítek podnětů týkajících se nezastavení tzv. modré 
linky při průjezdu Březiněvsí nebo časové prodlevy, kdy autobus měl 
větší nebo menší zpoždění v porovnání s jízdním řádem. 
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Vážení a  milí spoluobčané, přátelé 
Březiněvsi,

v uplynulých měsících se podařilo usku-
tečnit mnoho užitečných kroků a vyda-
řených akcí, a to jak v oblasti zlepšení 
infrastruktury a ekonomické stability 
naší městské části, tak i v oblasti kultur-
ního a společenského života.

Jak už jste si mohli všimnout, práce na 
rekonstrukci centrálního dětského hřiš-
tě se blíží ke konci. A už nyní lze kon-
statovat, že nová podoba se opravdu po-
vedla. Stejně tak i zóna odpočinku vedle 
MŠ Březiněves nabírá svou finální po-
dobu a můžeme se těšit na nové mož-
nosti relaxu.
 
Oblastí, která v poslední době vyvolá-
vá oprávněné připomínky a stížnosti ze 
strany občanů nejen v naší obci, ale na-
příč celým krajem, je problém veřejné 
dopravy a parkovacích zón. Chtěl bych 
vás ujistit, že tato problematika mi roz-
hodně není lhostejná a že využiji všech 
možností, které by mohly přispět ke 
zlepšení situace.

Dalším, neméně důležitým, zájmem 
celého našeho zastupitelstva je čistota 
obce a realizace kroků vedoucích k nad-
standardnímu životnímu prostředí.

Závěrem bych vás rád pozval na akce 
spojené s  vítáním jara - Velikono-
ce a tradiční pálení čarodějnic. Při této 
příležitosti bych rád vyjádřil své podě-
kování všem spoluobčanům, kteří se 
pravidelně, obětavě a nezištně podíleli 
a podílejí na zajištění bezchybného prů-
běhu všech pořádaných společenských, 
sportovních a kulturních akcí.

Rovněž se prosím neostýchejte a ne-
zdráhejte přijít se svými příspěvky, 
podněty, dotazy nebo žádostmi přímo 
na městskou část, velice rád se s vámi 
osobně setkám a pokusíme se společně 
najít řešení bez rizika nedorozumění či 
zkreslení informací.

S přáním hezkého jarního období
Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

ČISTÁ OBEC

Mezi největší a „nejoriginálnější“ skládky 
světa patří tzv. Velký pacifický odpadkový 
pás, jenž se nachází v blízkosti Havajských 
ostrovů. Obrovské množství odpadků na 
mořské hladině o velikosti Španělska je 
výsledkem působení Severopacifického 
subtropického víru. 
Jedna z největších celosvětových skládek 
se nachází v Jižní Koreji. Na skládku Su-
dokwon přibyde každým dnem 18 až 20 
tisíc tun odpadu. V rámci starého konti-
nentu je největší skládkou římská Mala-
grotta se 4 až 5 tisíci tunami odpadu za 
den.
V rámci českých zemí „vítězství“ získává 

skládka v Ďáblicích , na kterou aktuálně 
přibývá cca 275 tun denně.
Skládka byla vybudována a uvedena do 
provozu v  roce 1993. Byla postavena 
v souladu s rakouskými normami a splňu-
je tedy evropské standardy pro skladování 
komunálního odpadu. Je to první skládka 
ve východní Evropě, která využívá sklád-
kového plynu k výrobě tepelné a elektric-
ké energie.
Zde je nutné upozornit na vedlejší pro-
dukt, který vzniká při výrobě energie 
– zápach. 
Výskyt zápachu v  naší městské čás-
ti pravidelně monitorujeme a o četnosti 

Zaznamenali jste i  několik případů, 
kdy se dalo chování řidiče považovat za 
nestandardní. 

Řešením celé záležitosti byl pověřen zá-
stupce starosty MČ Březiněves Z. Korint, 
který chce touto cestou za všechny pod-
něty poděkovat. Na základě získaných in-
formací vyvolal schůzku se zástupci regi-
onálního organizátora PID, kde se řešily 
zejména nejčastěji se opakující hlášené 

„prohřešky“ související s  linkami č. 348 
a č. 369.

Z jednání vyplynulo, že dopravce, zastou-
pený  Ing. Šenkyříkem, neměl informace 
o vznikajícím přetížení spoje linky č. 369. 
Na obsazenost spoje v nejkritičtějších ča-
sech má vliv i  skutečná časová poloha 
předchozí linky č. 348.

Odpad patří k největším problémům moderního světa. Na nepříliš vel-
ké planetě Zemi totiž v současné době žije přes sedm miliard lidí, které 
aktuálně produkují přes 1,3 miliardy tun odpadu ročně.

Pokračování na straně 2
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V jarním vydání zpravodaje vám chceme 
představit další zajímavou osobnost spo-
jenou s naší obcí.
Je to člověk, který se podílí na rozvoji 
obce a dbá o její bezpečnost.

Dovolte mi, abych vám představil pana 
Petra Petráška. Bydlí v naší obci přes 35 
let, takže se považuje skoro za rodáka. 
Při našem setkání zavzpomínal a uvědo-
mil si, že je vlastně pamětníkem rozvoje 
Březiněvsi.

Navíc svými pracovními aktivitami, ale 
i aktivitami ve svém volném čase, se pří-
mo podílí na každodenním chodu obce 
a jejím dalším směrování.

Program pracovního dne se odvíjí od 
toho, zda má či nemá službu. Navíc vliv 
má i střídaní denní a noční směny. Petr 
Petrášek je aktivním policistou, členem 
motorizované pohotovostní jednotky. Pro 
naši představu – práce se skládá zejména 
ze základní hlídkové činnosti a zahrnuje 
služební zákroky proti pachatelům pře-
stupků a trestních činů přímo na místě, 
kde se jich dopustí.

Práce je to náročná. Po všech stránkách. 
Nicméně záslužná a panu Petráškovi při-
náší naplnění jeho životní filozofie – po-
máhat lidem.

S tím jsou spojeny i  jeho další aktivity, 
které ovlivňují jeho denní program. Po 
splnění svých primárních pracovních po-
vinností se věnuje práci zastupitele již ve 
druhém volebním období.
Do úřadu přichází buď brzy ráno, nebo po 
službě.

DEN S ... Agenda zastupitele je rozmanitá, navíc 
rozšířená o práci předsedy kontrolního 
výboru, člena komise veřejného pořádku 
a člověka odpovědného za krizové řízení.

Je potřeba připravit podklady pro řeše-
ní úkolů vyplývajících z  jednání zastu-
pitelstva, přijmout rozhodnutí a uvést je 
v praxi.

Výhodou je pro Petra Petráška znalost 
místních poměrů, lidí, prostředí a problé-
mů obce. Občas se dostává do složité si-
tuace, protože z prolínání jeho pracovních 
povinností s činností zastupitele vyplývá, 
že občas musí řešit přestupky známých 
a sousedů.

Pokud máte pocit, že pracovní den pana 
Petráška pomalu končí, tak se mýlíte.
Práce je pro něj koníčkem. Je velitelem 
místní jednotky dobrovolných hasičů. Stál 
u znovuzrození místního hasičského spol-
ku před dvaceti lety.

Jednotka je primárně připravena k zása-
hům na území naší obce, ale protože je 
zařazena do kategorie JPO III, může plnit 
i úkoly při likvidaci mimořádných událos-
tí na celém území hlavního města.

Starost o připravenost celého družstva, 
požární techniku, preventivní činnost 
a zajištění akcí pořádaných městskou částí 
jsou úkoly, které Petr Petrášek řeší se svý-
mi kolegy.

K jeho aktivitám patří i práce fotbalového 
trenéra mládeže. 
Takže v úterý, v pátek a o víkendech ho 
najdete na stadionu. Trénink svých svě-
řenců, teoretická příprava, příprava na 
utkání – to je další agenda, kterou musí 
zvládnout.

Domů přichází pozdě večer.
Tam ho čeká manželka, která má, podle 
jeho vlastních slov, svatozář. Manželé jsou 
15 let, mají spolu dvě děti, které jim dělají 
jen samou radost. 
Večery jsou zase spojeny s prací.
Rychlý přehled informací z domova i ze 
světa a příprava na nadcházející pracovní 
den – agenda zastupitele, velitele hasičů, 
fotbalového trenéra.

Na závěr mi nezbývá, než panu Petráško-
vi poděkovat nejen za jeho čas, ale za jeho 
veškerou  snahu o rozvoj obce a o zajištění 
její bezpečnosti.

-JiSky-

INFORMUJEME

informujeme provozovatele skládky. Se 
zástupci také naši zastupitelé pravidel-
ně a intenzivně jednají o nápravě. Tímto 
chceme naším spoluobčanům poděkovat 
za pomoc při monitoringu výskytu a čet-
nosti zápachu. Tyto informace je možné 
předávat prostřednictvím e-mailové adre-
sy info@brezineves.cz.

Od roku 2024 bude zakázáno skládkování 
netříděného odpadu a Praha má svoji spa-
lovnu, kde už teď spaluje 95 procent od-
padů, takže není žádný důvod rozšiřovat 
kapacitu skládky, naopak bylo rozhodnu-
to o postupném ukončení skládkování ko-
munálního odpadu v Ďáblicích.
Poté, co skládka přestane fungovat, bude 
muset současný provozovatel ze záko-
na zajistit její rekultivaci, tedy zasypání 
a osazení zelení. Pravděpodobně bude po-
kračovat výroba energie z plynů, které ve 
skládce vznikají.

Služeb skládky můžeme všichni využívat 
zdarma díky sběrnému dvoru.Ten je je ur-
čen pro odkládání vybraného tříděného 
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Informace o problému byla předána od-
boru projektování dopravy. Zároveň bylo 
domluveno, že řidič i při plně obsazeném 
vozidle zastaví a cestující budou sezná-
meni se skutečností, že autobus je plný. 
Při nedodržování nastavených pravidel 
bude s řidičem zahájeno řízení a hrozí mu 
sankční postih.

Ve věci linky č. 348 a jejího nezastavení 
v zastávce se pravděpodobně jedná o pří-
pad rychlíkového, posilovacího spoje linky. 
Ten v úseku Neratovice, III. ZŠ (odjezd 
6.42 hod.) až Sídliště Ďáblice všechny 

zastávky projíždí. Dopravce má za povin-
nost tyto spoje označit dohodnutou vidi-
telnou informací za čelním sklem, že se 
jedná o rychlíkový spoj. Dopravce tuto 
informaci neposkytuje a tím uvádí cestu-
jící na zastávkách v omyl. Zástupce MČ 
Z. Korint požádal přepravce o kontro-
lu označení rychlíkového spoje, aby bylo 
zřejmé, že v Březiněvsi nestaví.

Ukazuje se, že i když stále roste počet 
modrých linek, za což patří ROPIDu dík, 
je pro nás jako pro obyvatele Prahy dů-
ležité, aby Březiněves disponovala „svým“ 

odpadu z domácnosti, dále pak pro od-
pady ze zahrad, o velkoobjemový odpad 
z domácností (např. nábytek, koberce či 
sanitární keramiku), odpad ze zeleně, 
kovy, papír, sklo, kompozitní obaly (Tetra-
Pack) nebo nebezpečné odpady a vyřaze-
ná elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, 
fény, PC nebo pračky či chladničky. 

Dalším způsobem, jak se zbavit odpadu, je 
využití mobilních velkoobjemových kon-
tejnerů (VOK). Naši zastupitelé pod ve-
dením starosty Ing. J. Haramula ve spolu-
práci s FCC ČR, a. s. vyjednali přistavení 
VOK každou sobotu, počínaje 1. dubnem 
2017.
V časovém rozmezí 9 až 13 hodin bude 
přistaven VOK, kam bude možné ode-
vzdat starý nábytek, podlahové krytiny, 
kovový odpad, sanitární keramiku, au-
toskla, zrcadla, nepoužívané sportovní 
náčiní.
U VOK bude vždy po dobu přistavení zá-
stupce svozové společnosti, kterému se 
občan prokáže trvalým pobytem na úze-
mí hl. m. Prahy. Ten také zajistí přistave-
ní dalšího VOK v případě jeho zaplnění.
Důležité je, aby všichni zachovávali 

maximální pořádek okolo VOK a nesna-
žili se předat předměty, které tam nepatří 
– nebezpečný odpad a bioodpad.

Pro bioodpad budou přistaveny samostat-
né VOK, takže se občané Březiněvsi ne-
musí bát, že nebudou mít kam předat listí, 
trávu, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zele-
niny, dřevní štěpky z větví stromů a z keřů, 
piliny, hobliny, spadané ovoce, čajové sáč-
ky, kávovou sedlinu, skořápky od vajec, 
hlínu z květináčů a podobně.
Podrobný popis předmětů, které patří do 
sběrného dvora, co je a co není biood-
pad, najdete na našich webových strán-
kách, popř. na stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy.

Rozpis a místo přistavení VOK je vložen 
do tohoto zpravodaje a bude k dispozici 
i na webových stránkách MČ Březiněves.
Skládkování je jeden z nejhorších způ-
sobů nakládání s odpadem, proto je na 
nás všech, abychom se chovali ohledupl-
ně k sobě, k přírodě, k obci i k životnímu 
prostředí.

-JiSky-

pražským spojem. Do autobusu označe-
ného jako linka č. 103 se vždy dostane-
me a pokud má tento spoj zpoždění, jed-
ná se spíše o výjimku. Modrá linka zvyšuje 
komfort, červený spoj je jistota, na kterou 
máme právo.
 
Na závěr mi dovolte ještě jednou, ústy 
Z. Korinta poděkovat za spolupráci. Po-
kud se budete i nadále setkávat se situací, 
kdy ze strany dopravce dochází k porušení 
pravidel, informujte nás.
Rozsáhlejší informace k dané problemati-
ce naleznete na www.brezineves.cz  nebo 
na Facebooku. 

-JiSky-

PARKOVÁNÍ
U MŠ BŘEZINĚVES

Ranní shon se projevuje i při našich ces-
tách do školky. Všichni se snažíme za-
parkovat co nejblíže vchodu, bez ohledu 
na předpisy, ale i slušnost. Parkuje se na 
chodníku, na místě vyhrazeném pro inva-
lidu, uprostřed silnice, v křižovatce.

Respektujme pravidla, nebuďme bezo-
hlední k ostatním rodičům a účastníkům 
silničního provozu!

ilustrační foto
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Velikonoce jsou nejvýznamnějším 
křesťanským svátkem, oslavou  zmrt-
výchvstání Ježíše Krista.

Velikonoce jsou zejména na vesnicích 
a v menších městech stále ještě význam-
nou kulturní a společenskou událostí, při 
které se baví všichni bez rozdílu věku. 
Pojďme si připomenout některé veliko-
noční zvyky a tradice.
Nejvýraznějšími symboly Velikonoc jsou 
pomlázka a zdobená vajíčka.

Na Velikonoční pondělí ráno muži 
a chlapci chodí po domácnostech svých 
známých a šlehají ženy a dívky ručně vy-
robenou pomlázkou z  vrbového prou-
tí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř 
proutků a je obvykle od půl do dvou me-
trů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí 
a barevnými stužkami. Každé dívce nebo 
ženě, která s  nimi dostane našleháno, by 
dle pranostik měly mladé proutky přinést 
zdraví, mládí a plodnost.
Vajíčka jsou symbolem nového života, ne-
boť zárodek života obsahují, jsou v mno-
ha kulturách symbolem plodnosti, živo-
ta a vzkříšení. Barevná, malovaná či jinak 
zdobená jsou odměnou za vyšlehání pro 
všechny chlapce a muže.

Pověst praví, že dívky mají být na Veli-
konoce vyšlehány. Ženy mohou pomláz-
ku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže 
a chlapce kbelíky studené vody.
Říkanky a  básničky patří k  pomláz-
ce stejně jako vajíčka.  „Hody, hody, do-
provody…“ zná asi každý, ale existuje jich 
mnohem víc a všechny mají svůj neopako-
vatelný velikonoční půvab.
Řehtačky a klapačky nahrazovaly – a ně-
kde občas ještě stále nahrazují – zvony, 
které naposledy zní při mši na Zelený 
čtvrtek a znovu se rozeznívají až na Bí-
lou sobotu. Řehtačky i klapačky jsou růz-
né – malé do ruky, ale i velké, které se vozí 
na trakaři. Na mnoha místech je řehtání 
a klapání symbolickým vyháněním Jidáše 
a začíná tak, že na Zelený čtvrtek chlapci 
s řehtačkami a klapačkami vyběhnou po 
mši z kostela a volají „Jidáše honíme, kle-
kání zvoníme, přitom se modlíme…“
Mezi tradiční velikonoční pečení pak pa-
tří velikonoční beránek, zajíček, mazanec 
a jidáše.
 
Koleda o  velikonočním pondělí patří 
k dosud stále dodržovaným a oblíbeným 
velikonočním zvykům.
Velikonoční beránek je tradiční pečivo. 
Jako symbol má beránek původ už v dáv-
ných pohanských dobách a svůj význam 

VELIKONOCE A VELIKONOČNÍ ZVYKY
má u křesťanů i u Židů – je členem křes-
ťanského Božího stáda, o které se stará 
pastýř, kterým je židovský Bůh.
Zajíček je velikonoční symbol s původem 
v Německu, vznik této tradice má něko-
lik vysvětlení. Podle jednoho se zajíc často 
pohyboval okolo lidských obydlí a hledal 
tam potravu, podle jiného se dříve o Veli-
konocích pekl chléb ve tvaru zajíce a do-
prostřed se pokládalo uvařené vajíčko. 
Zajíc je ale i v bibli mezi „stvořeními ma-
ličkými na zemi a moudřejšími nad mu-
drce“, kde symbolizuje skromné a pokor-
né. V křesťanské církevní symbolice bývá 
u nohou Panny Marie jako znamení ví-
tězství čistoty nad tělesným pokušením ve 
spojení s příslovečnou zaječí plodností.
Mazanec symbolizuje slunce. Těsto by se 
správně mělo zadělávat na Bílou neděli 
a mělo by být stejné jako těsto na vánočku.
Jidáše by měly mít tvar válečku, protože 
symbolizují provaz, na kterém se Jidáš, 
podle křesťanského výkladu, oběsil.
Větvičky jívy – takzvané kočičky – se svě-
tí na Květnou neděli. Posvěcené kočič-
ky se pak dávaly ke kříži v domácnostech 
nebo k svatým obrázkům. Zapichovaly se 
i na okraj pole, aby chránily úrodu, nebo 
se dávaly do sklepa, aby ochraňovaly zá-
soby. V současnosti už se tento zvyk příliš 
nedodržuje.

INFORMUJEME

proběhne od čtvrtka 13. dubna do soboty 
15. dubna. Loni se akce podařila a vyšlo 
i počasí, přijďte se zapojit a pobavit s dět-
mi. Těšíme se na hojnou účast. Řehtačky 
s sebou!

VELIKONOČNÍ 
ŘECHTÁNÍ 
A KLEPÁNÍ

ŘECHTAČKY S SEBOU

Polévání vodou
Vodou se polévají i hospodářská zvířa-
ta, protože podle pověr je polití omlazuje 
a dodává jim sílu.

Možná není zbytečné připomenout, že 
Velikonoce jsou tzv. pohyblivým svátkem 
- datum Velikonoc je „závislé“ na termí-
nu jarního úplňku po jarní rovnodennosti. 
Neděle po prvním jarním úplňku je nedělí 
velikonoční, a proto máme Velikonoce ně-
kdy dříve a někdy později. Pondělí veliko-
noční může připadnout na den v rozmezí 
od 23. března do 26. dubna.
Většina z nás také s radostí přivítala, že se 
velikonoční volno rozšířilo o Velký pátek, 
den, kdy si křesťané na celém světě připo-
mínají ukřižování Ježíše Krista.

ZPRÁVY Z TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY
Oddíl aerobiku

Hlavní myšlenkou založení oddílu aero-
biku v rámci TJ Březiněves bylo nabíd-
nout dětem, především děvčatům, další 
možnost pohybové aktivity, a to s přihléd-
nutím k omezeným prostorovým mož-
nostem TJ. Počátečním náborem se nám 
podařilo oslovit a získat do nově vzniklé-
ho oddílu 35 nových členek ve věkové ka-
tegorii 6-11 let, které byly rozděleny do 
dvou skupin -  závodní a nezávodní.
Závodní skupina 19 děvčat trénuje třikrát 
týdně, nezávodní skupina jedenkrát týdně. 
Tréninky probíhají pod vedením Veroniky 
Pechové a Veroniky Benešové.
Celý proces přípravy je zaměřen jak na fy-
zickou a pohybovou průpravu, tak na syn-
chronizaci pohybu celku. Pro vytvoření 
dokonalého výsledku je zapotřebí výběr 
vhodné hudby a její následné sestříhání 
a také výběr dresů. Ty jsou vždy navrženy 
cíleně na konkrétní vystoupení a jsou šity 
přímo na míru všech závodnic.

INFORMUJEME

První ostrý start, konfrontace 
s konkurencí
  
Děvčata měla možnost v prvním ligovém 
závodě „Žij pohybem-aerobic show“ ko-
naném 4. března v ZŠ Pertoldova v Praze 4 

zúročit a prezentovat výsledky své půlroč-
ní poctivé přípravy.
Příprava probíhala ve standardních tré-
ninkových dnech, tj. třikrát týdně. V závě-
ru přípravy z důvodu posledního doladění 
celé sestavy byly do přípravy vloženy i mi-
mořádné víkendové lekce.  Vše se vyplati-
lo.  Děvčata pod hlavičkou TJ Březiněves 
obsadila ve své kategorii první místo. Je to 
motivace do další činnosti oddílu.
Děkujeme všem podporovatelům, rodi-
čům, „kadeřnicím a vizážistkám“ Veronice 

Benešové a Petře Petráškové a především 
trenérce a choreografce v jedné osobě Ve-
ronice Pechové.
Do dalších kol přejeme všem mnoho 
úspěchů, elán a chuť do dalších tréninků.

Za oddíl aerobiku Martina a Pavel Richterovi
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Fitcentrum FitPULS se změnami

Přepažením velkého sálu ve fitcentru Fit-
PULS vznikl nový prostor, který vybavi-
la MČ Březiněves pomůckami pro do-
plňková cvičení a  posilovacími stroji 
a lavičkami. Malý sál je i nadále dostateč-
ně prostorný pro pohybové aktivity tipu 
alpinning, bosu, pilates a další pohybové 
aktivity.

Tenisové oživení v Březiněvsi bude 
pokračovat

Snahou Tenisového oddílu (TO) TJ Bře-
ziněves je rozvoj mládežnického tenisu.  
Členskou základnu TO již dnes tvoří pře-
vážně mládež, celkem 35 dětí. 
Naším velkým problémem je, že z legisla-
tivních důvodů nejsme schopni vybudovat 

Posezení se seniory TJ Březiněves

TJ Březiněves klade velký důraz na spor-
tovní aktivity dětí a mládeže. Z celkového 
počtu 336 aktivních sportovců  je 236 dětí 
a juniorů!  Koncem roku 2016 se do TJ 
začlenil i aerobik, fungující v našem fit-
centru. Nezapomínáme však ani na naše 
bývalé aktivní sportovce. Ti jsou podle 
stanov čestnými členy TJ. 
Vždy počátkem roku pořádá TJ posezení 
se seniory. Jsou to vesměs bývalí fotbalis-
té, kteří za Březiněves odehráli nepřeber-
né množství zápasů a pracovali pro sport 
jako trenéři či funkcionáři. Vzhledem 

k tomu se zajímají o sportovní dění TJ 
i nadále. Setkání proběhlo  v naší klubov-
ně v sobotu 21. ledna. Organizaci a bo-
haté pohoštění zajistil Mirek Macháček 
s kolektivem.
Akce se zúčastnilo 15 seniorů. Součtem 
jejich věku jsme se dostali na číslo 1045. 
Průměrný věk účastníka činil 70 let. Nej-
staršímu, panu  Jaroslavu Šoltovi, je 83 let.
Na programu bylo bilancování za rok 
2016 a plány sportovních aktivit na le-
tošní rok. A to jak na sportovním poli, 
tak, co se týče rozvoje zázemí pro sport 

ZÁPIS DO
MŠ BŘEZINĚVES
Ve dnech 2. a 4. května od 14 do 17 ho-
din bude probíhat zápis do mateřské ško-
ly. Přijďte i se svými dětmi a nezapomeňte 
si k Žádosti o přijetí dítěte k předškolní-
mu vzdělávání přinést dětským lékařem 
potvrzený evidenční list, rodný list dítěte 
a svůj občanský průkaz.

Pro rodiče, kteří mají zájem o umístě-
ní svého dítěte v březiněveské MŠ, jsou 
připraveny každou středu v měsíci dubnu 
v době od 15 do 17 hodin dny otevřených 
dveří.
Informace a  tiskopisy najdete na webu 
skolka.brezineves.cz/prijimani-deti.

Termíny zápisu k povinné školní docház-
ce pro školní rok 2017/2018 se konají 
v období od 1. do 30. dubna. Změna ter-
mínu je dána novelou školského zákona.

Zápis do naší spádové základní školy – 
Základní a mateřská škola U Parkánu 
17, Ďáblice, se koná v pondělí 24. dubna 
a v úterý 25. dubna, vždy v odpoledních 
hodinách.

V případě zájmu máte možnost si školu 
prohlédnout. Den otevřených dveří, s ko-
mentovanou prohlídkou, se uskuteční ve 
čtvrtek 30. března od 9 nebo od 16 hodin.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

V neděli 30. dubna proběhne od 17 hodin 
v březiněveském rekreačním areálu tradič-
ní pálení čarodějnic. Pro děti je připraven 
bohatý program, těšit se můžete na výbor-
né občerstvení. Jako každý rok předvedou 
i tentokrát děti z Mateřské školy Březi-
něves pod vedením paní Zdeny Maděrové 
své taneční vystoupení.

PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC

Na den plný her, soutěží a zábavy se mů-
žete těšit 28. května. Koná se v parku, or-
ganizují ho naši hasiči a komise kultury 
a školství.

DĚTSKÝ DEN

MÁJE A MÁJOVÁ 
VESELICE
Letos 20. května navážeme na tradici da-
tovanou v Březiněvsi od roku 2005. Sta-
ročeské máje začínají ve 14 hodin před 
úřadem městské části. Krojovaná mládež 
se vydá za doprovodu kapely na průvod 
Březiněvsí.
Od 20 hodin budou oslavy pokračovat 
májovou veselicí.

Na 24. června je plánována na rekreačním 
rybníku březiněveská neckyáda. Kdo získá 
letos putovní pohár starosty? Těšíme se na 
vaše plavidla!

3. NECKYÁDA

PULSÍKOVY 
PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY
Začínáte přemýšlet co s dětmi o prázdni-
nách? Vypadá to jako předčasná otázka, 
ale včas a  v předstihu máte možnost vy-
bírat z termínů, které vám budou vyhovo-
vat, ale i ze zaměření příměstských táborů.
Naše sportovní a dětské centrum připra-
vuje turnusy přes celé letní prázdniny.

I. turnus
10. - 14. 7.
sportovní

vyzkoušíme si různé aktivity – golf, tenis, 
pétanque, badminton, stolní tenis, flor-

bal, aj.
cena 2200 Kč

modelář
vyrobíme funkční model házedla z balzy 

– vyzkoušíme, co naše ruce dovedou
cena 2200 Kč

II. turnus
17. - 21. 7.

velký malý zdravotník
vyzkoušíme si, jak poskytnout první 

pomoc
cena 2200 Kč

tenisová škola
cena 2200 Kč

III. turnus
31. 7. - 4. 8.

military
pro zvídavé a odvážné kluky

cena 2200 Kč
jóga

protáhneme tělo při hravé józe
cena 2200 Kč

IV. turnus
6. - 11. 8.

pobytový tábor Jívka

V. turnus
21. - 25. 8.

tenisová škola
cena 2200 Kč
šikovné ruce

co všechno zvládnou naše ruce?
cena 2200 Kč

VI. turnus
28. - 30. 8.

než nás škola zavolá
užijeme si konec prázdnin

cena 1400 Kč

www.fitpuls.cz
info@fitpuls.cz.

Vážení spoluobčané, dbejte, prosím, zvý-
šené pozornosti nad svými ratolestmi. Vy-
skytl se nejeden případ, kdy byla viděna 
skupinka dětí, jak si hraje na rozestavěné 
ploše nových rodinných domků. Stavba 
není určena pro hraní dětí a snadno zde 
mohou přijít k úrazu. Poučte je, prosím, 
o možných rizicích a dohlédněte na přís-
ný zákaz hraní na staveništi.

STAVENIŠTĚ NENÍ 
HŘIŠTĚ

v Březiněvsi. Snahou vedení TJ je získá-
vání finanční podpory sportu ze všech do-
stupných zdrojů: Magistrát hl. m. Prahy,  
MŠMT, FAČR, Pražský fotbalový svaz 
a sponzoři. Bez těchto peněz by úspěšný 
chod TJ nebyl možný…
Na slova činovníků navázal starosta Jiří 
Haramul, který na podporu sportu v obci 
klade velký důraz. Ocenil především práci 
TJ s mládeží. Dále připomněl význam fi-
nanční podpory obce, která je po dlouhá 
léta, i ve srovnání s jinými městskými 
částmi, v oblasti sportu nadstandardní. 
No a poté již následovala volná zábava. 
Diskuse se točila vesměs okolo sportov-
ních témat. Jako vždy se hodně vzpomí-
nalo na to hezké, co společně na sportov-
ním poli všichni prožili. Těšíme se pak, že 
se s našimi čestnými členy budeme pra-
videlně setkávat na sportovních akcích 
v průběhu roku. 

Jan Vocel, předseda TJ Březiněves

vlastní nafukovací halu. Naštěstí se nám 
podařilo zajistit pro děti zázemí v Te-
nisovém klubu Písečná. Většina našich 
dětí zde trénuje od loňského listopadu do 
konce března. Díky tomu neztratí potřeb-
nou kontinuitu.
 Předpoklady pro další  rozvoj máme. 
Vlastní nízkoúdržbové antukové kurty, 
schopné trenéry a slibnou členskou zá-
kladnu. Začátkem března proběhla schůz-
ka s rodiči ohledně  rozvrhu na venkovní 
sezónu.  Přednostně počítáme s registro-
vanými členy z roku 2016. Naše kapaci-
ty jsou sice omezené, ale pár nových zá-
jemců budeme schopni přijmout.  Prostor 
na kurtech musíme dát též závodním a re-

kreačním hráčům oddílu. Do hry s vyso-
kou pravděpodobností zapojíme i třetí an-
tukový kurt, sloužící především k  hraní 
nohejbalu. Trénink mládeže bude řídit  
šéftrenér Petr Peštál. No a již s předsti-
hem si zajistíme další zimní sezónu v klu-
bu Písečná.

Financování mládežnického tenisu
Tenisové kurty budou poskytovány pro 
trénink dětí i nadále zdarma. To znamená, 
že náklady na trénink budou představovat 

především odměny pro trenéry a provoz-
ní režie. Tím bude pro děti udržována 
i nadále bezkonkurenční cenová nabídka.  
Roční členský příspěvek předpokládáme 
ve výši 3000 Kč. Počítáme též  s  bezplat-
nou možností využití kurtů pro děti s je-
jich rodiči v méně exponovaných denních 
časech. 

Zázemí tenisu a cíle tenisového 
oddílu
Zastupitelstvo obce schválilo výstavbu no-
vého tenisového zázemí. Namísto cvičné 
stěny a nevzhledných kontejnerů vyros-
te nový objekt. Ten bude zahrnovat ma-
lou tenisovou klubovnu, krytou verandu 
a skladové zázemí pro tenis i obec. Před-
pokládáme rozšíření spolupráce s rodiči 
našich „tenisových“ dětí. Budeme se sna-
žit o jejich aktivní zapojení mezi dospělé. 
Tenisové dění oživíme dále organizová-
ním  „Dětských tenisových dnů“ a zave-
dením interního tenisového žebříčku. Ve 
hře je i uspořádání  letních tenisových 
campů. Snahu o vybudování vlastní zim-
ní haly nevzdáváme. Průběžně sledujeme 
a vyhodnocujeme legislativní situaci, co se 
týče příslušných pozemků. Jakmile bude 
šance, určitě se o to pokusíme.

Jan Vocel, předseda TO TJ Březiněves
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Průvod masek připadl letos na sobotu  
25. února.
Náměstí v Březiněvsi ovládl rej masek, 
který se vydal na okružní cestu Březiněvsí. 
Poslední zastavení proběhlo u domu pana 
starosty. Cestou se vyhrávalo, tančilo, jedlo 
i pilo, účastníci průvodu si nemohli vyna-
chválit přichystané občerstvení.
Na samém konci byl s vydatnou pomocí 
dětí symbolicky skolen medvěd. Jedná se 
o typický motiv masopustních průvodů, 
vyjadřující nástup nového hospodářské-
ho roku.
Den jsme si všichni náramně užili.

Večer se pokračovalo maškarní zábavou 
v restauraci Trattoria Famiglia. Zaplněný 
sál bavila kapela Karyna.
Vedle kompletní smíšené fotbalové jede-
náctky se na parketu objevili třeba mino-
ni, parta kočovníků či pár jak vystřižený 
z bavorské telenovely. Jednotný styl zvolily 
i organizátorky večera, ustrojené v duchu 
muzikálu Cats. Cenu za nejlepší masku si 
po zásluze odnesla nejoriginálnější krea-
ce, dvoučlenný tým znázorňující hrozny 
červeného a bílého vína. Vysoko se umís-
til také párek pand nebo pivní sada - otví-
rák s lahváčem. Ani tentokrát pochopitel-
ně nechyběla bohatá tombola, první cenou 
byl tablet.
Na přípravě celého dne se podílely spo-
lečně komise kultury a školství a sociální 
komise městské části, jejichž členkám pa-
tří velký dík všech zúčastněných. Obráz-
ky najdou čtenáři ve fotogalerii na webu 
městské části www.brezineves.cz

V lednu 2017 se nejstarší děti z naší ma-
teřské školky vydaly na svůj první lyžařský 
výcvik. Pro většinu z nich to byla i prv-
ní delší zkušenost mimo domov a musí-
me je všechny pochválit. Velké díky patří 
i učitelskému sboru, který pro děti vymy-
slel celotýdenní akci v podobě Rarášků 
a sněžných myšek, které musely děti na-
jít na Studničné hoře. Počasí dětem přálo 
a tak si užily i perfektní sáňkování a domů 
se vrátily jako šikovní lyžaři.

MATEŘINKA 
NA LYŽAŘSKÉM 
VÝCVIKU

GRATULUJEME
JUBILANTŮM

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

naši spoluobčané

ALENA KOLBINGEROVÁ
ALEXANDRA PROKEŠOVÁ

LENKA PETRÁŠKOVÁ
KAREL DOLEŽAL

MARIE MATOUŠKOVÁ
VĚRA ŠTEKEROVÁ

PAVEL KOS
KAREL KREJČÍK
KAREL KATZER

FRANTIŠKA ZAMAZALOVÁ
BLANKA ŽÁKOVÁ
JAROSLAV ŠMUCR

MČ Praha-Březiněves přeje všem jubi-
lantům hodně zdraví a osobní spokoje-

nosti do dalších let.

PRAVIDLA 
SILNIČNÍHO 
PROVOZU OBYTNÉ 
ZÓNY

Obytné zóny jsou významným regulačním 
prvkem.
Jedná se o zastavěnou oblast, jejíž začátek 
i konec je označen dopravní značkou.
V této oblasti mohou chodci využívat ce-
lou šířku komunikace, často si zde hrají 
děti, proto je nutné dbát zvýšené opatr-
nosti a ohleduplnosti.
V obytné zóně je nejvyšší povolená rych-
lost 20 km/h, stání je povolené jen na 
místech označených jako parkoviště a při 
výjezdu ze zóny musíte dávat přednost 
vozidlům jedoucím na hlavní komunikaci.


