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Březiněves bude mít svoje
Centrum sociálních služeb

První krok k vlastní
základní škole

BŘEZINĚVESKÝ

Č T V R T L E T N Í K  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A - B Ř E Z I N Ě V E S 

Ro
čn

ík
: V

II
I /

 Č
ísl

o 
1

Bř
ez

en
 2

01
8

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2018  |  HASIČI SE DOČKAJÍ NOVÉ TECHNIKY

Z DA R M A

ZPRAVODAJ



Milí spoluobčané, 
přátelé Březiněvsi,

naše městská část se již delší dobu 
potýká s  problémem umisťování dětí 
do  základní školy. Během posledních 
15 let narostl počet obyvatel Březiněvsi 
téměř dvaapůlkrát. Nově příchozí při-
tom z velké části tvořily a tvoří mladé 
rodiny, které se v  mnoha případech 

rozhodly opustit centrum hlavního města a  zakotvit na  jeho 
okraji, kde jsou mnohem lepší podmínky pro všestranný a zdravý 
rozvoj dětí. Vzhledem k plánované výstavbě bude počet obyvatel, 
a tedy i školou povinných dětí, v příštích letech dále růst.
Naše spádová škola v sousedních Ďáblicích v posledních letech 
opakovaně bojovala s nedostatečnou kapacitou, a také proto řada  
dětí musela navštěvovat školy vzdálenější, zejména ty v Praze 8 
a 9. Přestože škola prošla v letech 2015-2017 zásadní rekonstruk-
cí, jejíž součástí bylo navýšení kapacity, je již nyní zřejmé, že 
do budoucna nebude schopna pokrýt nápor ďáblických a březi-
něveských dětí. To si uvědomují i ďábličtí zastupitelé a snaží se již 
delší dobu na úrovni města prosadit, aby ZŠ v Ďáblicích přestala 
být pro nás školou spádovou. 
Zastupitelé Březiněvsi si budoucí demografi cký vývoj dobře uvě-
domovali a již od roku 2002 prosazovali zařazení ZŠ Březiněves 
do územního plánu hlavního města. V roce 2010 se po schvále-
ní pražskými zastupiteli škola do metropolitního plánu skutečně 
dostala. Problémem se ale ukázaly restituční nároky, respektive 
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, který se i přes odpor 
městské části rozhodl v  rámci církevních restitucí vydat také 
pozemky určené pro školu. V tuto chvíli se jako jediné schůdné 
řešení jeví domluva s vlastníkem pozemků na jejich odkoupení. 
Jedná se o cca 42 tisíc metrů čtverečních a na magistrátu hlavního 
města jsou nyní vedena složitá jednání o tom, jak získat fi nanční 
prostředky potřebné na odkup. 
Prvním postupným krokem k  budoucí březiněveské základní 
škole bylo ještě v minulém roce zajištění fi nančních prostředků 
na předběžnou studii. Zastupitelstvo návazně oslovilo několik ar-
chitektů, kteří nyní pracují na koncepčním řešení území určené-
ho pro výstavbu. Další fáze, kde půjde o zajištění peněz na vlastní 
projektové práce a výkup pozemků, nebudou ale určitě jednodu-
ché. O záměru vybudovat vlastní školu se více dozvíte v samostat-
ném článku v tomto čísle. 
Letos si připomeneme 100. výročí založení republiky. K  osla-
vám této významné události našich moderních dějin se zapojí 
i Březiněves, a  to především v rámci druhého ročníku festivalu 
BřeziněFest, který bude částečně fi nancován z grantu získaného 
od hlavního města. Věřím, že se do příprav aktivně zapojí všech-
ny spolky a organizace, které v naší části fungují a spolupodílejí 
se na vytváření pozitivní a sousedské atmosféry. Budu také rád, 
když se oslavám dostane podpory i od vás, našich občanů, napří-
klad formou sdílení historických dokumentů či fotografi í. Výzvu 
najdete na stránkách tohoto vydání zpravodaje. 

Přeji vám pěkné čtení a po mrazivém začátku roku teplé jaro.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves
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PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018

V  České republice proběhla v  lednu 
historicky druhá přímá volba prezi-
denta. První kolo se konalo 12. a 13. 

ledna 2018, druhé pak 25. a 26. ledna 2018. 
Stejně jako při první volbě v roce 2013 splni-
lo i  letos podmínky pro účast celkem devět 
kandidátů. 
Post prezidenta obhájil Miloš Zeman, který 
ve  druhém kole těsně – o  2,7 procentního 
bodu – porazil druhého postupujícího 
z  prvního kola, bývalého předsedu Aka-
demie věd Jiřího Drahoše. V  Březiněvsi 
měl v  obou kolech největší podporu právě 

profesor Drahoš, v tom druhém 
jej podpořily téměř dvě třetiny 
hlasujících. Podporu převážné 
většiny voličů získal Jiří Drahoš 
i  v  celé Praze, ve  Středočeském, 
Libereckém a Královéhradeckém kraji. Miloš 
Zeman ale bodoval ve zbylých devíti krajích, 
včetně všech moravských. 
V obou kolech přišly v Březiněvsi k volbám 
tři čtvrtiny registrovaných voličů (74,7 % 
v  prvním a  75,3 % ve  druhém kole), což je 
výrazně více než celostátní průměr (61,9 % 
a 66,6 %). Zajímavostí je, že tentokrát přišlo 

více voličů během druhého 
kola, než v kole prvním - cel-
kem o více než 400 tisíc. Mi-
loši Zemanovi se mezi oběma 
koly podařilo aktivovat a zís-

kat na  svoji stranu zejména v pohraničních 
oblastech celou řadu voličů, kteří se prvního 
kola nezúčastnili.
Tabulka nabízí výsledky obou kol v celé ČR 
a samostatně ve volebním okrsku Praha-Bře-
ziněves. Kandidáti jsou seřazeni podle celko-
vých volebních zisků.
 -map-

Volby 2018
Výsledky prezidentských voleb 2018 

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

INZERCE

Celá ČR Volební okrsek 
Praha-Březiněves celá ČR Volební okrsek 

Praha-Březiněves

Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy %

Miloš Zeman 1 985 547 38,6 174 24,0 2 853 390 51,4 258 35,1

Jiří Drahoš 1 369 601 26,6 250 34,4 2 701 206 48,6 477 64,9

Pavel Fischer 526 694 10,2 79 10,9

Michal Horáček 472 643 9,2 83 11,4

Marek Hilšer 454 949 8,8 60 8,3

Mirek Topolánek 221 689 4,3 60 8,3

Jiří Hynek 63 348 1,2 9 1,2

Petr Hannig 29 228 0,6 6 0,8

Vratislav Kulhánek 24 442 0,5 5 0,7

1. KOLO VOLEB 2. KOLO VOLEB
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Nestává se každý den, aby městská 
část získala do svého vlastnictví ob-
jekt na tak strategickém místě, který 

navíc může zásadně přispět ke  zlepšení in-
frastruktury a v důsledku toho kvality života 
občanů. Jak známo, Březiněves se – zejména 
kvůli církevním restitucím – potýká, a i v bu-
doucnu zřejmě bude potýkat, s nedostatkem 
pozemků potřebných pro další rozvoj. Na-
skytne-li se proto možnost, jak vlastní zázemí 
rozšířit, není na místě váhat. 

S NÁKUPEM POMOHL MAGISTRÁT
Taková možnost se objevila minulý rok, když 
se začalo proslýchat, že statek je na  prodej. 
Starosta ing.  Jiří Haramul oslovil majitele 

a následně se mu podařilo přesvědčit zástup-
ce magistrátu, aby MHMP pomohl s  odku-
pem nemovitosti. Březiněveské zastupitelstvo 
začalo rychle konat a po obtížných jednáních 
ohledně získání fi nančních prostředků se 
na  konci roku 2017 podařilo toto projed-
nat a  schválit v  zastupitelstvu HMP! Získá-
ní magistrátní dotace bylo klíčové, protože 
fi nancování tak velkého projektu ze zdrojů 
městské části by nebylo možné. Ještě kon-
cem loňského roku pak byla zastupitelstvem 
MČB schválena a starostou podepsána kupní 
smlouva. V nejbližší době by měla být změna 
vlastníka zapsána do katastru.
Zároveň bylo Zastupitelstvem MČ Praha-
-Březiněves projednáno a odsouhlaseno zří-

zení příspěvkové organizace městské části, 
která bude areál provozovat a  jejíž primární 
náplní bude poskytování sociálních služeb. 
Financování budoucího provozu bude již 
na městské části, počítá se samozřejmě s vyu-
žitím příspěvků na sociální služby garantova-
nými státem a městem. Mezi březiněveskými 
seniory již také proběhla anketa, o jaké služby 
by byl největší zájem.

NEZBYTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
Cílem celého záměru je vytvořit chybějící in-
frastrukturu s důrazem na zajištění základních 
sociálních a  zdravotnických služeb, provoz 
denního stacionáře pro potřebné březiněves-
ké občany a poskytování terénní pečovatelské 

Březiněves
bude mít svoje
Centrum sociálních služeb
V areálu Na Hlavní č.p. 14 se v posledních letech 
vystřídala řada krátkodobých nájemců. Nyní se bývalý 
statek ležící v centru městské části podařilo získat 
do majetku Březiněvsi. 

 foto: Martin Převrátil 
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služby. Do areálu by měla být také soustředěna 
řada služeb, například pedikúra, manikúra či 
kadeřník. Projekt by měl zlepšit i  podmínky 
pro začlenění občanů všech generací do aktiv-
ního společenského života, podpořit navazo-
vání a posilování komunitních vazeb.
Přestože areál je v  poměrně dobrém tech-
nickém stavu (částečnou rekonstrukcí, která 
byla ale koncipována jako úprava vylepšují-
cí provoz skladového areálu, prošel teprve 
nedávno), s  ohledem na  uvedené budoucí 
využití bude třeba všechny části stavebně 
upravit. Zastupitelstvo proto začalo připra-
vovat nezbytnou přestavbu areálu z hlediska 
projekčních prací včetně jejich fi nancování. 
V současné době probíhají jednání týkající se 
zajištění fi nančních prostředků v řádu něko-
lika desítek milionů Kč určených na  rekon-
strukci sociálního centra. Získání těchto pro-
středků z  rozpočtu HMP bude představovat 
velice náročný a obtížný proces.

TŘI OBJEKTY,
ŠIROKÁ ŠKÁLA VYUŽITÍ
Jak je patrné z fotografi e, součástí areálu jsou 
tři budovy. Budova A bude primárně určena 
k poskytování zdravotnických služeb. V bu-
doucnu by zde mohly být zřízeny ordinace 
pro praktického lékaře, pediatra a  zubního 
lékaře. Aby v  objektu mohla fungovat lé-
kařská praxe, bude ovšem nutné v  souladu 
s platnými zákonnými normami upravit jeho 
dispoziční řešení. Řešit se bude také ústřední 
vytápění, hygienické a sociální zázemí a vy-
bavení interiéru. A v neposlední řadě je třeba 
zajistit bezbariérový přístup do budovy.
Budova B bude sloužit jako multifunkční 
prostor pro potřeby Centra sociálních služeb 
a  městské části Praha-Březiněves, případ-
ně pro zájemce z  okolních městských částí. 
Ústřední částí budovy by se měl stát sál pro 
pořádání společenských a  kulturních akcí, 
v dalších částech by pak své místo měly na-

jít společenská místnost s venkovní terasou, 
knihovna s  galerií, počítačovým zázemím 
a  hernou pro děti, nezbytné kancelářské 
prostory nebo spolkové klubovny. Bude zde 
možné organizovat rozšířená jednání zastu-
pitelstva, vítání občánků nebo zřídit volební 
místnost. V objektu se také počítá s výdejem 
obědů pro seniory. Stejně jako v  ostatních 
budovách, i zde bude muset dojít ke staveb-
ním pracím, bude nutné vyřešit akustiku sálu, 
rozvody elektrických sítí, vzduchotechniku, 
hygienické zázemí a podobně.
Konečně v budově C by měly vzniknout dvě 
bytové jednotky pro potřebné spoluobčany. 
V  budoucnosti by zde mohl sídlit také sta-
cionář s  terénní službou pro seniory žijící 
v  městské části. Rozsah služeb, které zde 
budou poskytovány, se bude odvíjet  jednak 
od poptávky, a pochopitelně také od fi nanč-
ních možností městské části.
 -red-

Máte doma nějaké zajímavé staré fotogra� e nebo dokumenty 
týkající  se Březiněvsi datované do roku 1989? 
Podělte se o ně s ostatními! 

V rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné republiky připravujeme 
mozaiku historických obrázků, pohlednic, dokumentů a všemožných 
materiálů se vztahem k Březiněvsi. Vše si obratem ofotíme a v pořádku 
vrátíme zpět.

Máte-li v kredenci nebo na půdě nějaké takové poklady, budeme rádi, 
když se nám ozvete na e-mail: martin.prevratil@brezineves.cz, 
na telefon 608 880 106 nebo přes facebookovou stránku 
https://www.facebook.com/brezineves.

Děkujeme.

HLEDÁME: Foto a dokumenty 
s tematikou Březiněvsi
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STALO SE / ZVEME VÁS

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

První ročník oslav masopustu byl v  roce 2013, od  té doby se 
tato tradice dodržuje v Březiněvsi každý rok. Letošní 6. ročník 
nebyl výjimkou, avšak malé změny v průběhu nastaly. Průvod 

v  maskách neprocházel, jak bylo zvykem, celou Březiněvsí, nýbrž 
pouze spodní částí tak, aby byl zakončen ve dvoře restaurace Tratto-
ria Famiglia. Tam na všechny příchozí čekala tradiční česká zabijačka 
doprovázená vystoupením dětí ze sboru Coro Piccolo a vystoupením 
historických tanců Alla Danza. 

Průvodu se zúčastnilo na 100 občanů, kteří mohli ochutnat speciali-
ty - například zabijačkovou polévku, ovar, jitrnice a jelita. A vše zapít 
svařeným vínem, které v mrazivém počasí přišlo vhod.
Večer se konala Masopustní zábava, kde k tanci hrála skupina Karyna. 
Dospělí tak měli možnost realizovat svou fantazii v maskách, kterých 
bylo i v letošním roce dost. -ljk-

VÝLET PRO SENIORY, tentokrát do Františkových lázní

V  letošním roce si dovolujeme po-
zvat seniory s  trvalým bydlištěm 
v  Březiněvsi na  pobytový zájezd 

do  Františkových lázní. Termín pobytu je 
od  3. 6.  do  8. 6. 2018, ubytování v  hotelu 
Spa&Kur Hotel Praha. Doprava autobusem. 
Hotel je situován v centru Františkových Láz-
ní, jen pár kroků od lázeňského dění na kolo-
nádě. Nabízí pohodlné ubytování, dokonalé 
služby a příjemnou atmosféru spolu s vlast-

ním bazénem, léčivým prame-
nem a letní terasou.

V RÁMCI POBYTU NABÍZÍME:
• ubytování v  nově zrekonstruova-

ných pokojích
• polopenze (snídaně formou bufetu, 

večeře – polévka, výběr ze 4 menu, saláto-
vý bufet)

•  6 procedur na  osobu a  pobyt - 1x aro-

makoupel (konopná, vinná nebo pivní), 
1x prohřívací fango zábal, 1x aromamasáž 
částečná (30 min.) – výběr ze 3 druhů olejů 
(zelený čaj, čokoláda, levandule), 1x para-
fínový zábal na ruce, 1x revitalizující kys-
líková terapie (60 min.), 1x vstup do solné 
jeskyně (60 min.)
• volný vstup do  bazénu a  finské sauny 

• minerální pramen přímo v hotelu

Upozorňujeme, že není možné ob-
jednat si jednolůžkový pokoj. Pokoje 
jsou pouze dvoulůžkové. 

Zdena Maděrová,
předsedkyně sociální komise MČB

Pro podrobnější informace 
a přihlášení, prosím, kontaktujte
paní Zdenu Maděrovou
na telefonu 734 376 199.

 foto: Martin Převrátil 

Již po dvanácté budeme letos pořádat 
v  obci Staročeské Máje „vyvádění 
děvčat“. Akce se uskuteční 19. květ-

na od 14 hodin na náměstí. Dovolujeme si 
vás srdečně pozvat do průvodu, který prochází 

celou obcí. Ve večerních hodinách nás čeká od 20 ho-
din Májová veselice, ke které již neodmyslitelně patří 
i Česká beseda v podání našich nejmenších v dopro-
vodu dorostu. Budeme moc rádi, když se zúčastníte 
průvodu i Vy. Těšíme se na dobrou náladu a pohodu, 
která při této akci panuje.

Zdena Maděrová,
předsedkyně sociální komise MČB

12. ROČNÍK MÁJŮ A VYVÁDĚNÍ DĚVČATZ V EM E VÁ S

 Ilustrační foto

 foto: Martin Převrátil 

Z V EM E VÁ S
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GRATULUJEME 
jubilantům

tohoto roku oslavili či oslaví významné 
životní jubileum tito naši spoluobčané.

Vážená paní ALENA FIALOVÁ
Vážená paní HELENA VOLFOVÁ

Vážená paní LIBUŠE KRATOCHVÍLOVÁ
Vážený pan JOSEF VINICKÝ
Vážený pan JIŘÍ OKTÁBEC

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

Apelujeme na  majitele čtyřnohých 
miláčků: prokažte, prosím, při ven-
čení psů na veřejnosti ohleduplnost 

k ostatním a nenechávejte exkrementy ležet 
tam, kde je nechal Váš pes. Nekažte dobré 
jméno těm slušným majitelům, kteří po svých 
psech uklízí. Sběr psích exkrementů je nejen 
ohleduplností vůči okolí, ale i zákonnou po-
vinností každého majitele psa.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se 
usneslo dne 29. 5. 2008 vydat podle § 44 odst. 
3 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, obecně závaznou vyhlášku č. 
8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty 
na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.

Povinnost uklízet psí exkrementy je stanove-
na v § 3 této vyhlášky, ve kterém je uvedeno 
cit.: „V případě znečištění ulice nebo jiného 
veřejného prostranství výkaly zvířete odstra-
ní neprodleně toto znečištění osoba, která je 
vlastníkem nebo držitelem zvířete“.
Za  porušení lze uložit na  místě blokovou 
pokutu až 1  000 korun, v  případném pře-
stupkovém řízení může postih za  přestupek 
dosáhnout 1  000 až 30  000 korun. Dohled 
na  dodržováním vyhlášky je v  kompetenci 
Městské policie Praha.
 
Obec se touto problematikou aktivně zabývá. 
V  letošním roce navýšila počet odpadko-
vých košů o  další 4 kusy, v  celkovém počtu 
17. S  ohledem na  situaci, kdy se stížnosti 
na nezodpovědné majitele psů množí, rovněž 
zvýšila četnost celkového úklidu speciálním 
pojízdným vysavačem na  2x ročně, na  jaře 
a na podzim.
 
Aktuálně je v  MČ Praha-Březiněves přihlá-
šeno na 171 psů, na poplatcích byla vybrána 
v  loňském roce částka 41  000 Kč. Obec při-
tom na  úklid psích exkrementů vynakládá 
50 000 Kč ročně.

Situace se znečištěním našich ulic exkremen-
ty není přes aktivitu MČ Praha-Březiněves 

samospásná. Proto Vás žádáme, buďte ohle-
duplní. Pomáhejte udržovat čistotu v  okolí 
Vašich domů. 
Děkujeme.
 Zdeněk Korint 
 zástupce starosty MČ Praha-Březiněves

Pejskaři,
buďte ohleduplní...
V poslední době se na Úřadu MČ Praha - Březiněves množí 
stížnosti občanů na chování nezodpovědných pejskařů. 
Lidé venčící své psy nesbírají exkrementy a nechávají 
je ležet na chodníku a ulici.

 Ilustrační foto

INZERCE

Kalendář akcí
29. 3. + 30. 3. 2018 
od 16 hodin - Řehtání

31. 3. 2018 
odpoledne Řehtání

30. 4. 2018 
od 15 hodin Pálení čarodějnic

19. 5. 2018 
odpoledne Máje - vyvádění děvčat

3. 6. 2018 
odpoledne Dětský den

15. - 16. 6. 2018 
Kinobus, promítání fi lmů
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INFORMUJEME

MČ udělala první krok k vlastní 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Zastupitelé městské části Praha-Březiněves na svém zasedání konaném 31. ledna 2018 schválili 
zadání architektonické studie základní školy. 

Autobusové zastávky Březiněves 
a Na Boleslavce projdou omlazovací 
kúrou. Nejenže bychom chtěli zvý-

šit komfort cestujících novým zastřešením, 
elektronickými jízdními řády a  informač-
ními tabulemi, ale rádi bychom i  upravili 
okolí zastávek v centru městské části. Vizu-
alizaci toho, jak by mohl výsledek vypadat, 

Vám nabízíme ke  zhlédnutí na  obrázcích. 
Upozorňujeme, že se jedná o pracovní ver-
zi, a že může dojít k úpravám, které výsledek 
pozmění. Určitě bude vzhledem k možnému 
kácení provedený dendrologický průzkum 
stromů, nacházejících se v parku u zastávky. 
Chtěli bychom se tím vyhnout zbytečnému 
mýcení. Stromy, které budeme muset poká-

cet, nahradí nová výsadba. Modernizace za-
stávek Na Boleslavce je součástí plánu spol. 
TSK. Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy nás oslovila na  konci roku nezávisle 
na našem projektu obnovy zastávek. V sou-
časné době probíhají přípravné práce, které 
s námi magistrát konzultuje. Zdeněk Korint

předseda komise dopravy MČB

Modernizace autobusových zastávek a úprava okolí

Prostředky na přípravné práce poskytlo 
hlavní město v  rámci účelové dotace. 
Jedná se však jen o první krok na dlou-

hé a nepochybně svízelné cestě, kterou bude 
ještě třeba ujít. 

SLOŽITÉ FINANCOVÁNÍ
V dalších fázích bude třeba připravit projek-
tovou dokumentaci, získat pozemky, vybrat 
zhotovitele a samotnou školu postavit. A pře-
devším, všechny tyto kroky budou podmíně-
ny investicemi v řádu stovek milionů, jejichž 
zdroj je v  tuto chvíli velmi nejasný. Starosta 
Březiněvsi Jiří Haramul k  tomu říká: „Ško-
la by podle prvních odhadů měla stát asi 
350 milionů a  zatím netušíme, odkud bude 
možné v  příštích letech finanční prostředky 
čerpat. Operační program Praha – pól růstu 
pro období let 2014-2020 umožňuje bohužel 
pouze financování rekonstrukcí škol, nikoliv 
podporu výstavby těch nových, které jsou ale 
zejména v rozvíjejících se městských částech 
velmi potřeba.“

PROBLÉM S POZEMKY
Škola s  veškerým příslušenstvím by měla 
v  budoucnu stát na  území o  rozloze cca 
4 hektarů v sousedství mateřské školy a fot-

balových hřišť. Pozemky, které jsou v  plat-
ném územním plánu určeny k výstavbě škol-
ského zařízení, se ale staly před několika lety 
předmětem restitučního nároku Řádu mal-
tézských rytířů. A  Státní pozemkový úřad 
je i  přes nesouhlasný postoj březiněveského 
zastupitelstva vydal. Vedení městské části 
proto nyní vede náročná jednání s magistrá-
tem hlavního města Prahy o možném odku-
pu pozemků a  jejich zachování pro potřeby 
Březiněvsi. Pro městskou část je dané území 
z  hlediska budoucího rozvoje zcela klíčové, 
neboť přímo navazuje na její centrum. 

 450 ŽÁKŮ, LABORATOŘE, 
TĚLOCVIČNY…
Součástí zadání architektům byla pochopi-
telně také podrobná specifikace požadavků 
městské části na parametry základní školy. Ta 
by měla mít celkem 18 tříd, vždy dvě pro kaž-
dý z devíti ročníků prvního a druhého stupně. 
Celková kapacita je dimenzována na 450 žáků. 
Součástí školy budou specializované učebny, 
od  laboratoří fyziky a  chemie přes pracovny 
výpočetní techniky, grafickou a  keramickou 
dílnu až po čítárnu nebo hudební a jazykovou 
učebnu. Počítá se pochopitelně také s kuchyní 
a jídelnou, družinami nebo školním klubem. 

Venku by se měla nacházet školní zahrada 
se záhony pro pěstitelské práce nebo dílny. 
Součástí areálu by měl být také lehkoatletický 
ovál, sportoviště s umělým povrchem a men-
ší víceúčelové hřiště. Plánovány jsou také dvě 
středně velké tělocvičny, jedna velká tělocvič-
na s parametry pro házenou a dva menší sály 
určené pro gymnastiku a další cvičení.
Architektonické studie budou k  dispozici 
v průběhu jara, po výběru optimálního řešení 
by měla být zahájena příprava projektové doku-
mentace. O dalším dění vás budeme na strán-
kách zpravodaje průběžně informovat.

-map-
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Březiněvští hasiči nezahálí

INFORMUJEME

Od posledního vydání zpravodaje, který obsahoval informa-
ce o výjezdech JSDH Březiněves, zasahovala naše jednotka 
u několika velkých událostí na území hlavního města Prahy 
i ve Středočeském kraji.

V úterý  5. 12. 2017 v 19:24 hod. byla 
naše jednotka z  KOPIS HZS Pra-
ha vyslána k  požáru výrobní haly 

v  pražské Vinoři, pár metrů od  benzínové 
čerpací stanice. Jednotka vyjela s oběma cis-
ternami CAS 30 Scania a CAS 25 Liaz v po-
čtu 1+8 (velitel + členové výjezdu). Na místě 
nehody naše jednotka prováděla hasební prá-
ce v dýchací technice a kyvadlovou dopravu 
vody na požářiště.

Jako každý rok, tak i  letos držela naše jed-
notka o silvestrovské noci pohotovost na své 
hasičské stanici. Pár minut po půlnoci, přes-
ně v  0:22 hod. dne 1. 1. 2018, jednotka vy-
jížděla k prvnímu letošnímu požáru porostu 
do Hovorčovic. Požár byl rychle zlikvidován 
a všichni se mohli vrátit na základnu.
21. 1. 2018 v  5:08 hod. byla naše jednotka 
z  KOPIS HZS Praha vyslána k  požáru au-
toservisu na  Praze 10. K  požáru jsme vyjeli 
po  pár minutách opět s  oběma cisternami 
CAS 30 Scania a CAS 25 Liaz v počtu 1+9. 
U  dalšího požáru většího rozsahu jsme za-
sahovali dne 29. 1. 2018 v 18:14 hod. v praž-
ských Čimicích. Na  místo události vyrazili 
obě naše cisterny ve velkém početním stavu 
1+11. Jednotka na  místě události prováděla 
hasební práce v dýchací technice, rozebírání 
konstrukcí a zřídila čerpací stanoviště z pří-
rodního zdroje.
Zatím posledním a asi nejnáročnějším zása-
hem byl požár mrazíren v Mochově. Ve 12:04 
hod. dne 23. 2. 2018 vyjela naše jednotka jako 
mezikrajská výpomoc na rozsáhlý požár mra-

zíren do Mochova. Jednotka vyjela s techni-
kou CAS 30 Scania v počtu 1+5. V mrazivém 
počasí byli naši hasiči nasazeni na útočných 
proudech. Ve  večerních hodinách jsme pak 
byli vystřídáni dalšími jednotkami. Tento zá-
sah stál naše kluky opravdu hodně sil, s  tak 
náročným zásahem v  tak extrémních pod-
mínkách se nesetkáváme každý den 

Petr Petrášek
Hasiči Praha-Březiněves

Zastupitelstvo Magistrátu hlavního 
města Prahy na  svém řádném za-
sedání schválilo fi nanční prostředky 

na nákup nového zásahového vozidla CAS 20 
pro potřeby naší jednotky ve výši 6 500 000 Kč.
Toto vozidlo vystřídá naši 28 let starou cis-

ternu CAS K25 Liaz, která bude moci zaslou-
ženě odejít do  svého hasičského důchodu. 
V této chvíli probíhá výběrové řízení na ná-
kup vozidla. Magistrát tak oceňuje skvělou 
práci našich hasičů.

Petr Petrášek, Hasiči Praha-Březiněves

Za svoji práci se naši hasiči 
dočkají nové techniky
Čtvrtek 22. 2. 2018 se tučně zapsal do historie naší jednotky 
a městské části.

Naše vozidlo CAS 30 Scania při zásahu ve Vinoři
foto: Hasiči Praha-Březiněves

Rozšiřujeme
vozový park

V  minulém čísle jsme Vás informo-
vali o  záměru pořídit nový multi-
funkční stroj, který by našel uplat-

nění v  komunální oblasti. S  radostí Vám 
můžeme oznámit, že se podařilo od magis-

trátu hl. m. Prahy získat účelovou dota-
ci a  zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves 
mohlo na  svém prosincovém zasedání vy-
brat ze tří nabízených možností tu fi nančně 
nejvýhodnější a odsouhlasit pořízení stroje 
určeného na  údržbu sportovišť, chodníků 
a  komunikací. Konkrétně se jedná o  ma-
lotraktor Antonio Carraro TTR 4400 HST 
II s příslušenstvím od spol. Pekass, a.s., Přá-
telství 987, Praha 10 – Uhříněves, Praha 10. 
Cena ve výši 1 105 940 Kč včetně DPH byla 
hrazena ze zmiňované účelové dotace.

Zdeněk Korint
předseda komise dopravy MČB

Naše jednotka v akci při požáru v Čimicích
foto: Hasiči Praha-Březiněves

Malotraktor Antonio Carraro TTR 4400 HST II
foto: Martin Převrátil

Hašení z plošiny v Mrazírnách Mochov
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TENISTÉ ZÍSKAJÍ NOVÉ ZÁZEMÍ
Tenisová sezóna začne po dlouhých letech 
s  významnými změnami. Rekonstrukcí 
prošlo oplocení kurtů, které bylo v havarij-
ním stavu. Moderní pletivo na  povrchově 
upravených sloupcích, podhrabové desky 
proti plevelu, nové branky a brána. To vše 
již dnes lemuje naše tenisové kurty.
Všichni se těšíme na  novou multifunkční 
tenisovou klubovnu se skladovými prosto-
rami. Kromě větších skladových prostor 
získáme ochranu před nepříznivým poča-
sím a výhled na kurty z ptačí perspektivy. 
To vše bude tahákem pro stávající i poten-
ciální nové členy oddílu. Reprezentativně 
bude působit terasa před kurty, ze které 

bude možno sledovat probíhající utkání.
Tohoto komfortního zázemí může využít 
35 dětí a  20 dospělých. Stávající členové 
mají v sezóně při rezervaci kurtů přednost. 
Nové členy z  řad dětí a  mládeže budeme 
nabírat pouze v  případě uvolnění místa. 
Dospělí zájemci mají šanci. Kapacita kurtů 
nám dovoluje přijmout v případě zájmu 15 
nových členů.
 Novou venkovní sezónu plánujeme zahájit 
od 1. dubna, dle počasí.

Jan Vocel, Předseda TJ Březiněves

NOVINKY 
z TJ Březiněves

Zimní přestávka nemá 
s odpočinkem nic 
společného. 

Jak žijí
fotbalisté

SPORT

Všechna mládežnická a mužská druž-
stva trénují, hrají přátelská utkání 
a mnoho turnajů každý víkend. Vy-

užíváme UMT v Březiněvsi a 1x týdně i pro 
dospělé UMT na Střížkově. Muži A vyjedou 
na soustředění do Jizerských hor, Gentlemani 
do Nymburka a Mladší žáci do Rakouska. Ně-
která mužstva využívají tělocvičnu v budově 
ke cvičení na zpevnění těla, některé kategorie 
pravidelně jezdí spinnig a jiné využívají např. 
trenérů Juda. Vše se ladí tak, aby hráči a muž-
stva byli připraveni na hlavní jarní část s co 
nejlepší formou. Ani vedení FK neodpočívá 
a v tomto období dolaďuje přestupy, zpracová-
vá granty, podporuje trenéry v získávání no-
vých trenérských licencí atd. Dále připravuje 
rozpis tréninků a víkendových utkání na celé 
jarní období. Díky velkému počtu mužstev 
(mládež, Muži B, Gentlemani, Muži A) 
je náročné vše sladit. Pro naši komunitu 
(Jeden tým, jedno srdce) jsme zorganizo-
vali akci „Bruslení s  Břízkou“ na  zimním 
stadionu v  Neratovicích, a  to hned ve  třech 
termínech. Tohoto rozptýlení využívá zhruba 

na 80 sportovců a protože se jedná již o pátý 
ročník, můžeme hovořit o tradici. Na sobotu  
17. března od 10 do 19 hodin plánujeme brigá-
du a trenéři včetně vedení přiloží ruku k dílu 
tak, aby i areál včetně budovy byl připraven 
na  sezónu. Všechny naše přípravkové týmy 
byly pozvány na  květen v  rámci spolupráce  
s SK Slavia Praha na velmi kvalitní partnerské 
turnaje. Oproti loňským rokům proběhne 
další ročník turnajů přípravek Memoriálu 
Bohumila Hejny již v  červnu. 23. 6. uspo-
řádáme 2. ročník turnaje o  pohár starosty  
MČ Praha-Březiněves v  kategorii Muži B. 
První domácí utkání našich Mužů A, kte-
ří jsou první v  tabulce a  mají našlápnuto 
do  přeboru, můžete vidět v  pátek 30. 3. 
2018 od  10:15. A  ještě předtím otevřou jar-
ní sezónu na  našem hřišti Muži B v  neděli  
25. 3. od 15:00. Těšíme se, že nás opět budete 
podporovat Vašimi návštěvami. 
Přijďte na pivo a bramborák. 

Tomáš Bezpalec,  
fotbalisti TJ Březiněves

Gentlemani na soustředění v Nymburce foto: archiv fotbalistů TJ Březiněves

v zimě?

TJ Březiněves - nové tenisové zázemí
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SPORT

Novinky
ve FITPULS
ODDÍL AEROBICU ZAHÁJIL LETOŠNÍ 
SEZÓNU PRVNÍM MÍSTEM
Březiněvský zumba tým pod vedením Ve-
roniky Pechové v zimě nezahálel a pilně se 
připravoval na  nastávající závodní sezónu. 
Jako v  loňském roce, se i  letos zúčastní 
seriálu ligových závodů Žij pohybem. 

Závodní tým má 17 dívek ve  věku od   
7 do 14 let.  V letošním roce již spadá do vyšší 
věkové kategorie a tím soupeří i s větší kon-
kurencí.  To ovšem na  našich zumbistkách 
nebylo znát v úvodním ligovém závodě, kte-

rý se uskutečnil 10. 3. 2018, a po perfektním 
výkonu si „vyzumbily“ zlatou medaili! 
Další závody v seriálu Žij pohybem proběh-
nou  14. 4., 19. 5. a 10. 6. ukončí seriál finále.  
24. 3. se tým zúčastní soutěže Master Class, 
vložené soutěže, do které mohou zasáhnout 
i děti mimo závodní týmy. Soutěž se usku-
teční při příležitosti oslav výročí FitPuls.
O výsledcích Vás budeme informovat. Týmu 
gratulujeme a přejeme nadále hodně zdaru! 

NOVÁ KARDIOZÓNA
Jelikož jsme cítili, že naše kardiozóna si 
zaslouží posilu, pořídili jsme pro Vás nové 
stroje značky True. Jedná se o  stacionární 
kolo, horizontální kolo a  orbitrek. Věříme, 
že pořízení dalších strojů Vám přinese větší 
komfort při cvičení.

JÓGA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Páteční jógu pro předškolní a školní děti do-
plnila v naší nabídce i nedělní jóga pro do-
spělé. Cvičení zaměřené nejen na protažení 
těla, posílení vnitřních svalů, ale i dýchacích  
technik a relaxace, to vše nabízí Nedělní jóga 
s Lenkou každou neděli od 9:30 hod.

BŘEZINĚVŠTÍ JOGÍNCI NA CESTÁCH
Od  začátku letošního školního roku nabízí 
Fitpuls Březiněves kurz dětské jógy pro před-
školní a školní děti. Děti se učí jednotlivé ása-
ny, varianty pozdravu slunce, dechové jógové 
techniky a relaxaci. „Jóga mě provází životem 
již deset let, dlouho mi byla protipólem vyso-
kému pracovnímu nasazení a stresu, nyní mi 
balancuje mateřské povinnosti. Myšlenka vést 
děti k józe mě doprovázela řadu let, jsem ráda, 
že mohu tento sen realizovat. V józe se dětem 
snažím předat nejen fyzické cvičení, ale i jógo-
vé hodnoty vůči sobě samým a svému okolí, 
kdy cvičení nekončí ukončením samotné 
lekce. Proto jsem velice ráda, když mi od dětí 
chodí různé fotografie, kdy cvičí jógu doma 
nebo na  dovolené.“ říká Lenka Králíková 
Jašková, lektorka dětské jógy ve FitPuls. - red -

PULSÍKOVY TÁBORY
2018

ě
U Parku 1, 182 00 Praha 8 - Březiněves

tel.: 774 271 713, 775 384 818
E-mail: info@ tpuls.cz, web: www. tpuls.cz

I. TURNUS TENISOVÁ ŠKOLA
(9. 7. – 13. 7.) TVOŘIVÁ DÍLNA

II. TURNUS JÓGA
(23. 7. – 27. 7.) TENISOVÁ ŠKOLA

III. TURNUS ZA POKLADEM RYTÍŘE BRTNÍKA
(30. 7. – 3. 8.) PROTANČÍME STŘEVÍČKY

IV. TURNUS POBYTOVÝ TÁBOR
(4. 8. – 10. 8.) Javorník (Šumava)

V. TURNUS JÓGA
(13. 8. – 17. 8.) MALÝ VELKÝ ZDRAVOTNÍK

zerát_tábory_93x132_2018.indd   1 5. 2. 2018   23:44:42

Vítězný zumba tým  foto: M. Korintová

Jogínci na sněhu foto: Zdeněk Korint

BURZA
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI, KNIH,
HRAČEK, SPORT. POTŘEB...

NEDĚLE 8. dubna | 13:00 – 15:00 Maminky, přijďte si prodat věcičky, obuv, hračky...,
které již Vaše děti nepotřebují a současně si vyberte

u jiných maminek něco nového. Prodejní místo si prosím zarezervujte
na info@fitpuls.cz, tel. 775 384 818. Cena prodejního místa 40 Kč.

Sportovní a dětské centrum, Praha 8- Březiněves, U Parku 1, www.fitpuls.cz, tel: 775 384 818

24. 3. VÍTÁNÍ  JARA
přijďte slavit s námi

DOPOLEDNE:
09:00 - 10:00 - TRXs překvapením ☺
09:00 - 10:00 - BOSU/MÍČE/OVERBALLY s překvapením☺
10:00 - 11:00 - ALPINNINGs překvapením☺
10:00 - 11:00 - INDOOR CYCLING s překvapením☺
11:00 - 12:00 - ALPINNING s překvapením ☺

Namixujte si přesně tu svoji 
dávku aktivity

KAŽDÁ HODINA POUZE 50 Kč
Dopoledne proběhnou také prezentace s nabídkami  
ze zdravé a sportovní výživy, konzultace s výživovým  

poradcem, možnost zvýhodněného nákupu.

ODPOLEDNE PATŘÍ NAŠIM DĚTEM:

1.ročník soutěže MASTER CLASS
aerobic/zumba

13:30 - 13:45 – registrace účastníků
13:45 – zahájení soutěže
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S ohledem na velké množství přednášek, 
které se v  místní knihovně pořádají, 
jsme investovali do lepšího technického 

vybavení, tak, aby odpovídalo jejímu využi-
tí. Proto bylo zakoupeno promítací zařízení 
s ozvučením, které bylo od ledna již několi-
krát použito.

V  lednu se zde uskutečnilo několik besed, 
např. hudební Karlova jedenáctka s  Ing.  Jo-
sefem Snětivým odkryla nejednu zajímavost 
o životě Karla IV. a jeho potomcích. Zajímavá 
přednáška byla doprovázena hrou na saxofon.

Dalším tématem byla bezpečnost, kdy nás 
paní vrchní inspektorka Bc.  Iveta Kremlič-
ková na besedě nazvané Senioři sobě, infor-
movala o nejnovějších tricích zlodějů, o ne-
kalých praktikách podomních prodejců nebo 
o zásadách, kterými bychom se měli řídit při 
vybírání z bankomatu. Součástí bylo několik 
rad týkajících se bezpečného chování chodců 
na pozemních komunikacích.

Koncem měsíce navštívily knihovnu děti 
z  MŠ, které se mohly seznámit s  knížkami 
a vyrobily krásnou výzdobu knihovny s aktu-
ální zimní tematikou.

V únoru nám paní Mgr. Anna Lynnyk, PHDr., 
vědecká pracovnice Fyzikálního ústavu aka-
demie ČR, dala nahlédnout do  světa vědy. 
Na  snímcích jsme viděli, jak vypadá profesi-
onální mikroskop používaný při výzkumu, jak 

vypadají buňky zhoubné nemoci a jak vypadá 
vzorek zhoubné nemoci po aplikování vynale-
zeného léku. Také nás zaujala kooperace vědců 
z celého světa, kteří publikují výsledky své prá-
ce na společných webových stránkách.

V únoru nás ještě navštívil pan Ing. Miroslav 
Hrabica, spisovatel a člověk obdařený darem 
léčit lidi pomocí slova a rukou. Pro velký zá-
jem bylo nutné přednášku uskutečnit v  sále 
našeho Fitness centra. Tímto provozovate-
lům, manželům Richterovým, děkujeme. Pan 
Hrabica hovořil před posluchači o nemocech 
konkrétních orgánů, dále zmiňoval i  mož-
nosti, jakým způsobem je léčit. Dotkl se také 
tématu výchovy dnešní generace, poradil 
v mezilidských vztazích, a dával rady jak pře-
konávat každodenní životní překážky. Kniha 
pana Hrabici je k dispozici v naší knihovně.

Březen jsme začali besedou s  průvodky-
ní a  spisovatelkou paní Juditou Peschlovou 
o magické Praze. Na 130 snímcích nám od-
halila tajemství magických míst. Hovořila 
o síle orloje, významu pražských věží, ukázala 
menhiry, tajemství posvátné geometrie, kte-
rou se řídil Karel IV. i císař Rudolf II. A mno-
ho dalšího.

Začal rovněž kurz trénování paměti pro se-
niory. „Mám radost, že je na  přednáškách 
plno, posluchači si jednotlivé besedy chválí 
a knihovna žije. Těším se na nové komunitní 
centrum, které nám umožní širší možnosti 
a  kapacitu pro větší počet účastníků akcí.“ 
říká Anna Koudelková, organizátorka besed.

-ljk-
Více informací naleznete na našem webu.

Aktuality z knihovny
ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

1928 - Obecní knihovna.
Ministerstvo školství a  národní osvěty  
v  jubilejním roce 1928 trvání 10 let 
Č.S.R., darovalo dne 10. října 50 knih naší 
obci. Tímto darem ministerstvo školství  
a  národní osvěty dalo néjen základ ku 
zřízení obecní knihovny, ale donutilo 
obecní zastupitelstvo, by se o  knihovnu 
staralo a ji rozšiřovalo. (V obecních zápi-
sech od r. 1922 se stále projednává zřízení 
obecní knihovny, ale neuskutečnilo se). 
K  zařízení obecní knihovny nebylo žád-
né veřejné místnosti, ba ani skříně. Knihy 
ve  svém bytě přechovávali starosta obce 
Zvěřina Alois, později obecní knihovník 
Kuchař Josef. Čtenářům se knihy půjčo-
vali, jednou týdně za poplatek 20 haléřů.

1938 - Mobilisace.
Dne 24. září ve  23 hodin 30 minut byla 
nám rozhlasem ohlášená všeobecná mo-
bilisace. V této napjaté noci málo místní-
ho občanstva spalo a při vyhlášení mobi-
lisace celá obec byla na nohou. Po vsi se 
tvořily hloučky,rokovalo se o dané situaci, 
všeobecná nálada byla velice dobrá. Ně-
kteří záložníci z naší obce rukovali ihned, 
někteří brzo ráno jeli prvním autobusem, 
všichni narukovali v  dobré náladě, bez 
prodlení. Při loučení nebylo nikde plá-
če ani naříkání. Neplakaly ženy ani děti, 
otcové šli na vojnu, s vědomím, že nastá-
vá boj za věc spravedlivou. Loučení bylo 
krátké, upřímný stisk rukou a  polibek. 
Rušivý případ, neuposlechnutí, mobili-
sačního rozkazu – v obci nebylo.

1948 - Národní směna vítězství
Iniciativy ROH (Revoluční odborové 
hnutí) v  celém státě byla odpracována 
„Směna vítězství“ na  počest vítězné-
ho února. Dne 21. Března pod vedením 
SČM v obci bylo odpracováno 290 hodin  
k účelu sběru odpadových surovin. Sebrá-
no bylo: 20q železa, 10q litiny, 6q papíru, 
0,5q barevných kovů, 5q skla. Celkem 45q 
surovin pro náš průmysl.

Dne 28. března ochotníci skupiny SČM 
sehráli veselou divadelní hru „Láska 
v  offsidu“. Je jasné, že svazačky táhnou 
zdejší lid ke kultuře a dobře činí. Práce se 
jim daří a najdou dosti ochotných rukou 
ve straně KSČ, které rády pomohou.
 -red-

V knihovně to žije

Střípky ze staré kroniky
– přesný opis

Ing. Josef Snětivý na přednášce o Karlu IV
 foto: Knihovna Březiněves

Plná knihovna posluchačů na přednáškách
foto: Knihovna Březiněves


