
1
       BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ   09/2018

1
       BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ   09/2018

Sociální centrum

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 
3

Zá
ří 

20
18

ZDARMA

ZPRAVODAJ

Komunální a senátní volby 2018

Sociální centrum

Březiněves 
2014-2018

Sociální centrumSociální centrumSociální centrum

Velké loučení hasičůVelké loučení hasičů

NECKYÁDA  |  NOVÁ TVÁŘ A-TÝMU  | TJ BŘEZINĚVES - VÝHLED DO  KONCE ROKU



Milí spoluobčané, 
přátelé Březiněvsi,

v  pátek 5. a  v  sobotu 
6. října nás čekají hned 
troje volby. Dovolte mi 
při této příležitosti krátké 
zamyšlení.
Jak jste možná zaregistro-
vali, sdružení Občané pro 

Březiněves je stejně jako před čtyřmi lety jediným 
kandidujícím subjektem v  naší městské části. Pro 
nás všechny, kteří se na řízení Březiněvsi podílíme, 
je velmi povzbudivé, že máme dlouhodobě vaši dů-
věru, že občané jako celek vnímají naši práci jako 
prospěšnou životu v naší městské části. Posiluje nás 
to v přesvědčení, že i přes občasné drobné problémy 
snad kráčíme správným směrem.
Pro nás všechny, a pro mě v první řadě, je to nicmé-
ně také velký závazek. Stojí před námi řada nových 
výzev, ať už jde o vybudování základní školy, zpro-
voznění sociálního centra či zklidnění tranzitní do-
pravy. Nejde o  projekty na  jedno volební období, 
proto je velmi důležité, že nové zastupitelstvo bude 
moci plynně navázat na práci toho předcházejícího.  
Mohu vás ujistit, že i v příštím volebním období se 
budu maximálně zasazovat o  budování prosperu-
jící městské části, posilování dobrých sousedských 
vztahů a bohatý kulturně-společenský život. Budu se 
možná opakovat, ale zkrátka si přeji, aby Březiněves 
byla dobrým místem pro život.
Společně s  místními volbami proběhnou i  volby 
do magistrátu hlavního města Prahy a v našem okrs-
ku č. 23 také volby do Senátu Parlamentu České re-
publiky. Přijďte volit a i letos ukázat, že březiněveští 
mají o veřejné dění zájem a není jim lhostejné, kdo je 
reprezentuje. 

Váš Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves
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MUDr. ROMANA BENEŠOVÁ
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST

Dne 1. 9. 2018 byla ordinace přestěhována
na novou adresu:

OSINALICKÁ 1104/13, PRAHA 8

Jedná se o nový Obecní dům Ďáblice
přes ulici naproti lékárně, bílá přízemní hranatá budova.

Vchod je z parkoviště naproti stání pro invalidy a stání na kola.

Další informace na www.benesova-pediatr.cz
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIVOLBY 2018

V  pátek 5. a  v  sobotu 6. října budou 
mít občané Březiněvsi možnost volit 
hned do  tří zastupitelských orgánů: 

do  zastupitelstva městské části, do  Zastu-
pitelstva hlavního města Prahy a  do  Senátu 
Parlamentu České republiky. 
Ve  volbách do  Zastupitelstva městské části 
Praha-Březiněves kandiduje jediné uskupení 
Občané pro Březiněves. Voliči nicméně mo-
hou udělovat vybraným kandidátům prefe-
renční hlasy.
Ve  volbách do  celopražského zastupitelstva 
kandiduje 29 politických subjektů, které uvá-
díme v rámečku. Volič může vybrat nejvýše 
65 zastupitelů bez ohledu na to, za jaké usku-
pení kandidují. Přitom může na hlasovacím 
lístku označit v  rámečku před jménem ty 
kandidáty, které chce přednostně podpo-
řit (hlasování křížem). Zároveň může volič 
na  volebním lístku označit maximálně jed-
no volební uskupení (stranu, hnutí, sdruže-
ní nezávislých kandidátů). Volič v  takovém 
případě upřednostní samostatně zaškrtnuté 
kandidáty, do celkového počtu volených za-
stupitelů budou ale doplněni kandidáti za-
škrtnutého uskupení v pořadí, v  jakém jsou 
na  seznamu uvedeni. Zjednodušeně řečeno, 
volič má možnost buď vybrat samostatně 
konkrétní kandidáty, nebo jedno volební 
uskupení, nebo oba postupy zkombinovat.
Březiněvsi, která spadá do obvodu č. 23, se 

letos budou týkat i  senátní volby. Volba je 
dvoukolová, pokud žádný z  kandidátů ne-
získá nadpoloviční počet hlasů v  prvním 
kole, postupují dva nejúspěšnější kandidá-
ti do  kola druhého. Občané mohou vybírat 
z  16 kandidátů, mezi kterými nechybí ani 
starosta Březiněvsi Jiří Haramul.
Volební místnost bude stejně jako v  po-
sledních letech zřízena v  kanceláři březině-
veských hasičů v ulici U Parku.

Komunální a senátní 
volby 2018

Strany kandidující do Zastupitelstva hl. m. Prahy

ANO 2011

Česká pirátská strana

Česká strana národně demokratická

Dělnická strana sociální spravedlnosti

DOST JE DOST! Občané za svá práva

Evropská koalice pro Prahu

JAUNER Československo 2018

Komunistická strana Čech a Moravy

NEZÁVISLÍ

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE – KRÁSNÁ PRAHA

Občanská demokratická strana

Otevřená radnice

PATRIOTI

PLUS

PRAHA SOBĚ

PRO Zdraví a Sport

Protipirátská kandidátka – mládí a zkušenost vpřed. 
PRAHU DÁL ROZKRÁDAT NEDÁME

Romská demokratická strana

ROZUMNÍ

Sdružení pro republiku – Republikánská strana 
Československa Miroslava Sládka

S.O.S ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ a NK

Společnost proti developerské výstavbě
v Prokopském údolí

STAROSTOVÉ PRO PRAHU

Strana soukromníků České republiky

Strana zelených

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

TOP 09 a Starostové (STAN) ve spolupráci s KDU-ČSL, LES  
a Demokraty Jana Kasla – „Spojené síly pro Prahu“

Volte Pravý blok www.cibulka.net

Zemanovci

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

Hana Dolejší 

Jiří Doubek

Pavel Dungl

Milan Golas

Petr Hannig

Jiří Haramul

Marta Chovancová

Vladislav Kopal

Luděk Kula

Michal Malý

Josef Nosek

Hayato Okamura

Roman Petrus

Vladimíra Vítová

Lukáš Wagenknecht

Jiří Witzany

Kandidáti do Senátu ve volebním obvodu 23
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Už 16 let je Jiří Haramul starostou naší městské 
části. V posledním volebním období současně 
působil v roli zastupitele hl. m. Prahy, nyní 
kandiduje do Senátu. Už teď je přitom jasné, že 
i v příštím volebním období bude březiněveským 
zastupitelem, protože jím vedené sdružení 
nezávislých kandidátů Občané pro Březiněves 
je i tentokrát jediným subjektem, který podal 
kandidátku do komunálních voleb. V souvislosti 

s končícím volebním obdobím jsme se starosty ptali, co se podle něj 
v posledních letech podařilo a co nás čeká v těch příštích.

Pane starosto, co říkáte na  to, že Ob-
čané pro Březiněves jsou jediným 
uskupením, které se přihlásilo v Bře-

ziněvsi do voleb?
Považuji za  velmi výjimečné, že se to u  nás 
stalo již v  druhých volbách po  sobě. Nejen 
já, ale i mí kolegové zastupitelé z toho máme 
dobrý pocit. Svědčí to podle mě o  tom, že 
jdeme správnou cestou a  naše úsilí přináší 
lidem užitek. Občané netouží po  nějakých 
radikálních změnách, když se objeví nějaké 
problémy, snažíme se je hned řešit a  s  lid-
mi aktivně komunikovat. A  byť se s  kolegy 
na radnici občas názorově střetneme, „jedno-
barevné“ zastupitelstvo dokáže jednat určitě 
pružněji a efektivněji, než kdyby bylo slepené 
z více subjektů.

Pokud byste měl  vybrat tři události, které 
byly  dle vašeho názoru  v  končícím voleb-
ním období  zásadní pro život obyvatel 
v Březiněvsi, které by to byly?
Určitě bych zmínil zajištění finančních 
prostředků z  magistrátu na  nákup 4,2 ha 
určených na  ZŠ. Nesmíme zapomenout 
na  finanční prostředky, které se podařilo 
z  magistrátu zajistit  i  ve  věci nákupu statku 
Pokorných.  Další prostředky jsou připrave-
né na  vybudování Centra sociálních služeb 
v Březiněvsi. A ještě jednou finance. Podařilo 
se zajistit finanční prostředky na  zasíťování 
pozemku 427/251.  Celkem bude na  tomto 
pozemku zasíťováno 29 parcel, které bychom 
chtěli  prodávat v  následujícím období pro-
střednictvím transparentních veřejných elek-
tronických  aukcí. Takto získané prostředky 
budou použity pro zajištění výstavby ZŠ.

Zmínil jste zajištění finančních prostředků 
na nákup pozemků pro výstavbu ZŠ a pro 
vybudování sociálního centra. V  jaké fázi 
se nyní tyto velké projekty nacházejí?

Rozhovor se starostou

Co se týče ZŠ, mohu potvrdit, že potřebný 
pozemek je vykoupen a  nyní probíhají pří-
pravné předprojektové práce, které povedou 
k vybudování ZŠ. A co se týče sociálního cen-
tra, tak zde se podařilo zajistit, kromě finanč-
ních prostředků určených k  odkupu budov 
a pozemků, i finance, které budou využity při 
kompletní přestavbě, která je nezbytná. Bře-
ziněves po  skončení prací získá nové a  mo-
derní zázemí s  nabídkou sociálních a  lékař-
ských služeb.

V minulém volebním období 2014‒2018 byly 
započaty nebo dokončeny i další velké pro-
jekty. Např. byla dokončena výstavba Nákup-
ního centra, jehož součástí je BILLA, lékár-
na, drogerie TETA atd. Mateřská škola byla 
rozšířena o další pavilon a kuchyň, současná 
kapacita je 124 dětí. Rekreační rybník získal 
novou filtraci. Tenisté a správce sportovního 
areálu mají nové zázemí. Některé velké pro-
jekty jsou stále v „běhu“. Například přeložka 
silnice II/243 neboli Obchvat Březiněvsi. Co 
je nového  v této záležitosti?
Obchvat Březiněvsi je v současné době pro-
jekčně zpracován a prochází procesem získá-
ní stanovisek dotčených orgánů statní správy. 
Nebudeme si nalhávat, že se jedná o  velmi 
důležitý a také zdlouhavý proces. Věřím však 
v úspěšné dokončení. Za pár let už bude vět-
šina vozidel Březiněves objíždět.

V květnu postihla Březiněves blesková po-
vodeň. Po  pár týdnech od  události by ná-
vštěvník Březiněvsi mohl nabýt dojmu, že 
k ničemu nedošlo. Co bylo podle vás klíčo-
vé pro to, aby se vše vrátilo do normálu?
Rozhodně to bylo nasazení všech lidí podíle-
jících se na odstraňování následků a také to 
byla skutečnost, že se podařilo získat od praž-
ského magistrátu peníze na  obnovu zniče-
ných sportovišť.

Čtenáře jsme informovali i o aktivitách zá-
stupců spol. FCC. Naše zastupitelstvo od-
mítlo znovuotevření první etapy skládky. Je 
v této věci něco nového?
Zatím není možné předjímat rozhodnutí or-
gánů státní správy, ale stanovisko zastupitel-
stva MČ Praha-Březiněves je neměnné. Zno-
vuotevření skládky si nepřejeme a budeme se 
zasazovat o to, aby k tomu nedošlo.

Úřad vyplácí mnoho let i příspěvky našim 
nejmenším na  ozdravné pobyty, na  tábo-
ry, školy v  přírodě. Pořádají se zájezdy 
pro rodiny s dětmi k moři, kdy např. letos 
měly děti pobyt plně hrazený. Pořádají se 
zájezdy pro naše seniory. Jak důležitá je 
pro vás a  pro zastupitele podpora našich 
nejmenších a také těch nejstarších? Budete 
pokračovat v  pořádání zájezdů a  v  posky-
tování příspěvků např. na ozdravné pobyty 
i v příštím volebním období?
Samozřejmě že je to pro nás důležité téma. 
Chceme v této politice poskytování příspěv-
ků a pořádání zájezdů pokračovat. 

V  letošním roce slavíme výročí 100 let 
od  vzniku samostatné republiky Čechů, 
Moravanů a Slováků. Jak vy na toto výročí 
nahlížíte?
Toto výročí je historickým milníkem našich 
národů,  protože  se podařilo vzkřísit českou 
státnost po  300 letech habsburské monar-
chie a  vznikla  tak  moderní demokratická 
československá republika. Bez výrazných 
vlasteneckých osobností jako T. G. Masaryk,  
E. Beneš, R. Štefánik a dalších včetně čsl. le-
gií bychom dnes zřejmě toto výročí neslavili. 
Všichni, kteří se o  vznik státu zasloužili, by 
měli být každoročně připomínáni a oslavová-
ni a měli bychom jim vzdávat úctu.

Co bude v  následujícím volebním období 
prioritou? Na co se můžeme těšit?
Práce bude mnoho. Bude ukončena oprava 
poškozených tenisových kurtů, co nejrychleji 
chceme  dokončit  projektové přípravy, které 
jsou nezbytné pro zahájení výstavby ZŠ, bu-
deme pokračovat v práci na zahájení činnosti 
Centra soc. služeb. Samozřejmě budeme po-
kračovat v úsilí dokončit projekt výstavby ob-
chvatu a pro další rozvoj bude nutné rozšíření 
čistírny odpadních vod.
  
Chtěl byste ještě něco našim čtenářům 
na závěr sdělit?
Mějme rádi svou Březiněves a buďme tak tro-
chu lokálními patrioty. Máme být na co hrdí.

 -red-

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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1. dubna 2015 bylo otevřeno obchodní cen-
trum Březiněves, jako první byl uveden 
do provozu supermarket Billa.

18. února 2016 byl zkolaudován nový pavilon 
mateřské školy. Školka má nyní dostatečnou 
kapacitu pro plánovaný rozvoj Březiněvsi 
v příštích 15 letech.  

Na jaře 2016 byla dobudována čistička vody 
pro rekreační rybník. Březiněves na ni získala 
účelovou dotaci od hlavního města.

V  červnu 2016 byla provedena rekultivace 
prostoru před březiněveským fitness. Prostor 
dostal nový povrch kombinující dlažbu se 
dřevem, novou trampolínu či markýzu. 

V létě 2016 prošel díky získaným dotacím vý-
raznou rekonstrukcí prostor základny hasičů. 
Byl vybourán středový sloup, došlo ke kom-
pletní renovaci podlah a celkovému rozšíření 
prostor základny tak, aby vyhovovala nové 
technice.

Na  podzim 2016 se podařilo prosadit do-
hodu s  hl. městem Prahou o  kompenzacích 
z  provozu skládky Ďáblice. Po  dobu násle-
dujících 15 let získá Březiněves do rozpočtu  
10 milionů Kč ročně, a to i po útlumu provo-
zu skládky.

30. listopadu 2016 převzali naši hasiči nový 
cisternový vůz CAS30 Scania. Stalo se tak 
v rámci programu magistrátu na postupnou 
modernizaci pražských jednotek dobrovol-
ných hasičů. V srpnu 2018 do vozového par-
ku přibyla ještě CAS20 Scania.

Na jaře 2017 bylo revitalizováno dětské hřiš-
tě. Došlo k  celkové výměně povrchu hřiště, 
opravám stávajících herních prvků a doplně-
ní některých nových.

16. září 2017 proběhl pod patronátem primá-
torky hlavního města a  starosty Březiněvsi 
první ročník rodinného festivalu BřeziněFest. 
Součástí festivalu byla také sbírka na podpo-
ru Neonatologického oddělení Nemocnice 
Na Bulovce.

Na  jaře 2018 byla dokončena dřevostavba 
v sousedství kurtů, která slouží jako sklad pro 
vybavení a údržbu městské části a  také jako 
zázemí tenisového oddílu.

Na  začátku roku 2018 získala městská část 
do majetku objekt č. p. 14, ve kterém vznikne 
Centrum sociálních služeb Březiněves. Pe-
níze potřebné na nákup objektu se podařilo 
zajistit z rozpočtu magistrátu.

■ V polovině května 2018 se Březiněvsi poda-
řilo získat od  hlavního města investiční dota-
ci na  nákup čtyř hektarů pozemků určených 
pro stavbu základní školy, které byly v  rámci 
církevních restitucí vydány Řádu maltézs- 
kých rytířů. Městská část zároveň iniciovala 
vznik architektonické studie školy.

■ V  září 2018 bylo uvedeno do  provozu wor-
koutové hřiště s osmi cvičebními prvky, které 
se nachází v těsném sousedství hřiště dětského.
 Text: Martin Převrátil 

Foto: Martin Převrátil a Jakub Joachim

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

BŘEZINĚVES 2014-2018
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FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PATŘILY NAŠIM SENIORŮM

V  letošním roce se sociální komise rozhodla 
uspořádat pro seniory lázeňský pobyt. Vybra-
la se destinace Františkovy Lázně a  zájezd byl 

velmi rychle naplněn. Termín byl od  3. do 8. června. 
Na samém začátku pobytu jsme navštívili park miniatur 
v Mariánských Lázních, kde jsme obědvali v nádherném 
hotelu Krakonoš, a  posléze se vydali do  Františkových 
Lázní. Ubytování v  Spa & Kur Hotelu Praha bylo úžas-
né, nádherné a  prostorné pokoje s  krásným výhledem.  
Po celou dobu pobytu bylo možno využít wellness prosto-
ry a nechyběly ani masáže či jinak prospěšné procedury 
určené právě pro seniory. Celým pobytem nás prováze-
lo nádherné slunečné počasí, kdy bylo možno korzovat 
po celých lázních. Během pobytu jsme navštívili mnoho 
krásných míst, dokonce nás čekalo i harmonikářské vy-
stoupení v restauraci Selská jizba. Pobyt se vydařil a se- 
nioři se již nyní těší na další pobyt.
 Zdeňka Maděrová, předsedkyně sociální komise

DĚTSKÝ DEN

IV. ROČNÍK NECKYÁDY BŘEZINĚVES

 foto: Sociální komise MČB 

 foto: Kutlurní komise MČB

 foto: Kutlurní komise MČB

Termín letošního dětského dne musel být změ-
něn. Vzhledem k  tomu, že v  červnu byly 
v  Březiněvsi odstraňovány následky bleskové 

povodně, musel být dětský den uspořádán v  náhrad-
ním srpnovém termínu. Rozhodli jsme se spojit tuto 
akci s koncem prázdnin, a tak jsme pro děti připravili 
poslední prázdninovou neděli plnou aktivit. Kulturní 
komise ve  spolupráci s  našimi hasiči a  sportovci při-
pravila v  našem sportovním areálu mnoho stanovišť, 
ve kterých děti změřili jak své fyzické, tak i vědomostní 
dovednosti.  Abychom dostáli i tradici loučení s prázd-
ninami, mohli si děti společně s rodiči po splnění všech 
disciplín opéct špekáčky.
Na závěr tohoto odpoledne byla připravena ukázka vý-
cviku dravců. Děti měly možnost si na vlastní kůže vy-
zkoušet jaké to je, když jim přistane dravec na rukách. 
Dětský den se velmi vydařil a již nyní se těšíme na další 
ročník. -ljk-

Vzhledem k  okolnostem, které nám přinesl přívalový déšť 
v červnu, jsme byli nuceni přesunout i neckyádu na samý ko-
nec prázdnin a spojit ji tak s dětským dnem. Mohli jsme se tak 

rozloučit nejen s prázdninami, ale také uzavřít sezonu v našem rekreač-
ním rybníce. Teplota v den konání akcí tj. 2. 9. vyšplhala na 21 °C a do-
konce se ukázalo i sluníčko. Neckyáda začala ve 14 hodin, kdy se zhoto-
vená plavidla připravila na vodu. V letošním ročníku byla celkem čtyři 
plavidla. Tradičně se uskutečnila plavba na čas a posléze spanilá jízda 
všech plavidel. Diváci rozhodovali o umístění jednotlivých posádek.
Na 3. místě se umístilo plavidlo s posádkou „Simpsonovi“, na 2. místě 
posádka „Člověče nezlob se“, na 1. místě se umístila skupina „Mama 
Mia“ a putovní pohár starosty obce vyhrála posádka „Pirátů“ (posád-
ka měla zhotovený koráb z velkých a malých starých necek).
 Zdeňka Maděrová
 předsedkyně sociální komise
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WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 
JE HOTOVÉ

OZDRAVNÝ 
POBYT
V CAORLE

V  předchozím zpravodaji jsme vás 
informovali o  záměru zastupitelů 
vybudovat v  Březiněvsi venkovní 

plochu se sportovními prvky, která bude 
sloužit jako veřejné multifunkční sportov-
ní hřiště. V  tomto čísle bychom vás chtěli 
informovat, že hřiště již bylo vybudováno 
a naleznete ho v sousedství dětského hřiště 
nacházejícího se v ulici U Parku u náměstí. 
Zájemci o  procvičení a  posílení různých 
částí těla mohou novou relaxační a  spor-
tovní zónu využívat již od začátku září, sa-
mozřejmě v souladu s platnými provozními 
podmínkami. Sportu zdar. 

Zdeněk Korint
1. místostarosta MČ Praha-Březiněvěs

Italské Caorle se stalo naší oblíbenou 
destinací, po  předchozích výborných 
zkušeností jsme se rozhodli toto letovis-

ko navštívit znovu. Zájezdu pořádaného naší 
MČ se měly možnost zdarma zúčastnit děti 
do  15 let s  trvalým pobytem v  Březiněvsi. 
Do Itálie jich v letošním roce odjelo 41, z cel-
kového počtu 83 osob.
Týden na přelomu června a července si děti 
i rodiče užili plnými doušky. Děti se vyřádily 
u  moře a  užily si pravou italskou zmrzlinu. 
Rodiče relaxovali a užívali si sluníčka a náku-
pů. Všichni se zpátky vrátili spokojení a v po-
řádku. -red-

Každým rokem se v Březiněvsi objevuje vzác-
ný a  u  nás chráněný druh motýla Otakárek 
ovocný (Iphiclidespodalirius L.). Je to motýl 

z čeledi otakárkovitých.
Obývá teplé oblasti, hlavně jižní svahy pokryté křo-
vinami. V  ČR je vzácnější než příbuzný otakárek 
fenyklový. Hojnější je v  jižní Evropě, např. v Řecku, 
Chorvatsku, Španělsku, Portugalsku, kde se vyskytuje 
trochu odlišná forma ve dvou generacích v roce. V ČR 
je chráněný.
 -red-

FAUNA V BŘEZINĚVSI

Vážení spoluobčané, 
dovolte nám, aby-
chom tímto podě-

kovali jménem organizační-
ho týmu všem účinkujícím 
a všem těm, kteří stáli za po-
řádáním této velké akce. Vel-
ké poděkování patří za krásná 
představení a  ukázky spor-
tovního umu: MŠ Březiněves, 
TJ Březiněves oddíl zumby,  
fitPULS s.r.o. oddíl aerobiku, 
TJ Březiněves oddíl kopané 
a  souboru nadšenců za  Čes-
kou Besedu. Také děkujeme 
všem lidem, kteří se podíleli 
ať už na  přípravě či realizaci 

festivalu. Nechceme na nikoho za-
pomenout, nebudeme tudíž jme-
novat. Speciální poděkování patří 
starostovi Ing. Haramulovi a SDH 
Praha-Březiněves. Podle ohla-
sů, které už máme k dispozici, se 
festival povedl. Organizační tým 
začíná připravovat již třetí ročník, 
který se uskuteční dne 14. 9. 2019. 
Rozsáhlejší info o  letošním festi-
valu a  fotoreportáž z  celého dne 
uveřejníme v  prosincovém čísle 
zpravodaje.
 Za organizační tým: 
Martin Převrátil, Lenka Králíková 

Jašková, Petr Petrášek 
a Zdeněk Korint 

Březiněfest 2018

 foto:  Jakub Joachim

 foto:  Zdeněk Korint 
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Sociální CENTRUM

• pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
• pomoc při zvládnutí osobní hygieny v domácnosti
• pomoc při poskytnutí stravy (nejen dovoz obědů ale i jeho pří-

prava včetně pití přímo v domácnosti)
• pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování spole-

čenského kontaktu
• poskytování sociálního poradenství
• podávání kompletních informací o  sociálních službách včetně 

pomoci při vyřizování příspěvku na péči 
• zajištění zdravotních pomůcek a  potřeb tvoří nedílnou a  bez-

platnou součást.

Z tzv. fakultativních služeb bude možné zajistit klientům dovoz au-
tem k lékaři, k jednání na úřadech, a to i osobám s výrazně sníženou 
mobilitou na invalidním vozíku.
Veškeré kompletní a  aktuální informace např. o  dostupných 
službách najdete brzy na  webových stránkách centra www.cs-
sbrezineves.cz. Najdete tam též kontakty, které můžete využít 
v případě dotazů.

O informace bude možné žádat telefonicky nebo e-mailem  
centrum.sluzeb@brezineves.cz.

O JAKÉ DRUHY SLUŽEB SE JEDNÁ:

Od  roku 1997 žije v  Praze, od  dubna 
2016 v  Březiněvsi. Během více než 
20leté pracovní činnosti na  klinice 

komplexní rehabilitace zastávala pozice fy-
zioterapeuta v  domácí péči, na  ambulanci 
i  na  lůžkovém oddělení kliniky. V  průběhu 
prvních 15 let pracovala také na  pozici sta-
niční sestry lůžkového oddělení kliniky, vedla 
tým fyzioterapeutů a lékařů poskytujících od-
bornou rehabilitační péči v domácím prostře-
dí. V roce 2010 se po druhé krátké rodičovské 
dovolené vrátila do zázemí kliniky jako asis-
tentka přednostky kliniky.
„Jsem přesvědčená, že současné studium, pra-
covní zkušenosti, houževnatost, cílevědomost 
a chuť budovat nové věci jsou vítanými předpo-
klady pro mou budoucí práci v Centru sociál-

ních služeb v Březiněvsi. Stojím jako koordiná-
tor na začátku velkorysého projektu vybudovat 
pro spoluobčany komplexní komunitní cent-
rum. Mým cílem je dát dohromady tým lidí 
a společně s nimi dlouhodobě poskytovat kva-
litní sociální služby, podporovat proseniorskou 
politiku, rozvíjet společenské a  kulturní dění 
v Březiněvsi. Efektivně, spravedlivě a  transpa-
rentně.“ říká Dagmar Špírková.

Centrum sociálních služeb Březiněves postu-
puje ve svém rozvoji krok za krokem. V sou-
časné době má podanou žádost o  registraci 
terénní pečovatelské služby, která patří svým 
charakterem činností mezi sociální služby 
řízené především zákonem č. 108/2006 Sb., 
o  sociálních službách a  vyhláškou Minister-
stva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb.
Z praktického hlediska se jedná o služby, které 
řeší individuální potřeby klienta, popřípadě 

jejich rodinných či blízkých příslušníků. Řeší 
osobní zájmy, možnosti a schopnosti uživate-
le vést důstojný a kvalitní život.  Jde o pomoc 
v domácí prostředí seniorům nad 65 let, oso-
bám se sníženou soběstačností v  důsledku 
zdravotního postižení či chronického one-
mocnění, lidem společensky znevýhodněným.

-red-

 foto: archiv Dagmar Špírkové

Pomůžeme těm,
kdo pomoc potřebují, 
a postaráme se  
o ty, kteří se starali 
o nás.

Představujeme vám budoucí ředitelku a koordinátorku projektu 
Centra sociálních služeb paní Dagmar Špírkovou.
Dagmar Špírková, t. č. výkonná ředitelka a prokura společnosti 
Monada, spol. s r. o. – Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího 
Marka, vystudovala Střední zdravotnickou školu v Trutnově, 
obor všeobecná zdravotní sestra, poté na stejném institutu vyšší 
odborné školy vystudovala v letech 1994 –1997 obor diplomovaný 
fyzioterapeut.
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INFORMUJEME

Po  téměř jedenácti letech se naše 
jednotka rozloučila se zásahovým 
vozidlem CAS K  25 na  podvozku 

Liaz. Toto vozidlo k  nám bylo bezúplat-
ně převedeno v  roce 2007 od  HZS Praha. 
Za celých 11 let prošlo mnoha úpravami až 
do stávající podoby. Během této doby také 
absolvovalo nespočet výjezdů a nikdy a ni-
kde nás nenechalo na holičkách. Vzhledem 
k  získání finančních prostředků na  nákup 
nového vozidla jsme začali řešit, co s  tím-
to „starým“ vozidlem. Již při myšlence, že 
vozidlo naši jednotku opustí, bylo pro nás 
prioritou, aby ho získala jednotka, která se 
věnuje požární ochraně stejně jako ta naše. 
Na zastupitelstvu městské části Praha-Bře-
ziněves se podařilo projednat, že vozidlo 
bude také bezúplatně převedeno. Po dlou-
hém hledání a  vyjednávání bylo nakonec 
rozhodnuto o převodu do Plzeňského kraje 
a konkrétně do obce Kařez. Vše se podařilo 

dotáhnout do zdárného konce a dne 18. 8. 
2018 bylo naše vozidlo slavnostně předáno 
do rukou starosty obce Kařez pana Bc. Vác-
lava Krofty. Přejeme mnoho úspěšných vý-
jezdů v novém působišti.

NOVÁ TECHNIKA NAŠICH
HASIČŮ BYLA SLAVNOSTNĚ
UVEDENA DO PROVOZU
Členové SDH Praha-Březiněves slavnostně 
veřejnosti představili při příležitosti koná-
ní hudebního festivalu novou cisternovou 
automobilovou stříkačku značky Scania 
od spol. WISS Czech. Cisterna stála celkem 
6 494 191 Kč a doplňuje tak stávající velko-
kapacitní Scanii od stejného výrobce, v níž 
naši hasiči jezdí od  roku 2016. Prostředky 
na nákup nového vozu byly zajištěny z pro-
středků MHMP. 

-red-

 fota: Hasiči Praha-Březiněves

VELKÉ LOUČENÍ „Máme z pořízení nového 
vozidla velikou radost.  
V letošním roce máme od 
1. 1. do 30. 8. rekordních 65 
výjezdů, a to už si změnu 
techniky zaslouží. Vozidlo 
vyhovuje stále náročnějším 
podmínkám jednotlivých 
zásahů, zabezpečuje bezpečnost 
zásahů a zefektivňuje naši práci 
na maximum,“  
 
říká Petr Petrášek, velitel JSDH  
Praha-Březiněves.

Posláním sociálních služeb v Březiněv-
si je najít uživatelům, jejich rodinám 
řešení nepříznivé sociální situace. 

Formou dopomoci a odpory v soběstačnos-
ti při zvládání každodenní péče o  vlastní 
osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu 
a údržby domácnosti, v prostředí, kde mají 
své soukromí a pocit bezpečí. Umožnit tak 
seniorům a osobám se zdravotním postiže-
ním žít důstojně a co nejdéle ve svém domá-
cím prostředí. Udržovat stávající či navazo-
vat nové kontakty se společností, vyhledávat 

příležitosti a  aktivity, které by co nejpřiro-
zenějším způsobem podpořily rozvoj jeho 
duševního a fyzického zdraví.

Chcete se stát důležitou 
součástí menšího pracovního 
týmu? Pomáhat těm, kdo 
pomoc potřebují? Budovat 
a rozvíjet sociální služby 
v Březiněvsi a okolí? 

Centrum sociálních služeb 
Březiněves, p. o. nabízí 
pracovní příležitosti pro 
sociálního pracovníka a pro 
pracovníka v sociálních 
službách. 

Bližší informace na adrese: 
centrum.sluzeb@brezineves.cz
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Městská část Praha-Březiněves pořádá pro své seniory 

 

ZDRAVOTNĚ REHABILITAČNÍ 

CVIČENÍ SENIORŮ 
 

Jedná se o lekce cvičení probíhající pod vedením fyzioterapeuta, který využívá 
metod a cviků působících příznivě na celkový zdravotní stav a udržení se  
v kondici. Cvičení je vhodné pro všechny seniory. Součástí je i individuální 
rehabilitační ošetření dle potřeby. 

 

DÉLKA LEKCE:  60-90 minut (dle počtu účastníků) 

ZAČÁTEK: 10. října 2018 

KDY:každou STŘEDU v 11 hodin 

KDE: FitPuls Březiněves (vedle hasičárny) 

CENA:  první 2 lekce ZDARMA!!!  

  poté 40 Kč / lekce 

 

Více informací:  

WEB:  www.fitpuls.cz 

Recepce: 774 271 713  

Lektor: Mgr. Šárka Jeřábková, 728 168 693, sarkarichterova@seznam.cz 

Před čtyřmi měsíci dne 23. 5. 2018 zasáhla naši MČ blesková 
povodeň. O škodách, které napáchala, zejména na veřejných 
sportovištích, jsme vás informovali v červnovém čísle. Nyní 
bychom chtěli informovat o tom, jak se podařilo sportoviště opravit 
a obnovit na nich běžný provoz.

Blesková povodeň

V  létě nejvíce využívané sportoviště 
je areál rekreačního rybníku. Zde 
si správce areálu Josef Korint a další 

pomocníci z řad dobrovolných hasičů oprav-
du užili. Nakonec se jim povedlo areál vyčistit 
i za pomoci objednané techniky tak, že kon-
cem června mohl být rekreační rybník zpří-
stupněn veřejnosti. Prázdniny si tak mohli 
rodiče s  dětmi vychutnávat u  čisté vody. 
Hřiště s umělou trávou má od července nový 
povrch a  i  zde byl provoz navrácen do běž-
ných kolejí. Fotbalisté mohou malé fotbalové 
hřiště s UMT využívat od srpna. Oprava teni-
sových kurtů začala v srpnu. Ukončení prací 
očekáváme během podzimu. Budova se záze-
mím pro tenisty a správce sportovního areálu 
byla až na garáž ušetřena. Garáž a okolí kurtů 
bylo vyčištěno již za několik dní. A fotbalová 
hřiště? Konec sezony byl u  fotbalistů naru-
šen tak, že soutěžní utkání byla dohrávána 
mimo Březiněves. Zrušen byl i  již tradiční 
fotbalový turnaj mládeže. Během června obě 

hřiště s přírodní trávou prošla regeneračním 
procesem. Nutno podotknout, že úspěšným. 
Větším problémem se ukázalo být extrémní 
horko. Tropické teploty způsobily, že ke kon-
ci léta již citelně docházela voda určená 
k zalévání, přestože TJ Březiněves disponuje 
vlastním vrtem, který za běžných podmínek 
k  péči o  zelený pažit postačí. I  zde se však 
vrací do normálu a fotbalisté hřiště využívají. 
Členové TJ, ať už ti fotbaloví nebo tenisoví 
odvedli při odstraňování následků povod-
ně velký kus práce. Stejně tak členové sboru 
dobrovolných hasičů. Většina sportovišť již 
řádně funguje. Až bude dokončena rekon-
strukce tenisových kurtů, bude vše takové, 
jaké to bylo před bleskovou povodní. Stačilo 
k tomu pár měsíců. Díky všem.

Zdeněk Korint
1.Místostarosta MČ Praha-Březiněvěs

foto: Zdeněk Korint

Kalendář akcí
28. 9. 2018 
Výlet do delfi nária

31. 10. 2018
Lampionový průvod

25. 11. 20418
Vítání občánků

1. 12. 2018
Rozsvícení vánočního stromečku

2. 3. 2019
Masopustní zábava

30. 4. 2019 
Čarodějnice

Masopustní zábava

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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DEN
ZDRAVÍ
DEN
ZDRAVÍ

sociálních služeb BřeziněvesDen otevřených dveří  v novém objektu Centra 

30. ZÁŘÍ 201830. ZÁŘÍ 2018
od 14:00 do 19:00od 14:00 do 19:00

Na hlavní 14/41, Praha 8 - Březiněves

PROGRAM:PROGRAM:

výstavavýstava
Fotografií Radomíra Kůly a

 tvorby našich nejmenších z mateřské školy březiněves

Zdravotně-preventivní program:Zdravotně-preventivní program:

workshopyworkshopy

k upozornění na rizika rozvoje civilizačních chorob

13.30  Otevření workoutového hřiště - U Parku
            14.00  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNE ZDRAVÍ 

- Na hlavní 14/41
za účasti radního hl. m. Prahy Ing. Radka Lacka

           14.30  ZASAZENÍ STROMU SVOBODY
     ke 100. Výročí vzniku Československého státu  

           15.00 SETKÁNÍ OBČANŮ SE ZASTUPITELI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA BŘEZINĚVES
seznámení s plány do budoucího volebního období

Analýza složení těla
 měření tělesného i nitro útrobního tuku,  upozornění na svalové  

dysbalance, určení hustoty kostní hmoty, BMI

Příprava raw dobrot s Cecílií Jílkovou
se spisovatelkou a výživovou poradkyní 

program pro děti
zvířátková ambulance - 1. pomoc a léčení plyšových zvířátek se studenty medicíny

podzimní tvoření
soutěž

Nutriční terapeut
 souvislost výživy,  aktivit s rozvojem obezity a s ní spojenými riziky – 

poradenství, doporučení…
Poradna prevence 

 lékařské vyhodnocení všech výsledků, doporučení preventivních prohlídek, 
konzultace 
Fyzioterapie 

preventivní doporučení proti bolesti pohybového aparátu, doporučení 
vhodné pohybové aktivity

Dentální hygiena
Jak pečovat o své zuby

prezentace zdravotních pomůcek

                  
Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy a MČ Praha Březiněves a koná se pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví a bydlení 

Ing. Radka Lacka a starosty městské části Ing. Jiřího Haramula 

TENISTÉ
Zaplavení tenisových kurtů nám dalo za-
brat. Původně uvažované řešení se ukázalo 
(po skrývce hracího povrchu) jako nedosta-
tečné. Oprava bude tím pádem rozsáhlejší, 
než jsme předpokládali. Zprovoznění kurtů 
pro běžné hraní tedy není letos příliš reálné. 
Nicméně výhled dává do  dalších let záruku 

kvalitativně lepšího bezprašného, téměř bez-
údržbového a  moderního povrchu s  profe-
sionálně vyřešeným odvodem vody po deš-
tích. No a  jak budou kurty vypadat? Barev-
nost modrozelená. Podívejte se na ilustrativ-
ní foto.
Nové zázemí (klubovna, sklad materiálu 
a místnost pro trenéry) dozná po zkušebním 
provozu ještě určitá doladění. Pro zájemce 
o hru pak slouží informační tabule na oplo-
cení vedle kurtů. 
Pro děti našeho oddílu budeme opět zajišťo-
vat zimní halovou sezonu. Předpokládáme, 
že to bude nadále ve spolupráci s Tenisovým 
klubem Písečná v Troji.

AEROBIK A ZUMBA
Během léta došlo k dohodě o rozdělení oddí-
lu Aerobik. V rámci TJ bude od září pokračo-
vat oddíl Zumba pod vedením Veroniky Pe-
chové. Využívat budou  cvičební sál v budově 
TJ Březiněves. Aktivity cvičení aerobiku pak 
zůstávají v péči Fitcentra (FitPuls).

TJ BŘEZINĚVES / SPORT

DOTACE A GRANTY
Financování sportu je vždy komplikované 
a musí se skládat z více zdrojů. Kromě pří-
spěvků sportovců jsou to především částky 
z  rozpočtu MČ, sportovní projekty v  rámci 
MHMP a  MŠMT. No a  právě z  prostředků 
MŠMT v  rámci programu „Můj klub“ zís-
kala letos naše TJ fi nanční injekci více než 
500 tis. Kč. Částka je určena na opravy spor-
tovišť a zázemí TJ a na podporu sportování 
mládeže. 

Na podzim proběhne výroční členská schů-
ze TJ, tentokrát včetně voleb funkcionářů 
na  další čtyřleté období. Předpokládáme 
úpravy stanov TJ ve smyslu aktuální legisla-
tivy (účast dětí, respektive jejich zastoupení 
v řízení TJ, vazby na aktuální vrcholové spor-
tovní orgány ČR, ochrana osobních údajů – 
GDPR a další). Noví adepti, zájemci o práci 
ve výkonném výboru, jsou vítáni.

Ing. Jan Vocel
předseda TJ Březiněves

TJ Březiněves - 2. pololetí 2018, 
co se událo, výhled do konce roku

ilustrační foto
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cích, žádné vyčítání na spoluhráče za zkaže-
nou přihrávku). I naopak, trenér dal přednost 
naší nabídce před nabídkami z  vyšších tříd, 
jelikož mu přišla zajímavá koncepce našeho 
klubu a přístup výboru.
Slovo dalo slovo a během necelých tří týdnů
do  úvodního zápasu jsme díky vytipování 
nových tváří od  trenéra dokázali získat šest 

Nová tvář A-týmu
TJ BŘEZINĚVES / SPORT

foto: fotbalisté TJ Březiněves

O změnách jsme u hlavního mužstva 
přemýšleli celou loňskou sezónu. 
Nabízely se otázky typu: „Zda na-

koupit nové hráče a kde je případně sehnat? 
Budeme pokračovat se stávajícím trenérem, 
nebo seženeme nového? Jakým způsobem 
budeme odměňovat hráče? Kde seženeme 
na  nákupy hráčů, odměny a  cestovné pro-
středky? Co můžeme novým hráčům nabíd-
nout? 
Jedenáct let jsme měli úzký kádr, stejné hrá-
če i trenéra. Bylo na čase něco změnit. Řada 
lidí žila se svými neustálými stížnostmi 
na  NĚCO místo toho, aby se zamysleli nad 
heslem od Dr. Angelouové: „Když se ti něco 
nelíbí, tak to změn. Když nemůžeš změnit to, 
co se ti nelíbí, změň svůj postoj. Nestěžuj si“. 
Vydali jsme inzerát po hráčích a trenérovi.
Na  trenéra se neozval nikdo a  tři hráčské 
kontakty na případná angažmá skončili hned 
při úvodní otázce: „Kolik mi dáte za zápas?“ 
Rozhodli jsme se, že touto cestou nepůjde-
me. Stále chceme zůstat rodinným klubem! 
Na  doporučení Pavla Macháčka se klubu 
ozval Dominik Rodinger, který na  jaře vedl 
AFK Slivenec a  misi na  Slivenci zachránit 
mužstvo v A-třídě, splnil. 
Výboru se líbila dlouhodobá koncepce trené-
ra a  důraz na  přístup k  fotbalu, který kore-
sponduje s naší klubovou filozofií (nominace 
na utkání podmíněna přítomností na trénin-

Poděkování FANKLUBU

Do sezóny 2018/19 vstupujeme v kategorii A-tým s velkými změnami. 
Po 11 letech zavál do  A-týmu svěží vítr.

Jelikož si vážíme podpory našich fanoušků, kteří nás již po  nějakou dobu velmi hlasitě 
podporují nejen na domácích zápasech. Rozhodli jsme se poděkovat těm, co skutečně stojí 

za  klandrem fanouškov-
ské základny, jsou aktiv-
ní a  pomáhají s  pořada-
telskou službou a dalšími 
činnostmi při utkáních 
mužských kategorií.
Za  loňskou sezonu jsme 
předali na  úvodním 
utkání poukaz  na něco 
málo na  zub do  naší 
kantýny Mirkovi Rich-
terovi a  doufáme, že se 
Míro spravedlivě rozdělíš 
s ostatními.

Výbor FK

Ve  středu 8. 8. 2018 pořádal Pražský 
fotbalový svaz slavnostní zahájení 
sezony 2018/19. Tato akce se konala 

na fotbalovém hřišti ve Štěrboholích. Zástup-
ci všech klubů a členů PFS se zde každoročně 
scházejí a mají příležitost diskutovat o fotba-
lovém prostředí. Byl to bohatý společenský 
večer s vyhlašováním cen Fair play, nejlepších 
střelců všech kategorií, tombolou, soutěží 
ve střelbě na bránu a fotbalovým kulečníkem. 
Předseda PFS, Dušan Svoboda popřál všem 
hladký průběh sezony, hodně gólů a  vláhy 
v  tomto horkém létě. Za  TJ Březiněves se 
účastnili členové výboru Ondřej Nepraš 
a Tomáš Bezpalec. 

Tomáš Bezpalec, člen výboru FK

kvalitních hráčů, vše ve věku 21‒22 let s po-
tenciálem růstu. 
Vyjednávání byla těžká v řadě případů, férová, 
nicméně pro nás úplně nová zkušenost. Bohu-
žel se veškerá diskuse točila na „tabulkách“. 

A TÝM POSTUPNĚ NAPLŇUJÍ
I DOMÁCÍ HRÁČI
Jsme rádi, že o A-tým se perou domácí hráči, 
kteří v minulé sezóně hráli v B-týmu (Man-
dík, Hlavík) a náš odchovanec Richard Beran 
(r. 2001). Důležitý hráč Martin Trnka se roz-
hodl zůstat a do přípravy se po zranění vrátil 
brankář Martin Píša. Dnes je na soupisce cca 
22 hráčů a  další dva máme v  tréninkovém 
procesu pod čarou. 
Zdravá konkurence je na místě a věříme, že 
se kluci o místo v sestavě poperou i s tím, že 
2‒3x nebudou v  základu a  například neod-
mítnou nabídkou rozehrát se v B-týmu.
Kádr opustili Pavel Macháček (Libiš) a Mi-
chal Hrdlička (Vestec). Tréninky nyní pro-
bíhají 3x týdně v  počtu 20 hráčů a  má to 
náboj. Hlavní trenér je Dominik Rodinger, 
asistent Jan Trousil a vedoucí mužstva Vla-
dimír Benda.
Jsme rádi, že přes připravené benefity pro  
A-tým na  tuto sezonu jsme dokázali udržet 
stávající hráče. Nové hráče jsme dokázali zís-
kat na perfektní zázemí, kvalitu mužstva, ko-
lektiv, ambice hrát A-třídu na nejvyšších po-
zicích a v neposlední řadě na přístup trenéra. 

 Tomáš Bezpalec, člen výboru FK

Otevření sezony 
2018/19 Pražského 
fotbalového svazu
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TJ BŘEZINĚVES / SPORT

foto: autor

foto: autor

Pro kluby z  neprofesionálních soutěží 
byl na začátku srpna spuštěn licenční 
systém, který na základě objektivních 

kritérií hodnotí fungování klubu příslušným 
stupněm kvality od nejnižší grassroots úrov-
ně přes bronzovou, stříbrnou až po nejvyšší 
zlatou úroveň. Nově spuštěný systém je roz-
dělen do  sedmi částí, z  nich šest je bodově 
hodnoceno. Sekce SOUTĚŽE hodnotí počet 
týmů klubu zapojených do  soutěží FAČR, 
kritérium POČET HRÁČŮ počítá každého 
jednotlivého hráče klubu, sekce TRENÉŘI 
hodnotí počet aktivních trenérů, ale i  jejich 
dosažené trenérské vzdělání, v části INFRA-
STRUKTURA  kluby zadávají údaje o sporto-
vištích a zázemí, které mají k dispozici, AKCE 
A  AKTIVITY bodují doplňkovou činnost 
klubů, jako jsou kempy pro děti, turnaje, ná-
borové akce nebo vzdělávání trenérů, posled-
ní kritérium SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY 
pak hodnotí, jak aktivní je klub ve spolupráci 
například s  místní samosprávou, školami 
a  dalšími subjekty. TJ Březiněves získala 
stříbrný certifikát, což je na  náš klub skvělé 
hodnocení a vypovídá o naší velké aktivitě. 

Tomáš Bezpalec, člen výboru FK

Brigáda a realizace sponzorského 
daru na pořízení defibrilátoru

Soustředění TJ Březiněves

V  neděli 5. 8. jsme vyhlásili brigádu, 
při které jsme připevnili defibrilátor, 
pořízený díky vašim sponzorským 

příspěvkům, do vstupní haly. Jelikož se pro-
středků z  řad našich příznivců sešlo více, 
použili jsme je na  nákup osmi přenosných 
branek pro naši mládež.
V  rámci velkého úklidu jsme roztřídili dre-
sy, uklidili sklad s tréninkovými pomůckami, 

Ve dnech 23.‒26. 8. proběhlo soustře-
dění ve  sportovním centru Nym-
burk. K 77 mládežníkům se přidalo 

i 10 hráčů z B-týmu a celkem nás spolu s tre-
néry bylo 101. Počasí nám přálo. Po čtvrteč-
ním vedru se v pátek a sobotu dostaly teploty 
na velmi příjemných 25 °C. Trochu nás i po-
kropil déšť. Program byl našlapaný a  všich-
ni využívali areál dle harmonogramu – pla-
vecký bazén, hydromasážní vanu, travnatá 
hřiště, plážový fotbal, nohejbal, ping-pong. 

Ceritfikát FAČR

uklidili a označili kabiny, nalepili fotoplakáty, 
upevnili staré a  nové reklamní plochy. Pro-
vedli jsme údržbu zeleně kolem hřiště. Prostě 
vše, co bylo před zahájením nové sezony po-
třeba udělat. 
Počasí a nálada nám jako vždy přála a za tři 
hodiny jsme měli hotovo.

Tomáš Bezpalec
člen výboru FK

Odehrálo se i  pár přátelských zápasů. Kaž-
dá kategorie absolvovala výlet do  okolí, aby 
„rozbila“ fotbalové zaměření a kluci si včetně 
trenérů odpočinuli. V pátek proběhla skvělá 
trenérská rada. Bylo hezké vidět, jak se kate-
gorie promíchávají a  nacházejí nová přátel-
ství. Organizace a  prostředí nemělo chybu, 
a  tak jsme rovnou zarezervovali příští léto, 
22.–25. 8. 2019.

Tomáš Bezpalec
člen výboru FK

Jako každý rok je před zahájením sezony potřeba doladit detaily v budově 
a okolí našeho areálu.

foto: fotbalisté TJ Březiněves
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BBBBBohatýohatýohatýohatýohatý programprogramprogramprogramprogram popopopopo celýcelýcelýcelýcelý víkendvíkendvíkendvíkendvíkend

•jóga •bosu •kruhový trénink •možnost výletu na kolech •jóga •bosu •kruhový trénink •možnost výletu na kolech •jóga •bosu •kruhový trénink •možnost výletu na kolech •jóga •bosu •kruhový trénink •možnost výletu na kolech •jóga •bosu •kruhový trénink •možnost výletu na kolech 
 •hlídání dětí v době cvičení •masáže •hlídání dětí v době cvičení •masáže •hlídání dětí v době cvičení •masáže •hlídání dětí v době cvičení •masáže •hlídání dětí v době cvičení •masáže

Cena:Cena:Cena:Cena:Cena:
•dospělá osoba 2400Kč (při platbě do 10.09.), dále 2700Kč, •dospělá osoba 2400Kč (při platbě do 10.09.), dále 2700Kč, •dospělá osoba 2400Kč (při platbě do 10.09.), dále 2700Kč, •dospělá osoba 2400Kč (při platbě do 10.09.), dále 2700Kč, •dospělá osoba 2400Kč (při platbě do 10.09.), dále 2700Kč, 

•dítě do 15ti let 1600Kč•dítě do 15ti let 1600Kč•dítě do 15ti let 1600Kč•dítě do 15ti let 1600Kč•dítě do 15ti let 1600Kč
Cena zahrnuje: Cena zahrnuje: Cena zahrnuje: Cena zahrnuje: Cena zahrnuje: 

•ubytování, cvičení (pátek,sobota,neděle),•ubytování, cvičení (pátek,sobota,neděle),•ubytování, cvičení (pátek,sobota,neděle),•ubytování, cvičení (pátek,sobota,neděle),•ubytování, cvičení (pátek,sobota,neděle),
•polopenze (snídaně formou bufetu)•polopenze (snídaně formou bufetu)•polopenze (snídaně formou bufetu)•polopenze (snídaně formou bufetu)•polopenze (snídaně formou bufetu)

Cena nezahrnujeCena nezahrnujeCena nezahrnujeCena nezahrnujeCena nezahrnuje
•parkování 50Kč/den •masáže•parkování 50Kč/den •masáže•parkování 50Kč/den •masáže•parkování 50Kč/den •masáže•parkování 50Kč/den •masáže

Rezervace a další informace na tel 775 384 818, info@fitpuls.cz, Rezervace a další informace na tel 775 384 818, info@fitpuls.cz, Rezervace a další informace na tel 775 384 818, info@fitpuls.cz, Rezervace a další informace na tel 775 384 818, info@fitpuls.cz, Rezervace a další informace na tel 775 384 818, info@fitpuls.cz, 
nebo osobně na recepci fitnesscentranebo osobně na recepci fitnesscentranebo osobně na recepci fitnesscentranebo osobně na recepci fitnesscentranebo osobně na recepci fitnesscentra

Sportovně relaxační víkend s FSportovně relaxační víkend s FSportovně relaxační víkend s FSportovně relaxační víkend s FSportovně relaxační víkend s FitPuls itPuls itPuls itPuls itPuls 
12.-14.10.201812.-14.10.201812.-14.10.201812.-14.10.201812.-14.10.2018

Rekreační zařízení Zbraslavice (www.zbraslavice.eu)Rekreační zařízení Zbraslavice (www.zbraslavice.eu)Rekreační zařízení Zbraslavice (www.zbraslavice.eu)Rekreační zařízení Zbraslavice (www.zbraslavice.eu)Rekreační zařízení Zbraslavice (www.zbraslavice.eu)

INFORMUJEME
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INFORMUJEMEZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODPADŮ PŘIBÝVÁ
a s ním i stížnosti občanů

V Březiněvsi je v současné době celkem sedm stanovišť, na kterých lze třídit odpad. 
Kde je naleznete a co v nich lze odkládat:

Číslo stanoviště Ulice MČ Typy odpadu
1008/ 001 U parku 6 Březiněves sc nk p sb u e

1008/ 002 Ke Zdibům 135 Březiněves sc nk p sb u

1008/ 003 Na hlavní 115 Březiněves sc nk p sb u

1008/ 004 K Březince 325/10 Březiněves sc nk p sb u

1008/ 005 Vzdálená 332/9 Březiněves sc nk p sb u

1008/ 006 Na hlavní 51 Březiněves sc nk p sb u

1008/ 007 V křepelkách 494/36 Březiněves p sb u nk sc

Vzhledem k tomu, že jsme řešili stíž-
nosti občanů na  přeplněné kon-
tejnery, snaží se úřad naší městské 

části navýšit četnost svozu tříděného odpadu 
na všech stanovištích. V současné době se od-
pady vyváží třikrát týdně. Snažíme se rovněž 
o zvýšení počtu kontejnerů v ulici Na hlavní 
č. p. 51 o jeden kontejner na plast a jeden na pa-
pír. Žádost je odeslána na MHMP, nyní čeká-
me na vyjádření. Navýšení od dva kontejnery 

bude stát dle vyjádření pracovníka spol. AVE 
p. Šimůnka MHMP celkem 70 000 Kč ročně.
I  v  letošním roce proběhne svoz nebezpeč-
ného odpadu a to dne 16. 10. 2018 od 18.40 
do 19.00 hod. v ul. U Parku (přistavený au-
tomobil na  náměstí). Zbavit se lze odpadu, 
který ohrožuje zdraví lidí ‒ zářivky, výbojky, 
akumulátory, baterie, monočlánky, zbytky 
barev, lepidla, ředidla, oleje, olejové fi ltry, ky-
seliny, zásady, přípravky na ochranu rostlin, 

znečištěné textilie, znečištěné nádoby od ba-
rev, ředidel, olejů, sprejů, čisticích prostředků 
a řady dalších věcí. 
Jelikož koluje mezi námi stále mnoho mylných 
informaci o tom, co do jednotlivých kontejne-
rů patří a  co nepatří, připravili jsme pro vás 
stručný přehled, jak nakládat s odpady.
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PAPÍR
Papír patří do  modrého kontejneru. Ze 
všech tříděných odpadů právě papíru vy-
produkuje průměrná česká domácnost 
za  rok hmotnostně nejvíc. Modré kontej-
nery na papír bývají nejsnazším způsobem, 
jak se ho správně zbavit. Alternativu pak 
poskytují sběrné suroviny, které nejsou 
vždy dostupné, na  druhé straně nabízejí 
za  papír roztříděný podle druhů fi nanční 
odměnu.Vhodit sem můžeme například 
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly, cokoli z lepenky nebo knihy. Obálky 
s fóliovými okénky sem můžete také vhazo-
vat, Nevadí ani papír s kancelářskými spon-
kami. Zpracovatelé si s nimi umějí poradit. 
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez 
plastového vnitřku!
Do modrého kontejneru nepatří celé svaz-
ky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve vět-
ším počtu patří na  sběrný dvůr), uhlový, 
mastný nebo jakkoli znečištěný papír. Tyto 
materiály nelze už nadále recyklovat. Totéž 
platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, po-
užité dětské pleny opravdu nepatří do kon-
tejneru na papír, ale do popelnice!

p = papír, u = umělá hmota (plast), sc = sklo čiré, sb = sklo barevné, nk = nápojový karton, e = elektrozařízení, ko = kovy 

Kontejnery na oblečení od diakonie Broumov naleznete v ulici V Křepelkách a U Parku.

PLAST
Plast patří do žlutého kontejneru. V prů-
měrné české popelnici zabírají nejvíc 
místa ze všech odpadů, proto je nejenom 
důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či 
zmačkání před vyhozením. V některých 
městech a  obcích se spolu s  plastovým 
odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží 
na  podmínkách a  technickém vybavení 
třídicích linek v okolí. Proto je důležité 
sledovat nálepky na jednotlivých kontej-
nerech. Kromě níže uvedených značek 
do  těchto kontejnerů můžete vyhazovat 
i odpady označené číslem 7.
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáč-
ky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, 
obaly od  pracích, čisticích a  kosmetic-
kých přípravků, kelímky od  jogurtů, 
mléčných výrobků, balicí fólie od  spo-
třebního zboží, obaly od CD disků a dal-
ší výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme 
v menších kusech.

SKLO
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého 
kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, 
je důležité třídit sklo i podle barev: ba-
revné do zeleného, čiré do bílého. Pokud 
máte kontejner na  sklo jen jeden, pak 
do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude 
se dále třídit! Díky svým vlastnostem se 
dá skleněný odpad recyklovat doneko-
nečna. 
Do zeleného kontejneru můžeme vhazo-
vat barevné sklo, například lahve od vína, 
alkoholických i nealkoholických nápojů. 
Vhodit do  zeleného kontejneru můžete 
také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, 
tedy sklenice od  kečupů, marmelád či 
zavařenin a rozbité skleničky.
Do  těchto nádob nepatří keramika 
a  porcelán. Nepatří sem ani autosklo, 
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlace-
ná a pokovená skla. Varné a laboratorní 
sklo, stejně jako sklokeramika do zelené-
ho kontejneru také nepatří. Vratné zálo-
hované sklo vracejte zpět do obchodu.

Tím, jak stoupá životní úroveň, 
stoupá i spotřeba různého zboží. 
S tím roste i množství odpadu. 
Že je důležité třídit tento odpad, 
asi nemá cenu rozebírat. Server 
zprávy.aktuálně.cz dne 11. 5. 2017 
převzal zprávu od ČTK, podle 
níž jsou Češi druzí největší třídiči 
odpadu v EU. Pravidelně třídí 
odpad 72 procent obyvatel Česka. 
Množství vytříděného odpadu 
stoupá a spolu s ním i počet 
sběrných míst.
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Naše čtenáře čeká po  prázdninách 
v  knihovně mnoho knižních novi-
nek. Knihovní fond je rovněž oboha-

cen knihami z výměnného fondu knihovny hl. 
m. Prahy. 
24. 9. 2018 od 18.00 hodin se setkáme s dět-
ským terapeutem Mgr. Janem Vávrou na téma 
Výchova bez poražených. Dozvíme se, jak 

Aktuality z knihovny

 
 

1928 − Obecní knihovna
Ministerstvo školství a národní osvěty v ju-
bilejním roce 1928 trvání 10 let Č.S.R., da-
rovalo dne 10 října 50 knih naši obci. Tím-
to darem ministerstvo školství a  národní 
osvěty dalo néjen základ ku zřízení obecní 
knihovny, ale donutilo obecní zastupitel-
stvo, by se o  knihovnu staralo a  ji rozši-
řovalo. (V obecních zápisech od  r.1922 se 
stále projednává zřízení obecní knihovny, 
ale neuskutečnilo se). K  zařízení obecní 
knihovny nebylo žádné veřejné místnosti, 
ba ani skříně. Knihy ve svém bytě přecho-
vávali starosta obce Zvěřina Alois, později 
obecní knihovník Kuchař Josef. Čtenářům 
se knihy půjčovaly, jednou týdně za popla-
tek 20 haléřů.

1938 − Odjezd Dr. Beneše  
za hranice
Po tomto ponížení a pokoření národa 
českého president Dr. Beneš se vzdal úřa-
du a ještě v říjnu odešel za hranice. Odešel, 
aby podruhé bojoval za naši svobodu 
a také aby splnil slovo, které dal nad rakví 
presidenta Osvoboditele. Odkazu, který 
jste vložil do našich rukou, věrni zůsta-
neme. Po odtržení Sudet od zemí českých 
a odstoupení země slovenské, Maďarsku 
a Polsku se záložníci z mobilisace vraceli 
domů. Tak i do naši obce se všichni vrátili. 
Odstoupené pohraniční kraje měli vliv 
i na uspořádání vnitropolitických poměrů 
naší druhé republiky. Politické strany mu-
sely likvidovat. Strana čsl.soc.dem. změni-
la své jméno na „Stranu práce“. S úzkostí 
jsme hleděli všichni na vývoj příštích 
událostí. Brzy po odchodu presidenta 
Dr. Beneše žádala Hlinkova strana na pod-
nět Německa další oslabení republiky 
– autonomii pro Slovensko. Tou dobou se 
také v čelo orvané a k pádu připravené re-
publiky dostal zvolený president Dr. Emil 

Hácha. Jeho volba (a všeho ostatní u nás) 
se už tehdy dělo pod německým nátlakem. 

1948 − Dožínky
Dožínky pořádala v  sobotu dne 11. září 
rada místního dvora a  byly uspořádány 
jako v roce 1947, ale průvod obcí byl mno-
hem menší. V  čele průvodu před hudbou 
jeli 4 malí chlapci na  koních, za  hudbou 
dvojice zemědělských dělnic v  národních 
krojích, které dávají přípitek místním hos-
podářům. Průvod uzavíralo několik země-
dělských dělníků a dělnic velkostatku a ně-
kolik dětí.
Návštěva taneční zábavy u  Bečvářů byla 
slabá, proti jiným dožínkám se odlišovala 
tím, že většina přítomných byla v  podna-
pilém stavu. Protože v hostinci u Bečvářů 
lihovin nečepovali, chodili si dávat nalít 
do druhé hospody u Vokálků. Čistý výtěžek 
z dožínek věnovala závodní rada na zakou-
pení vánočních darů dětem zemědělských 
dělníků na velkostatku.
Sbírka na obecní knihovnu
Dne 29. září byla v obci provedena sbírka 
na  obecnou, veřejnou knihovnu. Popud 
sbírce dal okresní knihovník a v obci ji pro-
vedla místní knihovní rada. Sbírka vynesla 
obnos 3.765,- korun, za které byly koupeny 
knihy.

1968 − 18. října – smutný den  
pro obec
Dnešního dne se totiž provede zavezení 
jezírka v parku. Toto jezírko zdobilo obec 
po mnoho let, proto jeho zavezením se ráz 
obce značně změní. 
 
1978
Telefonní stanice – v obecním zájmu byla 
zřízena v centru obce, tj. u čp.2, telefonní 
stanice, která má sloužit lidem k možnosti 
spojení s okolním světem. Lidé tuto stanici 
vítají.
Komunikace – v letošním roce byla dokon-
čena bezprašná úprava na všech zřízených 
místních komunikacích.

1988
22.10. Sbor požární ochrany uspořádal dal-
ší výlet. Tentokrát do města Dubá.
29.10. V obci proběhl sběr železného odpa-
du. Jako každý rok, tak i letos ho uspořádal 
SPO.

2008
TJ Březiněves: v  měsíci listopadu spustil 
oddíl kopané své webové stránky. Je dobré, 
že každý klub má své stránky, na  kterých 
se objevují nejen zajímavosti, ale i aktuální 
zprávy a každý si zde může najít takové in-
formace, jaké potřebuje. Adresa stránek je 
www.brezinevesfotbal.cz, můžete nahléd-
nout i vy.
Rekonstrukce dětského hřiště: tříletá re-
konstrukce dětského hřiště v  Březiněvsi 
byla dokončena. Ve čtvrtek 13. listopadu 
2008 bylo za  účasti předsedy Finanční-
ho výboru Zastupitelstva hlavního města 
Prahy Petra Hulinského a  zastupitelů MČ 
Praha-Březiněves toto hřiště oficiálně ote-
vřeno. Starší hřiště, které již neodpovídalo 
současným normám, se tak změnilo v nové 
a moderní hřiště odpovídající normám Ev-
ropské unie. Prostor je rozdělený asfalto-
vou dráhou ve tvaru osmičky na dvě části, 
jednu pro nejmenší děti ve  věku do  6 let, 
a  druhou pro ty starší. Pro předškoláky 
zde je spousta herních prvků, které slouží 
k  rozvíjení jejich pohybových schopností. 
Najdeme tu různé houpačky, skluzavky, 
prolézačky nebo třeba zvláštní kolotoč a sa-
mozřejmě nechybí ani pískoviště, pro větší 
děti ve školním věku je tu například lanov-
ka a trenažér na skateboard. Osmička asfal-
tového chodníku zároveň slouží jako dráha 
pro in-line bruslaře nebo skateboardisty. 
Celý areál je osázený trávníkem a  ozdob-
nými keři a stromy. Nechybí ani lavičky pro 
dospělý doprovod malých dětí a  krásnou 
kulisou při odpočinku je i pohled na rybní-
ček uprostřed s malým ostrůvkem. Krásné 
odpočinkové místo, které navštěvují i okol-
ní mateřské školy.
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Střípky ze staré 
kroniky – přesný opis

zlepšit komunikaci s  dětmi, adaptovat se 
na  nové školní prostředí, posílit spolupráci 
v rodině a efektivně řešit problémy. 
Dne 12. 10. 2018 od 10.30 hodin začne nový 
pětidílný Kurz trénování paměti, jenž probíhá 
v  přátelské a  tvořivé atmosféře. Budete mile 
překvapeni, kolik toho vaše paměť dokáže, po-
kud víte, jak s ní pracovat. 

5. 10. 2018 od 17.30 hodin nás navštíví paní 
Ing.  Bc.  Jarmila Studničková, PhD., se svou 
přednáškou ke  100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky, o významu a úctě k národ-
ním kořenům.
19. 10. 2018 od  17.30 hodin cestovatelé 
RNDr. Jana Horáčková a Ing. Antonín Horá-
ček budou přednášet a promítat o přírodě Ka-
nárských ostrovů

Anna Koudelková
Více informací naleznete na našem webu.


