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Vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ narozených v naší obci, které se bude konat
dne 24. 11. 2019 od 16 hodin (neděle) v restauraci Trattoria
Famiglia. V případě zájmu o účast nás můžete kontaktovat
na e-mailové adrese info@brezineves.cz, případně na telefonním
čísle 283 910 263, a to nejpozději do 31. 10. 2019.
Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v Březiněvsi.
Děkujeme za spolupráci. Sociální komise MČ Praha-Březiněves
Prosíme rodiče o souhlas s uveřejněním fotografií na webu obce.

Projekty ZŠ a rekonstrukce zastávek běží
Velký projekt základní školy v Březiněvsi se nyní posunul do fáze
výběrového řízení, prostřednictvím kterého bychom tento podzim
chtěli získat projektanta, jenž připraví vše potřebné pro územní řízení a stavební povolení. Termín k předání projektové dokumentace
je 31. 7. 2021.
Projekt rekonstrukce stávajících autobusových zastávek v centru Březiněvsi se posunul do nové fáze. TSK hl.m. Prahy, a.s., vybrala ve výběrovém řízení společnost, která také vše směřuje k získání stavebního
povolení. V září proběhla v budově TSK první spol. schůzka se zástupci
všech zainteresovaných stran. Jednání proběhlo na pozvání spol. Paving
System, a.s.
Zdeněk Korint, zástupce starosty MČ Praha-Březiněves

Začala výstavba nových zastávek
u Billy

6
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J

ednou z podmínek,
které dali naši zastupitelé investorovi
výstavby NC Březiněves
v roce 2014, bylo vybudování dvou nových autobusových zastávek. Tato
podmínka nebyla ze strany investora splněna a zastupitelé naší
MČ museli vyvinout veliké úsilí k zajištění realizace výstavby.
Dne 23. 9. 2019 proběhlo oficiální předání staveniště pro realizaci akce „Březiněves PID, Praha 8, č. akce 2960099“. Výstavba nových autobusových zastávek u NC Březiněves může
začít. Termín dokončení a zprovoznění budeme upřesňovat.
Objednatelem díla je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a zhotovitelem je spol. INPROS Praha a.s. Věříme, že
zprovoznění nových zastávek značně zjednoduší, obzvláště našim seniorům nebo maminkám s malými dětmi, nakupování
a následnou přepravu nákupu domů. Kromě této akce probíhají
přípravné práce, které, jak všichni věříme, povedou k renovaci
stávajících zastávek a jejich okolí v centru Březiněvsi pod fotbalovým hřištěm a u restaurace Trattoria Famiglia. O tom ale
na jiném místě zpravodaje.
Zdeněk Korint

Výměna ukazatelů rychlosti
V letošním červenci byla odborem dopravy MHMP schválena naše žádost týkající se výměny starých
ukazatelů rychlosti za nové. Výměnu by měla provést ještě v letošním roce Technická správa komunikací, finanční prostředky poskytne společnost BESIP. Nové ukazatele budou schopné zobrazit registrační
značku vozu, kterému byla naměřena vyšší než povolená rychlost. Výhodou těchto ukazatelů je zejména
statistický modul, který dovoluje pracovat s uloženými daty. To je důležité pro další jednání, které vedeme ohledně výstavby vlastní přeložky silnice II/243.
Zdeněk Korint, předseda komise dopravy
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
TÉMA

Kategoricky nesouhlasíme
se znovuotevřením
ďáblické skládky!

V

ětšina obyvatel ani nikdo ze zastupitelů si to nepřeje. A to nejen v naší
městské části, přesto se zástupci
FCC Česká republika, s.r.o., druhým rokem
snaží získat povolení k otevření skládky
v prostoru 1. etapy. Skládkování v tomto prostoru skončilo již v roce 2002. Od té
doby výška tělesa o pár metrů klesla a právě
toho chtějí ve společnosti FCC využít a znovu naplnit takto vzniklou volnou kapacitu.
V loňském roce a stejně i v letošním obdrželi
březiněveští a ďábličtí zastupitelé k vyjádření záměr s názvem: SKLÁDKA ODPADŮ
ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k.ú. Ďáblice.
O tom, že jsme tento záměr odmítli, stejně
jako ďábličtí, jsme Vás informovali v minulém zpravodaji. Na 17. 6. tohoto roku bylo
do budovy úřadu v MČ Praha – Ďáblice
svoláno veřejné projednání tohoto záměru. Oznamovatel, tedy zástupce společnosti

zástupci z řad zastupitelů městských částí, magistrátu i občanů vyjádřili své obavy
z toho, jaké negativní důsledky by znovuotevření prostoru skládky přineslo. Hlavním
argumentem pro neotevření je obava týkající
se velkého zápachu. Zkušenosti se zápachem
máme všichni zejména z doby, kdy skládkování v rámci 1. etapy probíhalo. Zápach nás
však trápil i v době, kdy už docházelo k útlumu skládkování a k ukončení 2. etapy. V této
době jsme řešili pachovou problematiku pravidelným zasíláním stížností, na něž jsme
zpravidla obdrželi stejnou odpověď: Nic se
neděje. Vše včetně odvodu plynů vzniklých
uvnitř tělesa je pod kontrolou a zpracování
probíhá v souladu s pravidly. Ale skládka
prostě zapáchala. A to ve stejnou noční dobu.
Bylo evidentní, že se jedná o porušení technologické kázně. Tato skutečnost byla zástupci FCC potvrzena až nyní, na veřejném
projednání záměru v Ďáblicích. Lidé byli
informování o tom, že byl vyměněn zodpo-

Zdroj: Adobe Stock

FCC, se na jednání nedostavil, a příslušný
úřad tak rozhodl o ukončení tohoto projednání. Nový termín projednání byl stanoven
na 24. 7. 2019. V tomto případě již projednání proběhlo. Bylo bouřlivé a zdlouhavé.
Výsledek se dá shrnout do pár vět. Přítomní

vědný vedoucí a navíc bylo přidáno odsávací
potrubí. Po úpravě některých technologických postupů již skládka přibližně druhým
rokem nezapáchá. Situace se ale změnila až po mnohaletých stížnostech občanů

Vážení spoluobčané,
rozloučení s prázdninami proběhlo
ve velkém stylu. V sobotu 31. 8. 2019 se
uskutečnil již třetí ročník BřeziněFestu,
největší kulturní akce pořádané na území naší městské části. V rámci Březiněfestu se snažíme o to, aby u nás mohli
vystupovat hudebníci všech věkových
kategorií. V letošním roce k nám přijeli umělci, kteří oslovují jak mladší
posluchače, tak i ty o něco málo starší.
Věříme, že mnozí z Vás si v programu
vybrali. A abychom byli kulturně vyvážení a spravedliví, týden po Březiněfestu měli možnost naši senioři navštívit
dechovkový festival a vidět a slyšet
např. Josefa Zímu. Kultuře se snažíme
věnovat již spoustu let. Každým rokem
pořádáme opakovaně kromě již výše
zmiňovaných akcí i Dětský karneval,
Pálení čarodějnic, Dětský den, Neckyádu, Vyvádění děvčat a Májovou veselici
nebo Rozsvěcení vánočního stromečku.
Prostřednictvím naší knihovny nabízíme zajímavá povídání a diskuse týkající
se cestování, vaření, historie. Vše plyne z přesvědčení, že investice vložené
do kulturních a také vzdělávacích akcí
jsou dobře a správně vynaložené prostředky. A že to snad neděláme vůbec
špatně, potvrzuje zájem o tyto akce
a zvyšující se návštěvnost. I v budoucnu
budeme pokračovat v nastoleném trendu a budeme se snažit hledat zajímavá
témata a umělce, kteří nám přinesou
nevšední kulturní zážitek, něco málo
vědomostí nebo vtipné zábavy.
Krásný podzim,
Váš Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

pokračování na straně 2
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TÉMA
dokončení ze strany 1

Znovuotevření skládky odpadů Ďáblice?

a představitelů dotčených městských částí. Jak máme po těchto zkušenostech věřit
ujištěním provozovatele, který chce těleso
skládky znovu odkrýt, že už nic podobného nehrozí? Navíc jsou zde další velké obavy týkající se i absence zkušeností
z podobných projektů. Nikdo zatím, pokud víme, takto velké těleso v těsném sousedství obyvatel městských částí znovu
neodkryl. Navíc 1. etapa byla řádně zkolaudována. Proto i termín volné kapacity
je minimálně diskutabilní.
Poslanecká sněmovna odhlasovala v roce 2014 novelu Zákona o odpadech
č. 229/2014 Sb., která mimo jiné zakazuje ukládat od roku 2024 veškerý směsný
komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. Uvažovat v takové situaci o znovuotevření části skládky, která
je již přes deset let v klidovém režimu,
považujeme za zcela nesystémový krok.
A to i v době, kdy se zdá, že zákaz ukládaní odpadů bude posunut o několik let

na rok 2030. Je férové říct, že Březiněves
proti ukládaní odpadů nikdy v průběhu
1. a 2. etapy skládkování veřejně neprotestovala. Vždy jsme se snažili o plnohodnotný partnerský přístup, kdy se plnily dříve
smluvené podmínky. A ano, Březiněves
za tento přístup získávala bonusové položky, které byly použity na ozdravné pobyty
dětí a jiné aktivity v rámci městské části.
V tomto případě však již jednoznačně
a jednohlasně odmítáme otevřít něco, co
bylo dříve uzavřeno. Další navýšení objemu uložených odpadů již nechceme.
Riziko je příliš velké. Proto vítáme rozhodnutí Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, který vrátil
dokumentaci záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity
v prostoru 1. etapy skládky, k.ú. Ďáblice“
k přepracování. Celý dokument je k dispozici na našich webových stránkách v sekci
Úřad a samospráva na úřední desce.
-red-

Bezplatná wifi už na podzim

V

e výběrovém řízení na dodavatele veřejné sítě
wifi, vypsaném na sklonku letošního jara,
uspěla společnost CBL – Connection by light,
která v průběhu příštích měsíců zajistí pokrytí veřejných míst v Březiněvsi bezplatným vysokorychlostním
internetem. Týkat se to bude parku a autobusových
zastávek v centru městské části, všech sportovišť, rekreačního rybníku, dětského hřiště,
hřiště za mateřskou školou nebo nádvoří sociálního centra. Veřejná wifi bude vybudována v rámci projektu WiFi4EU, který organizuje Evropská komise. Náklady tak budou
z téměř 90 % pokryty z evropského grantu, zbytek doplatí naše městská část.
-mapINZERCE

BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ 09/2019
4

Práce pro seniory
V tomto čísle zpravodaje
přišla řada na téma práce pro naše seniory. Jako
březiněveská rodačka jsem
své dětství trávila v naší
vesničce, kde byl každý
pro mne strejda nebo teta,
všichni se znali a všichni společně budovali důležité stavby v rámci akce „Z“. Mnozí mladí dnes
ani nevědí, co to vlastně bylo, ale v mých vzpomínkách šlo o velkou partu lidí s dobrou náladou. Byla u nás spousta spolků, které pořádaly
akce pro dospělé a děti, ale na všechny odměny
jsme si museli vydělat sami. Proto jsme s rodiči
sbírali papír, železo, prostě vše, co šlo zpeněžit,
aby se mohly akce uskutečnit. Příspěvky z MNV
byly minimální, ale přesto se našli lidé, kteří tu
práci dělali rádi. V tomto duchu jsem byla vychovávána a podílela se na přípravách akcí, které
pořádal Český svaz žen, potažmo ženy z obce.
Březiněves žila a lidé se bavili. S přibývajícím
časem došlo k mnoha zlomům ve společnosti
a k útlumu, až skoro zániku aktivit v městské
části. Těžce jsme pak s pár děvčaty obnovovaly
jednotlivé akce, napřed pro děti a posléze i pro
dospělé. Roky plynuly, děti odrůstaly a můj věk
se dost posunul. Po vyhodnocení časových možností jsem se rozhodla zaměřit na naše seniory.
Byla to totiž skupina lidí, která si zasloužila naši
pozornost. Lidé, kteří celý život pracovali, a pak
ve věku, kdy si mají užívat života a po zásluze
odpočívat, se toho pro ně v obci moc nekonalo.
Po pár setkáních mi bylo jasné, že chtějí být ještě
aktivní. Touží po dobrodružstvích, po společných zážitcích, aby si je mohli potom vyprávět
na setkáních, která pro ně připravujeme. Kdo
sleduje dění v obci, určitě zaregistroval, že akce
pro seniory se trochu upravily a přizpůsobily potřebám, které mají. Tato skupina lidí si právem
zaslouží, abychom tu pro ně byli, abychom jim
pomohli v situacích, které často nejsou jednoduché. Právě proto se snažíme, aby bylo co nejdříve
zprovozněno centrum sociálních služeb, abychom získali zázemí pro konání různých setkání.
Místo, kde si budou senioři moci v klidu popovídat s vrstevníky a kde snad najdou i nový smysl
či novou energii do dalších let. Jsem vděčná, že
mohu pracovat s touto skupinou lidí. Moc dobře
vím, že i já se pomalu blížím k té magické hranici, kdy budu seniorkou, a mám jediné přání.
Doufám, že se najdou v naší obci stejní nadšenci,
kteří budou ochotni trávit čas se staršími občany,
a budou pro nás také vymýšlet dobrodružství.
Zdeňka Maděrová
zastupitelka MČ Praha-Březiněves

STALO SE

DECHOVKOVÝ V. ROČNÍK NECKYÁDY
FESTIVAL 2019

P

oslední den prázdnin bylo v našem rekreačním areálu velice rušno. Sociální
komise a školská a kulturní komise
ve spolupráci s dobrovolnými hasiči uspořádali již V. ročník Neckyády, tentokrát jako
rozloučení s prázdninami. Vysoké teploty,
které doprovázely konec prázdnin, umožnily
všem zúčastněným, kterých bylo tentokrát
opravdu hodně, příjemnou koupel. V letoš-



III.

ním roce se vydalo na plavbu celkem 7 plavidel, mezi nimi i naše seniorky, které přišly
podpořit tuto akci. Účast plavidla seniorek
Babovřesky měla být vlastně jen symbolická,
ale nápad se všem divákům velice líbil, a tak
byla posádka zahrnuta do hodnocení. Babovřesky nakonec skončily na krásném prvním
místě, těsně za putovním pohárem, který získala skupina Plameňáků. Na druhém místě se

foto: Martin Převrátil

ročník Dechovkového festivalu se konal v neděli 8. září.
Vzhledem k chladnému počasí
na začátku měsíce organizátoři počítali s tím,
že festival proběhne ve vnitřních prostorách
restaurace. V den konání však sluneční paprsky zářily, a proto si návštěvníci mohli vychutnávat tóny dechové hudby na zahrádce
Trattorie Famiglia. Na začátku programu jsme
přivítali legendu dechovky pana Josefa Zímu,
který v doprovodu kapely Strahovanka zazpíval nádherné písně z filmových pohádek i nestárnoucí hity české dechové hudby. V průběhu odpoledne nejen zpíval, ale také vzpomínal
na své kolegy, se kterými se potkal na jevišti či
před kamerou. Poté se představila kapela Krajanka pod vedením Václava Hlaváčka a krásné
odpoledne zakončila Toulavá kapela z Rožmitálu pod Třemšínem. Návštěvníci festivalu
při tónech známých písniček zpívali a někteří
si zatančili. Výborná nálada a odpoledne plné
energie a krásných zážitků, tak lze hodnotit
další ročník Dechovkového festivalu.

Zdeňka Maděrová
předsedkyně sociální komise MČPB



fota: Martin Převrátil

umístili Popeláři a na třetím místě se umístilo
plavítko Zlodějů. Cenu největšího smolaře
obdržel osamělý závodník, který k nám zavítal z Ústí nad Labem. Po ukončení soutěže si
mohli účastníci Neckyády a březiněveské děti
opéct buřty u táboráku. Celé odpoledne se
krásně vydařilo a s prázdninami jsme se rozloučili nejen ve sportovním duchu, ale hlavně
s úsměvem na tváři. Všem účastníkům i organizátorům děkujeme a těšíme se na příští rok.
Zdeňka Maděrová
předsedkyně sociální komise MČPB

V měsíci srpnu nás ve věku 70 let opustila paní

Helena Nováková

dlouholetá členka sociální komise a čestná občanka MČ Praha-Březiněves.
Helenku si všichni pamatujeme jako vstřícnou a usměvavou dámu, která svou
životní energii věnovala pomoci druhým.
Rozloučení se zesnulou proběhlo 22. srpna v kostele sv. Martina v Líbeznicích.
Na její poslední cestu ji spolu s rodinou vyprovodili občané městské části
a zástupci březiněveské radnice.
Se zármutkem v srdci vzpomínáme.
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BŘEZINĚFEST

BřeziněFest 2019: Talent,
SuperStar i motorky
O poslední prázdninové sobotě hostil park sv. Jana Nepomuckého
v Březiněvsi už třetí ročník BřeziněFestu. Po dvou ročnících konaných
v půlce září se organizátoři rozhodli termín o dva týdny posunout a tento
krok se ukázal jako správný. Teplé letní počasí a nabitý program přilákaly
do parku mnoho rodin i jednotlivců všech věkových kategorií.

P

ředpověď počasí hlásila už pár dní dopředu, že v sobotu bude hodně teplo.
Po jedné odpoledne, kdy přítomné
přivítali moderátor Šimon Kalousek a starosta městské části Jiří Haramul, už rtuť teploměru atakovala třicítku. Areál doznal oproti
předchozím ročníkům řady změn, vedle
nových atrakcí nebo chill-out zóny byl také
výrazně rozšířen sortiment stánků s občerstvením. Takže netrvalo dlouho a park vypa-

Finále pak bylo prvním bodem programu
festivalu. Ve čtyřech vystoupeních se představilo pět interpretů (vedle tří mladých
zpěvaček také sestersko-bratrské houslové
duo), kteří byli za odvahu vystoupit na velkém pódiu odměněni dlouhým potleskem.
Pětičlenná porota pak celkem jednoznačně
vybrala za vítězku nejmladší účastnici klání,
devítiletou Nelu Lövenhöferovou, která přednesla píseň Pink od Ilony Csákové. Po zvlád-

nutí prvního přívalu emocí Nela přebrala
z rukou zástupkyně společnosti Crussis Nikoly Výkrutové hlavní cenu, svítivě zelenou
koloběžku a sportovní tričko, obojí s podpisem hokejové legendy Jaromíra Jágra. Všichni soutěžící pak byli odměněni poukázkami
na rodinnou plavbu po Vltavě od společnosti
Prague Boats.

ZÁBAVA PRO VŠECHNY GENERACE
BřeziněFest se tradičně snaží představovat
hudební interprety různých žánrů a ani letos
tomu nebylo jinak. Od tří zahrála nejen pro
děti kapela Bombarďák, která se u nás objevila
již podruhé. Trio Jiří Jelínek, Filip Nebřenský
a Michal Dalecký (známý také jako Žížala ze
satirického seriálu Kancelář Blaník) ani letos
nenechalo nikoho z přihlížejících na pochybách, že hudbu určenou primárně dětem jde
dělat s nápadem, vtipem a nadhledem. Skoro
hodinový set neztratil ani jednou dech, malí
dal jako jeden velký, veselý piknik. Zatímco
dospělí posedávali se sklenkou prosecca, mojitem nebo kelímkem piva, děti řádily na surfu, rodeo býkovi, nafukovacím hradu, lezecké
stěně nebo na koloběžkách Crussis u stánku
firmy Andy Motors. Když už jsme u těch kelímků – festival se letos připojil k myšlence
omezování jednorázových plastů, takže kelímky byly zálohované a i jídlo bylo prodáváno v miskách šetrných k přírodě.

PĚT TALENTŮ
Úplnou novinkou byla soutěž Březiněves má
talent, jejíž první kolo proběhlo již v květnu.
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i velcí, zlehka se pohupujíce v bocích, měli
po celou dobu na rtech přilepené úsměvy.
Pauzu mezi kapelami vyplnil ukázkovým
tréninkem letňanský sportovní klub Spejbl
Gym Praha, který se zabývá výukou bojových
sportů, konkrétně boxu, kickboxu a muay
thai. Před výkony mladých kluků a holek,
které předvedli v parném odpoledni, nezbylo
než smeknout.

VZPOMÍNKA NA NOVÁKA
I ŠPINAROVOU
Interpretem, který byl letos zamýšlen,
řečeno slovy Bohumila Hrabala, pro „starší
a pokročilé“, se stal Karel Kahovec. Nestárnoucí charismatický bard předvedl společně s kapelou George & Beatovens výborný
set složený převážně z hitů Petra Nováka, se
kterým Kahovec působil v šedesátých letech
v kapele Flamengo, aby se pak na pódiích
znovu potkali po sametové revoluci v letech
devadesátých. Jak autorovi této reportáže
svěřil jeden z přihlížejících diváků v nejlep-

ší dojem. Po vystoupení se u pódia vytvořila
dlouhá fronta, a ač neplánovaně, začala skoro
hodinová autogramiáda a focení. A my v duchu názvu písně paní Špinarové doufáme, že
jsme se v Březiněvsi s Terezou neviděli naposledy.

které vznikly po odloučení pětičlenné party
od skupiny Support Lesbiens. S desátou hodinou sice pódium utichlo, ale následná afterparty s diskotékou u stánku restaurace Trattoria Famiglia, sledovaná přísným zrakem
sv. Jana Nepomuckého, pokračovala do brzkých ranních hodin.

PODĚKOVÁNÍ
Také letos mohli návštěvníci prostřednictvím
projektu LuckyBe přispět na Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce. Všem,
kteří tak učinili, patří náš dík. Nesmíme

zapomenout na poděkování městské části
Praha-Březiněves, hlavnímu městu Praze
a skupině ČEZ, kteří se podělili o financo-



ších letech: „Ten chlap je extra třída, kam se
na něj dnešní mladý hrabou.“ A je to skutečně tak, Kahovcův projev a hlasovou suverenitu mu může většina o generace mladších
zpěváků jen závidět.
To ale rozhodně není případ Terezy Maškové,
poslední vítězky Česko Slovenské SuperStar,
která se na pódiu objevila s doprovodnou kapelou přesně v sedm hodin. Sympatická zpěvačka ukázala, že její dominance v televizní
soutěži rozhodně nebyla náhodná. Intonačně a výrazově perfektní vystoupení složené
převážně ze známých hitů, včetně technicky
mimořádně náročné písně Věry Špinarové
Jednoho dne se vrátíš, zanechalo ten nejlep-

NÁŘEZ NA ZÁVĚR
Předzvěstí toho, že hudba bude postupně
přitvrzovat, byl pozdně odpolední příjezd
skoro dvacítky motorek Harley-Davidson
z Harley Owners Group Praha. Silné stroje,
řízené nejen muži, ale i několika dámami, se
okamžitě staly středobodem náměstí před
úřadem městské části. A zatímco jejich majitelé doplňovali tekutiny v zázemí festivalu,
návštěvníci ostošest fotili pochromované
krasavce lesknoucí se v podvečerním slunci.
O živou hudební tečku se postarala kapela
Portless v čele se zpěváky Kryštofem Michalem a Henrym D. Parkem zněla jak řada klasických rádiových hitů kapely, tak nové písně,

vání letošního ročníku. Dalšími partnery byly
Trattoria Famiglia, Andy Motors, Crussis,
Prague Boat, Billa, Spejbl Gym Praha a Harley-Davidson. A pochopitelně bychom se neobešli bez řady dalších lidí, kteří se podíleli
na organizaci, ať už šlo o březiněveské hasiče,
členky naší kulturní komise nebo agenturu
Hcore production, která měla festival na starost po technické stránce. Fotogalerie z festivalu je jako vždy dostupná na webových
stránkách městské části.
Martin Převrátil
fota: Jakub Joachim

 BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ 09/2019
02/2019
7

JAK SE ŽIJE V BŘEZINĚVSI

Jak se žije v Březiněvsi
V minulém čísle jsme v rubrice Jak se žije v Březiněvsi položili
pár otázek týkajících se života v naší MČ několika místním
juniorům. Abychom měli ucelenější pohled, tentokrát jsme
obdobné otázky položili další generační skupině, a to seniorům.

1.
2.
3.
4.

Co se Vám na Březiněvsi líbí?
Co se Vám na Březiněvsi nelíbí?
Co byste změnili?
Představte si, že jste zastupitel a máte
k dispozici 1 milion korun. Jak byste
s ním naložili ve prospěch MČ?
5. Navštěvujete akce pořádané MČ?
Která je z Vašeho pohledu nejzábavnější?
6. Chtěli byste něco vzkázat našemu
zastupitelstvu, nebo občanům obce?
KVĚTOSLAVA  70 LET
1. Na naší obci se mi nejvíce líbí akce pořádané obecním úřadem. Líbí se mi naše koupaliště a udržované prostory v obci.
2. Nelíbí se mi mezilidské vztahy, kdy sousedi
se k sobě nechovají tak, jak by měli. Zahleděnost do sebe samých a nezájem o dění
okolo. Dále je zde obrovský nárůst vozidel,
která projíždějí obcí. Objevují se zde i velká
vozidla, která mají vlastně průjezd zakázán.
Nemáme zde také klasickou hospodu, takovou, jakou mají ostatní obce okolo, a to
je asi velká škoda, protože chlapi se nemají
kde setkávat na tom klasickém popovídání,
jak bylo kdysi zvykem.
3. Bylo by potřeba zhotovit zastávky u nákupního centra Billa, nemáme zde lékaře, ani
poštu. Určitě bych uvítala dokončení centra
pro seniory, abychom se měli kde scházet.
4. Jeden milion není zrovna v dnešní době
velká suma, ale rozhodně nám chybí pro
děti škola, proto bych to dala jako počátek
na školu.
5. Navštěvuji moc ráda všechny akce, ale ty
pro seniory více, vzhledem ke svému věku.
Nejvíce se mi však líbí naše Máje, protože
tam se všichni sejdou a popovídají, projdou
celou obcí a vlastně i zjistí, co je kde nového.
6. Našemu zastupitelstvu bych chtěla vzkázat,
ať vydrží ještě další volební období a dodělá všechny plány, které jsou rozpracované.
Našim občanům snad jen to, aby byli trošku ohleduplnější k nám seniorům a měli
s námi trpělivost, protože ti mladší také dospějí do našich let a potom zjistí, že to není
zrovna jednoduché.
EVA  71 LET
1. Musím říci, že MČ se krásně stará o nás
seniory. To máme za celoživotní práci
krásnou odměnu a můžeme si na sklonku
života ještě trošku užít zábavy a krásných
zážitků z pořádaných akcí.
2. Všichni se snažíme, teda aspoň ti starou-
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3.

4.

5.

6.

sedlíci, jak se říká, aby naše obec byla čistá, ale mnoha občanům to asi nic neříká,
protože stále po svých miláčcích neodstraňují exkrementy, které potom hyzdí naše
zelené plochy u domů. To se mi opravdu
nelíbí. Určitě zde máme silný provoz vozidel a také vidím, jak jsou přeplněné ulice
vozidly, kdy stojí z obou stran a kolikrát se
stane, že další vozidlo již neprojede.
Víte, bydlím tady již spoustu let, můžu
srovnávat dobu předchozí i nynější, a vidím, že začlenění nových občanů není
zrovna dobré. Bylo by potřeba více aktivity
z jejich strany, zapojit se do celkového dění
v obci, vždyť tady nejsou jen na návštěvě
a určitě tady s námi budou bydlet dlouho.
Jediné co tady chybí, a to zase z pohledu nás
seniorů, je dobudování centra sociálních
služeb. Vlastně potřebujeme společenské
zázemí, kde bychom se mohli setkávat, poklábosit a dozvědět se třeba i nové zajímavé
věci, které se dozvídáme jen z našich nástěnek a z úřední desky. Prostory, kde bychom
mohli třeba i něco vytvářet, však se cítíme
ještě v plné síle a mohli bychom pro obec
ještě něco udělat.
Akce navštěvuji a velice ráda, tedy pokud
o nich vím. Z mého pohledu nejzábavnější
je dechovkový festival, masopust, vyvádění
děvčat a hlavně pro nás seniory (jak nám
v dnešní době říkají) ozdravné pobyty, to
znamená lázně.
Našemu zastupitelstvu bych chtěla poděkovat za práci nejen pro obec, ale také pro
občany, a to nejen pro mladší a střední věkovou skupinu, ale nezapomínají na nás
na seniory. Za to jim patří veliký dík a obdiv.

JIŘÍ  70 LET
1. Na Březiněvsi se mi nejvíce líbí klid a pohoda, která tu vládne.
2. Určitě bych přivítal větší aktivitu nově nastěhovaných občanů. Měli by se zajímat
o obec a vůbec o celkové dění, jen tak se
začlení do kolektivu rychleji.
3. V této otázce mám jasno. Průjezdy vozidel
v obci a to nejhorší, velký nárůst průjezdu
kamionů.
4. Pomyslný milion bych určitě investoval
do zkulturnění zastávek v obci a na veřejnou údržbu obce. Myslím si však, že suma
je tak malá, že by pokryla jen tu veřejnou
údržbu.
5. Akce v obci navštěvuji v rámci možností.
Rád cestuji, tak toho času moc nezbývá, ale

přesto na akce pro seniory chodím a moc
rád, proto mi připadají nejzábavnější.
6. Pro naše zastupitelstvo mohu vzkázat jen
to, aby pracovali pro blaho občanů a obec
a měli na zřeteli spokojenost občanů v podmínkách pro život v obci.
ZDEŇKA  72 LET
1. Nejvíce se mi líbí, jak se starosta, potažmo
zastupitelstvo stará o naší obec.
2. Je mi jasné, že tato otázka je vždycky ošemetná, ale nelíbí se mi, že občané neuklízí exkrementy po svých psech, připadáme
si tady jako venčící zóna bez úklidu. To je
opravdu velký problém. Starousedlíci jsou
zvyklí sekat si i své předzahrádky a nečekají, až jim to někdo poseká, proto se mnozí
rozčilují, když jim hyzdí trávník právě neuklizené exkrementy.
3. Určitě bych změnila průjezd vozidel v obci.
Jsem rodačka a mohu říci, že nárůst vozidel
je obrovský. Když jsem byla malá, při čekání na autobus jsme jako děti počítaly auta.
Kolikrát jsme museli čekat dlouhou dobu,
než vůbec nějaké projelo, ale tyto časy
jsou již dávno pryč. V dnešní době nebýt
semaforů, tak ani nepřejdu. Chybí v obci
lékař a zubař. Také by bylo nutné dodělat
centrum sociálních služeb, aby senioři měli
možnost se někde scházet.
4. Milion je na dnešní dobu dost málo, aby se
vybudovalo něco, co v obci chybí. Jsem již
trojnásobnou prababičkou, proto mi není
cizí, že naše obec nemá školu. Byl by to
sice počinek, ale milion k milionu a škola
bude na světě. Sama jsem v dětství dojížděla do spádové obce Ďáblice a vím, jaké to
bylo. Právě vzhledem k dnešnímu provozu
by bylo dobré, kdyby děti mohly do školy
jen chodit a ne jezdit MHD.
5. Jsem již důchodkyně, teda po Vašem seniorka, proto navštěvuji vesměs akce pořádané pro seniory. Velice ráda se účastním
ale i jiných akcí spolu s pravnoučaty. Nejzábavnější v tomto ohledu se mi zdají Máje
a vyvádění děvčat, protože tam se schází
mnoho občanů, kteří si cestou popovídají
a poznají nové lidi. Velice rádi s manželem
chodíme na posezení seniorů a Neckyádu.
Na otázku proč nechodíme na Březiněfest
musím odpovědět tak, že to není proto, že
bychom nechtěli, ale proto, že manžel je
vášnivý myslivec a právě v té době, kdy se
festival koná, jsme na chaloupce, neboť začíná jelení říje.
6. Našemu zastupitelstvu bych chtěla vzkázat, ať to vede stejně jako dosud, protože
obec vzkvétá, ať vydrží další volební období a dopracuje všechny započaté projekty (teda nejhlavnější je ta naše seniorská
kavárnička). No a našim občanům jen to,
aby udržovali naši obec v čistotě, protože
odpadkové koše nejsou na okrasu, ale plní
určitou funkci a občané se chovají nezodpovědně.

TJ BŘEZINĚVES / SPORT

Fotbalová sezóna 2019/2020

P

ři vstupu do loňské sezóny jsme avizovali u A-mužstva obrovskou změnu - nového trenéra a sedm nových
hráčů. Výsledné postavení v tabulce nebylo
podle našich očekávání, i tak ale působení
Dominika Rodingera a nových hráčů ukázalo
nové oblasti, jak se může dělat fotbal na vyšší
úrovni i v našich podmínkách. Byla to v mnoha pohledech pozitivní a zajímavá zkušenost.
V průběhu roku jsme se ve výboru potkali
s novými okolnostmi a řešili mnoho nových
věcí, které nás určitě obohatily o nové způsoby
řešení situací, s nimiž se pravidelně setkáváme.
Kádr do sezóny 2019/20 zeštíhlil kvůli odchodu řady hráčů, které Dominik Rodinger přivedl. Řada lidí toto nese nelibě, je ale logické,
že při Dominikově přestupu do Tempa jdou
někteří hráči za ním. Vedení rozladil přístup
jiných, kteří byli za velké peníze nakoupeni
a ukončili působení bez pochopitelných důvodů. Minulá sezóna nám ukázala, že přístup
rodinného klubu prostě není všem po chuti.
Bohužel i toto je stránka „dělání“ fotbalu. Pokud má někdo recept na vypořádání se s těmito změnami, sem s ním!

VŠE ŠPATNÉ JE PRO NĚCO DOBRÉ.
Do nové sezóny přicházíme s novým, velmi
zkušeným trenérem Jiřím Tesařem. Jsme rádi,
že tato persona je v Březiněvsi. Kádr doznal
velkých změn. Odchody: Benda - Německo,
Eremiáš, Cejnar - Tempo, Patrman - Chrastava, Došek - Hostivař, Palme - ukončení působení, Eichler - operace, ale nejspíše na odchodu do Tempa, Krahulec – pravděpodobně
Braník. Příchody: Zdeněk Šenkeřík (Viktoria



Žižkov), Milan Čáp (Zápy), Matěj Fiala (Meteor), Lukáš Svoboda (AFK Podolí), Marek
Krejčí (FK Admira) a Patrik Zbořil (FK Admira). Do širšího kádru se během příprav zapojili
hráči z Béčka a hráči Beran, Stýblo a Kořínek
se jeví velmi dobře. Tréninkový proces začal
18. 7. a po dvou domácích přátelských utkáních s Admirou (0:7) a Braníkem (2:3) jsme
nastoupili do prvního mistrovského utkání
poprvé v novém složení. Toto utkání s nováčkem soutěže, Spoji Praha, jsme prohráli 3:1.
Prvních 20 minut bylo skvostných a vedení 1:0
zasloužené. Poté již Spoje postupně ukazovaly, že jejich ambice jsou vyšší než A třída. Ve
2. kole jsme odjížděli na horkou půdu Tempa
a prohra 3:0 neodpovídala dění na hřišti. Naši
kluci hráli mnohem lépe než první zápas. Bohužel oslabení sestavy kvůli dovoleným bylo
znát. Třetí zápas s SC Xaverov již přinesl první
bod za bezbrankovou remízu, nicméně opět
bez čtyř hráčů základní sestavy (dovolená,
zranění, vyloučení) se nedalo čekat více. Ano,
naše ambice nebudou nejvyšší, nicméně kádr

foto: archiv FK Březiněves

máme na to, abychom v této sezóně sehráli
důstojnou roli.
B-mužstvo začalo sezónu prvním tréninkem
15. 8. 2019 před domácím turnajem – 3. ročníkem turnaje o pohár starosty MČ Praha-Březiněves. Turnaj se odehrál v neděli 18. 8. 2019
za účasti mužstev 1. FC Líbeznice B, SK Modřany B, TJ Spoje B a domácích TJ Březiněves
B. Domácí získali bronz. Kádr posílil Martin
Kukla. Po turnaji odjela Benfika na soustředění vyladit formu na první mistrovské utkání
s Trojou. A forma nejspíše byla naladěna dobře,
protože Benfika si přivezla 3 body za výhru 2:0.
Samozřejmě jako každý rok byly provedeny
některé úpravy pro větší komfort hráčů. Obě
hrací plochy se dočkaly rekultivací a na vedlejším hřišti dostalo nový koberec i brankoviště.
V zimní přestávce si hráči A-týmu zrenovovali
svou kabinu a nyní došlo na renovaci vlastníma rukama také u kabiny Benfiky a Gentlemanů. Halu jsme vyzdobili poháry a na hlavním
hřišti dostaly branky nové červenobílé sítě.
Tomáš Bezpalec, člen výboru FK

INZERCE

KURZY SNAG GOLFU V MŠ BŘEZINĚVES

1. POLOLETÍ - 14 LEKCÍ
STŘEDA 16:15–17:00
CENA: 1 990 KČ
Více informací na www. kidsgolf.cz; přihlášky zasílejte na adresu: maky@kidsgolf.cz
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3. ročník turnaje o pohár starosty MČ Praha-Březiněves

D



foto: archiv FK Březiněves

ne 18. 8. 2019 se v areálu TJ Březiněves konal již třetí ročník turnaje
o pohár starosty městské části. Březiněves B se na turnaji sešla v hojném počtu
nejen hráčů béčka, ale i kluků, kteří se do Březiněvsi přišli ukázat a chtěli by zde začít hrát
fotbal. Los na první zápas béčku přiřkl nám
neznámý tým Spoje Praha B. Hned od začátku zápasu bylo vidět, že jsme po letní přestávce poprvé na hřišti a že nám nevyhovuje
hřiště menších rozměrů, kde hra je mnohem
rychlejší a je zde daleko víc osobních střetů.
Béčko podlehlo v prvním zápase Spojům
dost razantním rozdílem, a to 6:1. Bylo jasné, že nás čeká boj o třetí místo s poraženým
ze zápasu Líbeznice - Modřany B. K zápasu
o třetí místo nastoupilo béčko na hlavním

hřišti proti týmu Modřany B. Od první minuty bylo vidět, že béčko chce vyhrát, hráči se
daleko víc soustředili na hru a minimalizovali chyby v rozehrávce. Poločas zápasu skončil
nerozhodně 3:3, skóre se neustále přelévalo
z jedné strany na druhou. V druhém poločase se béčko dostávalo daleko častěji do samostatných úniků a převaha se brzy projevila
i na skóre zápasu. Béčko Březiněvsi nakonec
v zápase o třetí místo porazilo tým Modřany
B vysoko 12:4 a umístilo se na třetím místě
turnaje.
Konečné pořadí: 1. Líbeznice, 2. Spoje Praha
B, 3. TJ Březiněves B, 4. Modřany B
Ondřej Nepraš
trenér Březiněves B

Břízka na soustředění

N

a letošní společné soustředění dorazilo 119 hráčů!
Soustředění se zúčastnili nejmenší hráči – ročník
2012 i ti z nejstarší kategorie, Gentlemani. Počasí
nám přálo, a jak je zvykem, kromě sportu došlo i na zábavu.
Osvěžením fotbalu bylo využití beach a tenisových kurtů,
hydromasážní vana, bazén a kolo. Právě kolo využila kategorie mladších dorostenců a Gentlemanů. Nejmenší měli
sportování spojené s indiánskou tématikou. Kategorie 2009
a mladší žáci se spolu sžívali jako nově vzniklý tým. B-tým
vzal velmi zodpovědně přípravu před novou sezónou a ze
soustředění odjížděl ihned na odpolední mistrovské utkání

foto: archiv FK Březiněves
do Troji. Starší žáci a mladší dorost dokonce sehráli přátelské
zápasy s SK Dolní Chabry a Polabanem Nymburk. Nic se nikomu nestalo a zažili jsme spoustu srandy. Díky všem trenérům, kteří klukům
připravili pestrý a náročný program.
Tomáš Bezpalec, člen výboru FK

Tenisový kemp mládeže

P

oslední srpnový týden jsme navázali
na úspěšnou akci z roku 2017. Na závěr prázdnin jsme uspořádali tenisový
kemp, kterého se zúčastnilo 18 dětí z řad naší
tenisové mládeže. Řízení kempu se ujal Stan-

da Richter a dalších pět našich trenérů. Program byl opravdu bohatý, zahrnoval kondiční
přípravu, zdokonalování tenisových dovedností, tréninkové zápasy a díky počasí i koupání. Mládež se opravdu nenudila a trenéři se



foto: archiv TJ Březiněves
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měli co ohánět. Vítězové vložených soutěží
navíc obdrželi dárkové vouchery na pořízení
tenisového vybavení značky JOMA. Všichni
se již těší na další ročník dle kategorií.
Ing. Jan Vocel, předseda tenisového oddílu

foto: archiv TJ Březiněves

TJ BŘEZINĚVES / SPORT

Podzimní akce

V

září připravuje Tenisový oddíl dva
turnaje pro dospělé. Navazujeme tak
na dlouholetou tradici. Proběhne
13. ročník turnaje dvouher Březiněves OPEN
a 12. ročník turnaje čtyřher.
A to nejen pro členy tenisového oddílu. Rádi
uvítáme nové hráče z Březiněvsi.
Od září pokračuje trénink mládeže v rozsahu
zhruba třiceti tréninkových hodin týdně. I letos počítáme s pronájmem haly na zimní sezónu. Ten budeme částečně dotovat z grantu,
který očekáváme z MŠMT.
Pro běžný provoz kurtů nadále platí zásada
rezervace hry přes rezervační systém. Zájemci
o hru (nečlenové tenisového oddílu) mají hru
umožněnu prostřednictvím recepce Fitcentra. Pokud máte zájem o pravidelné dopolední
hraní, je možná i dohoda přes členy výboru
TO. Všechny potřebné informace jsou uvedeny na nástěnce, umístěné na oplocení
u vchodu do areálu.
Ing. Jan Vocel, předseda Tenisového oddílu

Nábor do závodního zumba týmu

M

áš ráda tanec a hudbu? A chceš
být součástí úžasné party holek, účastnit se soutěži a vyhrávat medaile? Pak hledáme do závodního
zumba týmu právě tebe! Doplňujeme tým
o nové členky, neboť ty nejstarší, které
s námi cvičily odmala, nám vyrostly.
Všechny holčičky ve věku 6-12 let, které
baví tanec a chtějí se mu věnovat na závodní
úrovni, zveme na nábor dne 3. 10. od 17
do 18 hodin do budovy TJ Březiněves,
Na Hlavní 149, Praha 8 – Březiněves.
Závodní zumba tým pod vedením Veroniky
Pechové a Veroniky Benešové získal tři sezony po sobě titul vítěze ligy a nespočet zlatých
medaili. A co je Zumba Fitness? Originální
název tance, který se cvičí po celém světě,
vznikl v USA. Zumba obsahuje ze 70 %
latinskoamerické tance - merengue, salsu,
cumbiu, reaggeton a další, které jsou poté

obsaženy v závodní sestavě. Holčičky se
na trénincích naučí cvičit do hudby, koordinaci těla, spolupracovat se skupinou, najdou
nové kamarádky.
Na nábor si s sebou vezmi dobrou náladu.
Těšíme se na tebe. Verča a Verča

INZERCE


Moje energie
pomáhá tam,
kde si vyberu
Stáhněte si zdarma
a pomáhejte také.
#pomahejpohybem

foto: Martin Převrátil

Barbora Strýcová
profesionální tenistka,
vítězka wimbledonské
čtyřhry

ku

www.pomahejpohybem.cz

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
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Aktuality z knihovny

D

en dětí jsme oslavili s malířkou Jarmilou Beranovou a jejím příběhem
Kreslíme s andílkem. Děti prožily
pastelové odpoledne, plné aktivního tvoření,
čtení a vyprávění. Vytvářením kresebných témat dojde dle slov autorky k mimořádnému
zklidnění, sebejistotě a rozvoji barevné citlivosti. Samotný tvůrčí proces přináší relaxační
a terapeutické účinky.
V srpnu jsme si připomněli v zaplněné
knihovně 600. výročí úmrtí římského císaře
a českého krále Václava IV. přednáškou profesora Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,
historika PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. Přenesli jsme se společně do 14. století a dozvěděli se, jaký panovník i člověk byl Václav IV.,
jenž zanechal jako bohatý kulturní odkaz
gotického umění především Bibli Václava IV.
zdobenou krásnými iluminacemi. Pan profesor nás rovněž pozval na jím připravovanou

výstavu konanou na počest Václava IV. v Císařské konírně Pražského hradu. Výstava potrvá do 3. 11. 2019.
Dalším zajímavým hostem byl spisovatel, historik PhDr. Vlastimil Vondruška, se kterým
jsme se ponořili do tématu historického románu a autorské inspirace a dozvěděli jsme
se, jaké byly principy středověkého soudnictví a další odborné informace z dějin.
Vzhledem k omezenému prostoru knihovny
a velkému zájmu o společenské akce doporučuji našim čtenářům rezervaci, a to v rezervačním systému na webových stránkách
www.knihovnabrezineves.cz nebo přímo
v knihovně.
Díky dotačnímu programu VISK 3 odboru umění, literatury a knihoven ministerstva kultury naše knihovna získala částku
150 000,- Kč. Částku využijeme pro nákup
vlastních počítačových sestav a programové-

ho vybavení a vytvoření osmi studijních míst,
které rozšíří návštěvníkům služby o možnost
celoživotního vzdělávání a zjednoduší vyhledávání v on-line katalogu. V listopadu bude
zahájen kurz práce na počítači s počítačem,
spojený s tréninkem paměti.
Těšíme se na nová kulturní inspirativní setkání s našimi návštěvníky po prázdninách.
Na čtenáře v knihovně čekají jak knižní novinky, tak bohatý výměnný soubor Městské
knihovny v Praze.


Anna Koudelková
Více informací naleznete na našem webu.

Program Knihovny Březiněves 2019:
30. 9. 2019

19.00

Výchova nevýchovou na téma:
Mají mít děti vše, co si přejí?

Mgr. Jan Vávra

17. 10. 2019

17.30

Petrohrad - jeho památky a pamětihodnosti

Ing. Antonín Horáček a RNDr. Jana
Horáčková

24. 10. 2019

18.30

Povídání o netopýrech

spolek Nyctalus

5. 11. - 10. 12. 2019
vždy v úterý

10.00

Kurz práce na počítači pro seniory - 5 lekcí

Právě teď! o.p.s.

7. 11. 2019

18.00

Duchovní význam vánočních svátků

Ing. Vít Syrový

11. 11. 2019

10.00

Přišel k nám bílý kůň

divadlo Koník

24. 11. 2019

15.00 - 19.00 Předvánoční besídka

Daniela Filipi Simona Koudelková

Rezervace: knihovna@brezineves.cz, tel. 775 062 068

Semínkovna v knihovně Březiněves

O

d 1. října 2019 je našim návštěvníkům k dispozici semínkovna.
Zahrádkáři zde mohou bezplatně
sdílet osivo ze svých zahrádek. Zájemci si
mohou zdarma vybrat semena, o která mají
zájem, a případně přinést semena, kterých
mají nadbytek.
Semena se zabalí do sáčku, nadepíšou názvem, rokem sklizně, případně dobu vysévání. Nepoužívají se semena F1, čili hybridní,
ale semínka adaptovaná na naše podmínky.
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Zájemci o sdílení semínek a semínkaření se
mohou vzdělávat na internetových stránkách
http://gengel.cz
https://seminkovny.com
Semínkovna je k dispozici v otevírací době
knihovny ve středu a v pátek od 15.00
do 19.00 hodin nebo při akcích knihovny.
Anna Koudelková
Více informací naleznete na našem webu.

