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ZPRAVODAJ
BŘEZINĚVESKÝ

 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,
rád bych se v úvodu letošího druhého čís-
la našeho zpravodaje ještě vrátil k tématu, 
o  kterém jsme psali v  čísle předchozím, 
tedy ke  kauze možného rušení „malých 
městských částí“. Chtěl bych vás ubez-
pečit, že hlavní prioritou - mojí a  celého 
zastupitelstva - je udržet Březiněves coby 
samostatnou městskou část. Můžeme být 
právem hrdi na  to, čeho jsme v  uplynu-
lých letech dosáhli, a  dosažené musíme 
chránit. Nejsme v tomto boji sami. Záměr 
magistrátu v  čele s   radním Manhartem 
naráží na  odpor prakticky všech malých 
městských částí. Ty se v zájmu společného 
postupu rozhodly vytvořit Svaz městských 
částí města Prahy, který by se měl stát opo-
rou občanů při vyjednávání s magistrátem.
Podle zákulisních informací by měl být pří-
padný dopad rušení malých městských čás-
tí modelově zkoumán na městských částech 
Praha 6, Praha 8 a Praha 12. Výběr těchto 
tří částí Prahy se nezdá být nahodilým. 
Šestka a osmička by na přidružení zatím sa-
mostatných samosprávných celků v okrajo-
vých částech města vydělaly zřejmě nejvíce, 
zejména pokud jde o prosazování strategic-
kých rozhodnutí. Pokud by k plánovanému 
slučování došlo, těžko by obyvatelé malých 
městských částí byli například schopni na-
dále hájit své zájmy ve vztahu k plánované 
stavbě městského okruhu.
Nezávislost „malých radnic“ není v zájmu 
drtivé většiny pražských politiků pochá-
zejících z „velkých“ stran. To, že musí brát 
ohledy na  zájmy malých městských částí, 
jim komplikuje život; jejich hlavním cílem 
je budování „velké“ kariéry a služba veřej-
nosti je pak často až na posledním místě. 
Ve vedení magistrátu je celá řada politiků, 
kteří nikdy nepracovali v  komunální po-
litice. Politiků, kteří ignorují Evropskou 
chartu místní samosprávy a  „uvědoměle“ 
posilují pozici své politické partaje, která 
je v Praze vynesla k funkcím. 
Je zřejmé, že magistrátu by se dýchalo 
o  mnoho lépe, kdyby do  vývoje nemohli 
prostřednictvím svých volených zástupců 
zasahovat občané malých městských částí. 
Věřte, že se budu ze všech sil snažit, aby 
k takové situaci nedošlo. Musíme mít i na-
dále možnost spravovat své záležitosti sami. 
Byla by věčná škoda o tuto výsadu přijít. 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

Všichni, kdo bydlí v Březiněvsi a pravidelně 
cestují do školy či do práce, se s tím setkávají. 
V dopravních špičkách ve všední dny projíž-
dí Březiněvsí nekončící kolona automobilů, 
ráno  do  centra, odpoledne zpátky. Jedná se 
z drtivé většiny o dopravu osobními automo-
bily především obyvatel středočeských obcí 
ležících na sever od Březiněvsi.

Nárůst dopravy v Březiněvsi
Dramatický nárůst dopravní zátěže Březiněv-
si je patrný od druhé poloviny devadesátých 
let, kdy došlo k  masivním investicím deve-
loperů do  budování rodinných domů v  ob-
lastech těsně sousedících s hlavním městem. 
Březiněves, která leží přímo na spojnici mezi 
Prahou, Neratovicemi, Mělníkem a  Českou 
Lípou, se tak stala intenzivně využívaným 
tranzitním územím. Po  dlouhých, a  v  před-
chozích letech neúspěšných, jednáních se za-
stupitelstvu Březiněvsi v  roce 2004 podařilo 
vyloučit z  komunikací procházejících měst-
skou částí prakticky veškerou kamionovou 
dopravu, s výjimkou sporadického lokálního 
zásobování. Tato změna přinesla výraznou 
úlevu od nejhlučnějších a emisemi nejzatíže-
nějších vozidel, počet projíždějících osobních 

vozů však dále narůstal. Do roku 2010 se tak 
počet vozidel, která denně projíždějí Březi-
něvsí, vyšplhal na téměř 14 tisíc, z čehož více 
než 80 % tvořily osobní vozy.

Obchvat Líbeznic
Nerealistické naděje byly vkládány do výstav-
by obchvatu kolem Líbeznic za  bezmála půl 
miliardy korun, který byl otevřen v  červenci 
2011. Jak opakovaně předpovídali a  přesvěd-
čovali jeho konstruktéři a  investoři, měl při-
mět řidiče, aby pro cesty do oblasti Neratovic 
a Mělníka volili dálnici D8 se sjezdem u Zdib. 
Toto řešení však bylo od začátku diskutabilní 
a po otevření obchvatu se ukázalo, že se zcela 
minulo účinkem. Nejen v případě Březiněvsi, 
ale i  samotných Líbeznic. Řidiči nadále volí 
místo teplické dálnice cestu přes naší městskou 
část a ani zátěž v Líbeznicích se radikálně ne-
zmenšila. Ze strany řidičů jde o čistě racionální 
a  pochopitelný kalkul, cesta přes Březiněves 
je kratší a většinou i rychlejší než alternativní 
dálniční trasa. Data získaná z  elektronických 
měřičů rychlosti umístěných na  obou příjez-
dech do  Březiněvsi  (ze směru od  Bořanovic 

Přes čtrnáct tisíc vozů denně. 
Co s tím?
Dopravní zátěž je jedním z hlavních problémů, se kterými se městská část 

Praha-Březiněves potýká. Dlouhodobým cílem zastupitelů je její výrazné 

zklidnění, kterého lze docílit především převedením tranzitní dopravy 

mimo hlavní komunikaci procházející napříč městskou částí.

pokračování na straně 3

Ulice Na Hlavní, všední den, čas 7.30 foto: Martin Převrátil
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Členové komise veřejného pořádku

proto, že bychom nechtěli pracovat, ale proto, 
že je to tak pro všechny lepší.

Ing. Martin Javorník
zastupitel a člen komise veřejného pořádku 

MČ Praha-Březiněves

I N F O R M U J E M E

Městská část zajistila nadstandardně po dobu 
trvání II. etapy ďáblické skládky .A.S.A. kaž-
doročně přistavení šedesáti velkoobjemových 
kontejnerů od  této společnosti. Nešvarem, 
který často vídáme, je opakované přeplňování 

pravidelně přistavovaných kontejnerů na ko-
munální odpad. Při nakládce takto napě-
chovaných kontejnerů na vozy dochází k vy-
sypání části odpadu, který je následně třeba 
uklidit na  náklady městské části. Přitom by 
stačilo málo, tedy zejména dodržovat pravi-
dla o tom, co do kontejneru patří, a co nikoliv. 
Kontejnery jsou primárně určeny k likvidaci 
většího komunálního odpadu domácností, 
který se nevejde do  běžných odpadních ná-

Komise veřejného pořádku je jednou ze sed-
mi komisí působících v  rámci zastupitelstva 
městské části Praha-Březiněves. Na  první 
pohled by se mohlo zdát, že relativně malá 
a  klidná městská část, jakou je Březiněves, 
nebude mít s dodržováním veřejného pořád-
ku problémy. A že tedy existence samostatné 
komise, která má o dodržování pořádku dbát, 
není zapotřebí. Opak je bohužel pravdou, 
za dobu působnosti komise se totiž na  jejím 
stole objevila celá řada podání. 

Komise z  titulu své působnosti řeší podně-
ty, které přicházejí buď od  samotných obča-
nů, od  úřadů samosprávy nebo od  policie. 
Jednotlivé kauzy musí být řešeny v  souladu 
s  platnými právními předpisy a  ve  většině 
případů vyžadují vyslechnutí všech stran spo-
ru a stanovení zákonného postihu, případně 
návrh jiného řešení sporu. Komise se přitom 
často ocitá v nezáviděníhodné situaci, kdy se 
dotčení občané i  přes opakované výzvy od-
mítají dostavit k  projednání případu, nebo 
jednoduše odmítají přebírat korespondenci, 
která jim je ze strany komise zasílána. Některé 

Kontejnery jsou pro občany,
nikoliv pro podnikatele

dob. Bohužel se často setkáváme s  tím, že je 
využívají fi rmy k tomu, aby se zbavily odpadu 
pocházejícího z podnikání. Proto je třeba při-
pomenout, že každého, kdo kontejner přepl-
ní, může městská část sankcionovat a vynutit 

si úklid jím způsobeného 
nepořádku na  veřejném 
prostranství. Ke  zbyteč-
nému přeplňování ovšem 
přispívají i  sami občané. 
Co do  kontejnerů roz-
hodně nepatří, je jaký-
koliv biologický odpad 
(včetně trávy, listí či vět-
ví), elektrické či plynové 
spotřebiče, samozřejmě 
také žádný nebezpečný 
odpad (chemikálie, au-
tobaterie a  podobně). 
Pokud se někdo potře-
buje zbavit nefunkční 
mikrovlnné trouby, je 
třeba ji naložit a  dovézt 
do  sběrného dvora, kde 

ji bezúplatně převezmou a  zlikvidují. Větve 
lze v období mezi zářím a dubnem skládko-
vat na místě, kde se tradičně pálí čarodějni-
ce. Na drobnou elektroniku a baterie je určen 
zvláštní kontejner umístěný v ulici U Parku. 
V  kontejnerech se také často objevují před-
měty, které lze recyklovat, zejména plasty, 
přitom nádoba na tříděný odpad je většinou 
umístěna hned vedle.

-red-

kauzy tak sice po čase nezbývá než odložit, ale 
i přes zmíněné nástrahy se komisi daří většinu 
případů dotáhnout do uspokojivého konce. 

Na tomto místě pochopitelně nemůžeme zve-
řejňovat konkrétní kauzy, v  obecné rovině 
ale lze říci, že často jsou na programu spory 
vyplývající z  mnohdy malicherných averzí 
mezi sousedy, jindy bývá za konfl iktem alko-
hol nebo obyčejná neúcta a hrubost jednoho 
k druhému.

Svět není dokonalý, občasné sousedské pů-
tky jsou přirozené a  žádné společenství se 
bez nich úplně neobejde. Nejen my, členové 
komise veřejného pořádku, ale s  námi jis-
tě i  drtivá většina občanů by si přála, aby si 
veškeré sousedské spory dokázali mezi sebou 
vyřešit jejich aktéři sami, bez nutnosti povo-
lávat nějaké arbitry či dráby. Dokud však ta-
kovýto ideální stav nenastane (a  těžko se ho 
kdy dočkáme), má komise veřejného pořádku 
ve struktuře úřadu městské části své nezastu-
pitelné místo. Pojďme si tedy alespoň přát, 
aby komise měla co nejméně práce. Ne snad 

Představujeme: Komise veřejného pořádku

 Poděkování

Komise dopravy a životního prostředí dě-
kuje všem spoluobčanům, kteří se sami 
aktivně starají o zatravněné pásy, jež sou-
sedí s jejich nemovitostmi, a to i přesto, že 
pozemky jsou ve vlastnictví hlavního měs-
ta Prahy a  úřad městské části Praha-Bře-
ziněves se je snaží pravidelně několikrát 
do roka udržovat.

V únorovém čísle Březiněveského zpravo-
daje jsme omylem otiskli špatný kontakt 
na jednoho z našich městských strážníků. 
Za chybu se omlouváme. Zde jsou aktuál-
ně platná telefonní čísla:

Kontakt na strážníky 

Městské policie hl. m. Prahy, 

služebna Březiněves, U Parku 140/3:

 Jiří Možkovský tel.: 720 669 400

 Jindřich Rydval tel.: 721 894 536

Na uvedených telefonních číslech můžete 
strážníky kontaktovat každý den mezi 

7.00 a 19.00. Zastihnout je můžete také 
v úředních hodinách ve služebně,
a to každé pondělí a čtvrtek mezi

16.00 a 18.00.

Kontejner .A.S.A. v ulici Ke Zdibům foto: Martin Převrátil

Mgr. Tomáš Sekera

Ing. Martin Javorník

Petr Petrášek
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a  od  Prahy) jasně dokládají, že v  porovnání 
s jarem 2010 (před otevřením obchvatu Líbez-
nic) počet vozů projíždějících Březiněvsí nejen  
neklesl, ale dokonce mírně narostl, viz tabulka. 
Ulicí Na Hlavní tak v průměru projede jedno 
vozidlo každých šest vteřin.

Možná řešení a technická opatření
Pro Březiněves by bylo zřejmě nejlepším ře-
šením vybudování vlastního obchvatu a  sou-
časně zkomplikování průjezdnosti technic-
kými prostředky. Obchvat kolem Březiněvsi 
se plánoval již dříve, najdeme ho dokonce na 
mapách z roku 1931, ale až v roce 2010 se jej 
podařilo zahrnout do územního plánu a zdálo 
se, že nic nestojí v cestě jeho realizaci. Objevil 
se ale vážný problém. Navázání na líbeznický 
obchvat, které bylo navrženo jako systémové 
řešení městskou částí Praha-Březiněves a které 
již dokonce fi gurovalo v územním plánu sou-
sedních Bořanovic, bylo občany této obce a lí-
beznickým zastupitelstvem vetováno. 
Vzhledem k  tomu je nyní v územním plánu 
Březiněvsi schváleno vedení obchvatu vý-
hradně katastrálním územím městské části. 
Nebýt některých parciálních osobních zájmů 
a zbytečného házení si klacků pod nohy, mohl 
být obchvat, který by pomohl nám všem, již 
budován, a to i přes aktuální složitou fi nanč-
ní situaci. Nezbývá, než doufat, že se v  bu-
doucnu najdou peníze a někdo kompetentní 
v Bořanovicích a Líbeznicích, kdo pochopí, že 

propojení obchvatu Líbeznic a Březiněvsi by 
bylo ku prospěchu všech.
Do  doby, než dojde k  trvalému řešení ob-
chvatem, lze uvažovat o zavedení technických 
prostředků, které řidičům průjezd Březiněvsí 
zkomplikují a přimějí je k častějšímu využívá-
ní teplické dálnice. Prvním krokem je vybu-
dování semaforu na křižovatce ulic Na Hlavní 
a U Parku, o kterém jsme již psali v únorovém 
čísle Zpravodaje. Semafory budou sloužit ze-
jména chodcům přecházejícím ulici Na Hlav-
ní, čímž se zvýší jejich bezpečnost. Kruhové 
objezdy, které v podobných případech dokáží 
dopravu „naředit“ a  zbrzdit, u  nás bohužel 
nelze využít, neboť by se na stávající silnici ve-
doucí centrem městské části nevešly. Průměr 
kruhového objezdu, který by účinně brzdil 
přijíždějící vozy, je větší než šířka komunika-
ce. Například v místě křížení ulic Na Hlavní 
a K Březince proběhlo kontrolní měření, které 
potvrdilo, že se do tohoto místa kruhový ob-
jezd vyhovující příslušným normám nevejde.

Návaznost na Líbeznice
Na zprovoznění semaforu v Březiněvsi čekají 
také Líbeznice, které si od něj slibují „vyhná-

ní“ části řidičů na  dálnici a  líbeznický ob-
chvat. Vedle toho se líbezničtí snaží prosadit 
některá vlastní opatření. Vzhledem k  tomu, 
že obcí procházejí dvě komunikace II. třídy, 
usiluje zastupitelstvo o převedení jedné z nich 
do režimu III. třídy. To by umožnilo realizo-
vat technická opatření k  omezení dopravy, 
která jsou na silnicích vyšších tříd nepřípust-
ná (například budování retardérů, zvýšených 
chodníků a podobně). Líbeznice se také do-
datečně snaží o vybudování sjezdu z dálnice, 
který by přímo navazoval na obchvat, nikoliv 
na křižovatku, kde se dnes tvoří kolony.  V pů-
vodním plánu obchvatu Líbeznic totiž nebyla 
tato dopravní návaznost vůbec řešena. Přitom 
případné propojení obchvatu Březiněvsi a Lí-
beznic by nebylo zdaleka tak nákladné jako 
dodatečně požadované přebudování kruho-
vého objezdu, výstavba nájezdových ramp 
na D8 ve Zdibech a podobně. 

O dalším vývoji kolem řešení dopravní situa-
ce v Březiněvsi vás budeme v Březiněveském 
zpravodaji nadále informovat.
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dokončení ze strany 1

Přes čtrnáct tisíc vozů denně. Co s tím?

Průměrný denní průjezd vozidel oběma směry
Osobní
vozidla

Ostatní
vozidla

Celkem

před otevřením obchvatu Líbeznic (1. čtvrtletí 2010) 11 861 2 069 13 930

po otevření obchvatu Líbeznic (1. čtvrtletí 2012) 11 778 2 355 14 133

Vláda České republiky odsouhlasila návrh zá-
kona o majetkovém vyrovnání státu s církve-
mi, jehož předlohu vypracovalo Ministerstvo 
kultury, a  postoupila jej k  hlasování 
v  Parlamentu ČR. Poslanecká sně-
movna hlasy koalice zákon v  úterý 
7. února pustila do druhého čtení. To 
mělo původně proběhnout 2. května, 
avšak vzhledem k vystoupení Věcí ve-
řejných z vládní koalice, a tedy nejisté 
podpoře zákona, bylo jeho projedná-
vání staženo z  programu a  odlože-
no na  červnovou schůzi Poslanecké 
sněmovny. Pokud by aktuální koalice 
ODS, TOP 09 a  bývalých poslanců 
Věcí veřejných soustředěných kolem 
Karoliny Peake (LIDEM) návrh pro-
sadila, byl by postoupen k  hlasování 
do  Senátu. Lze předpokládat, že Se-
nát, ve kterém má těsnou většinu so-
ciální demokracie, by zákon odmítnul. Je pak 
otázkou, zda by koalice našla ve svých řadách 
dostatečnou sílu 101 hlasů, aby veto Senátu 

přehlasovala. Prezident Václav Klaus již dříve 
uvedl, že zákon, bude-li Parlamentem schvá-
len, stvrdí svým podpisem. 

Církve by měly mít nárok zažádat o  navrá-
cení majetku do  jednoho roku od  chvíle, 
kdy zákon vstoupí v  platnost. Žádat přitom 

Majetkové vyrovnání státu s církvemi
je v Parlamentu

bude možné nejen o  majetek zkonfi skovaný 
po únoru 1948, ale například i o půdu zabra-
nou státem podle zákona č. 142 z roku 1947. 

Příslušné úřady a instituce vymezené 
zákonem pak budou mít tři měsíce 
na  to, aby v  jednotlivých případech 
nárok přiznaly či odmítly. 
Lze očekávat, že celý proces se určitým 
způsobem dotkne i nás, neboť na část 
majetku ve správě městské části (jedná 
se o některé nemovitosti a pozemky) si 
činí nárok Suverénní Řád maltézských 
rytířů, který je s  historií Březiněvsi 
spjat. Řád již dříve vedl s  městskou 
částí a  dalšími subjekty soudní spor 
o určení vlastnického práva k řadě po-
zemků a  nemovitostí. Obvodní soud 
pro Prahu 8 však v  roce 2003 žalobu 
maltézských rytířů zamítl a  jeho roz-
hodnutí potvrdil o rok později i Měst-

ský soud v  Praze. Případné schválení zákona 
o církevních restitucích však může vést k vy-
volání nových řízení. -map-

Jednání Senátu Parlamentu ČR foto: MZV ČR
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Po dvou letech vašeho působení v Březiněvsi 
se snad již lze zeptat, jak se vám tu líbí?
Bydlení na  samém okraji Prahy je podle mě 
obecně příjemné ze dvou důvodů. Jednak je 
zde blízko k přírodě, ale zároveň je to do cen-
tra 15 minut autem nebo 30 minut městskou 
dopravou. Spojují se zde výhody klidnějšího 
života na malé obci s lehce dostupnou infra-
strukturou hlavního města.

A pokud jde o vaše podnikání?
Z hlediska naší práce, jejímž cílem je zlepšovat 
fyzickou a potažmo i psychickou kondici na-
šich klientů, nás velmi mile překvapilo, jakým 
způsobem se městská část stará o  sportovní 
vyžití svých občanů. Nabídka je velmi široká, 
jsou zde krásné tenisové kurty, multifunkční 
hřiště, koupaliště, dvě fotbalová hřiště, fi tness 
centrum… To se málokdy vidí i  v  mnohem 
větších městských částech či obcích. A  na-
víc, návštěva těchto zařízení je pro obyvatele 
městské části významně zvýhodněna. 

Jak se vám spolupracuje s  úřadem městské 
části?
Dosavadní spolupráci s představiteli místní sa-
mosprávy považuji za velice korektní a profe-
sionální. Veškeré požadavky z naší strany byly 
vždy zastupitelstvem projednány a  v  rámci 
možností a  platných právních předpisů vyře-
šeny. Všechna vzájemná jednání zatím vždy 
směřovala k jedinému cíli, tedy k zajištění kva-
litního a  dostupného provozu fi tcentra jako 
součásti občanské vybavenosti městské části.

Narazili jste zde také na nějaké překážky?
Na  začátku to nebylo úplně snadné, proto-
že lidé nemají většinou změny příliš v  lásce. 
Po překonání počáteční a celkem pochopitel-
né nedůvěry místních obyvatel v  nový sub-
jekt provozující sportovní centrum jsme se, 

fi tPULS: Nechceme být jen obyčejným fi tcentrem

alespoň z  mého pohledu, dokázali pozitivně 
prezentovat a stali jsme se přirozenou součás-
tí dění v Březiněvsi. Troufám si říct, že dnes 
již máme mezi místními dobré jméno. A my 
sami máme z našeho působení dobrý pocit.
 
Co považujete pro vaši práci za klíčové?  
Pro nás je důležitý osobní přístup ke klientům, 
nesmí to být jen o komerci. Vždy jsme chtěli 
vybudovat prostředí, kde by se lidé cítili dobře 
a dobře víme, že fyzická stránka věci musí jít 
ruku v ruce s tou psychickou. Pokud by klien-
ti cvičili v prostředí, kde se necítí dobře, nebo 
které je jim protivné, nebylo by to k ničemu. 
Další věcí je, že nechceme být pouze jedno-
stranně sportovně orientovaným fi tcentrem. 
Rádi bychom nabídli prostor i dětem a ve vý-
sledku poskytli atraktivní příležitost pro tráve-
ní volného času celé rodiny. Chceme, aby děti 
i  rodiče mohli být spolu a  přitom dělat něco 
pro své zdraví, pro duševní i fyzickou pohodu.

Mimochodem, jsou vašimi klienty spíše míst-
ní, nebo přespolní?
Po dvouletém působení to snad již lze odhad-
nout. Klientela je tvořena asi z  jedné třetiny 
obyvateli městské části Praha-Březiněves. 
Zbylé dvě třetiny klientů za  námi přijíždějí 
z  širšího okolí, a  to jak z   pražských měst-
ských částí, tak z nedalekých obcí Středočes-
kého kraje, tedy z Líbeznic, Bořanovic, Zdib 
a podobně. Cílem ale není jen získání nových 
klientů, zásadní je především udržení těch 
stávajících. Aby se nám to dařilo, nestačí mít 
dobré ceny a  dobré vybavení, ale klíčové je 
personální zázemí, tedy kvalitní, profesionál-
ní, vstřícní a odborně zdatní cvičitelé.

Služby typu fi tness jsou řadou lidí stále ještě 
vnímány jako něco nepotřebného či nadby-
tečného, za co je zbytečné utrácet... 

V dubnu uplynuly již dva roky od chvíle, kdy společnost fi tPULS zvítězila ve veřejné soutěži na pronájem březi-

něveského fi tcentra. O zkušenostech s provozováním studia, nabízených aktivitách i plánech do budoucna jsme 

se bavili s Martinou Richterovou, majitelkou a jednatelkou společnosti fi tPULS.

Tak jistě, každý má právo na  svůj pohled. 
Jsem ale přesvědčená, že cvičení nebo spor-
tování pod odborným dohledem je jedno-
značně správnou investicí, investicí do zdraví 
a psychické pohody. Samozřejmě, že to něco 
stojí, protože my jako provozovatel musíme 
platit fi xní náklady a musí nám zbýt také něco 
na  investice. Pokud jde o  ceny, snažíme se 
k nim přistupovat velmi citlivě. Přímé srovná-
ní cen jednotlivého vstupného mezi provozo-
vateli nemusí být zcela směrodatné, jde o to, 
co vše se za onu cenu nabízí, v jakém prostře-
dí, s  jakým zázemím a podobně. Dovolím si 
přesto tvrdit, že z hlediska kvality služeb jsme 
velmi konkurenceschopní a  naše vstupné se 
přitom pohybuje kolem dolní hranice cen ob-
vyklých v hlavním městě.

Na závěr se chci zeptat, jaké jsou vaše plány 
do budoucna. 
Jak jsem již zmínila, z čistě sportovního centra 
se snažíme vybudovat sportovní a dětské cen-
trum, což byl, a stále je, jeden z našich hlav-
ních záměrů. Zároveň se snažíme vybudovat 
zde pod vedením špičkových lektorů centrum 
bojových sportů, zejména karate a  juda, ale 
také sebeobrany pro muže i  ženy. Nedávno 
jsme naše služby rozšířili o cykloservis a pro-
dej jízdních kol a  aktuálně plánujeme vybu-
dování sauny ve spolupráci s městskou částí. 
Nezbytným faktorem pro udržení kvality po-
skytovaných služeb je neustálé sledování no-
vých trendů v oblasti fi tness a jejich následná 
aplikace do praxe. Je to nikdy nekončící pro-
ces a stále bude co zdokonalovat a vylepšovat. 
To je výzva, která nás stále pohání vpřed.

rozhovor vedl Martin Převrátil

 Nabídka fi tPULS

PRO DOSPĚLÉ - indoor cycling, alpin-
ning, zumba, posilovna, kruhový trénink 
pro ženy, bosu, pilates

PRO DĚTI - Klubíčko (cvičení, říkanky, 
zpěv, hry), minitanečky pro dívky, fl orbal 
pro chlapce, zumbaTOMIC, základy po-
hybových dovedností, narozeninové osla-
vy, sportovní soustředění, prázdninové 
příměstské tábory Pulsík

BOJOVÉ SPORTY - karate, judo, sebe-
obrana (Wing Tsung, Eccrima, Jiu-Jitsu)

CYKLOSERVIS – seřízení, opravy kol 
a prodej značek Superior a STR

K dispozici je fi tbar s   občerstvením pro 
dospělé i děti.

Martina Richterová s manželem foto: fi tPULS
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O dotaci na dokončení ma-
teřské školy, která otevře 
dětem své brány již v  září, 
žádala také MČ Praha–Bře-
ziněves. Předmětem žádos-
ti byla fi nanční podpora 
přístavby další třídy a vlast-
ní kuchyně k  již existující 

dvoutřídce. Ta byla vybudována z  prostředků 
ve  výši 17 milionů korun, které odsouhlasi-
lo předchozí zastupitelstvo na  doporučení 
fi nančního výboru vedeného JUDr.  Petrem 
Hulínským. Odborné útvary Magistrátu hl. m. 
Prahy přitom doporučily přidělit MČ Praha–
Březiněves na dostavbu školky 8 milionů ko-
run. Ještě v pondělí 23. dubna večer doporuče-
ní platilo a zdálo se, že naše městská část dotaci 
získá. Druhý den při zasedání rady však bylo 
vše jinak a Březiněvsi bylo zmíněných 8 mili-
onů bez jasného vysvětlení odebráno ve pro-
spěch jiné městské části. 
Rozdělení rozpočtové rezervy bylo následně 
tématem diskuse a hlasování v Zastupitelstvu 
hl. m. Prahy, které se konalo 26. dubna. Jeli-
kož o  investicích nerozhoduje rada (ta dává 
jen doporučení), ale právě zastupitelstvo 
jako vrcholný orgán města, byly ze strany 
mé i  řady opozičních zastupitelů opakovaně 
vzneseny dotazy vůči radním a  primátorovi 
panu Svobodovi, proč byla MČ Praha-Březi-
něves z dotací na poslední chvíli vyjmuta. Pan 
primátor nebyl schopen jasně a  konkrétně 
vysvětlit, proč i  přes doporučení odborných 
útvarů Magistrátu hl.m. Prahy rozhodla rada 

Rada a zastupitelstvo hlavního města řekly NE

rozšíření školky v Březiněvsi

tak, jak rozhodla, a jací odborníci dotaci Bře-
ziněvsi přes noc nedoporučili. Ve své posled-
ní odpovědi uvedl, že je (parafrázuji) „výsost-
ným právem rady navrhnout zastupitelstvu, 
komu a  jaké prostředky přidělí, bez ohledu 
na doporučení fi nančního výboru a ostatních 
odborných orgánů magistrátu“. Ano, rada má 
skutečně právo jednat podle vlastního uvá-
žení, ale podle mého názoru se zde operuje 
především právem silnějšího, právem toho, 
kdo drží politickou moc. Koaliční zastupitelé 
z ODS a TOP 09 nakonec odsouhlasili rozdě-
lení rozpočtové rezervy tak, jak jim navrhla 
rada, a to i přes odpor opozice. Zmíněné po-
litické strany tak nesou přímou odpovědnost 
za  to, že řada březiněveských rodičů bude 
muset v příštím roce hledat místa pro své děti 
ve školkách mimo městskou část.
Na  celé věci je zajímavé, že řada městských 
částí, jejichž rozpočty jsou mnohonásobně 
vyšší než ten náš, na fi nanční dotace dosáhly. 
Tak například Praze 8 byla přidělena dotace 
ve výši 10 milionů korun. Pro tuto městskou 
část se ale vzhledem k jejímu rozpočtu jedná 
o relativně zbytné prostředky. Důkazem toho, 
že Praha 8 plánuje ve zcela jiných řádech, je 
nedávné odsouhlasení stavby komplexu Nová 
Palmovka, jehož součástí by měla být i nová 
radnice, a do jehož výstavby městská část na-
pumpuje z  našeho pohledu astronomickou 
částku 1,4 miliardy korun. Investici schvá-
lili i  přes protesty z  mnoha stran zastupitelé 
z ODS, TOP 09 a části KSČM koncem minu-
lého roku.

V úterý 24. dubna proběhlo zasedání Rady hl. města Prahy, která doporučila zastupitelstvu způsob rozdělení 

rozpočtové rezervy ve výši 200 milionů korun mezi jednotlivé městské části. Podporu mohly primárně získat 

projekty z oblasti školství.

Obecně vzato, drtivou většinu rezervních 
prostředků, které měly sloužit primárně k bu-
dování nové infrastruktury, radní hlavního 
města přidělili projektům velkých městských 
částí (Praha 1 – 22), vedených převážně ODS. 
Tyto městské části mají přitom základní škol-
skou infrastrukturu již dávno vybudovanou 
a jejich rozpočty se pohybují v řádech stami-
liónů až miliard korun. 
Impuls k  neschválení dotace Březiněvsi po-
dle našich informací vzešel ze strany radních 
za TOP 09. Vyvstává tak otázka, zda se nejed-
ná o součást širší strategie, jejímž hlavním cí-
lem je zrušení malých městských částí a jejich 
sloučení s těmi velkými. Na konkrétním pří-
kladu neschválení dotací na dostavbu školky 
lze podle mého soudu dobře ilustrovat, jakým 
způsobem by Praha 8, vedená rovněž koalicí 
ODS a TOP 09, velmi pravděpodobně hájila 
zájmy a starala se o potřeby občanů Březiněv-
si v případě, že by skutečně došlo ke zrušení 
naší městské části a jejímu přičlenění k libeň-
ské radnici. 
Pokud si kdokoliv chce udělat na věc vlastní 
názor, přepis diskuse, která proběhla v  Za-
stupitelstvu hl. města Prahy dne 26. dubna, je 
k dispozici v plném znění na následující inter-
netové adrese:
http://www.praha.eu/public/b5/
c2/96/1341253_230081_zhmp120426.pdf

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

INZERCE

Pulsíkův letní Pulsíkův letní 
příměstský příměstský 

tábor 

S P O RTOV N Í  A  D Ě T S K É  C E N T R U MS P O RTOV N Í  A  D Ě T S K É  C E N T R U M

U Parku 1, Praha 8-Březiněves, tel.: 775 384 818, 774 271 713, info@fitpuls.cz, www.fitpuls.cztpuls.cz, www.fitpuls.cz

I. turnus 9.-13. červenec 2012
II. turnus 13.-17. srpen 2012

ALPINNING™ • BOSU • pilates • kurzy redukce a formování • ZUMBA • dětské aktivity • indoor cycling • posilovna • masáže

Aplikovaná bojová umění - sebeobrana
(Wing Tsung, Escrima, Jiu-Jitsu)

Wing Tsung se může naučit každý.
Nemusíte být nijak zvlášť sportovně
nebo akrobaticky nadaní. Jelikož
Wing Tsung zohledňuje aspekt tělesné
rozdílnosti vůči protivníkovi, mohou se 
efektivní obraně naučit právě tak muži, 
jako ženy.

každé ÚT a ČT

čiččičitt kkt žžžddýýýýeeee nananan učičičučiučitt kkt kkažažddaždaždýýýý

NOVĚ

Cykloservis, prodej kol Superior, STR Cykloservis, prodej kol Superior, STR 

áábbooáábbo
Baby klubík Pulsík

inzerce_210x99_tisk.indd   1 5/7/2012   10:19:25 AM
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 Kalendář akcí na červen – srpen 2012
2. června Dětský den (od 9.00 do 12.00 na multifunkčním hřišti za úřadem MČ)

15. června Slavnostní zakončení fotbalové sezóny (hřiště TJ Březiněves)

16. června Očkování psů (od 10.00 do 12.00 před budovou úřadu MČ)

25. – 26. srpna 3. ročník fotbalového memoriálu B. Hejny (hřiště TJ Březiněves)

INZERCE

Dlouhodobě dobré vztahy mezi společností 
.A.S.A. a Březiněvsí mají další konkrétní vy-
ústění. Na základě dohody s úřadem městské 
části předala .A.S.A. na konci března fotbalo-
vému oddílu TJ Březiněves bezplatně do  tr-
valého užívání profesionální žací stroj Kubota 

Městská část zajistila fotbalistům 
zdatného pomocníka

GZD 15 II v pořizovací hod-
notě 380  000 korun. Nový 
stroj nahradil dříve použí-
vanou sekačku Star Jet, rov-
něž poskytnutou společnos-
tí .A.S.A. prostřednictvím 
městské části Praha-Březi-
něves. Díky novému trak-
tůrku se zkrátila doba seče-
ní našich dvou travnatých 
fotbalových hřišť přibližně 
na polovinu. Za hlavní vý-
hody stroje Kubota lze po-
važovat výrazně rychlejší 
sečení při zachování maxi-
málních nároků na kvalitu, 
vysokou spolehlivost, nízké 
náklady na provoz a údrž-
bu, možnost manévrování 

s nulovým poloměrem otáčení a hydraulické 
rameno, které umožňuje pohodlné vysypání 
koše s posečenou trávou až do výšky 1,8 met-
ru, tedy přímo do kontejneru.

-map-

VAŠE NÁZORY

Semafory v obci 

potřebujeme
Patřím mezi občany Březiněvsi, které 
velmi potěšila zpráva z  únorového čísla 
Březiněveského zpravodaje, že se v  obci 
chystá vybudování semaforů na  přecho-
dech pro chodce. Samozřejmě, pro ně-
které spoluobčany bude samotná stavba 
dočasně nepříjemná a  omezující, avšak 
mnohem důležitější je dle mého názoru 
chránit bezpečnost zejména dětí a starších 
spoluobčanů, protože v  ranních a  odpo-
ledních dopravních špičkách je velmi ob-
tížné hlavní silnici přejít. Sama jsem byla 
účastníkem dopravní nehody, která se sta-
la na přechodu u zastávky autobusu. Auta, 
jedoucí z obou stran, mě sice na přecho-

du pro chodce dala přednost, ale jedno 
z přijíždějících vozidel nestačilo dobrzdit 
a v plné rychlosti narazilo do stojících aut. 
Kdybych tenkrát včas nezareagovala, od-
hozené vozidlo by mě i kočárek, ve kterém 
jsem vezla syna, porazilo. K  podobným, 
potenciálně zdraví či dokonce život ohro-
žujícím situacím, dochází na našich pře-
chodech poměrně často, a proto budování 
semaforů jednoznačně podporuji.

Blanka Klimpellová
Březiněves 

Nový žací stroj Kubota foto: Martin Převrátil
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GRATULUJEME 
jubilantům

V dubnu, květnu a červnu oslavili či oslaví 
významné životní jubileum tito občané: 

ŠTEFANIE ADAMIKOVÁ

ANNA FIALOVÁ

JANA HORÁČKOVÁ

DANUŠE KOSOVÁ

ZDEŇKA PERNICOVÁ

HANA POZLEROVÁ

BOŽENA SMETANOVÁ

JIŘINA ŠENBAUEROVÁ

HANA TREFILOVÁ

JAN ADAMIK 

PAVEL ŠTEKER 

ANTONÍN VORÁČEK

MČ Praha Březiněves přeje všem 
jubilantům hodně zdraví a osobní 

spokojenosti do dalších let.

V polovině března proběhl historicky první zá-
pis do nově vybudované mateřské školy v Bře-
ziněvsi, která tak od září poskytne ve dvou tří-
dách zázemí přibližně padesátce dětí. 

Podařilo se přitom plně uspokojit poptávku 
po umístění dětí splňujících kritéria pro při-
jetí s trvalým bydlištěm v Březiněvsi. Několik 
zbylých míst bylo poskytnuto dětem žijícím 

Život v mateřské škole
se rozbíhá

Aktuální informace na

www.brezineves.cz

v  okolních obcích či městských částech. Již 
nyní je nicméně zřejmé, že stávající kapacita 
mateřské školky nebude dostačovat náro-
kům, které vyplynou z  demografi ckého vý-
voje Březiněvsi v  následujících letech. Proto 
bude městská část nadále usilovat o zajištění 
fi nančních prostředků na  dobudování ma-
teřské školy, tedy její rozšíření o  další třídu 
a vlastní kuchyni. 
Samotná budova školky již získala zvnějšku 
svoji konečnou tvář, interiéry by měly být 
v  průběhu června vybaveny nábytkem, kte-
rý je vyráběn na míru. Do začátku prázdnin 
by také měly být dokončeny terénní úpravy 

na  pozemku školky, včetně osazení herních 
prvků na  dětském hřišti. Ještě před letními 
prázdninami proběhne v mateřské škole den 
otevřených dveří, na který jsou všichni srdeč-
ně zváni.

-map-
S přispěním Mgr. Martiny Štolcové

již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 16/16 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] 04/11.indd   1 27.4.2011   13:20:48

INZERCE

Interiér MŠ dostává tvář foto: Martin Převrátil

Průčelí mateřské školy foto: Martin Převrátil

Příchod ke třídám foto: Martin Převrátil
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Řehtání a klepání 
Od Zeleného čtvrtka 5. dubna do Bílé soboty jste mohli v ulicích Březiněvsi po-
tkat malé koledníky s dřevěnými řehtačkami a klepači, neklamný to průvodní 
znak probíhajících velikonočních svátků. Klepání a řehtání má podle křesťanské 
tradice nahradit zapovězený zvuk zvonů, které „odletěly do Říma“ po poslední 
večeři Páně.

Vítání občánků
V sobotu 14. dubna se v sále restaurace Pod lipami konalo ve velmi 
příjemné a pohodové atmosféře každoroční vítání občánků. Za pří-
tomnosti starosty městské části Ing.  Jiřího Haramula bylo do  pa-
mětní knihy zapsáno celkem 17 dětí. Všechny dostaly malý dárek 
na památku, maminky pak kytičku. Všem dětem i  jejich rodičům 
přejeme do dalších let hodně štěstí a radosti!

Čarodějnice 2012 
Za  krásného jarního počasí proběhla 30. dubna ve  sportovním 
areálu tradiční slavnost pálení čarodějnic. Jako každý rok se udá-
losti v hojném počtu zúčastnili jak obyvatelé Březiněvsi, tak i řada 
přespolních. Soutěžilo se o  nejlepší čarodějnický kostým, nechy-
běla hudební vystoupení pro děti, kouzelnické představení či kla-
sické opékání špekáčků. Po osmé večerní byla zapálena obří vatra 
a v devět program vyvrcholil ohňostrojem podpořeným speciálně 
sestaveným hudebním doprovodem. Následovala produkce kapely 
KA*RY*NA, která bavila přítomné až do brzkých ranních hodin.

Položení věnce 
U příležitosti sedmašedesátého výročí konce druhé světové války uctili 8. května 
dobrovolní hasiči položením věnce k pomníku v ulici Na Hlavní památku všech, 
kdo obětovali svůj život v boji za vlast v obou největších válečných konfl iktech 
20. století. Na naši minulost, byť tragickou, nesmíme zapomínat, jen tak se totiž 
můžeme v budoucnosti vyhnou chybám, které k válečným útrapám vedly.

Hasiči zasahovali
V dubnu naši dobrovolní hasiči společně s dalšími jednotkami hned dvakrát za-
sahovali u  závažných požárů. V  pondělí 9. dubna pomáhali likvidovat požár 
popelářského vozu na skládce v Praze-Ďáblicích. Vedle samotného vozu hořela 
i  část skládky o  rozměrech cca. 20 x 30 metrů a zásah komplikoval silný vítr. 
K ještě vážnější události došlo 28. dubna v ulici Pod Plynojemem v Praze 8. Požár 
zde zcela zlikvidoval sestavu 72 stavebních buněk a zasáhl i vedle stojící sklad. 
Buňky obývali squateři a příčinou požáru byla zřejmě nedbalost při používání 
otevřeného ohně. Při požáru došlo k těžkému popálení muže, který v nemocnici 
bohužel zraněním podlehl.  -map-  s přispěním Petra Petráška

Koledníci s výslužkou foto: Zuzana Kubinová

Sedmnáct nových občánků s doprovodem foto: Petr Franče

Kouzelník čaruje foto: Zuzana Kubinová

Čestná stráž u pomníku padlým foto: Hasiči Praha-Březiněves

Zásah na ďáblické skládce foto: Milan Paclík, HZS Praha

STALO SE…


