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BřeziněFest
navštívila i primátorka

Nové zastávky u Billy

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 
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ZDARMA

ZPRAVODAJ



Milí spoluobčané,
přátelé Březiněvsi,
blíží se konec roku, a je 
tak myslím ideální čas 
pro připomenutí, co 
se v  naší městské části 
za  posledních dvanáct 
měsíců podařilo. Není 
toho vůbec málo. V  sa-
mém závěru minulého 

roku se nám podařilo s  městem uzavřít dohodu, 
podle které bude Březiněves získávat jako kompen-
zaci za útlum ďáblické skládky do rozpočtu deset 
milionů korun po dobu následujících 15 let. Finan-
cování na příští roky by tak mělo být stabilizované.
Pokračovaly práce na projektování obchvatu Březi-
něvsi městskou společností TSK. Přípravu provází 
řada komplikací, ale věřím, že se obchvatu v příštích 
letech dočkáme. Vzhledem k  neustále narůstající-
mu počtu projíždějících automobilů by si Březině-
ves přeložku nepochybně zasloužila. Průběžně byla 
fi nancována údržba zeleně, například v ulici V Lá-
nech nebo v centrální části ulice Na Hlavní. Přistou-
pili jsme také k částečné obnově úklidové techniky. 
I  letos městská část organizovala letní ozdravný 
pobyt dětí, tentokrát v marocké Saidii. Došlo k mo-
dernizaci zázemí hasičské stanice, která nyní plně 
odpovídá potřebám hasičů.
Nemalé prostředky jsme investovali do  volnoča-
sových aktivit. Na jaře bylo po deseti letech provo-
zu výrazně modernizováno dětské hřiště, nového 
sociálního zařízení se dočkal rekreační rybník. 
Na podzim se podařilo s přispěním hlavního města 
vybudovat pergolu u fotbalových kabin a na střechu 
budovy instalovat fotovoltaiku. V listopadu byla za-
hájena stavba skladu pro tenisový oddíl a techniku 
městské části, i na něj se podařilo získat mimořádné 
fi nanční prostředky. Opravili jsme oplocení u teni-
sových kurtů, které bylo v havarijním stavu. Fotba-
listé získali novou vřetenovou sekačku.
Jednotlivé komise působící při městské části zorga-
nizovaly pro občany celou řadu akcí, namátkou jme-
nujme tradiční pálení čarodějnic, májové slavnosti, 
dětský den, výlety seniorů nebo den s  dechovkou. 
Podařilo se nám úspěšně zvládnout celodenní ro-
dinný hudební festival, který by se příští rok měl stát 
součástí oslav stého výročí vzniku Československa.
Ve chvíli, kdy tyto řádky čtete, by již měl být zastu-
pitelstvem hlavního města schválen nákup statku 
č.p. 14 na rohu ulic Na Hlavní a K Březince, ze kte-
rého hodláme postupně vybudovat sociální a  ko-
munitní centrum Březiněvsi. Pro úspěšný budoucí 
rozvoj městské části to osobně považuji za napros-
to zásadní počin. 
Přeji vám krásné prožití vánočních svátků a úspěš-
ný vstup do roku 2018.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves
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CO NÁS ČEKÁ
v roce 2018

• Získání objektu č.p. 14 do dlouho-
dobé správy městské části, založení 
centra sociálních služeb a zahájení 
poskytování vybraných služeb podle 
potřeb občanů Březiněvsi.

• Zasíťování vybraných pozemků 
v majetku městské části s cílem 
získat fi nanční zdroje na budoucí 
výstavbu základní školy. 

• Výstavba autobusových zastávek 
u nákupního centra (viz samostatný 
článek v tomto čísle).

• Modernizace již existujících zastávek 
MHD.

• Vybudování fi tparku se cvičebními 
prvky pro dospělé v sousedství dět-
ského hřiště.

• Částečná rekonstrukce úřadu měst-
ské části s cílem zajistit bezbariérový 
přístup do objektu a na sociální 
zařízení, včetně vybudování výtahu 
pro hendikepované.

• Organizace kulturně-společenských 
událostí ve stávajícím rozsahu.

• Podzimní volby do zastupitelstva 
městské části a Senátu ČR.

Dlouhodobým cílem zůstává vybu-
dování obchvatu městské části a také 
stavba vlastní základní školy, které 
prozatím brání především nevyjasně-
ná restituční situace kolem pozemků 
v Březiněvsi.

-red-
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následujících akcí:  
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VOLBY 2017

V pátek 21. října a v sobotu 22. října 
proběhly volby do  Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. 

Do dolní komory sněmovny se probojovalo 
rekordních devět politických stran a  hnu-
tí. V  Březiněvsi vyhrálo – podobně jako 
v celé České republice – hnutí ANO Andre-
je Babiše. Rovněž další dvě místa v  pořadí 

odpovídala celostátnímu výsledku: druhá 
skončila ODS a  třetí nováčci ve  sněmov-
ně – Piráti. Výrazně nadprůměrný výsledek 
u nás zaznamenala TOP 09, naopak výrazně 
hůře se dařilo SPD Tomia Okamury, KDU-
-ČSL a  KSČM. Nejvíce preferenčních hla-
sů – celkem 34 – získal od  našich občanů 
Václav Klaus mladší z ODS.

Volební účast byla v  Březiněvsi opět výraz-
ně nadprůměrná, jedna z nejvyšších v Praze. 
Stejně jako v roce 2013 hlasovalo 76 % oby-
vatel městské části. Průměr v celé Praze při-
tom činil 67 %, v celé ČR pak 61 %.
V  lednu nás čekají pro změnu volby prezi-
dentské. O přízeň 8,4 milionů českých voličů 
(z toho téměř tisícovky těch březiněveských) 
bude usilovat devět kandidátů: Jiří Drahoš, 
Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, 
Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhá-
nek, Mirek Topolánek a Miloš Zeman. První 
kolo se uskuteční 11. a  12. ledna, případné 
druhé pak o dva týdny později. V roce 2013 
měl v Březiněvsi i v celé Praze v obou kolech 
nejvyšší podporu Karel Schwarzenberg, ce-
lostátně však zvítězil a  prezidentem se stal 
Miloš Zeman.

-map-

Volby 2017
parlamentní jsou za námi, 
prezidentské nás čekají v lednu 

PRAHA-
-BŘEZINĚVES CELÁ PRAHA CELÁ ČR

ANO 2011 22,5 20,4 29,6

ODS 20,4 16,2 11,3

Piráti 14,0 17,6 10,8

TOP 09 12,5 12,6 5,3

ČSSD 6,1 5,6 7,3

KSČM 5,7 4,6 7,8

SPD – T. Okamura 5,0 5,8 10,6

Starostové a nezávislí 4,4 5,0 5,2

KDU-ČSL 3,9 4,8 5,8

Ostatní strany celkem 5,5 7,4 6,3

Výsledky voleb do PSP ČR 2017 (v %)

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
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Úderem desáté areál ožívá, začínají 
přicházet první hosté, především ro-
diny s potomky. Pro ty jsou připra-

veny Kašpárkovy atrakce, které se nezastaví 
do pozdního odpoledne. Zejména dva bejby-
pankoví holiči, kteří pomocí hřebenů, nůžek 
a laků vytvářejí dětem na hlavách roztodivné 
barevné kreace, jsou neustále v akci. Děti si to 
evidentně užívají, rodiče se trápí otázkou, co 
na to budou říkat v pondělí ve škole pedago-
gové. Vedle holičů tu ale máme i další legra-
ce: obrovskou rajtovací postel, do které se smí 
v botech, střelnici na tenisáky nebo obří bicí, 
které nepřestanou dunět až do západu slunce. 
O hudební kulisu se průběžně stará DJ Vegy 
usazený v Kašpárkově stanu. Dopolední blok 
vrcholí v pravé poledne, kdy na pódium při-
cházejí první interpreti, stále populárnější 
kapela Bombarďák. Ta je primárně oriento-
vaná na dětské publikum, ale svými vtipnými 
nápěvy a komentáři oslovuje i dospělé. Tančí 
se, skáče se, zpívá se, křičí se.

ODPOLEDNE VE ZNAMENÍ RŮZNÝCH 
ŽÁNRŮ A PRO DOBROU VĚC
Před druhou hodinou moderátor Šimon Ka-
lousek společně se starostou městské části 
Praha-Březiněves Jiřím Haramulem festival 
zahajují a program se rozbíhá naplno. Parkem 
voní pečené maso, pije se pivo, v chladnějším 
počasí ale přijde k duhu i grog. Na pódiu se 
postupně střídají skupiny Los Culos se setem 
složeným ze španělských a  latinsko-ame-
rických rytmů, April s  coververzemi hitů 
70. a 80. let a první zlatý hřeb dne, Jan Kalou-
sek se svojí doprovodnou kapelou. Areálem 
zní hity důvěrně známé z rádií, nadšení divá-
ci žádají přídavek.
Součástí festivalu je také benefi ce pro Neo-
natologické oddělení Nemocnice Na  Bulov-
ce. Jeho patronkou je Lucie Borhyová, která 
v  rámci svého projektu LuckyBe dětem po-
máhá získávat fi nanční prostředky na  zlep-
šení úrovně a  vybavení neonatologického 
oddělení. V rohu areálu má LuckyBe vlastní 

stánek, ve  kterém si hosté mohou celý den 
zakoupit speciální charitativní náramky nebo 
přispět do  připravené zapečetěné kasičky. 
Snad i  proto, že je vstup na  festival pro ob-
čany Březiněvsi i  přespolní zdarma, podaří 
se shromáždit jen na drobných darech téměř 
devatenáct tisíc korun. To ale není zdaleka 
vše. Lucie Borhyová a  primář neonatologie 
pan Martin Čihař společně na  pódiu přebí-
rají stotisícový dar z  rukou zástupců fi rem, 
které se výraznou měrou podílejí na rozvoji 
Březiněvsi – společností Euro Development 
a CubeSpace. 

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
Festival probíhá pod záštitou primátorky 
Prahy paní Adriany Krnáčové, která přichází 
po šesté hodině účastníky osobně pozdravit. 
V historii Březiněvsi to je vůbec poprvé, kdy 
ji svou návštěvou ofi ciálně poctil nejvyšší 
představitel hlavního města. Paní primátor-
ka následně v doprovodu starosty navštěvuje 
úřad městské části, kde se koná neformální 
diskuse se zastupiteli. Na pódiu však již tou 
dobou pokračuje hudební program. V  půl 
sedmé berou do rukou nástroje členové čes-
ko-britského uskupení Th e Prostitutes, kteří 
svým energickým setem připravují půdu pro 
hlavní hvězdu večera, kapelu Tata Bojs. Par-
ta seskupená kolem hanspaulských rodáků 
Mardoši a Bublajse nezůstává nic dlužna své 
pověsti jedné z  nejlepších naživo hrajících 

BřeziněFest
navštívila i primátorka
Sobota 16. září 2017, 9.00, park sv. Jana Nepomuckého 
v Březiněvsi. V poměrně chladném a zamračeném ránu technici 
věší na velké pódium, které tu vyrostlo přes noc, poslední světla 
a plachty s logem festivalu. Stánkaři plní lednice pitím a jídlem, 
březiněveští hasiči instalují zábrany kolem sochy světce. 
Areálem tlumeně pobroukávají mobilní generátory.
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

českých kapel současnosti a před zaplněným 
parkem naplno rozjíždí svoji show. Propo-
jení perfektního zvuku, úžasného nasvícení 
pódia, chytlavých melodií a  Mardošových 
textů plných slovních hříček je místy až dech- 
beroucí. Osmdesát minut, které Tatáči stráví 
na  pódiu, uteče jako voda. Ve  21.59 je do-
konáno, noční klid dodržen. Návštěvníci, 
kterých se v parku během dne vystřídalo od-
hadem na  patnáct stovek, dopíjejí poslední 
drinky a spokojeni se rozcházejí nebo rozjíž-
dějí ke svým domovům.
BřeziněFest 2017 je minulostí. 
Ať žije BřeziněFest 2018!

PODĚKOVÁNÍ
Sluší se poděkovat těm, kteří se o  festival 
zasloužili. Bez peněz to samozřejmě nejde, 
o financování se podělila městská část s hlav-
ním městem. Zcela klíčoví jsou ale nadšení 

lidé ochotní přiložit ruku k dílu. Poděkování 
proto patří březiněveské kulturní komisi, jejíž 
členky si vzaly na starost chod zákulisí festi-
valu, asi půltuctu dalších dobrovolníků, kteří 

se starali o  všechno možné, a  v  neposlední 
řadě našim hasičům, kteří se podíleli na vy-
budování a úklidu areálu a zároveň plnili roli 
pořadatelské služby. -map-

Kašpárkovy atrakce nenechaly klidným ani jedno dítě foto: Jakub Joachim

Jan Kalousek na BřeziněFestu foto: Jakub Joachim

Bejbypunkový holič v akci se nezastavil po celou dobu festivalu foto: Jakub Joachim

Ing. Jiří Haramul a Mgr. Adriana Krnáčová, MBA zdraví návštěvníky festivalu foto: Jakub Joachim

Předání šeku Neonatologickému oddělení FN Bulovka s patronkou Lucií Borhyovou foto: Jakub Joachim
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STALO SE

DECHOVKOVÝ FESTIVAL

SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V  sobotu 9. září se u  nás konal první de-
chovkový festival. Sociální komise tak myslí 
na naše seniory, kteří si po celoživotním pra-
covním nasazení zaslouží také trochu odpo-
činku a zpříjemnění svých dnů.
Akce se konala na  terase místní restaura-
ce Trattoria Famiglia, proto obavy z  počasí, 

které nebylo začátkem září nijak valné, byly 
na místě. Naštěstí nám nebesa přála a celý den 
byl slunečný s příjemnými dvaceti stupni.
Program byl daný a celkem se vystřídaly tři 
dechové kapely. První nastoupila v plné pará-
dě Kladenská heligonka a zábava začala. Mís-
ta se začala rychle plnit a rozezněly se známé 
písně, mnohdy za doprovodu návštěvníků.
Druhým bodem programu byla kapela Vyso-
činka. Volba byla přímo vynikající, protože to 
senioři pěkně roztočili a to nejen zpěvem, ale 
i tancem.
O  poslední vystoupení se postarala kapela 
Strahovanka. Pod taktovkou pana Adámka 
se mohli všichni zaposlouchat do  krásných 
starých melodií a  zazpívat nádherné české 
písničky, které přežívají i staletí, až do večer-
ních hodin. 

První dechovkový festival se nesl ve znamení 
dobré atmosféry a  nadšení z  nové události. 
To dokazovaly úsměvy všech přítomných 
a  jejich smutek při ukončení. Po  tomto pří-
jemně stráveném dni se všichni těší na další 
ročník.

Zdeňka Maděrová, předsedkyně sociální 
komise MČ Praha-Březiněves

V poslední říjnový podvečer uspořádaly člen-
ky komise kultury a školství za pomoci členů 
Sboru dobrovolných hasičů tradiční lampió-
nový průvod.  Ani studené počasí neodradilo 
děti, aby se za doprovodu rodičů a prarodičů 
zcela nebojácně vrhly do tmy. V tento světél-
kující večer se v  ulicích Březiněvse společně 

procházelo na  150 účastníků akce a  k  vidě-
ní byly různé druhy lampiónů od  klasických 
svíčkových po  moderní žárovkové. V  prů-
běhu cesty na  děti i  jejich doprovod čekala 
strašidla, která je byla přes svůj nevábný zjev 
připravena obměkčit dobrotami. Vycházelo se 
u místní mateřské školy. Pokračovalo se přes 
ulici Na Hlavní a zřejmě největší zábava čeka-
la na děti v parku sv. Jana Nepomuckého, kde 
celá akce skončila. Všechny děti si kromě vel-
kého zážitku odnesly i malé tematické dárky.
Fotografie z průvodu si můžete prohlédnout 
na webových stránkách MČ Březiněves.

-ljk-

Již 11. ročník Svatomartinské zábavy pořádané fotbalisty TJ Bře-
ziněves nalákal do pizzerie Trattoria Famiglia přes 70 účastníků. 
Hudební doprovod zabezpečila osvědčená kapela Karyna, která se 
v Březiněvsi cítí jako doma. Stoly byly plné jídla, brzy se zaplnil 
i parket tanečními páry. Již tradičně pořadatelé připravili pro ná-
vštěvníky zábavnou soutěž v rychlosti přendavání kelímků. Bohatá 
tombola odstartovala ve  22.00 a  trvala celou hodinu. Pořadatelé 
zajistili ceny v hodnotě přes 25 tis. Kč. Hlavní cenou byl víkendový 
pobyt na Šumavě. Kdo nebyl, prohloupil, ale může se těšit příští 
rok na další ročník.

Tomáš Bezpalec

V neděli 29. října se konalo v prostorách re-
staurace Trattoria Famiglia letošní vítání ob-
čánků, kterého se zúčastnilo sedm dětí s rodi-
nami. Nálada byla sváteční. Po  proslovu sta-
rosty městské části Ing. Jířího Haramula došlo 
k  samotnému aktu, tedy k  podpisu rodičů 
a dalších příbuzných do kroniky a k předání 
pamětního dárku pro děti. V letošním roce to 

byl zlatý gravírovaný přívěsek. Každá z mami-
nek dostala rudou růži, která symbolizuje lás-
ku. Máme velkou radost z toho, že v Březiněvsi 
přichází na svět mnoho dětí a že rodiče mají 
o tradici vítání občánků stále zájem. Všem dě-
tem přejeme, ať se jim v životě daří.

Zdeňka Maděrová, předsedkyně sociální 
komise MČ Praha-Březiněves

LAMPIÓNOVÝ 
PRŮVOD 

 foto: Martin Převrátil

 foto: Martin Převrátil

 foto: z archivu fotbalistů TJ Březiněves

 foto: Martin Převrátil
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STALO SE

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

VÝLET SENIORŮ DO HOŘOVIC

Vánoční svátky jsou za dveřmi a za námi je 
druhá adventní neděle. Stříbrný smrk na-
cházející se před budovou Úřadu MČ Praha- 
-Březiněves od  loňského roku opět o  něco 
povyrostl a k jeho ozdobení bylo třeba o něco 
více ozdob. V tomto čase se občané Březině-
vsi scházejí na  již tradiční slavnosti, která 
nese název Rozsvícení vánočního stromu. 
Ani letošní rok nebyl výjimkou, a tak se v so-
botu 2. 12. konalo společné setkání v příjem-

né atmosféře. O nabitý program se postaraly 
děti z MŠ, Divadlo  Studna a divadlo Paleček.
Troubené koledy a Podřípský žesťový kvintet 
vytvořily hřejivou atmosféru Vánoc v mrazi-
vém počasí. Samotný akt rozsvícení vánoční-
ho stromu byl již tradičně doprovázen živým 
betlémem. A co by to bylo za začátek adven-
tu bez Mikuláše s  andělem doprovázenými 
čerty, kteří vyvolali u  přítomných nefalšo-
vaný strach, a to nejen u dětí, ale i u rodičů.  
Mikuláš s andělem mírné rozčarování velmi 
snadno rozptýlili díky připraveným dobro-
tám a  drobným dárkům. V  průběhu celého 
odpoledne byly pro děti k dispozici vánoční 
dílničky, kde si mohly vyrobit malé dárky, 
upomínkové předměty a  také napsat dopis 
Ježíškovi. Pro dospělé byly připraveny trhy 
s  tematickým sortimentem a  občerstvením. 
Posledním bodem programu byla ohnivá 
show, která ukončila venkovní program. Zá-
jemci se mohli přemístit do  prostor restau-
race Trattoria Famiglia, kde byla připravena 
kapela Strahovanka, která rozezpívala sál ko-
ledami v rytmu dechovky. Příjemné odpoled-
ne připravily členky komisí kultury a školství 
a sociální ve spolupráci s našimi hasiči.
 -ljk-

V sobotu 14. října pořádala sociální komise 
výlet seniorů, tentokrát na  Hořovický zá-
mek. Výletníci zaplnili náměstí před radni-
cí MČ Březiněves, přálo i počasí. Příjemně 
strávený den mohl začít.
Prohlídka zámku byla rozdělena na  dva te-
matické okruhy. Historie zámku a jejich oby-
vatel znázorněná expozicí obrazů a  fotografi í 
a  historické hračky, které svou nadčasovostí 
překvapily nejednoho návštěvníka. Prohlídka 
zámku byla zakončena sladkou tečkou v míst-
ní kavárně. Následně jsme se přemístili do ne-
dalekého penzionu Ranch, kde na nás již čekal 
oběd v krásně prostřeném salónku. Po obědě 

byla pro zájemce možnost prohlídky celého 
ranče. K zhlédnutí byly jak parkury a stáje, tak 
i venkovní výběhy s koňmi a prostory pro po-
řádání různých soutěží a výstav. Komu se ne-
chtělo procházet po  ranči, využil nádhernou 
terasu k odpočinku a k příjemnému posezení. 
Domů se všichni vraceli spokojeni.
Vhledem k tomu, že výlety seniorů mají vel-
ký úspěch, připravujeme již nyní program 
na příští rok. Můžete také se těšit na jednu vel-
kou novinku, o které prozradíme víc v březno-
vém čísle zpravodaje.

Zdeňka Maděrová, předsedkyně sociální
komise MČ Praha-Březiněves

GRATULUJEME 
jubilantům

V prosinci 2017 oslavili či oslaví významné 
životní jubileum tito naši spoluobčané:

VÁŽENÝ PAN
JOSEF KRATOCHVÍL

VÁŽENÁ PANÍ
MARIE VOJTĚCHOVÁ

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

let.

Firma zabývající se nakládáním s odpady
PŘIJME pro pracoviště v Praze 8-Ďáblicích,

Ďáblická 791/89 (areál skládky)

Požadujeme: ukončené základní vzdělání • spolehlivost 
• ochotu manuálně pracovat od brzkých ranních hodin 

• fyzickou zdatnost • nástup: ihned / dohodou                                 

Nabízíme: možnost dlouhodobé spolupráce • zázemí stabilní 
společnosti • stravenky plně hrazeny fi rmou (1.500 Kč/měs.) • systém 

fi remních benefi tů (13. plat, 5 týdnů dovolené, dárkové poukazy)

Kontakt: p. Kurka nebo p.Trnka
tel: +420 283 061 381 (384)
Petr.Kurka@fcc-group.cz
Radek.Trnka@fcc-group.cz
nebo se dostavte osobně: Po-Pá (8:00-14:00)

ZÁVOZNÍK - POPELÁŘ

INZERCE

OZDRAVNÝ POBYT 2018 
V LETOVISKU CAORLE
Na základě rozhodnutí zastupitelstva

MČ Praha-Březiněves bude
Úřad MČ Praha-Březiněves opět

organizovat ozdravný pobyt pro děti. 
Cílová destinace, italské Caorle,

je osvědčenou volbou.

Termín zájezdu je od 29. 6. 
do 8. 7. 2018, ubytování 

v tříhvězdičkovém  hotelu Catto – 
Suisse. Doprava autobusem.

Máte-li zájem, uzavírka přihlášek je 
21. 12. 2017.

Veškeré informace naleznete na webových 
stránkách MÚ Březiněves.

Kalendář akcí
– zveme Vás

24. 2. 2018 Masopustní průvod + zábava
25. 2. 2018 Maškarní pro děti

 foto: Zdeňka Maděrová
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Od listopadu loňského roku jste měli 
možnost zasílat zastupitelům SMS 
zprávy v případě, že např. řidič auto-

busu nezastavil cestujícím v zastávce. Dalším 
častým podnětem bylo zpoždění autobusu. 
Dokonce řešíme stížnost jednoho mladíka, 
který vystoupil z autobusu, aby uvolnil mís-
to vystupujícím osobám. Když chtěl znovu 
nastoupit, řidič ho již nepustil. Byl to úmysl 

nebo situace, kterou řidič přehlédl? Nevíme. 
Každopádně se na ni pokoušíme upozornit. 
Původní záměr byl sledovat stav cca tři mě-
síce tak, abychom zjistili, jakou kvalitu na-
bízí nově zavedené linky v  rámci projektu, 
na  kterém spolupracovala Praha se Středo-
českým krajem. Shromážděné stížnosti jsme 
předali zodpovědným pracovníkům spol. 
Ropid. Na  následné společné schůzce pořá-
dané v Březiněvsi jsme stížnosti řešili. O vý-
sledcích jsme Vás informovali v  březnovém 

čísle Březiněveského zpravodaje. Průzkum 
měl tímto skončit. Vzhledem k tomu, že i na-
dále zasíláte příspěvky k této problematice (a 
upřímně Vám za to děkujeme), pokračovali 
jsme ve sběru Vašich připomínek a podnětů 
a znovu jsme zástupce regionálního doprav-
ce kontaktovali a požádali jsme o vyjádření. 
Několik žádostí již bylo vyřízeno a my Vám 
nabízíme krátký přehled odpovědí.

30. 10. STÍŽNOST NA NEPROVEDENÍ 
SPOJE LINKY 348 V 6:05
Spoj zajištěn se zpožděním 14 minut klou-
bovým vozem ev. č. 9930, který tak obsloužil 
zastávku Březiněves bohužel až v  6:19 (viz 
příloha 348), a  to prakticky shodně s násle-
dujícím spojem pravidelného odjezdu v 6:15. 
Mezitím projíždí jen plně obsazený vůz 8155 
na  lince 369, jehož řidič informoval dispe-
čink o  nepobrání cestujících zprávou z  pa-
lubního PC.

PROJETÍ ZASTÁVKY NA BOLESLAVCE 
SPOJEM LINKY 369, ODJ. DLE JŘ 6:09
24. 10. byl spoj zajištěn záložním vozem 
8049, který v zastávce Na Boleslavce zastavil, 
v 6:12:49 se hlásí z prostoru zastávky s rych-
lostí 0 km/h.
31. 10. byl spoj zajištěn vozem 8155, který za-
stávku projel, ovšem dispečink přijal toho dne 
z vozu zprávu o přeplněném spoji. Je pravda, 
že kapacita uvedeného spoje je při vjezdu 
do Prahy na hraně. Několikrát jsme spoj kon-
trolovali, zda nedochází k svévolnému jedná-
ní řidiče. Ve dnech, kdy byl vůz kontrolován 
skrytou kontrolou, zastávky v  Březiněvsi po-
každé obsloužil. Jednou byl zaplněn stojícími 
cestujícími včetně uličky v zadní části vozu.

UJETÍ CESTUJÍCÍMU SPOJEM LINKY 368
 Tuto stížnost předáváme k vyřízení s řidičem 
dopravci této linky, společnosti ČSAD Střed-
ní Čechy.

Další nezodpovězené dotazy týkající se kva-
lity poskytovaných služeb budeme urgovat 
a vzhledem k tomu, že dostáváme pravidelně 
několik podnětů měsíčně, rozhodli jsme se, že 
v tomto monitoringu budeme pokračovat.

Upozorňujeme na  změnu kontaktu.  Pro za-
slání nových  informací  použijte e-mailovou 
adresu: info@brezineves.cz  Zaměstnankyně 
úřadu budou Vámi zaslané podněty zpraco-
vávat a přeposílat zástupci Ropidu.

Zdeněk Korint, předseda komise dopravy
MČ Praha-Březiněves

INFORMUJEME

Výsledky monitoringu
PŘÍMĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

Občané Březiněvsi mířící do našeho nákupní-
ho centra (BILLA, KIK, TETA, Lékárna Salfa, 
Tabák Valmont a Akvazoo) budou mít v do-
hledné době možnost využít dvě nové autobu-
sové zastávky v těsné blízkosti obchodů. Počí-
talo se s nimi již při budování centra a nyní se 
konečně dostaly do  plánu investic Technické 
správy komunikací hl. m. Prahy. Výstavba za-
stávek by měla proběhnout v roce 2018.

Zdeněk Korint
předseda komise dopravy

MČ Praha-Březiněves

Rozšíření kapacity 
stávajícího vodovodního 
řadu
V roce 2018, pravděpodobně na jaře, dojde 
k dokončení stavební akce, která do Březi-
něvsi přivede více pitné vody. Zastupitelstvo 
MČ Praha-Březiněves vyjednalo se spol. 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
navýšení kapacity stávajícího vodovodní-
ho řadu. Potrubí o velikosti DN 300 bude 
zárukou toho, že i  v  letních měsících při 
zvýšením odběru budou občané Březiněvsi 
zásobováni dostatečným množstvím vody.

-red-

Plány 2018 - zastávka Billa

Ilustrační foto foto: Martin Převrátil
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V roce 2016 byla zrekonstruována ga-
rážová stání pro novou techniku, letos 
přišlo na řadu zázemí zbrojnice. Re-

konstrukcí prošla kancelář, zasedací místnost 
i kuchyně, současným potřebám nevyhovují-
cí 30 let starý nábytek byl vyměněn za nový. 
Po  dobu rekonstrukce byla naše jednotka 
přestěhována do garážových stání a pracovala 
v provizorním režimu, její akceschopnost však 
nebyla omezena. Změnu k lepšímu jste ostat-
ně mohli zaznamenat i vy sami během voleb 
do Poslanecké sněmovny. Praktické a důstojné 
zázemí je pro hasiče nezbytností. Při vyhlášení 
pohotovosti ze strany  Operačního střediska 
HZS hl. m. Prahy totiž musejí být připraveni 
k výjezdu a může se stát, že na  stanici stráví 
i několik dní v kuse.
 Petr Petrášek, Hasiči Praha-Březiněves

Během noci vítr značně zesiloval a v tuto 
dobu byla na  naší stanici připravena 
dvě družstva hasičů. K  ránu se však 

povětrnostní podmínky zlepšovaly a zdálo se, 
že pohotovost bude brzy ukončena. Nastal ale 
pravý opak, po osmé ranní vichřice začala na-
bývat na síle a změnila se v orkán, který dostal 
jméno Herwart. Sílu této cyklóny pocítili oby-
vatelé velké části republiky včetně Prahy a Bře-
ziněvsi. První výjezd na sebe nenechal dlouho 
čekat a od té chvíle jsme se nezastavili až do ve-
černích hodin. Řešili jsme zejména polámané 
a vyvrácené stromy na komunikacích, chodní-
cích a dokonce i na vozidlech. Pomáhali jsme se 
zabezpečením utržených střech či poražených 
plotů. Během zásahů vše fungovalo, jak má, 
nikdo nebyl zraněn a  ani technika neutrpěla 
žádné škody. Jako velitel musím konstatovat, 
že jsem na kluky velmi hrdý. Odvedli perfektní 
práci, při které je jedinou jejich odměnou dob-
rý pocit z pomoci ostatním a možnost pracovat 
s profesionálním vybavením.

Petr Petrášek, Hasiči Praha-Březiněves

Zmínit musím ještě jeden velmi ne-
standardní zásah, jehož jsme byli 
součástí. V  neděli 19. listopadu 

ve  12.28 hodin byla z  KOPIS HZS Praha 
naše jednotka vyslána jako mezikrajská 
výpomoc k  rozsáhlému požáru Motorestu 
4 kameny. Ten se nachází poblíž Hlavence 
na  dálnici D10 ve  směru na  Prahu a  těsně 
sousedí s  čerpací stanicí. Po  pár minutách 
od  poplachu naše jednotka vyrazila v  pl-
ném počtu 1+5 s  technikou CAS 30 Sca-
nia. Po příjezdu na místo události jsme byli  
ihned nasazeni na hasební práce, které pro-
bíhaly v  dýchací technice. Zajišťovali jsme 
také dodávku vody na požářiště. Jednalo se 
o velmi náročný zásah, který stál mnoho sil 
všechny zúčastněné jednotky. Patří jim za to 
velký dík. Po  téměř sedmi hodinách byla 
naše jednotka na místě události vystřídána 
a vrátila se zpět na stanici, kde byla po dopl-
nění vybavení opět uvedena do akceschop-
ného stavu.

Petr Petrášek, Hasiči Praha-Březiněves

NOVĚ zrekonstruované 
prostory hasičské zbrojnice

ORKÁN Herwart POŽÁR 
motorestu 
u Hlavence

INFORMUJEME

Městská část se dlouhodobě snaží o vylepšení zázemí pro členy našeho Sboru 
dobrovolných hasičů, který pomáhá březiněveským občanům v nouzi a reprezentuje 
nás po celé Praze a Středočeském kraji.

28. října v 19.00 byla naší 
jednotce vyhlášena pohotovost 
z důvodu očekávané silné 
vichřice na většině území ČR. 

Zázemí Dobrovolného sboru hasičů MČ Praha-Březiněves prošlo rekonstrukcí foto: Hasiči Praha-Březiněves

Spoušť po orkánu Herwart foto: Hasiči Praha-Březiněves

Likvidace požáru u Hlavence foto: Hasiči Praha-Březiněves
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Když se Tomáš Bezpalec, člen komise 
mládeže Pražského fotbalového sva-
zu, v minulé sezoně na jaře dozvěděl, 

že se uvažuje o  založení Ligy Gentlemanů 
pro hráče nad 40 let, jen se zasmál. „Ale ta 
myšlenka se mi moc líbila,“ říká. „V březině-
veských podmínkách mi to přišlo jako reálné, 
i když dát dohromady kluky, kteří kdysi hráli, 
nebo se chtějí jen hýbat, nebylo jednoduché.“ 
V  první vlně se přihlásilo jen devět hráčů. 
A tak přišel druhý pokus, tentokrát v podo-
bě dobrovolného fotbálku. Výsledek? Dvacet 
lidí na  hřišti a  šest omluvenek s  dovětkem, 
že fotbálek nestihli, ale pro sezonu se s nimi 
může počítat. Bezpalec k  tomu říká: „Pozá-
pasové pivo v místní pizzerii mě utvrdilo, že 
budeme fajn parta, co se chce fotbalem bavit. 
Spojovacím článkem je fotbal jako takový, 
ale drtivá většina kádru má zároveň spojitost 
s  Březiněvsí. Máme mezi sebou místosta-
rostu, oba spolumajitele pizzerie, tatínky 

od  mládežníků, bývalé hráče, ty současné 
z  béčka, mládežnické trenéry, dobrovolné 
hasiče, funkcionáře i místní, kteří dříve fotbal 
oficiálně nehráli.“
Do sezóny vstoupili gentlemani plni nadšení 
a odhodlání, do reality je ale vrátily první tři 
zápasy, které skončily prohrou a nelichotivý-
mi čísly na straně obdržených branek. Soupe-
ři vzali soutěž velmi prestižně a březiněveský 
koncept založený na pohodové zábavě a pří-
ležitosti pro všechny na soupisce bez ohledu 
na  jejich výkonnost, vzal za  své. Přesto se 
podařilo udržet týdenní tréninkový cyklus 

a dokonce k týmu „povolat“ bratry Macháč-
kovy, hráče áčka. A hned z toho byly dvě vý-
hry. Posledním zápasem bylo vyhecované, leč 
v gentlemanském duchu hrané derby s Ďábli-
cemi, které tým prohrál. Tomáš Bezpalec uza-
vírá: „Konečné 4. místo znamená, že březině-
veští gentlemani budou v příští sezóně účin-
kovat ve 3. lize. A  je to dobře, protože nám 
to umožní užívat si ‚na stará kolena‘ zábavy 
ze hry a zároveň se můžeme pokusit v rámci 
našeho konceptu postupně zlepšovat.“

-tob-

Do nové fotbalové sezóny 
vstoupila TJ s novou kategorií 
Gentlemanů. Kde se vzala?

GENTLEMANI  nastupují!

V Březiněvsi jsou celkem čtyři autobu-
sové zastávky. Březiněves (nástupní 
směr Ládví a konečná směr z Ládví) 

a Na Boleslavce (směr Ládví a směr Bořanovi-
ce, Líbeznice). Další nové dvě zastávky vznika-
jí u nákupního střediska. O těch ale na jiném 
místě zpravodaje. Pouze dvě ze čtyř stávajících 
zastávek jsou zastřešené. V  obou těchto pří-
padech se jedná o starší přístřešky. Další dvě 
zastávky, které nemají přístřešek, nenabízí 
cestujícím možnost schovat se před deštěm 
a  sněhem. Vzhledem k  těmto skutečnostem 
se zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves roz-
hodlo, že tuto situaci změní. Na  posledním 
zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo 
v  rámci poptávkového řízení architektonický 
návrh – studii realizovatelnosti řešení zastávek 
MHD. Do konce roku bychom měli mít studii 

zahrnující návrh zpracování stavebních úprav 
zastávek MHD, posouzení stávajícího stavu, 
zajištění projednání a  zajištění souhlasných 
stanovisek DOSS se studií. 
Kromě zastávek bude studie posuzovat také 
architektonický návrh okolí zastávek. Zaměří 
se i mimo jiné na propojení prostoru zastáv-
ky Březiněves s  prostorem pomníku. Ces-
tujícím chceme nabídnout možnost využití 
moderních technologií. Studie bude počítat 
s „chytrými“ lavičkami (wi-fi, možnost dobí-
jení). Do praxe bychom chtěli převést i návrh 
na pořízení LCD nástěnky. 
A  samotná realizace? Vše bude záležet 
na rychlosti získání dalších nezbytných povo-
lení, např. stavebního povolení. Věříme však, 
že nových zastávek bychom se mohli dočkat 
již v roce 2019, nejpozději pak v roce 2020.

Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves rovněž 
usiluje o  pořízení nového multifunkčního 
stroje, jenž najde uplatnění v komunální ob-
lasti. Díky externímu zaměstnanci, který ob-
sluhuje multifunkční stroj Egholm, jsme ne-
závislí na společnostech provádějících pro hl. 
m. Prahu úklid sněhu z chodníků. Pořízením 
dalšího a většího stroje bychom chtěli nabíd-
nout obyvatelům naší MČ i  rychlejší a  kva-
litnější údržbu ulic. V  praxi by to vypadalo 
tak, že v zimním období by v případě potřeby 
ve  stejnou chvíli Březiněvsí projížděly dva 
stroje najednou. Jeden by uklízel chodníky, 
druhý ulice. Plánován je nákup takového za-
řízení, které umožní celoroční využití. Stroj 
by měl být schopen udržovat zelené plochy 
a také veškerá prostranství. Vyměnitelné ná-
stavce zajistí to, že strojem bude možno např. 
sekat trávu, sbírat listí, štěpkovat a mulčovat, 
uklízet sníh. Obsluha by mohla být zajištěna 
takříkajíc z vlastních zdrojů. S nabídkou vý-
pomoci v  případě potřeby již přišel zástup-
ce SDH Březiněves. Tradičně musí pořízení 
předcházet výběrové řízení tak, aby byly spl-
něny veškeré zákonné požadavky.   

Zdeněk Korint
Předseda komise dopravy

MČ Praha-Březiněves

Nové zastávky a nový 
MULTIFUNKČNÍ STROJ 
pro komunální úklid

INFORMUJEME

 foto: archiv fotbalistů TJ Březiněves
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SPORT

TJ BŘEZINĚVES SE BLÍŽÍ K HRANICI 
400 AKTIVNÍCH ČLENŮ
Počet členů TJ je v současné době nejvyšším 
v  historii. Pokračující trend v  nárůstu člen-
ské základny svědčí o dobře odváděné práci 

zejména trenérů a  všech jejich pomocníků. 
Máme radost z  toho, že k  nárůstu přispěly 
svým úsilím všechny oddíly naší tělovýchov-
né jednoty. Kapacity našich sportovišť jsou 
téměř vyčerpány, přesto se snažíme posouvat 
kvalitu sportovních služeb vpřed. V letošním 
roce se můžeme pochlubit výstavbou pergoly 
u budovy TJ, střecha této budovy byla osaze-
na fotovoltaickými články, které pomáhají se 
zvýšenou spotřebou elektřiny. Dále se může-
me chlubit probíhající výstavbou technické-
ho zázemí pro členy tenisového oddílu. Díky 
práci zastupitelstva, které získalo mimořádné 
prostředky uvolněné z Magistrátu hl. m. Pra-
hy, získali fotbalisté do užívání novou vřete-
novou sekačku a  aktuálně probíhá výměna 
starého oplocení tenisových kurtů za nové. 
 
FOTBALOVÝ ODDÍL MÁ ZA SEBOU 
PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY
S  koncem podzimu můžeme směle říct, že 
fotbal v  Březiněvsi má za  sebou úspěšnou 
část roku. Do sezóny 2017/18 vstoupilo sedm 
mládežnických týmů. A-mužstvo po  dvou 
sezónách v  1.A třídě obhajuje bronzovou 
příčku a  v  polovině soutěže je na  úžasném  
1. místě, B-mužstvo ve své druhé sezóně hraje 
vyšší soutěž než v  loňském roce, 2. třídu, 
a  nyní je na  9. místě tabulky. Svou úvodní 
sezónu má za  sebou i  naše nové mužstvo 
Gentlemanů (hráči nad 40 let), které ve  své 
kategorii obsadilo 4. místo a na jaře si zahraje 
3. ligu. Fotbalový oddíl má ke dni 3. 11. 2017 
celkem 255 členů.
Kromě turnajů, které letos fotbalový oddíl 
pod hlavičkou TJ Březiněves pořádal v  létě 
a  o  kterých jsme informovali v  zářijovém 
vydání, stojí určitě za zmínku, že již druhým 
rokem se můžeme pyšnit účastí v  projektu 
partnerských klubů SK Slavia Praha. Tato 

skutečnost svědčí o  tom, že Březiněves má 
dlouhodobě v  rámci pražského fotbalu 
dobré jméno. Dalším úspěchem je 2. místo 
za rok 2016, a to v rámci projektu „Neberte 
nám naši hru“. V letech 2014 a 2015 jsme se 
umístili na prvním místě. Záměrem projektu 
je upozornit na  negativní aspekty chování 
dospělých při sportovních aktivitách dětí 
a mládeže.

ZPRÁVY Z TENISU
V letošním roce se aktivity oddílu tenisu sou-
středily zejména na práci v oblasti dětí a mlá-
deže. Aktuálně máme v  oddíle na  35 dětí 

z celkových 59 členů a 3 trenéry. V letošním 
roce jsme zorganizovali tenisový kemp, který 
byl výborně hodnocen samotnými hráči, ale 
i jejich rodiči. To je důvod, proč chceme tyto 
aktivity nadále podporovat.
Aktuální zimní počasí tenisu nepřeje, ale TJ 
nabízí alternativu zimních tréninků v nafuko-
vací hale Písečná v Praze 8. Samozřejmě zde 
hrají roli finanční a časové možnosti rodičů.
 
ODDÍL AEROBICU
MÁ DVA ZÁVODNÍ TÝMY
V  letošním roce se březiněveský Zumba 
team zúčastnil čtyř kol soutěže nazvané Žij 
pohybem. Pod vedením Veroniky Pechové 

a Veroniky Benešové získala děvčata v seriálu 
ligových závodů 1. místo v kategorii Zumba 
teams v kategorii 8−10 let. Po tomto úspěchu 

Novinky ve FITPULS
V  tomto roce se nám podařilo rozšířit 
naši nabídku zájmových kroužků pro děti 
o  gymnastickou průpravu s  Martinou 
Kůrkovou a dětskou jógu s Lenkou Krá-
líkovou Jaškovou.
21. 1. 2018 otevíráme kurz hormonální 
jógy, 7 lekcí, kdy Vás instruktorka Radka 
Marešová naučí sestavu, kterou můžete 
praktikovat i  po  ukončení kurzu doma. 
Hormonální jóga pomáhá harmonizovat 
hormonální systém v těle přirozenou ce- 
stou a je určena pro ženy všech věkových 
kategorií.  Tento druh jógy zažívá v České 
republice tzv. boom a výsledky pravidel-
ného cvičení přinášejí ohromné výsledky.
Proto jsme i  my rádi, že Vám můžeme 
tyto novinky stále nabízet. -fitpuls-

Zveme Vás do FITPULS na tradiční 
pletařské dílny s Bárou Maděrovou 

a Věrkou Srbovou:

17. 12. pletení z Pedingu, 
výroba vánočních ozdob

přišlo na  řadu rozhodování o  dalším vývoji 
závodního týmu. Přeci jen rozdíly ve  věku 
některých děvčat byly větší. Například v ka-
tegorii 8−10 let soutěžily závodnice, kterým 
bylo 6 let. Dalším podnětem ke  změně byl 
i zvýšený zájem holek dělat zumbu závodně.
„V  současné době je u  nás na  40 nově re-
gistrovaných členů, proto jsme se rozhodli 
o rozšíření naší kapacity o jeden závodní tým.  
Aktuálně tedy máme dva závodní a jeden ne-
závodní tým. Vzhledem k  navýšení trénin-
kových hodin využíváme rovněž prostory 
tělocvičny TJB,“ dodává Martina Richterová, 
za FitPuls Březiněves.
Novinkou je i vytvoření další skupiny dětí 
ve věku 5-7 let se zaměřením na gymnastic-
kou průpravu jako základ sportovního aero-
bicu pod vedení nové lektorky Martiny Kůr-
kové.

-red-

NOVINKY z TJ Březiněves

Tenisový oddíl se koncentruje především 
na práci s mládeží foto: TJ Březiněves

Slavnostní předání vřetenové sekačky
oddílu TJ Březiněves foto: Martin Převrátil

Naše zumbistky v akci foto: Zdeněk Korint
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Naše knihovna se stává centrem kul-
turního dění v  Březiněvsi. Kromě 
pravidelných návštěv dětí z MŠ, 

díky nimž získávají děti od útlého věku klad-
ný vztah k literatuře, nabízí knihovna zají-
mavé přednášky a tvořivé dílny. V listopadu 
2017 proběhly kurzy „Malování mandal“ 
metodou tečkování pod vedením paní Ireny 
Švingerové a „Výroba vánočních ozdob“ me-
todou falešného patchworku pod odborným 
dohledem Lenky Rokničkové. Kapacita obou 
workshopů byla naplněna a  každý z  účast-
níků si mohl vyrobit a odnést svůj výtvor, ať 
už svou jedinečnou mandalu, nebo vánoční 
ozdoby. Pro děti jsme připravili tematickou 
vánoční besídku. Malířka Daniela Filipi vy-
právěla dětem o paní Zimě, vánočních skřít-
cích, vílách a jiných pohádkových bytostech. 
Vyprávění doprovodila hudbou terapeutka 
MgA. Jana Konvalinková, PhD.

V DALŠÍM ČTVRTLETÍ SE MŮŽETE
TĚŠIT NA TYTO AKCE:
• 19. 1. 2018 – Karlova jedenáctka aneb 

Podivuhodný život Otce vlasti (Karel IV. 
a  jeho potomci − přednáška a  hudební vy-
stoupení na saxofon), Ing. Josef Snětivý, hu-
debník a spisovatel

• 24. 1. 2018 – preventivní beseda „Senioři 
sobě“ (přednáška o osobním bezpečí, nejno-
vějších tricích zlodějů, pravidlech kontaktu 
s cizími lidmi a případech z praxe.), Bc. Iveta 
Kremličková, vrchní inspektor Policie ČR

• 2. 2. 2018 – Jak funguje věda (exkurze 
do  procesu vědeckého výzkumu v oblasti bio-
medicíny), Mgr. Anna Lynnyk, PhD., vědkyně 

• 22. 2. 2018 – Od hlavy až k patám (průlet lid-
ským tělem, přednáška o tom, co nám říká ne-
moc konkrétního orgánu, její souvislosti s dal-
šími orgány a rady k jejímu vyléčení), Ing. Mi-
roslav Hrabica, autor mnoha knih o zdraví

• Únor – březen Pětihodinový kurz tréno-
vání paměti (kurz zaměřený na  trénování 
paměti seniorů), Právě teď! o.p.s.

• 1. 3. 2018 – Praha tajemná a magická (před-
náška o  tajích, záhadách a  pokladech Prahy 
jako vzácného drahokamu), Judita Peschlová, 
spisovatelka, terapeutka, průvodkyně

• 14. 3. 2018 – Jak předcházet úrazům u se-
niorů (bezpečný domov, pohybová aktivita, 
senior řidičem, senior na kole), Ing. Jana Zó-
nová, Hygienická stanice hl. m. Prahy

• 22. 3. 2018 – Tajemství krve (nový pohled 
na výživu a její vliv na duševní stav), Ing. Vít 
Syrový, spisovatel, poradce pro zdravý životní 
styl a pro testování hladin látek v organismu

• 23. 3. 2018 – Noc s  Andersenem (čtení 
pohádek, kreslení, vyprávění), Anna Kou-
delková

-ljk-
Více informací naleznete na našem webu.

Malování mandal  foto: Knihovna Březiněves

Aktuality z knihovny
ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

INZERCE

Střípky ze staré kroniky
– přesný opis

Před 90 lety
Perlička z  roku 1927. Dle výpovědi tou 
dobou starosty obce Zvěřiny, při přebírá-
ní obecního inventáře, od  odstupujícího 
starosty Jiráska mnoho obecních zápisů 
a  dokladů chybělo, mezi nimi historická 
kniha obce. Starosta Zvěřina zastoupením 
obce se soudně na  Jiráskovi chybějících 
úředních listin domáhal. Jirásek u soudu se 
vymlouval, že při předávání inventáře fou-
kal silný vítr a po cestě při odnášení z bytu 
Jiráska čp. 22 do bytu Zvěřiny čp. 19 vítr 
vlivem času chatrné listiny i knihu rozne-
sl. Soud Jiráska zprostil obžaloby. Obecní 
úřadující kanceláře nebylo, starosta úřado-
val ve svém bytě (nicméně historická kniha 
se nikdy nenašla /poznámka kronikářky/).

Před 50 lety
28. 12. Na  schůzi konstatováno: V  obci 
je celkem 103 popisných čísel a 411 oby-
vatel. Je zde 1 prodejna potravin a 2 hos-
tince. Jeden byl v  letošním roce uzavřen 
z důvodu odchodu paní Vokálkové do dů-
chodu. Do obce dojíždí 2x týdně pojízdná 
prodejna masa. Byla provedena generální 
oprava veřejného osvětlení a  betonové 
sloupky byly opatřeny patkami.
Zároveň byla provedena adaptace 2 bytů 
pro Jednotu v čp. 3.
Knihovna obsahuje 1452 svazků, 84 čte-
nářů a vypůjčeno bylo 4536 knih.
V  „Akci Z“ byla provedena povrchová 
kanalizace v ulici „Na parcelách“. Rovněž 
byl zhotoven chodník k mandlovně, a to 
posypem kamennou drtí.

Před 40 lety
Dětské hřiště – u požární nádrže bylo vy-
budováno dětské hřiště. Jsou zde celkem 
čtyři prolézačky a jedna houpačka. První 
krok, udělat něco pro naše nejmenší.
Hřiště na  odbíjenou – v  prostorách 
u  hasičské nádrže je zhotoveno hřiště 
na odbíjenou. Povrch je pískový.

Před 30 lety
Vítání občánků − 12. září se konalo vítání 
občánků. Kulturní komise pro maminky 
připravila bohatý program a celkem 6 no-
vých občánků bylo přivítáno a  rodiče se 
zapsali do knihy „Vítání občánků“. 

-red-


