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 Slovo starosty
Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,

rád bych se dnes krátce zastavil u roz-
voje naší městské části. I  přes ekono-
mickou krizi posledních let, která 
do  značné míry omezila poptávku 
po  novém bydlení a  zapříčinila, že 
některé lokality na  hranicích Prahy 
čelí stagnaci, zažívá naše městská část 
stále výrazný rozvoj. Jen za posledních 
šest let, tedy od  roku 2007 do  konce 
roku 2012, se k nám přistěhovalo 448 
obyvatel, což znamenalo nárůst celko-
vého počtu o více než polovinu. Naše 
městská část v důsledku toho výrazně 
omládla. Vždyť průměrný věk nově 
příchozích je těžko uvěřitelných 26 let, 
přičemž 31 % z nich tvoří děti do 15 let. 
Mám velkou radost z toho, že Březině-
ves je atraktivní zejména pro mladé 
rodiny, protože to je předpoklad pro 
zdravý budoucí vývoj.
Mám za to, že důvodem, proč jsme vy-
hledávanou lokalitou, je vedle dobré 
dopravní dostupnosti zjevná a viditel-
ná aktivita, kterou můžeme pozorovat 
na mnoha úrovních, ať už se týká na-
šich spolků a sportovních klubů, pod-
pory dětí a seniorů, zajištění význam-
ných investic do  infrastruktury měst-
ské části či nadstandardních služeb po-
skytovaných občanům městskou částí. 
Jistě, ne vše je dokonalé, ale jsem pře-
svědčený, že Březiněves je dobré místo 
k životu. Máme za sebou spoustu práce 
a další nás čeká, ale naše společné úsi-
lí je vidět, čehož drobným důkazem je 
i fotostrana na konci tohoto čísla.
Jako občané jistě vidíte ve  svém bez-
prostředním okolí věci, se kterými 
nejste spokojeni a  které nám jako za-
stupitelům mohou uniknout. Bude-
me rádi, pokud nám dáte vědět, jak si 
představujete budoucnost naší městské 
části, co vám chybí, nebo co byste rádi 
změnili. Psát můžete přímo na adresu 
redakce, a pokud se sejde více zajíma-
vých příspěvků, rádi jim dáme v příš-
tím, květnovém čísle zpravodaje, pro-
stor. 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

ZPRAVODAJ
BŘEZINĚVESKÝ

Intenzita dopravy
v Březiněvsi neklesá
Již poněkolikáté otevíráme na stránkách zpravodaje téma dopravy. Tentokrát 
se zaměříme hlavně na statistiky o průjezdu vozidel v období od září do pro-
since 2012, které máme k dispozici díky monitorovacímu zařízení instalované-
mu na křižovatce ulic Na Hlavní a Ke Zdibům. 

pokračování na straně 3

Vedle toho, že zařízení informuje řidiče jedou-
cí směrem od Prahy o  jejich aktuální rychlosti, 
zároveň monitoruje i  průjezd vozů jedoucích 
z Březiněvsi ven, tedy směrem k Ďáblicím a k ná-
jezdu na dálnici D8. Radar dokáže rovněž rozpo-
znat typ projíždějícího dopravního prostředku. 
Všechny informace o  průjezdech v  obou smě-
rech jsou přenášeny do  databáze a  ve  čtrnácti-
denních intervalech vyhodnocovány.

Jedno vozidlo každých šest vteřin
Od otevření líbeznického obchvatu  v červenci 
2011 investoři očekávali výrazný odklon do-
pravy z centra Líbeznic na dálnici D8, zejména 
v ranních dopravních špičkách. K tomu bohužel 
s  výjimkou nákladních vozů nedošlo. Proble-
matickým místem je zejména napojení na dál-
nici D8 u  obce Zdiby, kde se před kruhovým 
objezdem tvoří 

Dodávky překračující na přechodech povolenou rychlost bohužel nejsou výjimkou Foto: Martin Převrátil

Březiněves a církevní restituce
Ve čtvrtek 8. listopadu 2012, v den 392. výročí bitvy na Bílé Hoře, byl Poslanec-
kou sněmovnou přijat zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s círk-
vemi a náboženskými společnostmi. Lze očekávat, že přijetí tohoto zákona 
bude mít dopad také na budoucí vývoj v městské části Praha-Březiněves.
Sněmovna přehlasovala většinou 102 
koaličních hlasů veto Senátu, který 
návrh zákona již dříve odmítl. Václav 
Klaus návrh nepodepsal ani nevetoval, 
pouze nechal uplynout patnáctidenní 
zákonnou lhůtu pro vyjádření prezi-
denta. V  okamžik jejího vypršení se 
zákon de� nitivně stal součástí práv-
ního řádu České republiky, a  to s  platností od 
1. ledna 2013. Církve nyní mají možnost do jed-
noho roku shromáždit podklady a zažádat o vy-
dání majetku, o který přišly v důsledku kon� s-
kace. Příslušné úřady a instituce pak budou mít 

tři měsíce na  to, aby v  jednotlivých 
případech nárok přiznaly, či odmítly.

Maltézští rytíři
Jak jsme již před časem informovali, 
na část majetku ve správě naší městské 
části si činí nárok Suverénní Řád mal-
tézských rytířů, který je s  Březiněvsí 

historicky spjat již od  patnáctého století. Roku 
1461 totiž získal tehdejší ves do  majetku vra-
tislavský biskup Jošt II. z Rožmberka, který byl 
velkopřevorem johanitů – Maltézských rytířů. 

pokračování na straně 7

Maltézský kříž
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od  600 Kč. Záleží jen na  velikosti zahrady 
a nárocích zákazníka na provedení. Pro navý-
šení kapacity kompostéru, respektive nádoby 
na bioodpad, je také vhodné pořízení zahrad-
ního drtiče, především pro zahrady, kde je 
hodně keřů a stromů, jež je nutné pravidelně 
prořezávat a zastřihávat. 
Řešením likvidace posečené trávy je zakou-
pení sekačky s funkcí mulčování. Místo hro-
madění ve  sběrném koši je tráva při sekání 
průběžně vmetána ke kořínkům, a slouží tak 
nejen jako biologické hnojivo, ale zároveň za-
braňuje úniku vlhkosti z trávníku. 

Ing. Zuzana Čarská, Ph. D.
členka komise dopravy a životního prostředí

To se samozřejmě týká i kontejnerů na biood-
pad. V té souvislosti bychom rádi upozornili 
občany na  alternativní možnosti likvidace 
bioodpadu, které někteří z nás již využívají.
První z možností je využití svozu bioodpadu 
společností Pražské služby, která jej zajišťuje 
jednou za  14 dní. Je možné si objednat buď 
sezónní svoz (od  1. dubna do  30. listopa-
du, což je pro běžnou menší zahrádku zcela 
postačující) nebo nově také celoroční svoz. 
K výběru jsou dvě velikosti nádob na biood-
pad, 120, nebo 240 litrů. Na  internetových 
stránkách Pražských služeb www.psas.cz  je 
možné službu zřídit nebo změnit on-line (viz 
odkaz Služby občanům → Svoz bioodpadu). 
Aktuální ceny různých variant služby, včetně 
pronájmu nádoby a DPH, jsou následující:

Další možností je investice do  vlastního za-
hradního kompostéru. Výběr je opravdu ši-
roký, lze pořídit zařízení různých tvarů, veli-
kostí, z různých materiálů, v cenách přibližně 

žení příjmů Březiněvsi o přibližně 50 %. Proto 
� nanční výbor průběžně řeší i  krizový scénář 
rozpočtu, pokud by k uzavření skládky skuteč-
ně došlo. Pro takový případ se snažíme o tvorbu 
� nanční rezervy, která je udržována v  posled-
ních letech v řádu 4-8 milionů korun. Abychom 
předešli možné budoucí krizi rozpočtu, bylo již 
pro rok 2013 nevyhnutelné přistoupit k omeze-
ní či zrušení některých příspěvků pro občany 
obce a zájmové organizace. Škrty se budou týkat 
například aktivit sportovních oddílů nebo pří-
spěvku na popelnice (za rok 2012 nicméně ještě 
vyplacen bude).

Čím vším se tedy � nanční výbor 
zabývá?
• Připravuje návrh rozpočtu a projednává ná-

vrhy na změny rozpočtu MČ. 
• Účastní se odsouhlasení a uzavření rozpočtu 

za uplynulá období.
• Podílí se na dlouhodobé strategii � nancování 

aktivit MČ a na projektech � nancování s vy-
užitím dotací a grantů.

• Spolupracuje při přípravě místních vyhlášek 
� nančního rázu.

• Sleduje stav pohledávek a postup jejich řeše-
ní.

• Podílí se na  majetkových inventarizacích 
MČ.

• Zabývá se účelností vybraných nákladových 
či výdajových položek. 

• Provádí � nanční kontroly dodržování výběru 
místních poplatků.

• Podílí se na  supervizi � nančních aspektů 
smluv MČ.

• Provádí namátkovou kontrolu dodržování 
oběhu účetních dokladů.

Finanční výbor je samozřejmě otevřen všem 
námětům a  připomínkám ze strany obyvatel 
Březiněvsi. 

Ing. Jan Vocel
předseda � nančního výboru

MČ Praha-Březiněves

I N F O R M U J E M E

Finanční výbor městské 
části Praha-Březiněves 
pracuje v  následujícím 
složení: Ing.  Jan Vocel 
(předseda komise), Ro-
man Stoklasa a  Helena 
Nováková. Mezi členy 
výboru najdeme zá-
stupce různých skupin 
obyvatel Březiněvsi, 

od starousedlíka po představitele „nových“ oby-
vatel. Takové složení výboru je záměrné, jelikož 
umožňuje nahlížet problematiku � nancování 
městské části z  různých úhlů pohledu. Při své 
práci dále úzce spolupracujeme s účetní měst-
ské části, paní Michaelou Koukolíčkovou, která 
připravuje pro potřeby výboru příslušné � nanč-
ní podklady a analýzy a účastní se našich jed-
nání. Zastupitel Ing. Jan Vocel, který stojí v čele 
� nančního výboru již více než dekádu, se � nan-
cemi profesionálně zabývá dlouhou řadu let.
Práce � nančního výboru není záviděníhodná. 
Na samých začátcích bylo nezbytné zprůhlednit 
stav � nancí a smluv s druhými stranami a sta-
bilizovat rozpočet MČ, který je dlouhodobě 
koncipován jako vyrovnaný. Městská část díky 
tomu nemá žádné dluhy a � nance na rozvoj čer-
pá především z dotací, o které pravidelně usilu-
je. Díky práci výboru také zcela zmizely pohle-

dávky za dlužníky, které se na počátku našeho 
působení pohybovaly v řádu statisíců.
Nejdůležitější náplní činnosti � nančního výbo-
ru je každoročně vytvoření rozpočtu městské 
části. S přípravou začínáme na podzim zjišťová-
ním nároků a požadavků jednotlivých subjektů, 
které tradičně čerpají z  � nancí městské části 
nebo o čerpání nově usilují. Poté výbor v něko-
lika kolech ladí návrh rozpočtu tak, aby jej mohl 
předložit k  projednání a  schválení zastupitel-
stvem. Vždy se snažíme o co nejproporcionál-
nější nakládání s  příjmy městské části a  jejich 
průběžné navyšování. Nejtěžší je samozřejmě 
„spravedlivé“ rozdělení příjmů do jednotlivých 
výdajových kapitol, jelikož velmi často na sebe 
narážejí protichůdné požadavky či zájmy. Fi-
nanční výbor musí také korigovat přemrštěné 
požadavky, což obnáší řadu dílčích jednání, 
hledání kompromisů a  vysvětlování reálných 
možností.
Finanční výbor se také angažuje v  oblasti � -
nančních smluv s různými partnery a díky jeho 
konkrétním podnětům se v  posledních letech 
podařilo výrazně navýšit příjmy obce. To se 
týká především smluv s developery, nájemních 
smluv a smluv týkajících se věcných břemen.
Stále se nad námi vznáší hrozba ukončení pro-
vozu skládky a tedy i konec kompenzací vyplá-
cených za  její provoz, který by znamenal sní-

Představujeme: Finanční výbor

Výplata příspěvku 
na odpad za rok 2012
Příspěvky na  odpad za  rok 2012 ve  výši 
500 Kč za  jednu popelnici pro občany 
s trvalým pobytem v městské části Praha-
-Březiněves budou vypláceny od  11. do 
28. března 2013 v hotovosti na sekretariá-
tu MČ, ulice U Parku, a to v následujících 
časech:

Pondělí:  13.00 – 18.00 
Úterý: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Středa: 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Čtvrtek:  8.00 – 12.00 

Podmínkou výplaty je doložení dvou do-
kladů o zaplacení odpadu za rok 2012.

 ilustrační foto

Možnosti alternativní likvidace bioodpadu
Jak už jsme informovali v předešlých číslech zpravodaje, naše městská část 
Praha-Březiněves pravděpodobně nebude mít po ukončení provozu ďáb-
lické skládky dostatek prostředků na zajištění velkoobjemových kontejne-
rů v takovém rozsahu jako dosud.

Nádoba
120 litrů

Nádoba
240 litrů

Sezónní svoz
(1. 4. – 30. 11.) 600,- Kč 960,- Kč

Celoroční svoz 900,- Kč 1440,- Kč
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Vlivem lepší průjezdnosti ale došlo k nárůstu 
průměrné rychlosti vozidel o několik kilome-
trů za hodinu a výrazně se zvýšil podíl řidičů 
porušujících předpisy.

Ulice jako závodní dráha
Ve  sledovaném období od  září do  prosin-
ce přibližně každý čtvrtý řidič, konkrétně 
23 %, v  měřeném místě překročil povolenou 
rychlost. Přitom poměry těch, kteří porušili 
předpisy, jsou v  jednotlivých směrech jízdy 
značně odlišné. Zatímco mezi řidiči přijíždě-
jícími od Prahy bylo hříšníků „pouze“ 13 %, 

I N F O R M U J E M E

každý den dlouhé kolony (o možném řešení 
referujeme na  straně 5). Pro valnou většinu 
řidičů směřujících do  Prahy proto zůstává 
stále výhodnější přímá cesta přes Líbeznice 
a Březiněves, byť za cenu pomalé jízdy. Cesta 
je kratší a většinou i o něco rychlejší.
Počet vozů, které každý den projedou Březi-
něvsí, proto neklesá. Před otevřením obchva-
tu v  roce 2011, v  prvním pololetí roku 2012 
i v posledních čtyřech měsících stejného roku, 
hlásil náš měřič v průměru kolem 14 tisíc auto-
mobilů denně v součtu obou směrů. Konkrét-
ně za  sledované období od  září do  prosince 
2012 to bylo v průměru přesně 14 070 vozidel 
denně. V  průměru tedy projelo Březiněvsí 
v  období září – prosince 2012 jedno vozidlo 
každých šest vteřin.

Relativní klid o Vánocích
Jak je patrné z  grafu, přibližně čtyři pětiny 
z celkového počtu tvořily osobní vozy (83 %), 
následovány dodávkami (9 %) a  nákladními 
vozidly zajišťujících dopravní obsluhu (4 %). 
Zbylá 4 % připadají na jednostopá a neiden-
ti� kovaná vozidla. Poměr mezi jednotlivými 
typy vozidel na výjezdu z městské části a pří-
jezdu do ní se přitom zásadně neliší.
Z hlediska dopravy byl pochopitelně nejklid-
nějším obdobím konec roku. V  porovnání 
s některými podzimními týdny byl počet vozů 
denně projíždějících Březiněvsí mezi 21. pro-
sincem a koncem roku i méně než poloviční. 

dokončení ze strany 1
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V lednu proběhly v České republice ve dvou 
kolech (11. - 12. ledna a 25. – 26. ledna) histo-
ricky první přímé volby prezidenta. Podmín-
ky pro účast ve volbách splnilo celkem devět 
kandidátů. Jak je všeobecně známo, preziden-
tem se nakonec stal pan Miloš Zeman, který 
ve druhém kole porazil o  téměř 10 procent-
ních bodů druhého postupujícího z prvního 
kola, pana Karla Schwarzenberga. V celé Pra-
ze – a tedy i v Březiněvsi - měl v obou kolech 

největší podporu současný ministr zahraničí 
Schwarzenberg, ve všech ostatních krajích ov-
šem více bodoval jeho protikandidát, bývalý 
předseda vlády Zeman.
Účast u  voleb byla v  Březiněvsi jako již tra-
dičně výrazně nadprůměrná. V prvním kole 
přišlo v naší městské části volit 75,5 % občanů 
(celostátní průměr 61,3 %), ve  druhém pak 
71,4 % (v celé ČR to bylo 59,1 %). 
Tabulka nabízí výsledky obou kol v  celé ČR 

Výsledky lednových prezidentských voleb

a samostatně ve volebním okrsku Praha-Bře-
ziněves. Kandidáti jsou seřazeni podle celko-
vých volebních zisků.

-map-

mezi těmi, kdo na  stejném místě Březiněves 
opouštěli, jich bylo 34 %. K významně lepším 
výsledkům na příjezdu do městské části jistě 
nemalou měrou přispívá i samotné informo-
vání o aktuální rychlost prostřednictvím mě-
řicího panelu. 
Bohužel, v řadě případů se stává, že řidiči ne-
překračují rychlost o pár kilometrů v hodině, 
nad čímž by snad bylo možné přimhouřit oko, 
ale nezřídka se ženou rychlostí násobně vyšší, 
než jaká je povolena. Nejvyšší zaznamenaná 
rychlost činila 132 km/h na výjezdu z Březi-
něvsi a neuvěřitelných 152 km/h na příjezdu 
od Prahy. V obou případech byli „rekordma-
ny“ řidiči osobních vozů. Napadá nás otázka, 
jak dlouhá je asi brzdná dráha vozu, který 
se řítí do zástavby a na přechod pro chodce 
rychlostí trojnásobně překračující povolený 
limit? Důsledky raději nedomýšlet. 
Zejména z důvodu bezpečnosti našich občanů 
je na  místě ve  spolupráci s  okolními obcemi 
podporovat všechna rozumná opatření, která 
povedou ke zklidnění dopravy v Březiněvsi.

-map-

KANDIDÁT
1. kolo voleb 2. kolo voleb

Celá ČR Volební okrsek
Praha-Březiněves Celá ČR Volební okrsek

Praha-Březiněves
Hlasy % Hlasy % Hlasy % Hlasy %

ZEMAN MILOŠ 1 245 848 24,21 134 21,30 2 717 405 54,81 221 37,71
SCHWARZENBERG KAREL 1 204 195 23,40 255 40,54 2 241 171 45,19 365 62,28
FISCHER JAN 841 437 16,35 84 13,35
DIENSTBIER JIŘÍ 829 297 16,12 65 10,33
FRANZ VLADIMÍR 351 916 6,84 34 5,40
ROITHOVÁ ZUZANA 255 045 4,95 25 3,97
FISCHEROVÁ TAŤANA 166 211 3,23 12 1,90
SOBOTKA PŘEMYSL 126 846 2,46 15 2,38
BOBOŠÍKOVÁ JANA 123 171 2,39 5 0,79

Osobní
vozidla

83%

Nákladní
vozidla

4%

Ostatní
vozidla

4%

Dodávky
9%

Aktuální informace na
www.brezineves.cz
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Střípky z kroniky: 
Kulatá výročí událostí
malých i velkých
1933 - před 80 lety

• 12. ledna sociální komise ze státní stravo-
vací akce přidělila 29 místním nezaměst-
naným 49 poukázek á 10 Kč a 10 mléčných 
poukázek. 

• Dramatický sbor při straně čsl. soc. dem. 
pořádal dne 5. března k oslavám 83 naro-
zenin presidenta Osvoboditele T. G. Ma-
saryka v  sále hostince Antonína Bečváře 
dětskou besídku. 

1938 - před 75 lety 
• V březnu Němci obsadili Rakousko. Po ob-

sazení Rakouska pro nás Čechoslováky ude-
řila hodina nebezpečí.

1948 – před 65 lety 
• Sbor dobrovolných hasičů pořádal 24. 1. 

v  hostinci „U  Bečvářů“ „Hasičský ples“. 
Plesová nálada byla velice přátelská. Man-
želky ku svým mužům byly shovívavé. 

• 25. února přijal president republiky Dr. E. 
Beneš demisi členů vlády. Současně ozná-
mil pan president předsedovi vlády Kl. 
Gottwaldovi, že přijímá jeho návrh na do-
plnění a rekonstrukci vlády. 

• Skupina SČM provedla 7. února v  obci 
sbírku pro stavbu mládeže. Sbírka vynesla 
16 párů rukavic a 1 pár ponožek. 

• V obci onemocnělo 5 dětí dětskou obrnou. 
Úmrtí na dětskou obrnu v obci nebylo.

1963 – před 50 lety
• Do půli ledna dosahují mrazy –18°C. Silné 

mrazy jsou hlášeny z celé Evropy.
• 16. 3. pořádal TJ Sokol Josefskou zábavu, 

která měla přinést � nanční zlepšení. V ka-
ždém případě to bylo oživení kulturních 
podniků v obci.

1978 – před 35 lety
• Po dlouhé době se opět uskutečnilo vítání 

dětí narozených v obci. Nechybělo kultur-
ní vystoupení školních dětí, které přednes-
ly básničky na téma „maminka“.

• V  obecním zájmu byla zřízena v  centru 
obce, tj. u č. p. 2, telefonní stanice, která má 
sloužit lidem k možnosti spojení s okolním 
světem. Lidé tuto stanici vítají.

1988 – před 25 lety
• Výroční schůze  zahrádkářů se konala 30. 

ledna.

2003 – před 10 lety
• V  únoru byla dokončena rekonstrukce 

sálu v  hostinci Pod lipami. Hned první 
akce v novém byl „Hasičský maškarní bál“. 
Účast byla hojná, sál byl zcela naplněn. 

• Klub žen pořádá tradiční Dětský karneval. 
Účast dětí v hojném počtu, asi 60 masek.

z březiněveské kroniky vybral
Martin Převrátil 

Jako zástupci Sva-
zu městských částí 
hl. města Prahy jsme 
v lednu absolvovali se-
tkání s  pražskou radní 
zodpovědnou za oblast 
školství JUDr.  Hele-
nou Chudomelovou 
(TOP 09). Tématem 
rozhovoru byla neutě-

šená situace ve � nancování mateřských a zá-
kladních škol. Spolu s ostatními starosty jsme 
z  jednání odcházeli nespokojení, protože je 
evidentní, že hlavní město v tuto chvíli nemá 
připravenu žádnou koncepci rozvoje pražské-
ho školství. 
Hlavní město Praha schvaluje novou byto-
vou výstavbu, přičemž v  územních plánech 
jsou také přesně speci� kovány požadavky 
na  předškolní a  školní zařízení. Jejich vznik 
a rozvoj však magistrát příliš neřeší, z rozpoč-
tu neuvolňuje potřebné investiční prostředky 
a ani nenutí developery k budování základní 
občanské vybavenosti. Magistrát se v  zásadě 
tváří, že � nancování mateřských a základních 
škol je výlučně problémem městských částí 
a  situaci není schopen a zřejmě ani ochoten 
řešit. Rada hlavního města přitom disponuje 
zákonodárnou iniciativou a  povinností při-

Komise školství a kultury MČ Praha-Březině-
ves projednala navrhovaná kritéria pro zápis 
do  mateřské školy na  školní rok 2013-2014 

Svaz městských částí jednal 
s Prahou o školství

Kapacita mateřské školy nestačí

pomínkovat zákony, které se dotýkají Prahy. 
O tom, jakým způsobem plní své povinnosti 
a  využívá svých pravomocí, svědčí i  novela 
o  rozpočtovém určení daní, kdy za  mimo-
pražské děti navštěvující školská zařízení 
v  hlavním městě musí nově platit školám 
a  školkám jejich zřizovatelé, tedy městské 
části. Obec, ve  které má dítě trvalé bydliš-
tě, nemusí na vzdělání přispívat ani korunu. 
Je s  podivem, že poslanci a  senátoři zvolení 
za Prahu nedokáží v Parlamentu účinněji há-
jit zájmy svých voličů.
Pro úplnost připomínám, že hlavní měs-
to poskytuje městským částem roční dotaci 
2400 korun na  obyvatele, přičemž od  státu 
obdrží na  jednoho cca 30  000 korun. Tako-
vý nepoměr vede k  tomu, že jen samotné 
náklady na  provoz školních zařízení spol-
knou městským částem často více než třeti-
nu jejich celkového rozpočtu. Členové Svazu 
městských částí proto v současnosti připravu-
jí podkladové materiály pro zahájení jednání 
s vedením magistrátu ke zlepšení � nancování 
školství, a to jak v oblasti investic, tak provoz-
ních nákladů. Snahou městských částí je při-
spět k vytvoření dlouhodobé strategie školství 
v Praze.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

a vyslovila s nimi souhlas. Zápis se bude ko-
nat 20. a  21. března. Přestože počet malých 
dětí v  Březiněvsi neustále stoupá, kapacita 
MŠ je bohužel již nyní prakticky naplněna 
a šanci na přijetí má tedy pouze pár předško-
láků. Městská část má přitom připravený plán 
i pozemek k rozšíření školky, současní radní 
hlavního města však v minulém roce bez vy-
světlení odebrali odbornými útvary magistrá-
tu navržené � nanční prostředky na výstavbu 
druhé budovy. S  dostavbou tedy budeme 
muset zřejmě počkat až na  zastupitelstvo 
hlavního města vzešlé z  voleb v  roce 2014. 
Do té doby rodičům nezbývá, než aby zkou-
šeli umístit své děti také do školek v okolních 
městských částech.

-map-Mateřská škola v Březiněvsi Foto: Martin Převrátil

GRATULUJEME jubilantům
V lednu, únoru a březnu oslavili či oslaví významné životní jubileum tito občané: 

ALENA ČEPOVÁ, ALENA FIALOVÁ
LIBUŠE KRATOCHVÍLOVÁ, JOSEF VINICKÝ, HELENA VOLFOVÁ

MČ Praha Březiněves přeje všem jubilantům
hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.
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Naděje na  alespoň částečné zlepšení situace 
vkládáme do  přestavby kruhového objez-
du u obce Zdiby, kterou s Ředitelstvím silnic 
a  dálnic vyjednaly dotčené středočeské obce. 

Nákladní vozidla mají, s výjimkou dopravní obsluhy, již řadu let zaká-
zán průjezd naší městskou částí. Přesto se v ulici Na Hlavní objevují 
relativně často a podle záznamů z měřicího zařízení tvoří kolem 4 % 
všech projíždějících vozidel (více na straně 1 tohoto zpravodaje). Také 
proto byla ve dnech 11. a 12. února strážníkem městské policie z okr-
skové služebny Praha-Březiněves provedena kontrola respektování 
dopravní značky B4 – zákaz vjezdu nákladních vozidel, s dodatkovou 
tabulkou „mimo dopravní obsluhu“. 
Kontrola probíhala dohromady přibližně čtyři hodiny. Za tu dobu bylo 
zkontrolováno celkem 28 nákladních vozidel. Přibližně v pětině přípa-
dů byl zjištěn přestupek, tedy neoprávněný vjezd nákladního vozidla 
do městské části. Porušení pravidel bylo ve třech případech řešeno udě-
lením blokové pokuty, ve zbylých pak domluvou řidiči.

-map-
zpracováno na základě podkladů Městské policie Praha

Společně proti dopravní zátěži

Proběhla kontrola vjezdu 
nákladních vozidel 

Jedná se o  místo spojující líbeznický obchvat 
s teplickou dálnicí. V první fázi by měl být letos 
na jaře vybudován nájezd, kterým se řidiči je-
doucí od líbeznického okruhu dostanou na D8 

Koncem minulého roku se konala další ze společných schůzek zastupitelů Líbeznic, Bořanovic a městské části 
Praha-Březiněves, v rámci kterých se snažíme hledat cesty a opatření, jež konečně pomohou zlomit negativní 
trend a povedou k omezení tranzitní dopravy regionu.

bez toho, aby museli kruhovým objezdem pro-
jet. Kolony, které nyní v tomto místě vznikají, 
jsou jedním z  důvodů, proč velká část řidičů 
jezdí do Prahy stále přes Líbeznice a Březině-
ves. 
Vedle toho by díky aktivitě líbeznické radni-
ce v čele se starostou Martinem Kupkou měla 
pokračovat realizace opatření pro zklidnění 
dopravy v  Líbeznicích. Před obcí by měl být 
vybudován systém dopravního značení, který 
bude schopen během dopravních špiček od-
klonit na obchvat automobily mířící do centra 
Líbeznic, respektive do Březiněvsi. 
Zástupci Líbeznic během společných jednání 
vyjádřili jednoznačnou podporu vybudování 
světelné signalizace v  naší městské části. Se-
mafory v Březiněvsi, o jejichž vybudování není 
stále de� nitivně rozhodnuto, považují za  ne-
dílnou součást komplexního řešení problému 
regionální tranzitní dopravy.

Zdeněk Korint
Komise dopravy a životního prostředí

INZERCE

Vizualizace napojení komunikací na D8 u obce Zdiby Zdroj: ŘSD

BREZNOVÝ 
FESTIVAL
ochotnických divadel Dolní Chabry

Autorská práva mají účinkujíci soubory zajištěna

5. 3. 2013  19.00  Divadlo ŽIDLE   
Půlnoční přepadení  Miroslav Mitrovic   

8. 3. 2013  19.30  Divadlo MAŠKARA
Každý s každým, aneb Každý 
každému trochu jinak  Larra Nowitz

13. 3. 2013  19.30  Divadlo SoliTEAter
Pochyby  John Patrik

16. 3. 2013  19.30  Divadlo ČERNÁ OVCE 
"Mátový nebo citronový"  Patrick Haudecoeur

21. 3. 2013  19.30  Divadlo SUMUS
Hosté Večeře Páně  Ingman Bergman

28. 3. 2013  19.00  Divadlo DIVOCH 
Osm žen  Robert Thomas

Informace o jednotlivých hrách na www.divochdivadlo.cz

CO ?

Nesoutěžní přátelské setkání pražských divadelních ochotnických souborů

KDE ?

Scéna divadla DIVOCH - Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 - Dolní Chabry

   

 
Slovo,
hudba, 
tanec, 
emoce, 
setkání , 
sdělení 

teď a tady
v tomto okamžiku, 

to je divadlo!

ˇ

ZA KOLIK ?  
Permanentka přenosná na všechna představení  380 Kč, důchodci 200 Kč 
Jednotlivá představení  120 Kč, důchodci 60 Kč
Vstupenky od  4. 2. 2013 v pokladně Chaberského dvora tel: 283 852 858 

Program:

K účasti zve divadlo DIVOCH - divadelní ochotníci
chaberští a MČ Praha - Dolní Chabry

Kontrola nákladních vozidel Foto: Městská policie Praha
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 Kalendář akcí
 březen – květen 2012

11. 3. – 
28. 3. Vyplácení příspěvku na odpad za rok 2012

16. 3. Masopust – rej masek a masopustní průvod obcí

20. 4. Vítání občánků

30. 4. Obecní slavnost pálení čarodějnic, stavění májky

18. 5. Vyvádění děvčat, májová veselice

INZERCE

Období půstu letos poprvé vyvrcholí průvodem

Letošní vítání občánků proběhne nově v mateřské škole

dokončení ze strany 1

Rej masek má v Březiněvsi již dlouholetou 
tradici. I letos bychom vás proto rádi pozvali 
na rej, který se uskuteční v  sobotu 16. břez-
na od  20 hodin v  sálu restaurace Pod Lipa-
mi. K tanci a poslechu bude - také již tradič-
ně - hrát kapela Karyna a samozřejmě nebude 
chybět vyhlášení nejlepších masek.

Slavnost vítání nových občánků má v Březiněv-
si dlouholetou tradici, první se konalo již v roce 
1959. Až do konce milénia se jednalo o událost 
poměrně nepravidelnou, avšak od roku 2000 
vítání probíhá téměř každým rokem. Nejinak 
tomu bude i letos a krásnou tradici vítání nově 
narozených dětí hodláme udržet i nadále. 
Proto bychom tímto chtěli pozvat všechny děti, 
které mají trvalé bydliště v městské části Praha-
-Březiněves a narodily se 1. ledna 2012 nebo poz-
ději, ke slavnostnímu vítání občánků, jež v pří-
padě dostatečného zájmu proběhne 20. dubna 
v prostorách Mateřské školy Březiněves. 

Ještě před večerním řáděním ale proběhne letos 
v Březiněvsi poprvé také průvod masek za do-
provodu kapely. Jedná se o událost, kterou by-
chom rádi oslavili blížící se konec masopustní-
ho období. Ten letos připadá na 24. března.
Nebude chybět medvěd ani medvědář, mas-
ky se již připravují. Budeme rádi, pokud se 

k  nám se svou maskou připojíte, fantazii se 
žádné meze nekladou. Věříme, že průvodem 
přispějeme k  tomu, aby si i  další generace 
vážily tradic, které jsou bohatstvím každého 
společenství. Průvod začíná v sobotu v 15 ho-
din a povede od úřadu městské části.

Zdena Maděrová, kronikářka

Prosíme rodiče, kteří by měli zájem se s dětmi 
slavnostního uvítání zúčastnit, aby nás kon-
taktovali na  telefonním čísle 777  096  856 
nebo prostřednictvím e-mailové adresy 
kulturni.komise@brezineves.cz, a  to nej-
později do 29. března 2013. V případě zaslá-
ní e-mailu prosím nezapomeňte uvést jméno, 
datum narození vašeho dítěte a telefonní čís-
lo, na kterém vás budeme moci zpětně kon-
taktovat.
Těšíme se na vás.

Komise kultury a školství 
MČ Praha Březiněves

Maskot méďa
Březiněves má nového kamaráda, který nás bude prová-
zet na všech našich akcích - maskota méďu. Poprvé se 
ukázal letos na dětském karnevalu 9. února a mezi dět-
mi i dospělými vzbudil nadšení. Všichni přítomní měli 
možnost navrhnout mu jméno. Budeme rádi, když se i vy 
zapojíte do výběru z pěti návrhů, které se objevovaly nejčas-
těji, a to na internetové stránce městské části www.brezine-
ves.cz/hlasovani.

 Komise kultury a školství
 MČ Praha-Březiněves

Vítání občánků  Foto: Petr Franče

Březiněves má nového kamaráda, který nás bude prová-

možnost navrhnout mu jméno. Budeme rádi, když se i vy 
zapojíte do výběru z pěti návrhů, které se objevovaly nejčas-
těji, a to na internetové stránce městské části www.brezine-

Komise kultury a školství
 MČ Praha-Březiněves
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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
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V  průběhu staletí řád většinou statek a  pol-
nosti pronajímal a nejinak tomu bylo i začát-
kem století dvacátého, kdy se na  statku vy-
střídalo několik německých správců. Ve dva-
cátých letech se maltézským rytířům v rámci 
pozemkové reformy podařilo z  větší části 
vyhnout parcelaci březiněveských polností, 
a  to výměnou za  půdu v  pražském Motole. 
Podle dostupných dokumentů byla rozhod-
nutím Ministerstva zemědělství z  24. února 
1948 většina pozemků řádu zkon� skována 
ve  prospěch Československé republiky, a  to 
na základě zákona o revizi první pozemkové 
reformy č. 142/1947 Sb.

Sporný majetek
Po  roce 1989 se Suverénní Řád maltézských 
rytířů začal zajímat o  možnost opětovného 
získání nemovitostí do svého vlastnictví. Řád 
již vedl s  městskou částí a  dalšími subjekty 
začátkem nového tisíciletí spor o určení vlast-
nického práva k těmto nemovitostem. Nároky 
řádu však obvodní soud pro Prahu 8 v  roce 
2003 zamítl a jeho rozhodnutí potvrdil o rok 
později i Městský soud v Praze. 
Lze očekávat, že v průběhu roku 2013 maltéz-
ští rytíři předloží pozemkovému úřadu soupis 
majetku, který si v městské části Praha-Březi-
něves nárokují. V  době uzávěrky zpravodaje 
však zastupitelstvo nemělo žádné o� ciální 
zprávy o případných nárocích podaných podle 
restitučního zákona. To potvrzuje ve svém sta-
novisku i starosta Březiněvsi Ing. Jiří Haramul: 
„Prozatím nemáme informace o tom, že by řád 
maltézských rytířů požádal o vydání majetku 
v Březiněvsi. Dokud se situace nezmění, nebu-
de zastupitelstvo k  restitucím přijímat žádná 
vlastní stanoviska. Pokud však žádost bude Su-
verénním Řádem maltézských rytířů podána 
a my budeme příslušnými úřady informováni 

o  jejím rozsahu, budeme se novou situací za-
bývat. Na základě konzultace s právníky se ale 
zdá, že městská část Praha-Březiněves není po-
vinnou osobou a proto s ní rozsah vydávaného 
majetku nemusí být vůbec projednán.“

Hranice pro přiznání restitucí
Restituční zákon v úvodním paragrafu mimo 
jiné uvádí: „Tento zákon upravuje zmírně-
ní některých majetkových křivd, které byly 
spáchány... v  období od  25. února 1948 do 
1. ledna 1990.“ Rozhodné období by tedy 
mělo počínat demisí vlády Klementa Gott-
walda do  rukou prezidenta Edvarda Beneše 
dne 25. února 1948. Řada právníků nicméně 
od začátku upozorňuje na některá problema-
tická ustanovení restitučního zákona, která 
by podle jejich názoru mohla v konkrétních 
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Březiněves a církevní restituce
případech znamenat posunutí hranice roz-
hodné doby před toto datum, čímž by mohl 
být mimo jiné zpochybněn i zákon 142/1947. 
Nicméně teprve následující měsíce a  první 
výroky soudů ukáží, k jakým výkladům se jus-
tice uchýlí a  jaké výroky budou považovány 
za precedentní. Je prakticky jisté, že v mnoha 
případech půjde o delší soudní spory.
Podle zástupců Státního pozemkového úřa-
du, do  jehož kompetence spadá posuzování 
restitučních nároků, je 25. únor 1948 klíčo-
vým datem. Mluvčí úřadu Monika Machto-
vá uvedla 23. ledna na  serveru novinky.cz: 
„V případech, kdy bude existovat pochybnost 
ohledně data přechodu nemovitosti na  stát 
tak závažná a  důvodná, že nebude možno 
vyloučit její přechod na stát před rozhodným 
obdobím, nebude Státní pozemkový úřad ta-
kovou nemovitost vydávat.“ 
Úřad městské části Praha-Březiněves při-
tom disponuje již zmíněným rozhodnutím, 
na  základě kterého došlo k  vyvlastnění vět-
šiny majetku maltézských rytířů jediný den 
před započetím rozhodného období. Starosta 
Haramul upřesňuje: „V  současné době po-
važujeme za  směrodatné rozhodnutí Minis-
terstva zemědělství ze 24. února 1948, které 
jsme v  plném rozsahu zveřejnili na  našich 
webových stránkách. Tímto rozhodnutím 
byla Velkostatku v  Březiněvsi, vlastněnému 
Konventem kněží řádu Maltézských rytířů, 
vyvlastněna veškerá zemědělská půda přesa-
hující 50 hektarů. Stalo se tak ještě před da-
tem 25. února 1948, které zákon o restitucích 
považuje za hranici, od níž lze církvím a ná-
boženským společnostem nárok na navrácení 
vyvlastněného majetku přiznat.“
O  dalším vývoji ve  věci církevních restitucí 
v Březiněvsi vás budeme informovat.
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Rozhodnutí o vyvlastnění z 24. února 1948 
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Před nedávnem jsme na úřadu městské části objevili fotogra� e z roku 1998, které dokumentují tehdejší stav centra Březiněvsi. Pro srovnání 
jsme stejná místa nafotili ze stejných úhlů po téměř patnácti letech. Sami můžete posoudit, nakolik se ráz středu městské části za tu dobu 
změnil.

Proměny Březiněvsi:
Ulice U parku a přilehlé okolí

Pokud máte doma nějaké zajímavé archivní fotogra� e Březiněvsi, o které byste se chtěli se čtenáři zpravodaje podělit, dejte nám vědět na adresu redakce@brezineves.cz. Vaše 
obrázky po domluvě naskenujeme a uveřejníme, případně přidáme fotogra� i současného stavu.  
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