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Slovo starosty

Vážení občané Březiněvsi, milí přátelé,

doufám, že jste léto strávili podle vašich představ a před podzimem načerpali potřebné síly.
Březiněves nabídla celou řadu možností pro
relaxaci: rekreační rybník s nově upravenou
vodou a novým občerstvením, opravený kurt
na plážový volejbal a mnoho dalších aktivit
v našem sportovním areálu. Nelitovali jistě ani
ti, kteří se rozhodli využít dětský ozdravný pobyt v Itálii, organizovaný městskou částí. Pro
děti tu byly již tradičně příměstské tábory Pulsík. TJ Březiněves uspořádala tréninková soustředění pro mládežnická fotbalová družstva.
Asi vám neuniklo, že v Březiněvsi také panoval
čilý stavební ruch. Došlo na dvě rekonstrukce vozovek, první mezi obchodním centrem
a Cínoveckou a druhou na severním okraji
MČ. Bohužel, velká dopravní zátěž Březiněvsi
se na stavu hlavních komunikací musela nutně podepsat a v tuto chvíli není jiné cesty, než
nejvíce poškozené části opravovat. Za jediné
dlouhodobé východisko a naši prioritu stále
považuji obchvat Březiněvsi. Zastupitelstvo
MČ Březiněves intenzivně spolupracuje s příslušným odborem magistrátu a prosazuje zajištění dostatečných finančních prostředků pro
přípravu jeho realizace.
Viditelných změn se o prázdninách dočkalo
také centrum městské části. Z dotace Ministerstva vnitra a příspěvku hlavního města byla
dokončena rekonstrukce a rozšíření hasičské
zbrojnice. Dobrovolní hasiči, jejichž aktivit
a pomoci si jistě nejen já velmi vážím, tak získají opět lepší zázemí pro svou práci.
Po delších přípravách jsme začali s rekultivací některých částí sportovního areálu. Plocha
před fitness centrem byla přebudována tak,
aby lépe plnila svou funkci oddechového místa
pro děti a rodiče. Na samém konci prázdnin
bylo také zadáno vypracování studie na obnovu prostranství u tenisových kurtů. A budova
u fotbalového hřiště by měla během podzimu
získat pergolu chránící vstup do kabin a kantýny.
Věřím, že změny, které se v Březiněvsi průběžně odehrávají, přinášejí radost nám všem.
Na radnici jsme skoro přesně v polovině aktuálního volebního období a jak já, tak ostatní
zastupitelé se budeme zasazovat o to, aby se
i ve druhé polovině našeho mandátu dařilo
měnit tvář městské části k vaší spokojenosti.
Krásné babí léto vám přeje

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha-Březiněves

•
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Parkování v Praze 8 bude
od října složitější

Zóny placeného stání jsou v hlavním městě Praze zřizovány od roku 1996,
kdy se první modře ohraničená parkovací místa pro rezidenty objevila
v pravobřežní části Prahy 1. V roce 2007 se přidal zbytek první městské
části a celá Praha 2, nedlouho poté i Praha 3 a Praha 7.
MODRÁ ZÓNA
Vyhrazené parkoviště pro osoby
s trvalým pobytem nebo provozovnou
v dané zóně. Během dne může tuto zónu
využít každý, a to do tří minut zdarma,
s parkovacím lístkem až na 3 hodiny.
ORANŽOVÁ ZÓNA
Krátkodobé parkování pro všechna
vozidla, a to na dobu maximálně
3 hodiny s platným parkovacím lístkem.
FIALOVÁ ZÓNA
Smíšené parkování, kde mohou bez
omezení parkovat řidiči s trvalým
pobytem, návštěvníci pak s platným
parkovacím lístkem maximálně
24 hodin.
Značky vyznačující parkovací zóny jsou zatím přeškrtnuté, platit začnou 1. října

K těmto zónám a několika dalším mikrozónám přibyla 24. srpna letošního roku také
Praha 5 a Praha 6. Prvního října pak budou
parkovací zóny spuštěny v Praze 8, konkrétně
v Karlíně, Libni a Kobylisích.

Co to pro nás znamená?

Musíme především počítat s tím, že za parkování v blízkosti úřadů v Praze 8 nebo stanic
metra budeme muset zaplatit. Podstatné také
je, na jak dlouho budeme chtít vůz v zóně zaparkovat. Karlín a Libeň spadají do druhého
cenového pásma, Kobylisy do třetího. V praxi to znamená, že za jednorázové parkování
v Karlíně budete muset zaplatit o něco vyšší
hodinovou sazbu než v Kobylisích.
Jednotlivé ulice jsou zároveň rozděleny do barevně odlišených zón (viz grafika).
Pokud na tabuli v konkrétním místě není
uvedeno jinak, platí, že mezi osmou večerní
a osmou ranní není parkování v zónách nijak
omezeno.

Foto: Martin Převrátil

Jak je na tom Březiněves?

Nově zaváděné zóny placeného stání se netýkají městských částí Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry a Praha-Březiněves. Naši
občané tak nemají nárok na rezidenční parkovací oprávnění pro Prahu 8. Jedinou výjimkou je případ, kdy má občan Březiněvsi firmu nebo nemovitost v některé z částí
Prahy 8, ve kterých je parkování regulováno.
Březiněveská radnice začne po zavedení zón
monitorovat, zda nedochází k zaplňování
ulic naší městské části vozidly přijíždějícími
ze Středočeského kraje. Lze předpokládat,
že řadě dojíždějících, kteří dříve parkovali
v okolí Ládví a Kobylis, se nebude chtít platit
a raději vůz ráno odloží na nejbližším místě,
kde je dostupná MHD a parkování zdarma.

Kolik bude parkování stát?

Jako občané Březiněvsi se budete při parkování v Praze 8 setkávat s cenami uvedenými
pokračování na straně 3
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Obecní knihovna se elektronizovala



Ilustrační foto

Během prázdnin došlo k výrazným změnám
v obecní knihovně, která je situovaná v budově úřadu MČ. Místnost prošla stavebními
úpravami, byly zakoupeny moderní regály
a nábytek odpovídající požadavkům provozu. Výraznou změnou prošel a nadále bude
procházet knižní fond. Z knihovny bylo vyřazeno přes dva tisíce málo vypůjčovaných titulů, které uvolnily místo pro nové přírůstky.
Velká část vyřazených knih doputovala díky
projektu „Knihy pro domovy důchodců“ seniorům po celé České republice, zbytek byl
udán jinde. Definitivně byly z oběhu vyřazeny jen přibližně dvě stovky svazků. Knihovna si tak nyní může dovolit výrazně omladit
fond a obohatit jej o populární tituly, které
v něm dosud chyběly.

Zcela zásadní novinkou je ale převedení katalogu do elektronické podoby, která umožňuje občanům vyhledávat přes internet knihy
podle mnoha parametrů a ty právě vypůjčené
kliknutím hned rezervovat. Přístup do katalogu je možný z webových stránek městské
části www.brezineves.cz, odkaz najdou čtenáři v sekci Užitečné informace → Knihovna.
Prohlížet katalog si mohou všichni bez omezení, pro rezervaci knih je ale třeba mít průkaz s identifikačním číslem, který je vydáván
v knihovně. Elektronizaci knihovny se podařilo dokončit včas díky úsilí Anny Koudelkové a jejích pomocníků. S Annou se budou čtenáři setkávat i ve výpůjčních dnech, tedy vždy
v pondělí a ve středu mezi 15.00 a 18.00.
-red-

Svoz komunálního odpadu

přešel pod AVE

Jak jste si již možná všimli, od 1. srpna došlo
v Březiněvsi ke změně společnosti zajišťující
pravidelné vyvážení komunálního odpadu
z domácností občanů i kontejnerů na tříděný
odpad. Namísto Pražských služeb se o popelnice nově stará společnost AVE CZ odpadové

hospodářství, s. r. o. V průběhu příštích měsíců budou všechny nádoby označeny novými
samolepicími štítky s kontaktními údaji AVE.
V souvislosti se změnou zveřejňujeme nové
údaje pro komunikaci se společností AVE:
Zákaznické centrum
296 339 917–9
obchod@ave.cz
oznámení o změně vlastníka objektu, typu
nádoby, četnosti svozu apod.
Dispečink
296 339 909
provoz@ave.cz
oznámení odcizené nebo poškozené
nádoby, neprovedeného svozu apod.
Poštovní adresa
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10



Foto: AVE

-red-

Víte, že…

… použité pneumatiky mohou občané odevzdávat zcela zdarma v místech povinného
zpětného odběru, kterými jsou zejména
pneuservisy, autoservisy nebo prodejci vozidel? Jen v Praze je 57 prodejců a firem,
které tuto povinnost mají, jejich přesný seznam je k nalezení na webových stránkách
Ministerstva životního prostředí.
… odkládání odpadů mimo sběrné nádoby
a znečišťování stanoviště sběrných nádob
může být postihováno pokutou až do výše
50 000 Kč? Objemný odpad lze odložit zdarma ve sběrných dvorech hl. m. Prahy.
Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP

2

Společnost .A.S.A.
se přejmenovala

Provozovatel ďáblické skládky a přilehlého
sběrného dvora změnil své jméno. Namísto
názvu .A.S.A. tak nyní můžete potkávat modré kontejnery s logem FCC Environment.
Původně španělská společnost FCC je majitelem .A.S.A. již od roku 2006, značka FCC
Environment reprezentuje divizi životního
prostředí této nadnárodní firmy (vedle nakládání s odpady se věnuje především oblastem
stavebnictví a vodohospodářství). Cílem uvedené změny je sjednocení názvu a loga společnosti na celoevropském trhu.
FCC bude v Březiněvsi i nadále zajišťovat přistavování kontejnerů pro svoz velkoobjemového odpadu.
-red-

Je skládka v Březiněvsi cítit?

ilustrační foto

Pro nahlášení zápachu z ďáblické skládky nebo získání dalších informací o jejím
provozu se můžete obracet přímo na pracovníka FCC Environment Jana Páclíka
na telefonním čísle 283 061 020,
případně e-mailem na adresu
jan.paclik@fcc-group.cz.
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Parkování na Praze 8 bude od října složitější

dokončení ze strany 1
v tabulce. Roční karty opravňují k parkování pouze v té oblasti Prahy 8, ve které máte
nemovitost nebo sídlo firmy (tedy v Karlíně,
Libni nebo Kobylisích). Za univerzální karty
pro celou Prahu 8 byste si museli ještě něco
připlatit.
Jiří Skrčený, Martin Převrátil

Virtuální parkovací hodiny

umožňují úhradu parkovného pomocí webového rozhraní. Řidiči parkující v placených zónách budou moci provést úhradu za parkování i prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu
či osobního počítače s připojením k internetu. Návštěvnické parkování je tedy možné zaplatit bez použití klasického parkovacího automatu. K použití VPH není ani nutné instalovat
do mobilního zařízení žádnou aplikaci.

Ceny parkovného

Karlín a Libeň

Kobylisy

max. 60 Kč

max. 40 Kč

Parkovací oprávnění pro první vozidlo majitele nemovitosti/provozovny v Praze 8

6 000 Kč / rok

6 000 Kč / rok

Parkovací oprávnění pro druhé vozidlo majitele nemovitosti/provozovny v Praze 8

20 000 Kč / rok

16 000 Kč / rok

za 1 hodinu stání

Přichází podzim
• Kácet stromy je možné pouze v období
vegetačního klidu, kdy se snižuje růstová aktivita stromu. Vegetační klid je obvykle definován jako období od 1. října do 31. března,
s řezáním bychom však rozhodně neměli začínat předtím, než ze stromů opadá listí.
• Bez povolení je možné na vlastních zahradách kácet ovocné stromy. Povolení budete
potřebovat u všech ostatních dřevin, které
mají ve výšce 130 cm obvod kmene větší než
80 centimetrů. Povolení kácení vydává úřad

městské části, příslušný formulář lze stáhnout z jejích webových stránek (sekce Užitečné informace → Formuláře ke stažení).
• Veškerý dřevěný prořez bude možné v období od začátku října do konce března bezplatně uložit do prostoru pálení čarodějnic
za březiněveským sportovním areálem. Klíč
od závory umístěné na příjezdové cestě je
k zapůjčení na úřadu městské části a na služebně městské policie. Ukládané dřevo musí
být bez dalších příměsí.
• Majitelé rodinných domů by neměli zapomenout na vyčištění komínu, podle zákona by
to mělo být minimálně jednou ročně. Týká se
to jak komínů odvádějících zplodiny z tuhých paliv, tak komínů
z plynových spotřebičů. Ročně jsou v ČR

evidovány stovky požárů a otrav plynem, způsobených neprůchodnými komíny.
• Plynové kotle, které jsou v Březiněvsi nejrozšířenějším typem vytápění, musejí mít
platnou revizi také každých 12 měsíců. V případě pojistné události způsobené kotlem
bude potvrzení o revizi to první, co po vás
bude pojišťovna chtít.
• Předtím, než přijdou první plískanice
a námrazy na cestách, je dobré zkontrolovat stav vozidla. Zapomenout by se nemělo
na mrazuvzdornost chladicí kapaliny, stav
brzd, funkci stěračů a ostřikovačů nebo stav
akumulátoru. A samozřejmě také nezapomenout včas přezout na zimní pneumatiky
a zkontrolovat, jak jsme na tom s povinným
ručením, protože drobných ťukanců na podzim a v zimě přibývá.
-map-

Poděkování občanům



Ilustrační foto

Kalendář akcí září – prosinec 2016
29. – 30. září
30. září
– 2. října
8. října
9. října
19. listopadu
26. listopadu
16. prosince

11. ročník tenisového turnaje čtyřher
– od 8.30 na kurtech TJ Březiněves
4. ročník Poháru středoevropských měst
nevidomých fotbalistů
– hřiště s umělým povrchem
Zahájení kurzu zdravotního cvičení SATRIA
NUSANTARA – fitcentrum fitPuls
Burza dětského oblečení, obuvi, hraček,
sportovních potřeb
– 13.00–15.00 – fitcentrum fitPuls
9. ročník Svatomartinské zábavy – restaurace
Trattoria Famiglia
Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská
nadílka
– od 15.00 na náměstí před úřadem MČ
Rozloučení s fotbalovou sezónou pro hráče
a všechny příznivce klubu – restaurace
Trattoria Famiglia

Komise dopravy by touto cestou ráda poděkovala občanům především ze severní části Březiněvsi za trpělivost při uzavírkách souvisejících se srpnovou a zářijovou rekonstrukcí vozovky v ulici
Na Hlavní, mezi ulicí Vzdálená a hranicí městské části. V souvislosti s uzávěrami došlo k odklonu zásobování areálu společnosti
Stavmat přes ulici Na Boleslavce, která byla zatížena dopravou výrazně více, než je obvyklé.
Děkujeme za pochopení.
Za komisi dopravy MČ Praha-Březiněves
Zdeněk Korint
INZERCE
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V průběhu prázdnin panoval v centru Březiněvsi čilý ruch. Došlo k rekonstrukcím hned na několika místech.
Posuďte sami, nakolik se dílo vydařilo.

Prostor před fitness centrem byl rekultivován, původní zámková dlažba byla částečně nahrazena dřevěným povrchem, byla vyměněna trampolína pro děti, přibyl květinový záhon a markýza. Cílem bylo vybudovat odpočinkový prostor pro děti a rodiče navazující na budovu centra.

Výraznou rekonstrukcí prošel díky získaným dotacím prostor základny hasičů. Byl vybourán středový sloup, došlo ke kompletní renovaci podlah a celkovému rozšíření prostor základny tak, aby vyhovovala očekávané nové technice.

V ulici K Březince byla konečně dobudována chybějící část chodníku. O úpravách knihovny referujeme podrobněji na straně 2, na tomto mísPředškoláci ani jejich doprovod v tomto místě již nadále nebudou mu- tě přinášíme celkový pohled na provedené změny.
set procházet jízdní dráhou.

Fota: Martin Převrátil
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Ďáblická škola má nové vedení
Novým ředitelem Základní a mateřské školy
v Praze-Ďáblicích, tedy spádové školy i pro
naši městskou část, se ve výběrovém řízení
stal Mgr. Josef Buchal. V minulosti působil
například jako ředitel základní školy v Jesenici, naposledy pak jako učitel 2. stupně na ZŠ
Lyčkovo náměstí v Praze 8-Karlíně.
Minulé vedení ďáblické školy odstoupilo
ke konci minulého školního roku, hlavním deklarovaným důvodem ze strany pedagogů byly
neshody s radnicí městské části coby zřizovatelem. Spolu s vedením základní školu opustily
i dvě třetiny pedagogického sboru, který bylo
třeba v krátkém čase doplnit novými posilami.
Naopak prakticky nedotčeno zůstalo podle

Ďáblická škola

i se stavebními úpravami, které její chod
výrazně zatíží. Rekonstrukce si mimo jiné
vyžádá i provizorní přenesení části výuky
z budovy ZŠ do tříd mateřské školy a slučování některých tříd a ročníků. Ředitel Buchal
v prohlášení umístěném na webových stránkách píše: „V životě ďáblické školy bude nadcházející školní rok 2016/17 svým způsobem
přelomovým. Bude zapotřebí velkého porozumění všech – zaměstnanců, žáků i jejich
rodičů.“ Držme tedy novému vedení palce,
aby se – i v zájmu březiněveských dětí navštěvujících školu v Ďáblicích – s nelehkou situací
vypořádalo co nejlépe.
-map-

Foto: Martin Převrátil

vyjádření nového ředitele personální obsazení
mateřské školy a školní družiny.
V příštím roce se škola bude muset – vedle
výrazných personálních změn – vypořádat

Kroužek, kam se podíváš!

Prázdninový čas vystřídala školní docházka a rodiče i děti si musejí zvyknout na nový rytmus dne. Ani po prázdninách bychom však neměli zapomenout dopřát dětem hru s kamarády a rozvoj pohybových, motorických
a sportovních dovedností.
Spoustu příležitostí a široké spektrum aktivit
nabízí březiněveské centrum fitPULS. Prostory
centra navíc můžete využít k oslavě narozenin
nebo svátku svého potomka a samozřejmě
INZERCE

k tomu pozvat jeho kamarády a kamarádky.
Zapomenout nesmíme ani na březiněveská
fotbalová družstva a tenisový oddíl, kde také
nabízejí pravidelnou fyzickou aktivitu. Pokud

vaše děti navštěvují mateřskou školu, můžete
i pro ně vybírat ze široké nabídky kroužků,
od tance až třeba po keramiku.
V blízkém okolí Březiněvsi najdeme volnočasový Areál zdraví v Líbeznicích, jezdeckou
školičku a Centrum volného času v Měšicích
nebo plavecký areál Šutka v Bohnicích. Příležitostí, jak vést děti k pohybu, je spousta,
a jsou doslova na dosah.

-JiSky-

Komentář

Státem posvěcený noční klid?
Ministerstvo vnitra nedávno prosadilo novelu,
která obcím a městům výrazně zpřísňuje podmínky pro udělování výjimek z dodržování nočního klidu. Od 1. října tak už nebude prakticky
možné, abyste legálně po 22. hodině venku slavili, byť by to bylo
na vašem pozemku. Jinak se vystavujete možnému postihu, ledaže
by termín vaší soukromé oslavy byl uveden v obecně závazné vyhlášce vydané městem Prahou. Administrativně je to velmi nepraktické a na první pohled zde něco nehraje. Určit totiž několik měsíců
dopředu přesný termín oslav není často možné, nikdo neví s jistotou, jak daleko se naši sportovci dostanou na šampionátech, v jaký
den bude někdo chtít uspořádat koncert k nějaké nenadálé události
nebo kdy přesně se vám narodí dítě a budete ho chtít se sousedy zapít. Dosud platilo, že města a obce měly možnost dávat podle svého
uvážení svolení slavit veřejně i po desáté hodině, výjimky byly udělovány klidně ze dne na den. To se od října stane minulostí.
Jde tu o princip. Považuji za nebezpečné, aby stát ovlivňoval, v kolik
hodin za sebou máme zaklapnout domovní dveře. Vcelku nenápadně, krok po kroku, by nám totiž časem mohl nařizovat, kam máme
chodit do práce, co smíme vlastnit, jak dlouhé vlasy máme mít, jakou muziku smíme poslouchat a jaké tričko nosit.
Kompetence rozhodnout v nějaké věci by měly být vždy ponechány
na té úrovni řízení, která je dané problematice nejblíže. Nechejme
tedy na samosprávách, aby na základě místních znalostí a zvyklostí posoudily, co pro okolí je a co už není únosné. Klidně formou
obecních vyhlášek, které určí jasná pravidla pro udělování výjimek
z nočního klidu.
Na oplátku mohu státu slíbit, že mu z pozice řadového zastupitele
nebudu fušovat do financování zdravotnictví, státních maturit, zachraňování národních parků nebo vybavení policejních složek.

S přáním klidného spánku Martin Převrátil
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Jsme tu pro všechny, kteří chtějí hrát
Několik otázek, týkajících se nově vytvořeného březiněveského fotbalového
B-týmu, jsme položili jednomu ze dvou vedoucích mužstva Miloši Vilímkovi.
Proč vlastně béčko
v Březiněvsi vzniklo?
První popud přišel
od několika bývalých hráčů A-týmu,
kteří ještě nechtějí
pověsit
kopačky
na hřebík. Vedení
oddílu také cítilo,
že by bylo dobré mít soutěž na rozehrání kluků, kteří nejsou v áčku tolik vytížení. Navíc už
máme vlastní odchovance v dorostu, pro které
by asi nebylo jednoduché ze své kategorie naskočit rovnou do áčka, které hraje 1.A třídu.
V béčku mají šanci dozrát a pak jít výš.
Jakou soutěž bude B-tým hrát?
Vzhledem k tomu, že jde o úplně nové mužstvo, musí automaticky začít od nejnižší soutěže. A tou je pro nás 3.A třída.

Jaké cíle si pro první sezónu kladete?
Samozřejmě, že z kuloárů už teď slyším „postup, postup“, ale postavme se k tomu realisticky a buďme trochu trpěliví... Naším hlavním
úkolem je teď poskládat a sehrát kvalitní tým.
Budeme rádi, když se do dvou let posune z nejnižší soutěže někam výš.
Jak široký kádr v tuto chvíli máte?
Pro začátek to není vůbec špatné. Zájem hrát
v béčku má kolem 25 - 30 hráčů, a na tom se
určitě dá stavět. Jsou v tom ale zahrnuti i trenéři mládežnických mužstev, kteří logicky kvůli
vytížení nebudou na všech utkáních, a také
kluci, kterým práce nedovolí absolvovat všechny tréninky a utkání. Až podzim ukáže, jak
na tom ve skutečnosti jsme.
Nabíráte případné další zájemce?
Platí to samé, co jsme si dali do vínku, když
jsme před lety zakládali mládežnická družstva

a co máme v kodexu mládeže: Jsme klubem
pro všechny, kteří chtějí hrát. Samozřejmě ale
platí, že do zápasu může nastoupit jen 11 hráčů
a pět náhradníků. A jak už jsem zmínil, vypadá
to, že základna je velmi slušná a tím přirozeně
roste i konkurence na jednotlivých postech.
Kdo bude rozhodovat o nominaci do zápasů?
Kluci to prozatím nechali na mém rozhodnutí.
Chceme to dělat spravedlivě, ale už teď je jasné,
že ne všem ambicím budeme vždy schopni vyhovět. Kluci v sobě budou muset občas potlačit
vlastní ego.
A pokud by někdo měl dojem, že bude právě
tím, koho nesmíte postrádat, kam se má obrátit?
To je jednoduché, každou středu od půl sedmé do osmi trénujeme na hřišti v Březiněvsi,
stačí se tam ukázat. Anebo kontaktovat telefonicky mě nebo Ondru Nepraše, naše čísla jsou
snadno k dohledání na stránkách klubu www.
brezinevesfotbal.cz.
-map-

Chystá se rekonstrukce okolí kurtů
Stejně jako byla revitalizována plocha před fitness centrem, měl by se v dohledné době dočkat rekonstrukce i prostor za ním, sousedící
s tenisovými kurty. Jedná se o hojně využívané
místo, jehož současný stav ale nevyhovuje potřebám. Městská část společně s tenisovým oddílem zadala vytvoření architektonické studie
na řešení tohoto místa. V budoucnu by měla
zmizet nepříliš využívaná betonová tenisová

7x z fotbalu

• TJ Březiněves vstupuje do nové sezóny
se sedmi mládežnickými týmy v kategoriích starších žáků, mladších žáků, starší
i mladší přípravky a mini. Některé týmy
vyběhnou na trávník pod vedením nových
trenérů.
• Od nové sezóny v trenérských řadách přivítáme Zdeňka Šenkeříka a Davida Stři-

Z tréninkového kempu Z. Šenkeříka
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stěna i nevzhledné kontejnery za ní, sloužící
jako provizorní sklady. Na jejich místě by mělo
vzniknout zázemí tenisového oddílu s přístřeškem, úložné prostory pro tenisové náčiní
a materiál a parkovací místo pro multifunkční
stroj využívaný městskou částí. Budova bude
zároveň sloužit jako zázemí při pravidelných
obecních slavnostech.
-map-

havku, kteří budou společně dohlížet nad
tréninkovými procesy napříč všemi mládežnickými kategoriemi.
• Kádr A mužstva mužů působící v 1.A třídě
se podařilo udržet a dokonce mírně posílit.
Naši fotbalisté ovládli srpnový přípravný
turnaj v Klíčanech. První mistrovské utkání proti Dubči zcela ovládli výsledkem 9:1.
• Poprvé v historii se soutěží účastní dva fotbalové týmy mužů. V průběhu prázdnin se

Foto: Lukáš Bezpalec

zformovalo B-mužstvo, které bude pod
vedením Miloše Vilímka pomáhat udržet
kvalitu áčka a dá šanci dalším, kteří mají
zájem hrát.
• V důsledku narůstající agendy spojené
s činností klubu byl rozšířen fotbalový výbor TJ Březiněves. Ke stávajícím členům
Miroslavu Macháčkovi, Tomáši Bezpalcovi a Miloši Vilímkovi nově přibyli také
Radek Fiala a Vladimíra Benda.
• Tomáš Bezpalec se stal členem komise
mládeže Pražského fotbalového svazu. Ze
svého postu bude spolu s dalšími trenéry
dohlížet na kategorie přípravek v celém
hlavním městě. Po delší době byl členem
komise jmenován zástupce neligového
klubu, což svědčí o rostoucím významu
mládežnické kopané v Březiněvsi.
• Na konci srpna proběhl úspěšně tréninkový kemp Zdeňka Šenkeříka, kterého se
zúčastnilo 13 mladých fotbalistů TJ Březiněves. Vedle tělovýchovné jednoty organizátoři děkují za podporu firmě Wemac,
Kempu Bušek a MČ Praha-Březiněves.
-tb-
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Střípky z kroniky:

1951 – před 65 lety

1931 – před 85 lety

• Ve dnech 19. – 20. září konal místní hasičský sbor slavnostní předání zbrojnice a automobilní stříkačky. Slavnosti se zúčastnily sbory dobrovolných hasičů z okolních
obcí. Při dosti chladném a nepříznivém
počasí návštěva i účast dobrá. Stroje krásně
vyhovují. Slavnost končí taneční zábavou
v hostinci A. Bečváře.

1936 – před 80 lety

• Strana československá sociálně demokratická z výtěžku sehraných divadel, různých
večírků a zábav, postavila pomník obětem
světové války 1914 - 1918. Celkový náklad
na postavení pomníku a zřízení parku
kolem pomníku cca 5.000 Kč. Dne 6. července o 3. hodině odpolední byl památník
slavnostně odhalen.

1946 – před 70 lety

• Naše obec dosud přiškolená do Ďáblic
přispěla na stavbu měšťanské školy v Ďáblicích dobrovolnou sbírkou provedenou
dne 12. září u místního občanstva částkou
33.040 Kčs. Obnos na naši obec jest značný, na hlavu činí 80 Kčs 80 haléřů.

• 1. 8. MNV zakoupil 1x radiopřijímač pro
mateřskou školku v hodnotě 6.795,- Kč.
• 1.9. Zahájení nového školního roku v mateřské školce. Počet zapsaných dětí 17.

1961 – před 55 lety

• Na hostinci Pod Lipami se dokončila generální oprava střechy. Deštivé počasí
zdržuje žně.
• 27. 8. Po dlouhé době se počasí umoudřilo
a teploty vystoupily až na 28°C. ČSSS provádí noční výmlaty obilí. Sklízelo se přes
50 q pšenice z ha.

1966 – před 50 lety

• Přeměřování obličejů ohledně plynových
masek. V případě nutnosti musí býti obyvatelé vybaveni ochrannými prostředky.
Z těchto důvodů bylo nutné provést revizi
a vše zkontrolovat. Akce se zúčastnilo 88 %
občanů.

1976 – před 40 lety

• Červenec - započaly práce na výstavbě
nové požární zbrojnice.
• 28.8. Dnes pořádá svaz zahrádkářů výlet
do Turnova a okolí. Zájezdu se zúčastnilo
celkem 42 občanů.

1981 – před 35 lety

• Vítání občánků: dne 20. září proběhlo vítání
občánků narozených v letech 1979 a 1980.

1986 – před 30 lety

• 5. července děti odjely na letní tábor pořádaný SPO. Stanový tábor se nacházel
v krásném prostředí Konětopských lesů.
Děti v počtu 19 a 10 dospělých si tábor velice pochvalovaly.

2006 – před 10 lety

• I v letošním roce pořádal Klub žen ozdravný pobyt pro děti. Pobyt se konal v rekreačním středisku MONINEC v jižních
Čechách. Počasí bylo překrásné celý týden
a děti užily spoustu koupání a sluníčka.
• Vedle MÚ bylo vybudováno nové nohejbalové hřiště. Tímto prostorem se nádherně
ucelil celý sportovní areál.

2011 – před 5 lety

• Ozdravný pobyt dětí. Ve dnech 1. - 10. 7.
se maminky s dětmi opět vydaly na cestu
do Itálie. Tentokrát do letoviska Valverde
di Cesenatico. Zájezdu se zúčastnilo 135
osob, z toho 60 dětí.
• V měsíci srpnu započaly práce na budování mateřské školky pro obec.
Z březiněveské kroniky vybral
Martin Převrátil

Gratulujeme jubilantům

V červenci, srpnu a září oslavili či oslaví významné životní jubileum tito občané:

BLANKA BLAHUTOVÁ, ELIŠKA FICKEROVÁ, VLASTA HEJCMANOVÁ, JARMILA KOVALOVÁ,
EVA KUDEROVÁ, JANA ZLATOHLAVÁ, VLADISLAV DLABÁČEK,
ZDENĚK JELÍNEK, ZDENĚK KORINT, MILAN ZAHÁLKA
MČ Praha-Březiněves přeje všem jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.
INZERCE

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!
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Rozšíření dětského hřiště
u mateřské školy 
Před několika měsíci byla uvedena do provozu nová část školky,
těsně před začátkem školního roku došlo i na terénní úpravy a dobudování přilehlého dětského hřiště pro potřeby MŠ. Ke stávajícím
herním prvkům přibyl dřevěný hrad, nová pískoviště, do země zabudovaná trampolína, závěsné a pružinové houpačky, lavičky, lanový parkur, mlhoviště, pítko nebo zahradní domek na hračky a nářadí. Otázkou je, nakolik se předškolákům bude chtít z tohoto malého
ráje domů. Ve výběrovém řízení zvítězila ze čtyř podaných nabídek
nejnižší cenou společnost IMPERCOMM. Náklady na výstavbu
nové části hřiště činí přibližně dva miliony korun a jsou plně pokryty z příspěvků na dostavbu mateřské školy.

 Ozdravný pobyt zpátky v italském
Caorle

Tentokrát až v první polovině srpna (5. – 14. 8.) proběhl ozdravný pobyt dětí organizovaný městskou částí. Po roční přestávce vyrazila skupina pětadvaceti dětí a rodičů opět do severoitalského přímořského
letoviska Caorle. Ubytování v hotelu Catto Suisse bylo podle účastníků
nejlepší za poslední léta, stravování bylo také bez výhrad. Nechyběla nabídka výletů, z nichž nejvíce zaujala cesta do hodinu vzdálených
Benátek a návštěva nedalekého aquaparku. Počasí se až na jeden propršený a chladnější den chovalo k rekreantům také velmi přátelsky.
O ozdravném pobytu na rok 2017 rozhodne zastupitelstvo Březiněvsi
v následujících měsících.

VII. ročník memoriálu B. Hejny 
Ve dnech 27. – 28. srpna se na fotbalovém hřišti TJ Březiněves uskutečnil již VII. ročník memoriálu B. Hejny v kopané přípravek. Během dvou krásných víkendových dnů na hřiště nastoupilo celkem 21
družstev. Soupeření načaly v sobotu dopoledne starší přípravky U11.
Z celkového vítězství se těšily Dolní Chabry před domácí Březiněvsí
a Meteorem. Odpoledne hrály mladší přípravky ročníku 2008, pohár
pro vítěze si odnesl tým TJ Praga Praha, druhá byla i tentokrát Březiněves. Neděle patřila starší přípravce U10, dominovala družstva pražské Dukly (áčko bylo zlaté, béčko bronzové) a Jablonce (stříbro). Ceny
mladým fotbalistům předával mimo jiné David Střihavka, trojnásobný
vítěz české ligy, účastník Ligy mistrů a současný trenér mládeže Březiněvsi.

 Neckyáda 2

Poslední červnovou sobotu se na rekreačním rybníku odehrál druhý
ročník březiněveské neckyády. Účastníci byli dokonale připraveni, svá
plavidla dopracovali k dokonalosti. Na vodě byl ke spatření kočičí klan,
šmoulí vesnička, černošský tandem, vodnický pár i autobusová linka
č. 103 s nejmenším kormidelníkem. Objevil se i osamělý havajský plavec. Kočičí klan se při rychlostní soutěži nořil a nořil, ale nakonec šťastně doplul do cíle. V loňském roce zvítězila posádka fotbalového hřiště
rodiny Fialových, letos po nich putovní pohár starosty převzal tandem
černošských divochů rodiny Bendových. Soutěžení provázelo tropické
počasí, které se v samém závěru zvrtlo v celkem divokou bouřku.
Text a foto Zdena Maděrová, Martina Vilímková a Martin Převrátil
Fotogalerie z akcí jsou ke zhlédnutí
na stránkách www.brezineves.cz
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