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Všechny akce mohou být zrušeny nebo přesunuty na základě doporučení 
ministerstva zdravotnictví k pandemii Covid 19

KÁCENÍ DŘEVIN - PRAVIDLA A ZMĚNY

Na začátku připomínáme, že kácení dře-
vin mimo les je regulováno vyhláškou 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolo-
vání kácení. Tato vyhláška se nevztahuje na 
kácení ovocných stromů, proto k pokácení 
staré jabloně, třešně nebo meruňky na vaší 
zahradě žádné povolení nepotřebujete.

Jiná situace je u ostatních dřevin. Jakmile 
má strom, který chcete pokácet, ve výšce 
130 cm nad zemí větší obvod kmene než 
80 cm, je nutné povolení k jeho pokácení.

Formulář povolení najdete na stránkách naší 
městské části https://www.brezineves.cz
/formulare. V tomto jednoduchém for-
muláři kromě svých identifi kačních údajů 
popíšete strom, o který se jedná, na jakém 
pozemku roste, a důvody kácení. Důvo-
dy pro kácení mohou být různé, nejčas-

tější je špatný zdravotní stav stromu a to, že 
ohrožuje okolí například tím, že hrozí jeho 
zřícení na nemovitost nebo na člověka. To 
je také jediná možnost strom pokácet ihned 
a teprve potom podat žádost na kácení.

Vždy se snažíme každou žádost osobně pro-
věřit a strom před kácením prohlédnout 
a pořídit fotodokumentaci, takže se vždy spo-
lu uvidíme.

JEN JEDNA Z VĚCÍ SE LETOS MĚNÍ
Všichni jistě víte, že kvůli opatřením spoje-
ným s nákazovou situací se v letošním roce 
neuskutečnilo Pálení čarodějnic, které nám 
vždy pomohlo zlikvidovat vámi nařezané 
dřevo a větve, které se hromadily na skládce 
u panelové cesty k čističce odpadních vod. 
Skládka je proto plná a NELZE NA NI DALŠÍ 
DŘEVO PŘIDÁVAT.

Žádáme vás, abyste při likvidaci dřevnaté-
ho odpadu využili přistavených kontejne-
rů na bioodpad nebo využili sběrný dvůr.

Harmonogram přistavení kontejnerů 
naleznete na: https://www.brezineves.cz/
kontejnery_odpady

Informace k provozu sběrného dvora 
naleznete na: https://www.fcc-group.eu/
cs/ceska-republika/sluzby/sberne-dvory/
praha-a-stredni-cechy/sd-dablicka-pra-
ha-8.html

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO 
DVORA:
V době letního času:
po - pátek  8:30 - 18:00
so  8:30 - 15:00 
V době zimního času:
po - pá  8:30 - 17:00
so   8:30 - 15:00

Ing. Martin Javorník,
předseda komise životního prostředí

Každý rok v tuto dobu vám podáváme informace o pravidlech pro 
kácení dřevin v období vegetačního klidu. Proto i letos připomínáme 
základní informace a užitečné odkazy na potřebné dokumenty, které 
jsou nutné pro schválení kácení.
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Městská část Praha-Březiněves v polovině srpna odstartovala 
aukce zasíťovaných pozemků navazujících na ulici Na Poli. Vy-
draženo bude postupně celkem 29 parcel určených pro individu-
ální obytnou výstavbu. V nabídce jsou pozemky různé velikosti, 
od necelých čtyř stovek až po téměř devět set metrů čtverečních. 
Předpokládá se, že formou aukcí budou nabízeny vždy dva po-
zemky v rámci každého kalendářního měsíce, celý odprodej 
by tedy měl být dokončen zhruba koncem roku 2021. Případní 
zájemci nechť sledují webové stránky městské části, kde budou 
jednotlivé aukce ohlašovány. -red-

V zeleném pásu podél ulice K Březiněvsi se opět objevuje přírod-
ní odpad jako je posekaná tráva ze zahrady, listí, větve. Vyzývá-
me občany, kteří si dělají pořádek na vlastní zahradě a přitom 
přírodní odpad vyvezou na veřejné prostranství, aby tak nečini-
li. Je to zbytečné. V dnešní době lze využít služeb Sběrného dvora 
Ďáblice, který se nachází v areálu skládky Ďáblice a je možné zde 
ukládat odpady od pondělí do soboty. Trávu lze pohodlně kom-
postovat na zahrádce nebo je možné využít kontejnery přistavo-
vané městskou částí - viz rozpis. Objednat si můžete i tzv. hnědé 
popelnice na bio odpad. Tuto službu nabízí např. Pražské služby. 
Na internetu naleznete více podobných nabídek. Starat se o svůj 
pozemek a přitom dělat nepořádek o kousek dál není správným 
řešením ani dobrým příkladem pro naše děti. Zdeněk Korint

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIINFORMUJEME

Březiněves
zahájila prodej 
pozemků

Černé skládky
v ulici K Březiněvsi

Vážení spoluobčané,
máme za sebou léto, kte-
ré bylo jiné než ta před-
chozí. Alespoň co se 
týče cestování. V květnu 
a v červnu nebylo jisté, 
kam bude možné vyrazit 
na dovolenou. Nako-
nec se situace zklidnila 
a nařízení zakazující 
cestování byla uvolně-
na. Mohli jsme cestovat 
a trávit dovolenou v na-
šich oblíbených desti-
nacích nebo je nahradit 
pobytem v ČR. Vím ale, 
že spousta z Vás přesto svoji dovolenou v zahraničí zrušila nebo po-
sunula . Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění 
COVID-19 byly některé země už během letních měsíců sice vyřaze-
ny, ovšem zákaz vycestovat do těchto zemí nepadl. Podle posledních 
údajů ministerstva zdravotnictví se situace velmi rychle mění a začí-
ná se bohužel opět velmi zhoršovat. V Evropě i u nás v České republi-
ce počty nakažených rostou. Slýcháváme z médií, že ve většině přípa-
dů má onemocnění lehčí průběh. Přesto opět apeluji na všechny naše 
občany, aby se řídili nařízeními ministerstva zdravotnictví a přísluš-
né hygienické stanice. Nepodceňujte riziko nákazy a její zavlečení 
do svých domovů. Chraňte sebe a své blízké. Věřím, že společným 
úsilím všech se podaří situaci opět zlepšit. Stejně jako na jaře jsme 
připraveni pomoci v případě potřeby. Na cestování navážu, i když jen 
na území našeho hlavního města. Praha a doprava. Nekonečné téma. 
V médiích jste mohli zaznamenat informaci ohledně Pražského 
okruhu. Mnoho let doprava v Praze kolabuje. Stavbou, která by met-
ropoli a jejím obyvatelům ulevila, je právě SOKP (silniční okruh ko-
lem Prahy). Význam stavby můžeme považovat nejen za celorepub-
likový, ale i za celoevropský. Naše země a město Praha jsou velkou 
křižovatkou evropských cest. V roce 2017 získal kladné posouzení 
vlivu na životní prostředí (EIA) úsek Pražského okruhu mezi Běcho-
vicemi a D1. Tímto úsekem by byla propojena D1 a D11. Pokud by 
vše šlo podle plánu, úsek označovaný číslem 511 se mohl začít stavět 
v roce 2022. Stavební úřad Uhříněves se musel vypořádat s 1 165 při-
pomínkami během minulého a letošního roku. ŘSD získal potřebné, 
ale nepravomocné územní rozhodnutí. A proti němu vzneslo několik 
radnic pražských městských částí, i těch, které s tímto úsekem nesou-
sedí, spousty připomínek, které v lepším případě zpozdí stavbu o 1–2 
roky! Projekt dvanáctikilometrové části okruhu mezi D1 a D11 na ji-
hovýchodě Prahy zahrnuje čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tu-
nely. Město mělo zahájit výkupy 350 ha pozemků pro tzv. zelené pásy 
kolem okruhu, které mají pohlcovat hluk a zplodiny. A i přesto není 
možné počítat s tím, že stavba v dohledné době začne. Pro mě osob-
ně zcela nepochopitelný krok, který Pražanům jistojistě neprospěje. 
Zastupitelstvo naší městské části se naopak snaží posouvat přípravné 
práce na úseku 520 Březiněves - Satalice. V Březiněvsi dobře víme, 
co znamenají přeplněné komunikace. Na toto téma jsem se sešel s ně-
kolika ministry dopravy, naposledy s ministrem Karlem Havlíčkem, 
který plně podporuje tuto stavbu. Věřme, že se situaci podaří posu-
nout blíže k plánované výstavbě. Přeji Vám krásně barevný podzim.

Váš Ing. Jiří Haramul
  starosta MČ Praha-Březiněves
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Přemýšlel jsem, jak začít, a tak mne na-
padlo do nadpisu úsloví, které občas 
pro škádlení Pražáků křtěných Vltavou 

používám. Snad nikoho nenaštve nebo neu-
razí. Život mne s rodinou zavál do Březině-
vsi těsně před sametovou revolucí, na podzim 
roku 1989 jsem nastoupil jako zootechnik do 
velkokapacitního kravína v Březiněvsi. Mladý 
kluk z vesnice se stal v očích kamarádů Pra-
žákem a všichni místní poznali můj „krat-
kyzobak“. No a už je to třicet jedna let, naše 
děti vyrostly, sousedům taky a jejich děti mi 
najednou říkají „dobrý den strejdo“. Utíká to. 
Kolegové v práci a sousedé se stali kamarády 
a ze mne s rodinou se stali „Břežňováci“. Ale 
i tak mě stejně občas děti upozorní na morav-
ský přízvuk.
Od samého začátku jsem měl a mám rád to 
hezké spojení vesnice s hlavním městem. Žer-
tem jsem kdysi říkal, že mám čtvrt hodiny na 
Václavák a za rok si na statku vykrmím prase 
a udělám zabíjačku. To už je sice dávno, ale ten 
sousedský a vesnický kolorit je tu stále. Pohled 
z okna bytu do polí, relativní klid a občasné 
kdákání slepic a jarní kvákání žab v rybníku 
Pokorňák nebo štěkot psů přehluší občas při-
stávající letadla, vzdálený hluk dálnice nebo 
dopravy Na Hlavní. 
Členem zastupitelstva jsem už třetí volební 
období. Začal jsem jako opoziční zastupitel, 
i když opoziční je silné slovo. Velmi rychle 
jsme všichni zjistili, že máme stejné cíle a práce 
v zastupitelstvu není vůbec o „velké“ politice, 
ale o dohodě a společné práci vedoucí k lep-
ším podmínkám ostatních obyvatel Březině-
vsi. Dodnes vzpomínám a myslím, že nejsem 
sám, jak jsem děkoval kolegům, že jsem rád, 
jak tehdejší většina plní volební program men-
šiny. Oba byly totiž velmi podobné. Jsem moc 
rád, že mě na konci mého prvního volebního 
období pan starosta oslovil a už jako kolegu 

požádal o další práci v zastupitelstvu. Dnes 
to beru již jako samozřejmost a potřetí jsem 
se vůbec nerozmýšlel. Je to dobrý pocit vidět 
všechny změny a rozvoj naší městské části.
Pracovně jsem se pohyboval většinou mimo 
hlavní město a vždycky jsem se rád vracel 
domů, sem do Březiněvsi. Když jsem přijížděl 
ze zahraničí, plný dojmů z upravených vesnic 
a měst, kvetoucích muškátů a po překročení 
hranic viděl bodláky a kopřivy a zanedbané 
domy, říkal jsem si, co budeme muset všech-
no udělat a co se bude muset změnit, aby to 
bylo u nás taky tak hezké. A jak říkala moje 
babička, „ani to nebolelo“, a je to. Dnes jsem 
pyšný na Březiněves, na to, jak to zde vypadá, 
kolik nových spoluobčanů tady přibylo, jak se 
zde všem líbí.
Všechny nás trápí podobné problémy a všichni 
kolegové o nich přede mnou psali. Pro dopra-
vu a její bezpečnost se za poslední roky hodně 

Každý správný Pražák je z Moravy 
PŘEDSTAVENÍ ZASTUPITELŮ 

udělalo. Semafory Na Hlavní, nové přechody, 
posílení hromadné dopravy a nové zastávky. 
Plány v této oblasti směřujeme především do 
stavby obchvatu Březiněvsi, který by měl vý-
razně ulevit přetížené dopravě.
Mou celoživotní profesí, a možná i vášní je 
zemědělství. Stále sleduji, co kde roste, co se 
kde pase a jak jsou zoraná pole, kolem kterých 
jedu autem. Občas se, ke zděšení manželky na 
sedadle spolujezdce, nechám tak unést, že má 
strach, kam vlastně jedu. Skoro samozřejmě 
jsem se proto zapojil do oblasti veřejné zeleně 
a zemědělství i v práci zastupitelstva. S podpo-
rou ostatních kolegů se podařilo udržet vzhled 
veřejných prostor upravených po rozsáhlých 
stavebních pracích v devadesátých letech, ale 
rozšířit i počty stromů a keřů. Nové stromo-
řadí v ulici Na Hlavní a v přilehlých částech 
je krásnou vizitkou naší práce. Udržení a stálé 
zlepšování naší zeleně není jednoduchý úkol. 
Pravidelná údržba a nová výsadba stojí nema-
lé peníze, a jak přebíráme nové komunikace 
a chodníky v nové zástavbě, tento úkol se stále 
rozšiřuje. Občasné připomínky spoluobčanů, že 
tu a tam někde roste, co nemá, nebo není pose-
kaná tráva, jsou jen drobné zádrhely naší práce. 
Je vidět, jak si většina z nás zvykla, že je to zde 
hezké, a tak rychle připomíná, co se nelíbí. Jsem 
rád, když sebereme poletující papír a uklidíme 
jej do popelnice nebo odpadkového koše. Měla 
by to být samozřejmost pro každého a pravdou 
je, že s pořádkem, hlavně kolem sběrných míst 
recyklovaného odpadu, bojujeme stále.
Rád bych dál zlepšoval přírodní podmínky 
v naší Březiněvsi. Nejen nové stromy, keře 
a trávníky, ale také hospodaření s vodou, eli-
minaci přívalových srážek, které nás několi-
krát pěkně potrápily. To vše směřuje k vybu-
dování retenčního rybníka za stávající čistír-
nou odpadních vod, také samozřejmě k jímání 
dešťové vody v budoucím areálu plánované 
školy a nyní rekonstruovaného sociálního cen-
tra. Možná tady jednou budeme mít i eduka-
tivní sad s ovocnými stromy, aby taky naše děti 
a vnoučata věděly, že meruňka, třešeň nebo ja-
blko se jen nekupují v supermarketu. Myslím, 
že je a bude stále co dělat, mnoho práce je před 
námi, a tím nemyslím jen členy zastupitelstva, 
přede všemi.
Rád se sem vracím ze svých projížděk na mo-
torce, když zaburácím ztichlou Bezinkovou, 
kde bydlím, trochu vylekám sousedy, ale mám 
ten fajn pocit „tak a už jsem doma“. 
Tady jsem doma.

Ing. Martin Javorník

Ing. Martin Javorník foto: archiv

Martin Javorník - zastupitel MČ Praha-Březiněves

Vítání 
občánků

22. 11. 2020 | 16:00 - 18:00
Srdečně zveme rodiče s dětmi s trvalým pobytem v MČ 

Praha-Březiněves na plánované vítání občánků. Přihlašovat 
se můžete do 31. 10. 2020 na tel. 283 910 263 nebo e-mailem

na adrese anna.koudelkova@brezineves.cz 
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZŠ Březiněves
už má konkrétní podobu

Vybudování vlastní základní školy je 
jednou z dlouhodobých priorit Bře-
ziněvsi. Pozemek, na kterém bude 

stát, je již delší dobu známý, půjde o čtyři 
hektary sousedící s fotbalovými hřišti. Stav-
ba, která vyjde na několik set milionů korun, 
by měla být fi nancována z více zdrojů, částeč-
ně také z již zahájeného odprodeje obecních 
pozemků navazujících na ulici Na Poli. Spo-
lečnost Energy Benefi t Centre, která má na 
starost projekční práce, nyní vytvořila něko-
lik vizualizací, které ukazují, jak bude škola 
navazovat na stávající zástavbu.
Na aktuální stav prací jsme se zeptali Ing. Da-
vida Alberta, Ph.D. předsedy stavební komi-
se. Pane Alberte, v jaké fázi se nachází projekt 
a jak bude vše pokračovat? „Povedlo se nám 
dokončit dokumentaci pro vydání územní-
ho rozhodnutí. Zahájili jsme velmi časově 
a organizačně náročný a komplikovaný pro-
ces získávání souhlasů dotčených orgánů 
státní správy a samosprávy. Jen pro předsta-
vu - budeme muset získat více než padesát 
souhlasných stanovisek a vyjádření k doku-
mentaci. Paralelně jsme odstartovali proces 
EIA, což je proces, při kterém se posuzuje 
vliv stavby na životní prostředí. Také již bylo 
zahájeno jednání s odborem investic MŠMT 
a proběhlo i oslovení ministra školství panem 
starostou, se žádostí o zařazení naší školy 
mezi prioritní akce MŠMT“. -red-
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INFORMUJEME

Hasiči Praha-Březiněves

Počasí si s námi trochu hrálo a my jsme 
museli držet pohotovosti na stanici. Do-
konce se několikrát stalo, že operační 

středisko HZS Praha vyslalo obě naše družstva 
do terénu, každé na jinou událost. Za zmínku 
určitě stojí požár haly v pražských Kyjích, kam 
byla povolána obě naše družstva a na velmi ná-

ročném zásahu strávila spolu s velkým množ-
stvím dalších jednotek více jak 10 hodin. Ná-
ročný zásah komplikovaly velmi vysoké teploty 
a hlavně nedostatek vody. 

14. 8. 2020 v podvečer po velmi vydatném pří-
valovém dešti, který napáchal zejména v sever-
ní části metropole velké škody, zasahovala naše 
jednotka celkem u devíti událostí. Jednalo se 
zejména o čerpání zatopených prostor, spadlé 
stromy na osobní automobily a jednu utrženou 
střechu rodinného domku. Na likvidační práce 

byla nasazena dvě naše družstva s technikou 
CAS 20 a CAS 30 Scania v počtu 1+8. 

26. 8. 2020 jsme převzali z rukou starosty 
Ing. Jiřího Haramula pamětní plaketu za naše 
nasazení při pandemii koronaviru. Současně 
nám byla udělena a slavnostně připnuta stuha  

Bilance za 3. čtvrtletí nabízí zajímavá čísla. Když už to vypadalo, že snad konečně opadá 
koronavirová krize a naši hasiči si trochu oddychnou, přišly na řadu letní měsíce s velkými 
výkyvy počasí. Nebylo výjimkou, že naše jednotka jeden den zasahovala u rozsáhlého požáru 
pole z důvodu velkého vedra a sucha a druhý den likvidovala události spojené s přívalovými 
dešti a silným větrem. 

k praporu. Moc si tohoto ocenění vážíme a dě-
kujeme za uznání naší práce.
S ohledem na náročné období, které máme za 
sebou, bych chtěl závěrem jako velitel poděko-
vat našim rodinám, manželkám a přítelkyním. 
Děkujeme za podporu při naší práci, za svatou 
trpělivost, kterou s námi máte. Náš koníček vy-
žaduje opravdu mnoho času stráveného nejen 
při samostatných zásazích, ale i na různých cvi-
čeních, školeních, při údržbě techniky a dalších 
povinnostech. Ještě jednou moc díky.

 Petr Petrášek,
 Hasiči Praha-Březiněves

 foto: Hasiči Praha-Březiněves

 foto: Hasiči Praha-Březiněves

 foto: Hasiči Praha-Březiněves

 foto: Zdeněk Korint
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Paní Fickerová, dcera paní Strejčkové, 
má svou maminku v každodenní péči. 
Bohužel zdravotní stav paní Strejčkové 

nám nedovolil udělat rozhovor přímo s ní, ale 
dcera paní Fickerová a vnučka paní Fatková 

nám o babičce vyprávěly jednu veselou his-
torku za druhou. I když doba častokrát taková 
nebyla.
Paní Strejčková se před válkou vyučila pro-
davačkou a aranžérkou u Klementů v centru 
Prahy, v průběhu války pracovala v Avii v Ča-
kovicích v rámci totálního nasazení. Celých  
45 let působila v textilu v Ďáblicích jako ve-
doucí prodejny. Mnozí pamětníci si ji vybaví 
právě z „textilu“. V šedesátých letech se aktivně 

zapojovala do činnosti Červeného kříže. Paní 
Strejčková byla také vášnivá zahradnice, která 
ve své době měla na zahradě na 120 ovocných 

stromů. Byla členkou Českého zahrádkářské-
ho svazu v Březiněvsi a Českého svazu včelařů  
v Čakovicích. Včelaření se věnovala s láskou 
15 let, poté tento koníček předala manželovi 
své vnučky. Její velikou vášní byly ruční práce, 
kromě pletení, háčkování a vyšívání se věno-
vala také paličkování. Specialitou paní Strejč-
kové bylo zdobení kraslic technikou lepení 
slámy, kterému se věnovala do svých 94 let. 
Celý život byla velice aktivní, nedokázala po-
sedět „naprázdno“. V současné době je s ohle-
dem na svůj věk v celodenní péči svojí dcery. 
S touto náročnou povinností pomáhají rodině 
pracovnice Centra sociálních služeb v Březi-

něvsi. „Ráda bych touto cestou velmi upřímně 
poděkovala Dáše, Katce a Evě za jejich po-
moc!“ říká paní Eliška Fickerová. 
 -red-

fota: archiv paní Fickerové

Paní Vlasta Strejčková letos  
8. července oslavila 100. narozeniny. 
Nejen toto úžasné jubileum, ale  
i fakt, že paní Vlasta je březiněveská 
rodačka, naši redakci inspirovalo  
k návštěvě rodiny. 

Setkání s jubilantkou

INZERCE

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Paní Strejčková před domem (dnes U Parku 6) svých prarodičů v roce 1922 

Paní Strejčková s pravnučkou

Paní Strejčková, za celou 
redakci Vám přejeme ke 
krásnému jubileu vše nejlepší.
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Historie Březiněvsi sahá do poměrně 
hlubokého středověku, když první 
písemná zmínka o obci je datová-

na rokem 1140. Obec společně s polovinou 
lesa Ládví a dvorem Hovorčovice patřila v té 
době komendě křižovníků svatého Jana Jeru-
zalémského s bílou hvězdou v Praze (klášter 
s kostelem Panny Marie pod řetězem poblíž 
Malostranské mostecké věže). Křižovníky 
svatého Jana uvedl do Čech český kníže a král 
Vladislav II. roku 1159 a do začátků jim daro-
val řadu statků, včetně Březiněvsi.
V husitských válkách přešla obec do světských 
rukou. Roku 1420 ji vlastnil Marš, řečený Kos-
tečka, patrně společně s Janem Apatykářem. 
Roku 1436 ji zapsal císař Zikmund Václavu 
Cvokovi, měšťanu novoměstskému a konšelu 
v letech 1430-1436, a to za 200 kop míšeňských 
grošů. V roce 1454 držel ves Jan Sosnovec, 
o rok později byla prodána Heřmanu Sirot-
kovi. Roku 1461 prodal Heřman Sirotek Bře-
ziněves vratislavskému biskupovi Joštovi II. 
z Rožmberka, který byl současně velkopře-
vorem Řádu johanitů. V předbělohorském 
období se Březiněves dostala znovu do necír-
kevních rukou, roku 1620 byla prodána Janu 
nejstaršímu Petráčkovi z Vokounštejna.

Po bitvě na Bílé hoře, v níž byly stavy rozpráše-
ny, byla však Březiněves bez náhrady vrácena 
církvi. V roce 1630 získal březiněveský dvůr 
(řečený „Rejtorský“) i s hospodou (řečenou „Bí-
lou“) Mikuláš Kekula, rytíř ze Stradonic. Když 
po saském vpádu zemřel, došlo k zabavení jeho 
majetku a polovina březiněveského dvora byla 
roku 1634 předána Albrechtovi z Valdštejna. Po 
smrti Albrechta se dvora ujal Vilém Vratislav 
z Mitrovic. V roce 1691 byla Březiněves vráce-
na původním vlastníkům, tedy Řádu johanitů, 
později nazývanému Řád maltézských rytířů. 
Úzká vazba mezi maltézskými rytíři a historií 
obce se promítla mimo jiné také do erbu Bře-
ziněvsi, v jehož spodní části se nachází typický 
osmihrotý maltézský kříž.
Z historických záznamů dále víme, že v roce 
1785 měla obec 17 domů, v roce 1843 žilo 
213 obyvatel v 21 domech a v roce 1857 zde 
bylo 20 domů (209 obyvatel). V roce 1890 činil 
výměr obce přibližně 508 jiter, z toho osm jiter 

připadalo na zahrady a jedno jitro na rybníky. 
Jedno jitro přitom odpovídalo 5755 metrům 
čtverečním.

20. STOLETÍ
Historie Březiněvsi je od roku 1924 do součas-
nosti zaznamenána v obecní kronice, která je k 
dispozici v online podobě. Souhrn dějinných 
událostí, sestavený u příležitosti 865. výročí 
první zmínky o Březiněvsi, si můžete prohléd-
nout na webových stránkách městské části.

PŘIPOJENÍ K PRAZE V ROCE 1974
Klíčovou událostí, která odstartovala výraz-
ný rozvoj Březiněvsi, bylo připojení k hlavní-
mu městu v roce 1974. Zákon č. 111/1967 Sb. 
o hlavním městě Praze umožnil snadnější při-
pojování okolních katastrálních území k hlav-
nímu městu. Zájmem zákonodárců bylo získat 
pro Prahu nová rozvojová území. K připojování 
okolních katastrálních území a obcí docházelo 

HISTORIE
A SOUČASNOST BŘEZINĚVSI

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Ruku na srdce, kdo z nás ví, kam 
sahá první zmínka o Březiněvsi? 
Na březiněveském webu v sekci 
Z historie naleznete zajímavé 
informace. V naší městské části se 
od prvopočátku až do dnešní doby 
mnoho změnilo. Posuďte sami.

Městská část Praha-Březiněves, 2020

Městská část Praha-Březiněves, 2015
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v několika vlnách, přičemž ta poslední, urče-
ná zákonem č. 31/1974 Sb., byla nejmasivnější 
a zahrnovala i Březiněves. Zákon z roku 1967 
přitom umožnil, aby v Praze kromě Národní-
ho výboru hlavního města a obvodních národ-
ních výborů mohly působit též místní národní 
výbory, což byl i případ naší městské části, ve 
které je až do dnešních dnů udržována konti-
nuita autonomního zastupitelstva. Březiněves 
byla v roce 1974 připojena k Praze společně 
s dalšími 30 obcemi zahrnujícími 37 katastrál-

ních území (Běchovice, Benice, Dolní Počerni-
ce, Dubeč, Dubeček, město Horní Počernice, 
obec Cholupice včetně k. ú. Točná, Klánovice, 
Koloděje, obec Kolovraty včetně k. ú. Lipany, 

Královice, Křeslice, Lipence, 
Lochkov, Nedvězí, Písni-
ce, Přední Kopanina, město 
Radotín, městys Řeporyje 
včetně k. ú. Zadní Kopanina, 
Satalice, obec Slivenec včetně 
k. ú. Holyně, Stodůlky, Šebe-
rov, Třebonice, město Uhří-
něves včetně k. ú. Hájek a Pit-
kovice, Újezd nad Lesy, Újezd 
u Průhonic, Vinoř, město 

Zbraslav, obec Zličín včetně k. ú. Sobín).

BŘEZINĚVES DNES
V současné době je v Březiněvsi trvale hlá-
šeno k pobytu 1750 obyvatel, zároveň zde 
máme 602 domů/čísel popisných. Rozvoj 
bude samozřejmě pokračovat. Územní plán 
Březiněvsi počítá s tím, že v budoucnosti bude 
mít městská část přibližně 3000–3500 obyva-
tel. Přitom by podle našeho územního plánu 
neměla Březiněves přijít o statut městské čás-

ti, kde je kladen důraz na udržitelný rozvoj 
a příjemné rodinné bydlení. Chceme za-
chovat vyvážený stav mezi zájmy životního 
prostředí, hospodářství a společenstva lidí, 

které území obývá. Potřeby naší generace by 
neměly ovlivnit životní úroveň generací bu-
doucích. A na to také „dohlíží“ platný územ-
ní plán, který zaručuje, že zde nebudou stát 
žádné paneláky. A že zde, v sousedství dálnice 
a na okraji evropské metropole, bude i dosta-
tek zeleně a sportovního vyžití. Plnění této 
vize již několik volebních období zastupitel-
stvo naplňuje. Jak se Březiněves mění a roz-
růstá, můžete vidět i na leteckých snímcích 
z roku 2015 a 2020. Zajímavý je i náhled na 
katastrální mapu z období Rakouska-Uherska.

Zdeněk Korint s přispěním www.brezineves.cz
 fota: archiv

Rok Obyvatelstvo Počet
domů

1869 208 21

1880 245 21

1890 287 19

1900 280 21

1910 265 19

1921 260 19

1930 384 57

1950 361 82

1961 412 89

1970 427 101

1980 516 138

1991 557 152

2001 667 201

2011 1202 325

2014 1306 ---

2016 1539 521

2020 1750 602

Vývoj počtu 
domů a obyvatel 

Rok Jméno obce
1158 BRESINAUES

1364 BRZIESSINAWES

1407 BRZIEZYNYEWESS

1428 BRZEZNIEWES

1637 PRZSCHESNOWES

1640 BRSCHESNOWES

1788 BRŽEZNIOWES / WRŽEZNIOWES / 
WEISS KRATSCHME (Bílá Krčma)

1844 BŘEZNIOWES / BŘEZŇOVES / 
WEISZ KRATSCHEN (Bílá Krčma)

1854 BŘEZINĚVES

Vývoj názvu obce
Původně zřejmě nesla obec jméno „BŘEZINA 
VES“ nebo „BŘÍZOVA VES“, které však 
v průběhu staletí dostálo řady změn:

Městská část Praha-Březiněves, 2007

Městská část Praha-Březiněves, 2015

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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INZERCE

V neděli 31. 8. od 14 do 18 hodin pro-
běhla ve sportovně rekreačním areálu 
a u úřadu MČ společná akce školské 

a kulturní komise a sociální komise - nec-
kyáda a rozloučení s létem. Navzdory tep-
lému počasí, které nás provázelo po většinu 
prázdnin, nedělní odpoledne typicky letní 
nebylo. Studená fronta přišla před víkendem  
a držela se až do neděle, kdy nám zkompliko-
vala celý průběh naší akce. 
V době konání tradiční neckyády hustě pršelo, 
dokonce muselo dojít k odložení času startu 
závodu. I přes nepřízeň počasí se představila 
dvě závodní plavidla. Plavidlo pirátů a Harry-

NECKYÁDA ho Pottera. Velký dík patří našim závod-
níkům, kteří se nenechali odradit a závo-
du se zúčastnili. Jste opravdoví srdcaři. 
Odpoledne se přehouplo k rozloučení  
s létem. Na pódiu vystoupila skupina  
Pískomil se vrací, ve sportovně rekre-
ačním areálu byly připravené dětské 
atrakce společně s oblíbeným opé-
káním špekáčků.
Pro dospělé následovalo vy-
stoupení kapely Rangers, tedy 
starých známých Plavců. Jejich hity rezo-
novaly deštivým odpolednem celou naší 
městskou částí. A s létem jsme se rozlou-
čili stylově v pláštěnkách. -red-

 foto: Martin Převrátil 

IV. ročník Dechovkového festivalu 
se konal v neděli 6. září. V den 
konání se počasí krásně povedlo 

a celé odpoledne svítilo sluníčko. Akce se jako 

DECHOVKOVÝ FESTIVAL
každoročně konala ve venkovních prostorách 
Trattoria Famiglia. Na programu se podílely 
celkem tři kapely - Žižkovanka, Malá muzi-
ka Nauše Pepíka a nakonec to rozjela kapela 

 foto: Martin Převrátil 

Šlapeto. Byli jsme velice rádi, že se festival 
mohl konat, vzhledem k situaci s pandemií 
Covid-19. I naši senioři byli nadšení, že se mo-
hou po tak dlouhé době setkat a popovídat si 
s ostatními. Sociální komise se totiž rozhodla 
spojit Dechovkový festival spolu s Posezením 
seniorů, které muselo být v květnu s ohledem 
na hygienickou situaci zrušeno. Návštěvnost 
byla hojná. Naši senioři si pěkné odpoledne 
užívali nejen tancem, ale i zpěvem a samo-
zřejmě občerstvením. Program končil v 19 ho-
din a návštěvníci se rozešli do svých domovů 
nejen s dobrou náladou a dobrým pocitem, 
ale i s nadějí, že akce naplánované na další ob-
dobí se rušit nebudou. Další ročník se vydařil  
a odměnou pro pořadatelky byly úsměvy na 
tvářích všech návštěvníků.
Zdeňka Maděrová, předsedkyně sociální komise

 STALO SE
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Moderní ŠMEJDI

1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Jestli-
že vás někdo osloví a vy se rozhodnete 
s ním jednat, dejte si čas, abyste mohli 
všechno v klidu promyslet. Nenechte se 
do ničeho tlačit. Udělejte si rámcovou 
představu o tom, čeho chcete dosáhnout. 
Pomohou internetové srovnávače, neboj-
te se poradit s někým dalším. 

2. Nikoho si domů nepouštějte, nenechá-
vejte si vyfotit občanský průkaz nebo 
fakturu s citlivými údaji. 

3. Nepřijímejte žádné dárky oproti podpi-
su. Bohužel i v dnešní době se ČOI se-
tkává s případy, kdy podomní prodejci 
nabízejí roušky oproti podpisu, který 
zavazuje k přechodu k jinému dodavateli 
energií. Další praktikou jsou LED žárov-

ky nebo poradenství, které Vám bude 
následně zpoplatněno.

 
4. Ověřte si, zda hovoříte přímo s dodava-

telem, nebo se zprostředkovatelem. Je  
v tom veliký rozdíl. Pro každého pla-
tí jiné právní předpisy, důležité rozdíly 
jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení 
od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní 
licenci na dodávky energií, zprostřed-
kovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky 
jednoho nebo více dodavatelů. 

 
5. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, 

že je zaměstnancem Energetického regu-
lačního úřadu nebo České obchodní in-
spekce, velmi pravděpodobně lže. Úřady 
energie neprodávají, nekontrolují faktu-
ry podomním způsobem apod. 

6. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří 
sice kontrolují měřidla, energii ale ne-
prodávají. Říká vám podomní prodejce, 
že přichází od vašeho současného doda-
vatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodej-
ci se často za velké dodavatele vydávají 
– osobně i po telefonu.

 7. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? 
Ptejte se, odkud má kontakt. Během te-
lefonického hovoru se k ničemu nezava-
zujte. Smlouvu lze uzavřít také telefo-

nicky, a to pouze na základě vyslovené-
ho souhlasu.

 
8. Nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, 

přihlášku atp.), co jste si důkladně ne-
přečetli a úplně nepochopili. Pokud co-
koliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až 
všemu porozumíte, rozhodněte se, zda 
podepíšete.

 
9. Nebojte se ozvat! Případné spory s do-

davatelem neodkládejte, řešte je hned 
zpočátku. Obrátit se můžete na Energe-
tický regulační úřad – www.eru.cz nebo 
Českou obchodní inspekci www.coi.cz. 

 
10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách 

energií, kterou jste uzavřeli mimo pro-
vozovnu, můžete bez jakýchkoliv sankcí 
odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji 
vypovědět nejpozději 15. den po zaháje-
ní dodávek.

Zdroj: Energetický regulační úřad 
www.eru.cz 

-red-

Naše edukativní okénko se tentokrát 
bude věnovat problematice tzv. 
moderních „šmejdů“. Jedná se o nekalé 
obchodní praktiky, které cílí bohužel 
zejména na naše seniory a využívají 
tím jejich důvěřivosti a neznalosti 
nátlakových metod. Proto jsme se 
rozhodli vytvořit pár praktických rad 
zaměřených na oblast dodávky energií, 
kde se s těmito nekalými praktikami 
můžeme setkat.

RADÍME

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   1428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd   1 26.6.13   13:1926.6.13   13:19

INZERCE
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Věříme, že i přes mimořádná opatření spojená 
s COVID-19 budeme nadále bez větších 
omezení fungovat co nejlépe. Velké poděkování 
patří všem, kteří se o fotbal v Břízce starají či 
trénují. JEDEN TÝM, JEDNO SRDCE!

 foto: archiv Fotbal Březiněves

 foto: archiv Fotbal Březiněves

Kategorie MINI, tedy hráči narození 
v letech 2014 a 2015, zahájila pří-
pravu soustředěním v SC Nymburk. 

Z celkového počtu 14 hráčů na soupisce se 
zúčastnilo šest kluků. Většinou se jednalo 
o první pobyt bez rodičů, ale všichni to 
zvládli na jedničku. Každý den jsme poctivě 
trénovali, chodili se koupat a užili jsme si 
spoustu legrace při vycházkách. 2. září probě-
hl nábor nových fotbalistů a hned 3. září jsme 
začali trénovat. Trénovat budeme dvakrát 
týdně, hlavně všeobecný rozvoj pohybových 
schopností, přihrávky a kličky. V nové se-
zóně chceme navázat na loňskou spolupráci 
s SK Neratovice a chceme se zúčastňovat pra-
videlných miniturnajů. Celou sezónu budeme 
hlavně hrát zápasy, spoustu zápasů!   

Jan Rosenkranz, Tomáš Nettl
a Miroslav Frank, trenéři

Od druhé poloviny srpna jsme začali 
tréninkovou přípravu na podzimní 
sezónu, která navázala na letní čtyř-

denní soustředění v Nymburce. O posled-
ním prázdninovém víkendu jsme pořádali
10. ročník turnaje Memoriálu Hejny, ve 
kterém jsme odehráli první zápasové minuty 
a umístili jsme se na 5. místě. 

Pavel Černý, Jiří Benčík, Martin Janyš 
a Michal Kořínek, trenéři

Po dlouhé prázdninové pauze jsme se 
v posledních čtrnácti srpnových dnech 
začali scházet a pomalu si zvykat na 

hru s balónem. Intenzivní přípravě jsme se 
ale poctivě věnovali už na letním soustředění 
v Nymburce a nyní netrpělivě čekáme na 
první mistrák sezóny. 

Pavel Černý, Aleš Luka a Jan Šimek, trenéři

Mladší dorost se stejně jako ostat-
ní kategorie vrací k fotbalu po 
velmi dlouhé pauze. Z jarní části 

soutěže se neodehrálo vůbec nic a trénovalo 
se velmi omezeně, proto jdeme do nové se-
zóny s velkou neznámou. Nic to ale nemění 
na faktu, že do tréninkového procesu jsme 
se vrhli na 100 % a již se těšíme na první 
mistrovské zápasy. Během přípravy bylo 
odehráno několik přátelských utkání a na 
našich hráčích je vidět velká chuť do fotbalu. 
Máme za sebou i velmi vydařené letní sou-
středění v SC Nymburk a teď již jen musíme 
doufat, že podzimní část soutěže se odehraje 
bez omezení. První domácí mistrovské 
utkání ve vyšší třídě než loni jsme odehráli 
ve velmi slušném výkonu a ač jsme podlehli 
1:0, byl to vyrovnaný zápas.

Petr Petrášek, Jan Trousil 
a Josef Douděra, trenéři

Hráči MINI

Mladší
PŘÍPRAVKA 

Starší ŽÁCI

Mladší DOROST

TJ BŘEZINĚVES / SPORT
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 foto: archiv Fotbal Březiněves

Mužstvo starší přípravky pro letoš-
ní sezónu čítá celkem 29 hráčů. 
Oproti loňské sezóně, kdy jsme 

hráli paralelně soutěž mladší a starší příprav-
ky, nastoupíme letos výhradně do starší pří-
pravky, která nám již věkově plně odpovídá. 
Ze zkušeností z loňského roku a z přípravy se 
dala dohromady dvě mužstva, z nichž první, 
složené primárně z hráčů ročníku 2010, bude 
hrát první výkonnostní soutěž a druhé druž-
stvo ročníku 2011 třetí výkonnostní soutěž. 

Starší
PŘÍPRAVKA 

Mimo to se ještě budeme účastnit přátelských 
turnajů pro zbylé hráče a hráče, kteří se bu-
dou rozehrávat po delší herní pauze, např. 
vinou zranění. První tréninkové dávky jsme 
začali „polykat“ již týden před soustředěním, 
kdy bylo potřeba se po delší pauze na place 
trochu rozkoukat a osvěžit si některé herní 
prvky, zejména kontakt s balonem. Soustře-
dění v Nymburce se již neslo v klasickém 
duchu třífázového tréninkového procesu, 
letos hodně zaměřeného na herní činnosti. 
Chybět samozřejmě nemohla ani potřebná 
rehabilitace v podobě vířivky a plaveckého 

bazénu. Velký ohlas mezi hráči měla zejména 
tzv. „posouvačka“ formou malých turnajů tři 
na tři. Po návratu ze soustředění nás čekal 
velký test, a to v podobě domácího, již tradič-
ního Memoriálu Bohumila Hejny. Do bojů 
o putovní pohár jsme poslali hned dva týmy, 
díky celkovému vítězství družstva modrých 
zůstává pohár po delší době na domácí půdě. 
Všichni se již těšíme na začátek soutěží, pro-
tože herní pauza vlivem koronavirové krize 
byla už pro všechny až příliš dlouhá. 

Tomáš Melichar, Tomáš Král, Jan Šimek, 
Miroslav Kolísek a Vitězslav Pánský, trenéři

TJ BŘEZINĚVES / SPORT

 foto: archiv Fotbal Březiněves

Léto pomalu končí a březiněveským 
gentlemanům začíná část sezóny, na 
kterou už tak dlouho čekali. Po letní 

individuální přípravě se parta okolo Radka 
Fialy sešla 20. srpna na soustředění v Nym-
burce. Po dopoledních intenzivních jednot-
kách plných fotbalu zrelaxovali hráči svá těla 
v kalných vodách řeky Labe, zahráli si turnaj 
v beach volejbalu i nohejbalu a utužili partu. 
Plni nové energie se ve středu vrhli do první-
ho zápasu. Start letošní sezóny zavál "B" tým 
březiněveských gentlemanů na hřiště nováč-
ka z Aritmy Praha. První poločas vlil na ko-
pačky našich hráčů hodně nadějí, skončil pro 
nás slibným výsledkem 1:0. Jediným gólem 
prvního poločasu skončila střela našeho lídra 
Radka Fialy. V druhém poločase tým Aritmy 
změnil taktiku a začal více napadat rozehráv-
ku našich obránců. A chyby přišly. Po dvou 
chybách obou krajních obránců se výsle-
dek otočil na 2:1. Tým Aritmy pokračoval 
v nastoleném tempu a svůj náskok navýšil na 
5:1. Poté se hostující tým probral ze studené 
sprchy a pokusil se se skóre něco udělat. Vý-

GENTLEMANI

sledkem bylo krásné zakončení útočné akce 
z nohy Tomáše Procházky. Pokračující tlak 
vyvrcholil faulem v blízkosti domácí brány. 
Krásnou střelou přes zeď do levého horního 
rohu branky se zaskvěl nejlepší hráč utkání 
Radek Fiala. Bohužel to bylo vše a výsledek 
5:3 byl konečný. Členská základna březině-
veských gentlemanů se rozrostla do té míry, 
že se vedení rozhodlo přihlásit dva ligové 

týmy. První "A" tým udržel svou příslušnost 
v lize první, druhý pak začíná své působení 
v lize třetí. Během následujících dvou měsíců 
odehrají oba týmy dohromady 14 zápasů. 
Podzimní sezóna tak bude náročná jak fyzic-
ky, tak i psychicky. 

Radek Fiala, trenér
a Jan Šebek, vedoucí
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TJ BŘEZINĚVES / SPORT

Koronavirus nadále nepodceňujeme 
a jsme ve střehu, i přesto sportování 
pokračuje ve všech oddílech.

Rozbíhá se podzimní sezóna a připravuje-
me se i na zimní halovou sezónu. O dění ve 
fotbalovém oddílu se dočtete v samostat-
ném článku. V listopadu nás čeká výroční 
členská schůze, na které budeme bilancovat 
letošní rok. A nezadržitelně se blíží oslavy  
100. výročí založení naší TJ. Ty plánujeme na  
12. června 2021.

TENISOVÝ ODDÍL JEDE NAPLNO
Proběhla profesionální strojová údržba kurtů 
v zájmu udržení dlouhodobé kvality povrchů. 
Průběžnou údržbu jinak zajišťují členové te-
nisového oddílu dlouhodobě sami.
Za účasti 22 dětí pod vedením čtyř trenérů 
koncem srpna úspěšně proběhl již 3. ročník 
oblíbeného tenisového kempu.
Na podzim jsou naplánovány oblíbené tur-
naje čtyřher a dvouher pro dospělé. Turnaje 
jsou určeny především členům oddílu, ale 
uvítáme i další zájemce. O termínu a pod-
mínkách účasti budeme včas informovat. Na 
zimní sezónu se pro mladé tenisty snažíme 
opět zajistit halu. S tím je bohužel každoroč-
ně problém. Hodiny, které potřebujeme, jsou 
nejvíce žádané a je jich málo. Doufáme, že 
uspějeme.

Nezapomínáme ani na další oddíly TJ: cviče-
ní žen a zumba. Pokračuje cvičení v tělocvič-
ně budovy TJ. Oddíl zumby chystá nábor no-
vých členů, dívek od 6 do 12 let. Tento sport 

významně přispívá k rozvoji pohybových  
a koordinačních schopností dětí. Zájemci 
mohou i neformálně volat vedoucí oddílu, 
Veronice Pechové (mobil: 732 884 470).

Naše TJ a její výkonný výbor průběžně pra-
cuje na vylepšení zázemí, v plánu máme 

dlouhodobě úpravy budovy TJ a jejího okolí.
Rozsah prací bude záležet na aktuálních fi-
nančních možnostech. 

STARÁME SE O ZHRUBA
350 SPORTOVCŮ
Toto číslo je na velikost naší městské části 
nadstandardní a jsme za něj velice rádi. Roz-
počet TJ se primárně opírá o příspěvek z roz-

počtu MČ, pro činnost naší jednoty jsou však 
nepostradatelné i další zdroje.
V letošním roce nastala dlouhodobě očeká-
vaná změna ze strany MŠMT. Projekt „Můj 
klub“ funguje velmi dobře. Finance na letoš-
ní rok byly přiděleny nad očekávání pružně. 
Uspěli jsme též se žádostí o finance pro TJ  

v rámci Projektu NSA – COVID – SPORT. 
Dále nám byly přiděleny i finance z pražské-
ho magistrátu. Ty jsou určeny zejména na 
údržbu fotbalových hřišť a přilehlého zázemí.
Za všechny příspěvky na udržení a rozvoj 
sportu v Březiněvsi velice děkujeme. 

Ing. Jan Vocel, 
předseda TJ

 Sportovní aktivity v TJ Březiněves

 foto: archiv TJ Březiněves
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HNĚDÁ BIOPOPELNICE?
TU NEMÁM…
Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 pražských 
domácností už ano. Chcete ji? Pokud jste vlast-
ník nemovitosti, sdružení vlastníků, bytové 
družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat formulář, 
který najdete na https://bio.praha.eu/formular/. 
Jako běžný nájemník požádejte o objednání  
BIOpopelnice povolanou osobu. Svoz bioodpa-
du je pro vlastníky nemovitostí volitelný a popla-
tek za svoz je nastaven v podobném režimu jako 
starý známý poplatek za směsný komunální od-
pad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. 
Celé to má také finanční výhodu. BIOpopelnice 
vám navíc totiž sníží poplatky za odvoz odpadu. 
Po převzetí služby pod Magistrát hl. m. Prahy je 
pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využí-
vají BIOpopelnici, cena snížena o 50 % oproti 
cenám z loňského roku. Zároveň je umožněno 
vlastníkům nemovitostí objednat si kromě čet-
ností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to  
1x nebo 2x týdně. 

POPLATEK ZA SVOZ BIOODPADU
ZA MĚSÍC V KČ
Četnost obsluhy/objem nádoby
1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden
120 litrů
 56 112 224
240 litrů
 90 179 359

NENECHTE ŽIVINY ODLÉTAT 
KOMÍNEM
Nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 20 % 
obsahu běžných popelnic. Pětina odpad-
ků, které by ještě mohly posloužit ozdravení 
ovzduší, končí ve spalovně... Topivo je to ale 
mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku 
komínem. Čistý separovaný bioodpad je svá-
žen do kompostáren v Praze a Středočeském 
kraji a dál slouží jako hnojivo. Pražská zeleň 
proto bude jen vzkvétat. A zkvalitnění zeleně, 
a tedy i životního prostředí, znamená zkvalit-
nění života nás všech.

DEJTE BIOODPADU 2. ŠANCI! 

POŘIĎTE MU HNĚDOU 
BIOPOPELNICI

DO KOMPOSTU  
S NÍM!
Kompostování je proces 
aerobní. Jedná se o roz-
klad materiálu pomocí 
celé řady organismů, pro 
které je organický materiál 
potravou. Celý proces spo-
čívá v tom, že mikrobům  
a drobným půdním živoči-
chům, jako jsou například 
žížaly, jsou v kompostárnách dopřány ideál-
ní podmínky pro to, aby přeměnily organické 
látky na kompost. Výsledný produkt obsahuje 
především humus, nedocenitelnou surovinu. 
Humus v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdra-
ví škodlivé látky a vyrovnává kyselost. Humus  
i ostatní půdní organická hmota zvyšuje 
kyprost, soudržnost a udržuje ideální skladbu 
mikrobů v půdě. Pokud proces kompostování 
správně probíhá, kompost nezapáchá.

NEUTOPME SE V ODPADCÍCH
Je tu i další důvod, proč třídit: neustále ros-
toucí množství směsného odpadu. Odkládání 
BIOodpadu do BIOpopelnic skutečně dokáže 
zmenšit objem pražských odpadků o už zmí-
něnou pětinu. Což je dost, aby to za pořízení 
BIOpopelnice a pár kroků navíc stálo.

JE TO SNADNÉ!
Abyste věděli, co do BIOpopelnice na rost-
linný odpad patří a co ne, nabízíme vám 
přehledný seznam. Je to snadné, ale je tře-
ba dávat dobrý pozor. Některý odpad, kte-
rý se na první pohled jeví jako žádoucí, do 
BIOpopelnice nepatří. Jedná se například  
o zbytky odpadu, který obsahuje suroviny 
živočišného původu. Dále do BIOpopelnice 
nepatří, možná pro někoho překvapivě, také 
podestýlky domácích zvířat včetně exkre-
mentů.

webové stránky: https://bioodpad.praha.eu
e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz
registrační formulář:
https://bio.praha.eu/formular/

Jen v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný odpad  
z domácností šanci být ještě užitečný. Například kuchyňské 
odřezky, slupky, uschlé kytice, ale také posekaná tráva  
z vašich zahrad se v kompostárnách promění ve výživný 
kompost pro pražské parky, sady a zahrady. A čím více se 
budou zelenit, o to zdravější vzduch budeme všichni dýchat.

ANO
• zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně 

citrusových plodů)
• čajové sáčky, kávové sedliny 

včetně papírových filtrů
• květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květi-

náče)
• tráva, plevel, drny se zeminou
• košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
• listí
• větve keřů i stromů
• piliny, hobliny, kůra, štěpka
• seno, sláma
• vychladlý popel ze spalování dřeva

NE
• maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
• mléčné výrobky
• vajíčka (včetně skořápek)
• zbytky živočišného původu 
• prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
• skořápky z ořechů, pecky z ovoce
• jedlý olej a tuk
• zvířecí exkrementy
• peří, chlupy, vlasy
• uhynulá zvířata
• znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka
• nebezpečné odpady
• obalové materiály
• vlhčené ubrousky

INFORMUJEME
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Jsme rádi, že se nám podařilo i přes součas-
né zpomalení kulturního života uspořádat 
plánovaná letní setkání. Prof. PhDr. Ladi-

slav Bareš nás seznámil s nejnovějšími objevy 
Českého egyptologického ústavu i se životem 
v pouštních podmínkách. Při besedě Jde to  
i s úsměvem MUDr. Karla Nešpora jsme si spo-
lečně vyzkoušeli v praktických cvičeních něko-
lik druhů smíchu. Pan doktor vyprávěl o svém 
životě i četl ukázky z četných knížek na téma, 
jak zlepšit kvalitu svého života klidnou myslí  
a pozitivními emocemi. Současně nás pozval 
na své inspirativní webové stránky http://www.
drnespor.eu/. 
Na přání našich malých čtenářů jsme zopako-
vali setkání se živými netopýry s Ing. Zieglero-
vou ze záchranné stanice Nyctalus. Děti si moh-
ly zkusit nakrmit netopýry.
Velikou radost nám přinesla nominace naší 
knihovny do celostátního kola státní ceny 
Knihovna roku 2020. Společně s námi bylo no-
minováno dalších 13 knihoven z České republi-
ky. V srpnu byla naše knihovna ohodnocena pě-
tičlennou komisí, jmenovanou ministrem kultu-
ry, v čele s předsedou Bc. Pavlem Zajícem, ředite-
lem Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm. 
  Anna Koudelková 
 fota: knihovna MČ Praha-Březiněves

Více informací naleznete na našem webu.

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Setkání v knihovně

Setkání s živými netopýry MUDr. Karel Nešpor při besedě

28. 09. 2020
18.00

Rovnováha v rodině Mgr. Jan Vávra

03. 10. 2020
15.00

Podzimní setkání se čtením, 
vyprávěním, hudbou a malováním

Daniela Filipi 

09. 10. 2020
17.00

Noc s Andersenem
Návštěva H. Ch. Andersena, host 
spisovatelka a malířka Jarmila Beranová

11. 10. 2020
17.00

Harmonizace barvami, působení 
barev na tělo i duši 

Ing. Vít Syrový

23. 11. 2020
17.00

Putování Kubou
RNDr. Jana Horáčková 
a Ing. Antonín Horáček

06. 12. 2020
15.00

Vánoční besídka Daniela Filipi a Simona Koudelková

Při účasti na akcích knihovny doporučujeme rezervaci v rezervačním systému knihovny
https://www.knihovnabrezineves.cz/program nebo na email: knihovna@brezineves.cz
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PARKOVÁNÍ V BŘEZINĚVSI, 
ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Z velké části kvůli zónám v Praze  
a kvůli nedostatku volných parkova-
cích kapacit nemají řidiči možnost 

zaparkovat svůj vůz tam, kde potřebují,  
a hledají tak jiné varianty, např. městské 
části s dostupnou MHD, kde ještě zóny ne-
byly zavedeny. Vozidla blokují místa obča-
nům mířícím za využitím nabízených slu-
žeb našeho sportovního areálu, úřadu MČ, 
nebo restaurace Trattoria Famiglia. Z toho-
to důvodu jsme se rozhodli problém řešit. 
Protože nejsme příznivci zřizování place-
ných parkovacích barevných zón, připravili 
jsme projekt parkovací zóny, kdy řidič bude 
moci ponechat své vozidlo v ul. U Parku 
max. 3 hod. V praxi to bude vypadat tak, že 
každý řidič bude muset nechat ve svém vo-
zidle na palubní desce za oknem papírové 

parkovací hodiny, na kterých bude vyznačen 
čas příjezdu. Tyto hodiny budou k dostání  
v restauraci, fitness centru nebo na úřadě. 
Naši městští strážníci pak budou kontrolovat, 
které vozidlo hodiny má a které nemá, nebo 
kde již řidič překročil tříhodinový limit ur-
čený pro povolené parkování. Řidiči, který 
nesplní požadované podmínky, bude moci 
strážník městské policie udělit pokutu.
 
Před vyhlášením nouzového stavu jsme na za-
čátku března podali na odbor dopravy Prahy 8 
žádost o posouzení a odsouhlasení úprav, 
které zlepší stávající situaci. V červenci jsme 
obdrželi souhlasné stanovisko. Souhlas je 
podmíněn provedením některých úprav, které 
akceptujeme. Po jejich realizaci začne proces 
změny obytné zóny s neomezenou dobou par-

kování v zónu s maximální povolenou dél-
kou parkování 3 hodiny. Papírové kotouče  
s hodinami budou k dostání před uvedením 
změny do provozu.
 
Odbor dopravy Prahy 8 také zaslal připomín-
ky a podněty k úpravě parkování v lokalitách 
kolem ulic K Březiněvsi, V Pěšinkách, V Ces-
tičkách, Na Fabiánce, Petráčková, Za Sadem, 
Nad Hřištěm, Ke Zdibům, Chráněná. I zde 
jsme obdrželi souhlasné stanovisko s prove-
dením úprav dle platných norem. Je ovšem 
nutné zohlednit množství parkovacích míst. 
Komise dopravy bude na tomto úkolu praco-
vat dále tak, aby bylo možné začít v nejbližších 
měsících s postupnými úpravami. V ulici Na 
Boleslavce byla schválena zóna 30 km, bude 
tedy snížena povolená rychlost z 50 km/hod 
na 30 km/hod v celé její délce. Stejné opat-
ření bude realizováno v ulici K Březiněvsi,  
V Cestičkách a V Pěšinkách. V tomto případě 
je také nutné nejdříve dle připomínek zástup-
ce odboru dopravy upravit dokumentaci, kte-
rá je součástí platné žádosti.

 Zdeněk Korint, předseda komise dopravy

V březnovém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o záměru upravit 
dopravní a parkovací podmínky v některých částech městské části. 
Konkrétně se jednalo o ulici U Parku, kde je nejvíce parkujících vozidel 
lidí jezdících do Prahy denně za prací. 


