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„Chci“ vypadá
jinak…
Přiznávám, že svůj
úvodník píšu pod dojmy z 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha
– Zbraslav. Možná už
ve chvíli, kdy ho odešlu,
mě pocit zmaru a deziluze přejde a budu žádat na poslední chvíli, aby byl stažen, že řešení
je na cestě.
Stěžejními body zasedání zastupitelstva bylo
schválení rozpočtových změn, tak abychom
v lednu měli stálou služebnu Městské policie
a na podzim 2012 novou školku. Dnes, kromě
mnoha dalších, vykradli i úřad, ale to zastupitelé jako spoustu dalších věcí neřeší. Nabízím
pivo tomu, kdo spočítá, kolikrát bylo řečeno
ze strany zastupitelů (napříč politickým spektrem) „samozřejmě CHCI služebnu MP“, „samozřejmě CHCI novou školku“. CHCI, ale…
Výsledek budeme dále zvažovat a projednávat
nerealizovatelné varianty výstavby mateřské
školky, abychom se vrátili do reality… Budeme dále řešit, jestli objektu, kde doteď i přes
špatnou střechu fungovalo několik organizací, nemůže ihned fungovat služebna MP… Asi
ne?!?
Celý návrh znamenal řešení v řádu cca
1,2 mil. na služebnu a 1 mil. na přípravné
práce na školku. Bohužel v neschválení vidím
jen další projev neochoty a možná i zbabělosti
přijmout konečná rozhodnutí a problémy přestat diskutovat a začít skutečně řešit. Obzvláště když se podívám na schválený rozpočet na
rok 2010, kde bylo 6,2 mil. na nesmyslné projektové práce, tak mě mrzí, že za ty peníze již
mohlo být mnoho palčivých problémů dávno
vyřešeno.
Berte můj úvodník jako malý ventil chvilkové
frustrace nad nedokonalostmi demokratického rozhodování s tím, že i nadále je mým
cílem problémy VYŘEŠIT a ne je pouze řešit.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi
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Editorial
Vážení
čtenáři,
listopadové
Zbraslavské noviny opět
informují o řadě akcí
a projektů, která se
na Zbraslavi odehrály. Přitom vlastně ani
není třeba spoléhat
jen na Zbraslavské
noviny, protože kdo
před třemi týdny o víkendu zavítal do Boroviček, nemohl minout mladé cyklisty či
skauty v korunách stromů. Stejně tak průvod s Eliškou Přemyslovnou byl nepřehlédnutelný.
Je prima si s odstupem zdařilé akce připomenout. Ambicí Zbraslavských novin

přitom bude, kromě běžného zpravodajství často přímo od samotných organizátorů, přinést i pohled jiný, nevšední,
zajímavý. I proto vyhlašujeme konkurs na
spolupracovníky a redaktory, který se týká
nejen redaktorů, ale i fotografů, kameramanů či malířů. Přihlaste se a podílejte
se v roce 2012 na tvorbě Zbraslavských
novin. Těším se na spolupráci a slibuji, že
nejde o planou výzvu. To by mohli potvrdit kolegové fotografové, jejichž práce již
obohatily některé minulé titulní stránky
a objeví se i v kalendáři Zbraslavi 2011,
který zde představíme za měsíc.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Konkurs na redaktory
Zbraslavských novin
Píšete, fotografujete, kreslíte? A myslíte si, že vaše tvorba může zajímat i ostatní? Chcete
se stát spoluautory Zbraslavských novin a zbraslavského informačního portálu? Pokud ano,
pošlete na adresu redakce spolu s ukázkami vaší tvorby i stručné pojednání na téma, v čem
byste rádi přispěli k dalšímu rozvoji Zbraslavských novin. S novými vybranými kolegy začneme
spolupracovat v roce 2012. Své nabídky posílejte do konce listopadu 2011.

Vzpomínka na zesnulé
Městská část Praha – Zbraslav a místní odbor Společnosti přátel žehu pořádají dne 5. listopadu 2011 od 15:00 hodin v urnovém háji Zbraslav pietní akt „Vzpomínka na zesnulé“.

Oznámení o uzavření Úřadu
městské části Praha – Zbraslav
Dne 18. listopadu 2011 bude ÚMČ Praha - Zbraslav pro veřejnost uzavřen.

FOTO měsíce:
Zbraslavský Salon
prodloužen
Třetí ročník prezentace zbraslavských výtvarníků ve výstavní síni Městského domu byl
pro zájem veřejnosti prodloužen až do 24.
listopadu. Otvírací hodiny najdete na straně
16 Zbraslavských novin, krom pátku a neděle
je otevřeno denně, a tak s návštěvou neotálejte. Nebudete litovat.
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Z jednání rady městské části
od 5. 10. 2011 do 24. 10. 2011
Operační program životní prostředí
Rada projednala a schválila návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na zateplení budov
ZŠ Hauptova 591 a U Lékárny 593. Náklady
na realizaci záměru jsou 9 - 10 milionů Kč.
Maximální výše dotace může činit 90 %
z uznatelných nákladů. Vzhledem k nákladům s tím spojeným (aktualizace PD, aktualizace energetického auditu a podání žádosti) souhlasila rada s rozpočtovou změnou ve
výši 288.000 Kč.
Zajištění systémové správy
a podpory IT infrastruktury
Rada na základě zápisu hodnotící a výběrové komise na výběr dodavatele souhlasila
s uzavřením smlouvy o poskytování služeb
v oblasti systémové správy a podpory IT infrastruktury se společností DC Computer, s.
r. o., Václavské nám. 66, Praha 1.
Rekonstrukce objektu „D“ ZŠ Nad Parkem
Rada na základě zápisu hodnotící a výběrové komise na výběr zhotovitele souhlasila
s uzavřením smlouvy o dílo na Rekonstrukci
objektu „D“ - ZŠ Nad Parkem (elektroinstalace, zdravotechnika) ve výši 2,664.000,- Kč
se společností S.V.A. spol. s r. o., Vídeňská
100, 148 00 Praha 4.

Cena obědů pro seniory
Rada projednala žádost provozovatele
jídelny v DsPS a neschválila zvýšení ceny
garantovaného poledního menu (polévka,
hlavní jídlo, nápoj) z 55,- Kč na 65,- Kč +
DPH. Důvodem jsou časté stížnosti seniorů
na kvalitu a chutnost jídla.
Ceník pečovatelských služeb
Rada projednala nový ceník pečovatelských služeb, předložený Komisí zdravotní,
sociální a pro DsPS a s předloženým návrhem souhlasila. (Ceník najdete na str. 9 tohoto čísla Zbraslavských novin.)
Povolení prodeje
na Zbraslavském náměstí
Rada na základě žádosti paní Edity Geistové souhlasila s povolením prodeje textilu.
Žadatelka bude prodávat pletené ponožky
z ovčí vlny každé pondělí a pátek od 7. 10.
do 30. 11. 2011.
Rada souhlasila také s povolením prodeje
vánočních stromků pro paní Renatu Bräuerovou v prostoru před cukrárnou ve dnech
6. 12. 2011 až 23. 12. 2011 za podmínky,
že se o prodeji v době konání Zbraslavských
jarmarků dohodne s jejich organizátorem.
Dále rada souhlasila s povolením prodeje
textilu pro pana Bláhu ve dnech 4. 11., 18.
11., 2. 12. a 16. 12. 2011.

tuje finanční prostředky - místní poplatek za
užívání veřejného prostranství se nevybírá.“
Vyhlášení výběrového řízení
Rada odsouhlasila text výzvy a vyhlásila
výběrová řízení na zakázky malého rozsahu:
1. provádění zimní údržby místních komunikací pro období 2011/2012
2. provádění zimní údržby chodníků okruhu I - dolní Zbraslav
3. provádění zimní údržby chodníků okruhu II - horní Zbraslav
Svěření domu č.p. 78 v k.ú. Lahovice
Rada vzala na vědomí zamítavou odpověď
MHMP odboru evidence, správy a využití
majetku na žádost MČ Praha-Zbraslav ve
věci svěření domu č. p. 78, včetně funkčně
souvisejících pozemků.
Přidělení bytů v DsPS
Rada vzala na vědomí zápis komise zdravotní, sociální a pro DsPS ze dne 21. 9.
2011 a na jeho základě souhlasila s výměnou bytové jednotky pro 2 osoby (č. 306)
za bytovou jednotku pro 1 osobu (č. 206)
a s uzavřením nájemních smluv k bytovým
jednotkám č. 306 a 308.
Žádost o výpůjčku pozemku
Rada schválila uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2025/13 o výměře
77 m2 mezi MČ Praha-Zbraslav a Sborem
dobrovolných hasičů Zbraslav po dobu stavby
nového garážového stání v hasičské zbrojnici.
Ředitelské volno a prázdniny
Rada vzala na vědomí oznámení o ředitelském volnu v MŠ Matjuchinova, MŠ Nad Parkem a ZUŠ Opata Konráda, a to ve dnech 18.
11. 2011, 30. 4. 2012 a 7. 5. 2012. Zároveň
souhlasila s uzavřením těchto obecních mateřských škol ve dnech 27. 12. - 30. 12. 2011.
Pronájem bytu
Rada schválila záměr pronájmu volného
bytu č. 27/4 o velikosti 2+1 v ulici Lomařská 385 obálkovou metodou za minimální
nájemné za první měsíc nájmu 70.000 Kč
s tím, že nájemné od druhého měsíce bude
stanoveno jako regulované dle zákona č.
107/2006 Sb. Záměr a podmínky pronájmu
budou vyvěšeny na úřední desce.

Zastupitelstvo
v prosinci
Garáž na Závisti
Rada projednala situaci ohledně objektu
garáže v lokalitě Závist, která je umístěna na
pozemku v majetku MČ a je užívána bezdomovci. Vzhledem k tomu, že majitel nereaguje na výzvy k zabezpečení stavby, rozhodla rada na základě právního stanoviska
vypovědět mu nájemní smlouvu k tomuto
pozemku.

www.mc-zbraslav.cz

Připomínky k návrhu novely vyhlášky
Rada obdržela žádost MHMP o připomínkování návrhu nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství a požaduje, aby byl opětovně
zaslán MHMP požadavek na upřesnění §
2 odst. 1 písm. i) této vyhlášky doplněním
věty „kulturní akce, na kterou hl. m. Praha
nebo Městská část Praha – Zbraslav posky-

Deváté řádné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční ve středu 14. prosince
2011 od 17 hodin v Městském domě. Podrobný program a materiály k zasedání budou k dispozici na oficiálních internetových
stránkách úřadu www.mc-zbraslav.cz.
Na posledním zasedání zastupitelů byl zvolen
kontrolní výbor i jeho předsedkyně Dagmar
Kobylková. Zastupitelé se zabývali změnami
rozpočtu, které se týkají objektu Žabovřeská
1227, kde má být zřízena stálá služebna městské policie a nové třídy mateřské školy.
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Jaký byl osmý ročník Slavností Elišky Přemyslovny

Letošní Slavnosti se konaly od čtvrtka 6. října do neděle 9. října. Program s podtitulem Dny
městské části byl sestaven a připraven dle zavedeného schématu, který spojuje různé žánry tak,
aby zaujal co nejširší publikum a neztratil ani svůj komunitní rozměr.
Ve čtvrtek se dvě třídy zbraslavské školy
vydaly na Vyšehrad, aby se zde účastnily
spolu s průvodcem Vladislavem Dudákem
(autorem populární knihy Pražský poutník)
zajímavě pojaté vycházky, která měla připomenout, jak asi Vyšehrad vypadal za života
Elišky Přemyslovny. Večer se ve škole Vladislava Vančury trochu válčilo, a to při přednášce Petra Klučiny – kromě zbroje a výbavy
středověkého ozbrojence totiž přednášející
provedl rekonstrukci slavné bitvy, kterou
svedl Přemysl Otakar II. u Kressenbrunnu
v létě roku 1260. Tato bitva posunula hranice Přemyslovského léna na východě až k Bílým Karpatům a upevnila moc Přemyslovců
ve Štýrsku. Jestliže samotné dějiny středověku zaujmou jen úzkou skupinu zbraslavských občanů, pak vystoupení Štěpána Raka
potěší opravdu každého. Páteční Koncert
pro královnu v jeho pojetí v kostele svatého
Havla na Zbraslavi byl toho důkazem.
Sobota byla zasvěcena historickému průvod krále a jeho dcer. Díky agentuře Pranýř vyrostlo na Slunečním městě celé středověké tržiště, které oživili rytíři, lučištníci
(a to i místní, zbraslavští), zbrojíři či řemeslníci. Kromě šermířského umění byla k vidění
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a slyšení i scéna máčení nepoctivého pekaře
Viléma Těstíčka – původně asi určená pro
dětské diváky, nadchla však svou přímočarou spravedlností všechny přihlížející. Sobota končila za tmy ohňovou show.
V neděli dopoledne se uskutečnila mše
za patronku Slavností ve zbraslavském kos-

tele sv. Jakuba. Odpoledne Jana Ungerová
a Václav Dostál sehráli v divadle Jana Kašky
představení pantomimy. Závěrečnou tečkou
za letošním ročníkem byl 1. Zbraslavský
košt, který se konal ve spolupráci s majiteli
zbraslavských vinoték.
Slavnosti Elišky Přemyslovny mají širokou
sponzorskou podporu. Poděkování patří
těmto sponzorům: Hlavním sponzorům – firmě Subterra a.s., UJP Praha a.s, Kámen Zbraslav a.s., význačným sponzorům – firmám
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Fiscalis s.r.o., Zbraslavské lékárně, GSM s.r.o.
a firmě MAPOL s.r.o. Sponzorům - restaurantu Barabizna a firmě SEPTIMA s.r.o. Květinovým sponzorem byly Květiny YVETA. Velký
dík patří i sboru zbraslavských dobrovolných
hasičů za jejich sobotní pomoc a také zaměstnancům úřadu, kteří se na přípravě a realizaci slavností podíleli.
Poděkování patří i představitelce Elišky
Přemyslovny Zuzaně Wildové a samozřejmě

www.mc-zbraslav.cz

všem malým i velkým návštěvníkům všech
částí programu. Pořadatelem Slavností byla
městská část Zbraslav, která prostřednictvím
tohoto kulturního festivalu nabízí svým občanům možnost připomenout si Zbraslav
jako místo královských hrobů a v postavě
královny Elišky symbolicky uctít přemyslovskou tradici, nejstarší a nejcennější věc, kterou se může Zbraslav pyšnit.
Filip Gaspar, Jiří Ryba
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Uragan v Borovičkách!

V neděli 16. 10. to v Borovičkách opět žilo. Náhodný kolemjdoucí, který se tu zrovna procházel, si nemohl nevšimnout několika
vznášejících se draků, po louce pobíhajících rodičů s dětmi, kteří se
snažili toho svého dostat do vzduchu, a davů lidí okolo. Už posedmnácté proběhla v Borovičkách tradiční zbraslavská akce - Havelská
Drakiáda aneb Létání s Uraganem, kterou pro veřejnost připravil
roverský kmen ze skautského střediska Uragan -Zbraslav.
I letos byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Návštěvníky čekaly
například nízké lanové překážky i vysoká lanovka, za kterou by se nemuselo stydět žádné lanové centrum. Nechyběly tradiční aktivity, jako je střelba
z luku či vzduchovky, klouzačky, výtvarná dílna u dračí sluje a tak dále.
Skauti se snaží na každé Drakiádě představit něco nového. Začalo to šplhací sítí, nízkými lany, pokračovalo vysokými lanovými překážkami, skoky
do prázdna na hrazdu. V dalších letech se objevila horolezecká stěna. Loni
to byla práce s GPS, letos si mohli návštěvníci vyzkoušet slackline.
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Na letošní ročník dorazilo opravdu mnoho lidí. Přišlo asi 200 dětí
s rodiči. Důkazem byly i dlouhé fronty u každé aktivity a stálý zájem
i po ohlášení konce akce. Jak bylo vidět na tvářích dětí a jejich rodičů, letošní Drakiáda se povedla.
Marcel Faikis, Uragan
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Vyjádření k pohybu prasat divokých v zástavbě
Úřad městské části Praha – Zbraslav předkládá občanům vyjádření k stavu a pohybu divokých prasat v zástavbě v k. ú. Zbraslav
a Lahovice.

Problematika výskytu prasat divokých není jen problémem Zbraslavi, ale i jiných měst a obcí celé střední Evropy. Jejich stav se neustále zvyšuje a zacházejí za potravou čím dál hlouběji do zastavěných míst, kde způsobují výrazné škody na soukromých a obecních
pozemcích a nahánějí strach obyvatelům. Jejich přemnožení je
dáno především absencí přirozeného nepřítele, dostatkem potravy a mírnými zimami, navíc nejsou zaznamenány výrazné epidemie
onemocnění v jejich populaci. Zvýšený stav s sebou nese zvýšenou
potřebu potravy a ztrátu strachu z lidí. Zvířatům za několik posledních let byla odebrána jejich přirozená prostředí rychle probíhající
výstavbou v okolí měst. Lidé svojí činností bohužel zvířata do zástavby lákají jak vědomě, tak i nevědomě. Jsou případy, kdy lidé
berou tato zvířata de facto jako své domácí mazlíčky a nezdráhají

se je krmit. Nevědomým krmením (lákáním) je myšleno nezajištění
kontejnerů, nesbírání spadaného ovoce z okolí zahrad atp.
ÚMČ Praha – Zbraslav se této problematice dlouhodobě věnuje,
bohužel zatím bez výsledku. Proto jsou nově řešena dříve nepoužitá opatření, která snad již výsledek přinesou. Stav je průběžně
konzultován s myslivci z honitby Jíloviště, do které spadají i naše
katastrální území.
V minulosti byly zkoušeny pachové odpuzovače v lesoparku Belveder, v Mateřské škole Nad Parkem a dle nám dostupných informací i na hřišti Na Baních. Vzhledem k tomu, že běžně vyráběné
prostředky na odpuzování zvěře jsou založeny na „lidském pachu“
a zde se setkáváme se zvířaty, která jsou na člověka zvyklá, nebyl
zaznamenán žádný úspěch ani přes značné finanční náklady.
Efektivní řešení je poměrně komplikované. První variantou - a pro
zvířata tou nejvhodnější - by bylo vyhnat je ze zástavby. Zde narážíme na dva problémy. Prvním je členitost zdejšího terénu a vysoké
riziko střetu prasete s automobilem. Uzavření všech hlavních komunikací (Strakonická, Na Baních a K Přehradám) v jeden moment je
nemyslitelné. Narážíme však i na druhý problém, kterým je schopnost prasat urazit za jeden den poměrně značnou vzdálenost (cca
30 km). Z toho vyplývá, že by toto řešení bylo pouze krátkodobé.
Druhou variantou by bylo jejich odlovení přímo ve Zbraslavi. To ovšem
neumožňuje zákon 449/2001 Sb., o myslivosti, který lov na nehonebních
pozemcích vylučuje, a zákon 119/2002 Sb., o zbraních, kterým je upraveno používání zbraní a střeliva. I kdyby se podařilo získat povolení k lovu na
nehonebních pozemcích, nenajde se jediný myslivec, který by byl ochoten
střílet bez stoprocentní jistoty zásahu a s rizikem veškerých trestně právních důsledků v případě náhodného zranění obyvatel. Jediný, kdo může
použít zbraň bez dalších povolení k odstřelu zvířat, je zaměstnanec policie,
a to pouze v případě, že by došlo k bezprostřednímu ohrožení života.
Myslivecké sdružení Jíloviště ve spolupráci s Úřadem městské části
Praha – Zbraslav připravuje řešení, které by mohlo situaci se stavem
prasat divokých na Zbraslavi zlepšit. Dojde k lákání zvířat na honební pozemky (jejich vytlačení zpět) a zintenzivnění lovu na okrajových
částech honitby, kde může být výkon práva myslivosti provozován
v souladu se zákonem bez zvýšených bezpečnostních rizik. Dále je
prověřována možnost instalace odchytových zařízení, která zvířatům
neublíží, na vytypovaná místa. Z těchto odchytových zařízení budou
zvířata odvážena mimo zástavbu na honební pozemky, kde mohou
být lovena. Při jejich odchytu bude nutné zajistit souhlas příslušného
úřadu a spolupráci s veterináři. Ti jsou jediní, kdo může zvíře znehybnit
uspávací puškou v případě, že by se chovalo agresivně.
Důrazně žádáme občany, aby zvířata nekrmili v zástavbě ani na
lesních pozemcích (to je práce myslivců), dbali čistoty kolem svých
zahrad a v žádném případě nezakládali skládky bioodpadu. I pouhým
vysypáním kolečka s trávou, např. do lesoparku Belveder, nebo odložením „shnilých“ jablek a jiných potravin pro prasata se dopouštíte
nezodpovědného chování, které může být posuzováno jako porušení
zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.
Pevně věříme, že popsaná řešení a vaše ochota k udržování pořádku v okolí vašich zahrad situaci zlepší a Zbraslav si bude moci,
alespoň částečně, od „řádění“ divokých prasat odpočinout.
Martin Šilhán, OMH – životní prostředí

Opravy a investice do dětských hřišť v roce 2011
Po revizní prohlídce herních prvků byla
na všech dětských hřištích ve správě Úřadu městské části Praha - Zbraslav provedena oprava herních prvků a dopadových
ploch a obnova nátěrů v nákladu okolo
200 tis. Kč. Z herních prvků byly odstraněny závady bránící jejich bezpečnému
užívání i závady, které zkracují životnost
herních prvků.

www.mc-zbraslav.cz

Výraznou změnu k lepšímu přinesla investice do dětského hřiště Paškova ve výši 500 tis.
Kč. Z hřiště byl odstraněn basketbalový koš
a pingpongový stůl a byly doplněny nové
herní prvky včetně dlouho požadované závěsné dvou-houpačky. Na přilehlém hřišti pro
míčové hry byl položen umělý trávník a budou dodány nové branky. Na otevření tohoto
hřiště se návštěvníci mohu těšit bohužel až

na jaře roku 2012, ato z důvodu provedených sadových úprav, především pak výsevu
trávníku. Pro jeho alespoň částečné zapojení
je nutné, aby na vysetý trávník nikdo nevstupoval. Návštěvníci mohou po dobu uzavírky
hřiště využít dětské hřiště na Havlíně, Sluneční park nebo hřiště v Sulově ulici. Věříme, že
tuto skutečnost přijmete s pochopením.
Odbor místního hospodářství
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Rekonstrukce ZŠ Nad Parkem –
objekt D (jídelna a školní družina)
Většinu rodičů jistě zaskočila zpráva
a o tom, že objekt ZŠ Nad Parkem, kde se
nachází školní jídelna a družina, se bude rekonstruovat za provozu. Rád bych vzniklou
situaci trochu osvětlil.
O tom, že horní škola má v havarijním
stavu rozvody vody, odpady a elektrické
rozvody, se ví dlouho. Na základě tohoto faktu byla magistrátu hlavního města
Prahy podána žádost o dotaci na vyřešení
tohoto problému. Z běžného rozpočtu na

jaře 2011 nebylo přiděleno bohužel nic.
Až v druhé etapě, kdy je rozdělována rozpočtová rezerva, se nám podařilo zařídit,
aby byla dotace navýšena aspoň na 2 mil.
a hlavně byla zaměřena na tento havarijní
stav. K tomuto rozhodnutí zastupitelstva
HMP došlo až v červnu, což samozřejmě naprosto znemožňuje rekonstrukci realizovat
během prázdnin. Stále jsme před rozhodnutím, zda celou akci odpískat, nebo najít
řešení rekonstrukce některého z pavilónů

Vážení rodiče, v období od 24. 10. do 9. 12. 2011 proběhne
v budově Nad Parkem rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky. Z těchto důvodů nebude v provozu pavilon D, kde se nachází
školní družina a školní jídelna.
Od 24. 10. 2011 bude ŠD v prvních třídách:
1.A - oddělení paní vychovatelky A. Špaňhelové
1.B - oddělení paní vychovatelky L. Sedláčková
1.C - oddělení paní vychovatelky Z. Háčkové
1.D - oddělení paní vychovatelky R. Kamarádové
1.E - oddělení paní vychovatelky R. Vašíčkové
Oddělení paní vychovatelek K. Drozdové a L. Liškové zůstávají
ve stávajících třídách.
Od 31. 10. 2011 se děti stravují ve školní jídelně v ulici U Lékárny:
Děti odcházejí hromadně se školní družinou, po obědě se společně vrací do budovy Nad Parkem. Kdo nechodí do družiny, ale
pouze na oběd, jde společně s celou třídou.

za provozu. Nakonec jsme se ve spolupráci s panem ředitelem rozhodli, že se bude
realizovat objekt D, kde je určitá možnost
rekonstrukce i během školního roku. Přestože celá akce bude stát skoro 3 mil., tak to
vystačí jen taktak.
Chápu, že vzniklé komplikace jsou nepříjemné pro děti, rodiče i pedagogy, ale věřím, že situaci pochopíte.
Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

1. třídy budou odcházet v 11:10, zpět přijdou cca ve 12:40.
2. třídy budou odcházet v 11:50, zpět přijdou cca ve 13:00.
3. třídy budou odcházet ve 12:45, zpět přijdou cca ve 13:45.
Je nutné, aby každé dítě mělo ve škole podepsanou pláštěnku.
Od 31. 10. 2011 platí i změna v ukončení vyučování:
1. třídy mají výuku do 11:00.
2. třídy mají výuku do 11:40 (nemají 5. vyučovací hodinu).
3. třídy mají výuku do 12:35.
Omlouváme se vám za vzniklou situaci, ale důvodem je pozdní přidělení dotace na rekonstrukci z Magistrátu hl. města Prahy.
Celá akce přitom musí proběhnout do konce roku 2011.
Děkujeme předem za pochopení této situace a věříme, že ji společně zvládneme.
za vedení školy Marcela Břinčilová,
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

Podzim ve zbraslavské knihovně
Zbraslavská knihovna připravila stejně jako
v předešlých letech na tento čas řadu zajímavých akcí, a to jak pro své dětské čtenáře, tak i pro dospělé návštěvníky.
V říjnu v rámci Týdne knihoven byly vyhlášeny dvě již tradiční dětské čtenářské soutěže. První, pod názvem Cesta do knihovny,
vstoupila letos do šestého ročníku. Stejně
jako v předešlých letech je v rámci této akce
každý malý čtenář při návštěvě knihovny, kdy
si vypůjčí alespoň jednu knihu nebo časopis,
odměněn mikulášskou korunkou. Korunky si
i tentokrát bude moci vyměnit za drobnosti nebo sladkosti v našem krámečku, který
bude pro děti otevřen ve středu 7. prosince
v průběhu oblíbeného Půjčování s Mikulášem. Další soutěží je čtvrté kolo Zvídavého
čtenáře. I tentokrát je pro děti připraven na
každý měsíc jeden vědomostní testík. Soutěž
bude probíhat do března 2012. Všichni, kdo
vytrvají do konce, dostanou při květnovém
vyhodnocení malou odměnu, a ti nejlepší se
mohou těšit na zajímavou knihu.
Další zajímavou akcí, která v knihovně na
podzim proběhne, jsou Hry a hlavolamy.
V jednom z listopadových odpolední bude
pro děti připraveno setkání s RNDr. Jaroslavem Flejberkem, při kterém se každý, kdo
bude mít zájem, může pokusit odhalit tajemství nejrůznějších hlavolamů.
Na pondělí 28. listopadu je od 16:30 připraveno autorské čtení spisovatelky Heleny
Němcové, která představí svoji novou knihu
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Jeden život navíc. Její již třetí román je částečně i autobiografickým příběhem s prolínáním historických i společenských událostí
odehrávajících se od válečného období po
současnost.
Předvánoční čas bude opět zpestřen
o oblíbené výtvarné dílny. První proběhne
ve středu 30. listopadu od 14:30 v dětském
oddělení. Děti si budou moci vyzkoušet svoji

zručnost při výrobě malých dárečků z drátků
a korálků. Druhá dílna se uskuteční v pondělí 12. prosince. Vyrábět se budou drobné
vánoční dekorace a přáníčka.
Bližší informace o všech probíhajících a připravovaných akcích vám rády poskytneme
přímo v knihovně, nebo se o nich dočtete
na www.mc-zbraslav.cz/knihovna.
Místní knihovna Zbraslav

www.mc-zbraslav.cz
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Pečovatelská služba na Zbraslavi
Dnem 1. 9. 2011 byla rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav začleněna do
organizační struktury pečovatelská služba
tak, jak tomu bylo před rokem 2002. Tehdy rozhodla MČ o zajišťování této služby jiným subjektem. Po provedeném výběrovém
řízení se jím stala Asociace samaritánů ČR
a v dalším období stejným způsobem o.s.
DIGITUS se sídlem v Hořovicích.
V každém volebním období se tak změnil poskytovatel těchto služeb, což s sebou
neslo jak nepříznivý vliv na klienty, tak na
zaměstnance samotné.
Městská část se proto rozhodla zajišťovat,
řídit a koordinovat tyto služby sama tak, aby
navázala na poznatky získané z oboru práce
jednotlivých odborů úřadu, jejich aktuálních
evidencí a získala přehled o službách, jejich
potřebnosti, úrovni, o výnosech a nákladech
a mohla operativně řešit problémy týkající
se této oblasti. Rozhodla se tak i proto, že
dosud vynakládala na pečovatelskou službu
nemalé prostředky a měla prakticky minimální možnost ovlivnit poskytování těchto
služeb další právnickou osobou.
Úřad městské části požádal odbor sociální
péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m.Prahy
o rozhodnutí o registraci sociálních služeb,
byly vyřízeny potřebné formální náležitosti
a od 16. 9. 2011 byl Úřad MČ zaregistrován jako poskytovatel terénní pečovatelské
služby, poskytované podle potřeb uživatelů.
Byly předány prostory a zařízení pro pečovatelky v Domě s pečovatelskou službou na
adrese Praha-Zbraslav, U Včely 1442, z rozpočtu MČ bylo pořízeno nové auto, počítačový program pro pečovatelskou službu,
zajištěny mobilní telefony a e-mailová adresa, prokonzultovány a připraveny pracovní
podmínky pečovatelek a další nutné související záležitosti.
Za pomoc při zajištění bezproblémového
průběhu naplnění rozhodnutí zastupitelů
MČ patří dík jak vedení úřadu a jeho pracovníkům, tak panu Kabátovi, který potřebné aktivity odborně zajistil a dozoroval,
a v neposlední řadě i všem třem pečovatelkám, které podle pokynů spolupracovaly

a i v přechodném období dále spolehlivě
zajišťovaly službu klientům.
Informace o možném zavedení pečovatelské služby, jejím rozsahu, podmínkách,
úhradách za úkony apod. podá vedoucí oddělení pečovatelské služby paní R. Stará na
telefonním čísle 257 257 592 (nejlépe ráno

mezi 7:00 a 8:00). Dále můžete využít spojení na pečovatelky mobilním telefonem na
číslech 734 574 983 a 774 760 937 nebo
e-mailovou adresu pecovatelkyz@email.cz.
Libuše Krejčová
vedoucí správního odboru

Seznam úkonů
Běžné nákupy a pochůzky

100,00 Kč/hod.

Běžný úklid a údržba domácnosti

100,00 Kč/hod.

Domácí nouzové volání

250,00 Kč/měs.

Donáška vody - např. ze studny

100,00 Kč/hod.

Doprovázení dospělých k lékaři, do zaměstnání, na orgány veřejné moci, insti- 100,00 Kč/hod.
tuce a zpět
Dovoz nebo donáška jídla

15,00 Kč/úkon

Dovoz vozidlem PS na akci pořádanou organizací

100,00 Kč/hod.

Jednoduchý peč. úkon, měření TK, teploty, dohled nad léky, bandáž, mazání 100,00 Kč/hod.
(dotovaná cena)
Kontrola klienta po telefonu

5,00 Kč/úkon

Masáž šíje a zad

100,00 Kč/úkon

Nácvik sebeobsluhy

100,00 Kč/hod.

Odvoz prádla do prádelny a zpět

100,00 Kč/hod.

Praní prádla

50,00 Kč/kg

Pedikúra v domácnosti

130,00 Kč/úkon

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

100,00 Kč/hod.

Pomoc při oblékání a svlékání

100,00 Kč/hod.

Pomoc při použití WC

100,00 Kč/hod.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (do- 100,00 Kč/hod.
tovaná cena)
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100,00 Kč/hod.

Pomoc při přípravě jídla a pití

100,00 Kč/hod.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

100,00 Kč/hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

100,00 Kč/hod.

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných těles (do- 100,00 Kč/hod.
tovaná cena)
Údržba domácích spotřebičů

100,00 Kč/hod.

Umytí zašpiněného jídlonosiče

5,00 Kč/úkon

Velký nákup (např. týdenní), nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 100,00 Kč/úkon
(dotovaná cena)
Velký úklid domácnosti

100,00 Kč/hod.

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám diet- 150,00 Kč/den
ního stravování
Zapůjčení jídlonosiče

10,00 Kč/den

O činnosti městské policie v září 2011
Na začátku měsíce září jsme opět mohli vidět
naše strážníky na přechodech pro chodce, kde
v ranních a odpoledních hodinách dohlíželi na
bezpečnost našich nejmenších. Zajišťovali bezpečné přechody frekventovaných vozovek žákům
základních škol při jejich cestách do školy, ale i při
jejich cestě zpět domů. Vidět byli na křižovatkách
ulic Elišky Přemyslovny s ulicemi Nad Parkem, Lomařská a U lékárny. Zároveň s dohledy nad přechody pak celý první zářijový týden probíhalo měření rychlosti v úsecích s omezením rychlosti v ulici
Elišky Přemyslovny. Za celou tuto dobu strážníci
zjistili 12 neukázněných řidičů a jejich přestupky
vyřešili na místě blokovou pokutou.
Problematice dopravy byla i v dalších dnech
věnována nemalá pozornost. Její nárůst po
ukončení prázdninového provozu byl oprav-

www.mc-zbraslav.cz

du nemalý a Zbraslavské náměstí a jeho přilehlé okolí zažívalo nejeden dopravní kolaps.
K tomu značnou měrou přispívala i neukázněnost řidičů a leckdy i neznalost zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Stejně jako v předešlé době, i v tomto měsíci vyjížděli strážníci k případům rušení nočního klidu,
a to celkem v sedmi případech. Kromě jednoho
výjezdu, kdy službu konající hlídka z důvodu zajištění klidu předčasně ukončila produkci hlasité
venkovní hudby, se jednalo jen o drobné přestupky vyřešené na místě převážně domluvou.
Ani tento měsíc se neobešel bez zkoušky
připravenosti a rychlosti zákroku. Poplašný
signál pultu centralizované ochrany objektu
opětovně ukázal dobrou připravenost nočních hlídek. Perličkou se stal výjezd k soukro-

mé budově, kdy majitel požádal o spolupráci
při zajištění své nemovitosti proti případnému
páchání trestné činnosti. Po spuštění alarmu
a zjištění nemožnosti kontroly svého rodinného domu v době, kdy se pan Tomáš Z. nacházel na cestě mimo Prahu, požádal telefonicky
o provedení kontroly jeho domu. Včasným
zásahem hlídky nebylo zjištěno poškození ani
napadení objektu, jednalo se o planý poplach
způsobený vlivem povětrnostních podmínek.
Za zmínku stojí vystoupení jízdní skupiny Městské policie Prahy 5, která při zahájení Vejvodových slavností předvedla ukázku výcviku připravenosti a dovednosti koní a jejich poslušnosti při
plnění náročných úkolů. Odměnou za bezchybné provedení řady efektů byl bouřlivý potlesk.
David Janda, vedoucí okrsku Praha 16

9

Zbraslavské noviny

11/2011

Je to boj
Bohužel musím začít smutnou zprávou v noci z 3. na 4. 10. byl objekt Polikliniky
vykraden a nezvaní hosté prošli od ordinací
lékařů až do našich prostor. Při této „návštěvě“ si odnesli pro nás nemalý finanční obnos (pondělní výběr kurzovného a dobrovolnický fond). Ztráta takové peněžní hotovosti
je pro nás velmi citelnou a nemilou zkušeností. Po nutném přestěhování a razantním
zvýšení nákladů se jedná o další krutou ránu
pro naše sdružení.
Ale naštěstí je v Pexesu stále spousta obdivuhodných, energii dodávajících nadšenců,
dobrovolníků a dříčů, kterým tímto děkujeme za neustálou podporu a práci na společných projektech.
A tak jsou zdrcující události překonávány
a my můžeme psát také o pozitivních zážitcích a tvůrčích aktivitách. V říjnu jsme rozjeli
hned několik nových. Například od úterka
do čtvrtka si můžete u nás nechat namasírovat záda a šíji, ve čtvrtek probíhá stříhání děti v jim známém a hravém prostředí.
A chcete-li si rozpohybovat své tělo po těžkém nedělním obědě, přijďte si s námi zacvičit ZUMBU nebo zahrát volejbal.
A nevíte-li, co dělat během studeného
podzimního počasí, vezměte pár známých

a přijďte si zahrát do naší tělocvičny stolní
tenis (vše potřebné k dispozici), anebo si můžete zapůjčit náš výtvarný ateliér a s přáteli
či s dětmi si uspořádat netradiční odpoledne
nebo víkendové setkání a během něho si vyrobit originální kousky z keramiky. Bližší informace o termínech, cenách a rezervacích
se dozvíte na našem webu v sekci „Narozeninové oslavy a jiné“ či na recepci Pexesa.
A jako je listopad barevný měsíc, tak barevná je další programová nabídka, ze které
jen vybírám např.:
9. 11. vitrážování v barvách podzimu
a 23. 11. výroba adventních věnců a jiných
vánočních dekorací.
10. 11. tradičně netradiční lampionový
průvod Zbraslavi. Sraz je v 16:50 na Oválu
u pyramidy a tentokrát netradičně vyrazíme
k Vltavě do loděnice, kde budeme pouštět
lodičky a bude možnost se i na místě občerstvit - pořešit večeři. Partnery této akce jsou
SK Sport Zbraslav a Restaurace u Zelenků.
Během listopadu proběhne zážitkový cyklus masáží miminek, který je určen pro rodiče s miminky do cca 9 měsíců, nebo i pro
těhotné maminky s miminky ještě v bříšku,
které si s sebou mohou přinést figurínu (panenku, plyšáka). Začínáme 10. 11.

18. 11. 14.00 - 17.00 “Streetdance a další
moderní taneční styly” pro školáky zdarma
v Pexoklubovně.
A tak vám, milí čtenáři, přejeme, aby vám
pod nohy v těchto měsících padalo jen barevné listí a abyste kolem sebe měli dostatek
blízkých, s nimiž byste si mohli i ty nejvšednější dny prožít nevšedně.
Za Realizační tým Pexesa, Helena Slavíčková a Michaela Bernardová

Zbraslavské jarmarky zvou na staročeské
dovádění a brzy již na vánoční medovinu!
Rodinné centrum Pexeso Zbraslav vás ve
spolupráci s MČ Praha-Zbraslav srdečně zve
na podzimní i adventní Zbraslavské Jarmarky.
Trhy kvůli posunu času a také chladným
ránům začnou od tohoto data o hodinu
později, tedy až v 9 hodin, a můžete je přijít
navštívit až do 13 hodin.
Na loučení s farmářskou sezónou 12. 11.
můžete za doprovodu veselé balkánské muziky kapely „Rajtaraj“ dovádět po staročesku: nejen děti si jistě rády vyzkoušejí tlouct
špačka, točit káču, pohánět obruče, cvrnkat
kuličky, obírat se o fazole, házet bramborou
anebo bojovat o jablka.
Fanouškové ekozemědělství a ekopotravin mohou na náměstí shlédnout výstavu
„Krajina na talíři“ Hnutí Duha. O třídění
odpadu se děti více dozvědí v interaktivním
workshopu „Duchové popelnic“ Ekocentra
Koniklec.
Doprovodný program je realizován díky
úspěšné grantové žádosti Revolvingového
fondu MŽP, kterou vytvořilo Rodinné centrum Pexeso a podala MČ Praha-Zbraslav.
Z grantu bylo na začátku října zakoupeno také deset dřevěných prodejních stánků
a dva párty stany pro doprovodný program.
Díky tomuto vybavení by akce mohla lépe
čelit podzimnímu sychravějšímu počasí.
Stánky jsou bohužel prozatím uskladněny
v prostorách Městské části Zbraslav a my
doufáme, že brzy rozhodne o použití stánků
pro potřeby těchto trhů.

10

Následující trhy se budou odehrávat již ve
znamení Vánoc. Na dvou Adventních trzích
26. 11. a 10. 12. stále potkáte své oblíbené
prodejce z trhů farmářských, kteří mají sortiment celoroční.
Filosofií adventních trhů na Zbraslavi je, aby
si návštěvníci akce namísto anonymních dárků
v supermarketu mohli odnést nápadité dárky.
Můžete si vybrat mezi výrobky zbraslavských
i tuzemských neziskových organizací a chráněných dílen nebo se nechat okouzlit neotřelými nápady domácích výrobků. A budete-li
mít chuť, prodávejte na trzích i své vlastní výtvory! Můžete prodávat i minimální množství.
Nemusíte mít živnostenský list. Stačí se přihlásit na j.handrejchova@pexeso.org.
Vánoce ale nejsou jen dárky, a proto ani
na našich jarmarcích nesmí chybět adventní zvyky a obyčeje, muzicírování, horká čokoláda, medovina, dobrý čaj, tvořivé dílny
pro děti i dospělé… zkrátka všechno, co
ke správné adventní atmosféře patří. V přípravě je také odpolední program s adventní tématikou v „pohádkových“ prostorech
nově zrekonstruované zámecké myslivny
nedaleko náměstí. Podrobnosti budou zveřejněny na začátku listopadu na www.zbraslavskejarmarky.cz.
Těšíme se na Vás!
Zbraslavské jarmarky organizuje Rodinné
centrum Pexeso Zbraslav ve spolupráci s MČ
Praha - Zbraslav. Projekt je realizován za finanční pomoci Revolvingového fondu MŽP.

Rodinné centrum Pexeso
www.zbraslavskejarmarky.cz
e-mail: j.handrejchova@pexeso.org
tel.: 724 011 883

www.mc-zbraslav.cz
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Kroužky zdarma?
Rodinné centrum Pexeso již třetí semestr pokračuje v projektu Přes
překážky, jehož součástí je také nabídka cenově zvýhodněných kurzů pro zájemce nacházející se v obtížné životní situaci.
Jste vy sami nebo někdo, koho znáte, ve finanční tísni? Jste izolovaní či si z různých sociálních nebo zdravotních důvodů nemůže
pro sebe či své děti dovolit kroužky a rozvíjet tak své dovednosti
a setkávat se se svými vrstevníky?
Obraťte se na: Jana.Gajdosova@pexeso.org , tel: 777 822 807,
nebo navštivte Pexeso každé úterý v době od 9.30 do 11.30 či ve
čtvrtek od 10.30 do 12.30 (kdy probíhají poradenské hodiny pro
různé oblasti rodinné problematiky). Stačí se objednat na recepci
nebo na telefonu 721 518 248.
Společně s vámi se pokusíme nalézt odpovídající řešení (Nárok na
kroužek zdarma či cenové zvýhodnění není automatický a je na rozhodnutí Rodinného centra Pexesa na základě osobního setkání se
zájemcem, popřípadě doporučení Sociálního odboru při MČ a následném zjištění míry potřebnosti).
V nabídce například tyto kurzy: Jóga pro těhotné, Cvičení rodičů
s dětmi, Sportovky pro děti do 3 let s rodiči, Výtvarka pro děti do
6 let, Keramika pro děti od 6 let a mnoho dalších.

Putování
Černým divadlem
25. listopadu, 18:00
Divadlo Jiřího Srnce
Jedná se o retrospektivní výběr scének z padesátileté historie
Černého divadla Jiřího Srnce. Abychom divákům umožnili seznámit se s původním pramenem Černého divadla, které vzniklo
v roce 1961 v Praze, uvádíme retrospektivní výběr scén z několika původních černodivadelních inscenací, kterým tleskali diváci
všech kontinentů. Tento jevištní projev, dosud nevídané spojení
žijících, tančících předmětů, objektů, symbolů a znaků - spolu
s hereckou akcí tanečníků a mimů vám poodhalí zákulisí kouzel
černého divadla.

Hostem představení bude pan Jiří Srnec, zakladatel a vedoucí
osobnost souboru, který se s námi krátce podělí o své zážitky a postřehy ze života nejen černého divadla.
Představení je vhodné i pro děti od 6 let.
Více informací o vstupenkách a možnostech, kde si vstupenky objednat či zakoupit, naleznete na www.pexeso.org nebo na http://
www.blacktheatresrnec.cz.

Divadélko a podzimnění v Městské zahradě

První říjnový den jsme se sešli v rámci Zbraslavských jarmarků v Městské
zahradě. Sluníčko svítilo a hřálo, divadelní soubor Marky Míkové Damm
byl úžasný a dozvěděli jsme se všechno o tom, co husy viděly, když za námi
letěly. A při tom všem jsme vydlabávali dýně, vyráběli draky a dráčky či tvořili z brambor strašidelné panáčky. Díky všem nadšencům-dobrovolníkům
z Pexesa, kteří s dětmi tvořili, a členům divadelního spolku, že s nimi řádili.

www.mc-zbraslav.cz
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Múzy rodu Vejvodů
23. listopadu, 19:00
Divadlo Jana Kašky
Ta knížka (fotografii pro tuto pozvánku jsem převzal z její obálky)
se jmenuje Sága rodu Vejvodů, ale téma pro 14. Forbínu v Divadle
Jana Kašky jsem trochu pozměnil – budeme mluvit o múzách rodu
Vejvodů.
A že se jich sešlo! Kapelník Josef Vejvoda měl doma skoro všechny
hudební nástroje a také téměř každý z nich ovládal. Nejraději hrál
na basu, ale když některý z muzikantů chyběl, zaskočil na kterémkoliv místě. Syn Jaromír se potatil jaksepatří. Polku Škoda lásky zná
snad celý svět, pro nás Zbraslavany patří k životním zážitkům plesy
v sále u Vejvodů, na pódiu Jaromírova kapela, a o půlnoci zpívá celý
sál „Už kamarádi pomalu stárnem…“
Výčet skladeb Josefa Vejvody, Jaromírova syna, nás provede snad
všemi hudebními sférami – v kapitole dechová hudba samozřejmě
nechybí titul Můj táta, početný je seznam jazzových opusů i děl
vážné hudby (např. Romance pro housle a klavír či Suity pro bicí
nástroje), ale patří tam i hudba označovaná jako pop a další. Dirigovat jsme Josefa Vejvodu viděli ve Zbraslavi 24. října na závěr velmi úspěšného XVI. ročníku hudebního festivalu Vejvodova Zbraslav
(amatérský videozáznam na http://jdem.cz/rzwt8), jazzoví labužníci
obdivují na četných koncertech jeho bubenickou virtuozitu.
Josefova dcera Zuzana Vejvodová je přední herečkou divadelní
(Shapira, Jeptišky, Hvězdy na vrbě, Kouzelná noc, V korzetu pro tetu,
Tři sestry, Lucerna a další), filmovou (Tomáš a Milena, Hospoda u bílé
kočky) i televizní (Nemocnice na kraji města III, Ulice).
Starší z dcer Josefa Vejvody Monika Štěrbáková vystudovala na
pražské konzervatoři skladbu a dirigování, skladbu i na AMU, také
jsme ji několikrát ve Zbraslavi viděli dirigovat dědečkovy skladby.
Múzy rodu Vejvodů připomeneme ve středu 23. listopadu od
19.00 v Divadle Jana Kašky. Mými hosty budou Josef Vejvoda a Zuzana Vejvodová, zazní i slavné skladby v netradiční úpravě, z ar-

chivního záznamu vzpomínky členů Jaromírovy kapely Julia Kudrny
a Ladislava Brejchy…
Věřím, že múzy rodu Vejvodů nás osloví i potěší. Proto vás srdečně zvu.
Karel Tejkal, st.
Předprodej vstupenek od 3. 11. v kulturním oddělení ÚMČ Praha –
Zbraslav, U malé řeky 3, telefon 257 111 801, mail: kultura@zbraslav.cz.

Obnova dřevin
na Zbraslavském náměstí a „U Kaštanu“

Úřad městské části Praha – Zbraslav musí po prohlídce dřevin na
Zbraslavském náměstí a U Kaštanu konstatovat špatný zdravotní
stav těchto dřevin. V průběhu října došlo k odstranění letité jabloně vedle smrku pichlavého (vánočního stromku) a byl vysazen nový
jehličnan, jedlovec kanadský (Tsuga canadiensis), který v budouc-
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nu nahradí stávající smrk pichlavý (Picea pungens) v roli vánočního
stromku. Také stav dřevin druhu javor mléč (Acer platanoides globosa), které ohraničují travnaté plochy, není dobrý. V průběhu podzimu dojde k odstranění a nahrazení 6 až 7 kusů a další 2 až 3 kusy
budou dosazeny na původní místa. Vrby za pomníkem na náměstí
byly až příliš často terčem vandalů, a tak budou nahrazeny dvěma
kusy dřeviny habr obecný „Fastigiata“ (Carpinus betulus „Fastigiata“). Druhá část náměstí (v okolí cukrárny) bude pravděpodobně
řešena v zimě 2012. Nové dřeviny budou vysazeny ještě v rámci
náhradní výsadby za kácení při výstavbě protipovodňových opatření
společností Park plus.
Ve špatném (až havarijním) zdravotním stavu je i jírovec maďal
(Aesculus hippocastanum) v lokalitě „U Kaštanu“. K jeho odstranění dojde také na podzim 2011. Dlouhodobá snaha spočívající ve
zdravotních a redukčních řezech koruny již dále není možná a dřevina může svým stavem ohrožovat kolemjdoucí. Samozřejmě i zde
je počítáno s náhradou, avšak ta je ze zmíněných lokalit nejkomplikovanější, protože s sebou nese i stavební úpravy lokality. Náhradní
výsadbu v tomto místě bude probírat Komise životního prostředí
a Komise stavební na svém jednání v průběhu podzimu.
Žádáme občany, aby plánovanému kácení a nové výsadbě nebránili. Dřeviny necháváme odstranit velice neradi, avšak musíme dbát
v prvé řadě na bezpečnost občanů a návštěvníků Zbraslavi.
V případě, že budete chtít znát bližší informace k zamýšlenému kácení, obraťte se prosím na Odbor místního hospodářství
Úřadu městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464,
156 00 Praha – Zbraslav. Kontaktní osoba: Bc. Martin Šilhán, tel.:
257 111 824 nebo e- mail: martin.silhan@mc-zbraslav.cz.

www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny

11/2011

Zbraslavská trojice číslo 38
Pod záštitou starosty Městské části Praha –
Zbraslav Ing. Aleše Háněla proběhl v sobotu
17. září 2011 v objektu Základní školy Nad Parkem další ročník oblíbeného tradičního turnaje.
Šachisté tímto mezinárodním turnajem uctili
památku zakladatele této soutěže - přítele hry
královské - Jaroslava Zvolánka, který dne 27.
června 2011 opustil definitivně jejich řady. Hrálo
se Švýcarským systémem, 7 kol, 2x20 minut na
partii, a o prvenství bojovalo 24 tříčlenných družstev, která byla pro vyhodnocení rozdělena do
3 kategorií. Potěšitelná byla tentokrát účast hráček a jejich umístění v celkovém pořadí družstev.
Svým výkonem překvapilo i družstvo Ruské školy,
které svou kategorii vyhrálo a v celkovém pořadí
stanulo na 4. místě. Absolutním vítězem turnaje
se stalo družstvo vyšší výkonnostní třídy TJ Praga.

Výsledky turnaje
Absolutní vítěz turnaje: TJ PRAGA – Milan Bartoň – Radics Robert – Petr Slavík
Vyšší výkonnostní třída: (7 družstev)
1. místo – TJ Praga

Milan Bartoň – Robert Radics – Petr Slavík

15,0 bodů

2. místo – ŠK Smíchov

Pavel Šedý – Josef Krupička – Josef Krupička junior

14,0 bodů

3. místo – Vyšehradská semínka

Vojtěch Rut – Kryštof Schneiberg – Filip Nový

13,5 bodů

Nižší výkonnostní třída: (9 družstev)
1. místo – Ruská škola

Sergej Borodin - Jevgenij Šatněv - Dmitrij Borodin

13,0 bodů

2. místo – Smíchovský mlejn

Jan Antoš – Stanislav Štola – Stanislav Štola junior

11,0 bodů

3. místo – D-3

Petr Kůs – Michal Pivoňka – Pavel Porteš

10,5 bodů

Družstva s hráčkou: (8 družstev)
1. místo – Opatov

Pavel Havrlík – Tomáš Strakoš – Veronika Macková

12,5 bodů

2. místo – TJ Pankrác

Jindřich Tvrdý – Tomáš Filipec – Josefina Králová

11,5 bodů

3. místo – Precipite Volis-Volme

Tereza Soukupová – Ladislav Schánilec –
Anežka Soukupová

11,0 bodů

Nejlepší individuální výkon:
1. šachovnice – Josef Nový – DINO B

6,0 bodů ze 7 možných

2. šachovnice – Kryštof Šneiberg – Vyšehradská semínka

7,0 bodů ze 7 možných

3. šachovnice – Jan Melzer – KIKA

7,0 bodů ze 7 možných

Nejlepší hráčka turnaje:

Tereza Soukupová

10. místo - 5,0 bodů

Nejmladší hráčka turnaje:

Sofie Přibylová

9 let – ŠK PORG

Nejmladší hráč turnaje:

Viktor Přibyl

6 let – ŠK PORG

Nejstarší hráčka:

Monika Vilímová

36 let – Smetánka

Nejstarší hráč:

Ladislav Schánilec

82 let

Nejlepší zahraniční hráč:

Sergej Borodin

9. místo – Ruská škola

Odměnou hráčům byl solidní cenový fond,
který zajistili pořadatelé turnaje ŠK Věž Zbraslav
a ŠK Smíchov díky sponzorům: Úřadu Městské
části Praha – Zbraslav, Sadovnictví Harvánek
a spol., PCD Trend Zbraslav, Šachová prodejna
Ing. Jaromír Háněl. Cenový fond obohatil i pan
starosta, který ceny spolu s pořadateli vítězům
předal. Veřejného poděkování se dostalo Základní škole Nad Parkem za nezištné poskytnutí
hracího prostoru, sponzorům, panu starostovi,
společnosti Prestigephoto za pořízení fotoreportáže a snímků vítězů, jakož i všem dalším, kteří
přiložili ruku při realizaci klání. Organizátoři navštívili i paní Zvolánkovou a informovali ji o průběhu turnaje.
Turnaj měl hladký průběh, hráče uspokojil
a přispěl k obohacení sportovního a společenského dění nejen ve Zbraslavi, ale i v širším regionu.
Josef Čermák, ředitel turnaje

www.mc-zbraslav.cz
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Děkujeme!
Možná jste i vy ve čtvrtek 13. října v ulicích
Zbraslavi narazili na
skautky s kasičkami.
Pomysleli jste si „Zase
nějaká sbírka, vždyť je
jich tolik…?“ Škoda. Díky
těm, kteří se nezalekli, se nám
letos podařilo vybrat 5 684 Korun, které poputují na stavbu již 13. školy v Etiopii. Téměř

polovina tamějších dětí nechodí do školy,
často prostě proto, že v jejich okolí žádná
škola není. Díky vašemu příspěvku může
Člověk v tísni pokračovat v budování dalších
škol a pomoci tak tisícům negramotných
dětí.
Jako vedoucí oddílu skautek mám radost
z toho, s jakou chutí naše skautky sbírku pořádají a pomáhají tak svým vrstevníkům na
druhé straně zeměkoule. Samozřejmě ale

nebýt vás, těch, kteří přispěli, nic takového
by nemělo smysl. Děkujeme.
A pokud jste jedním z těch, kdo přešli
na druhou stranu chodníku nebo v nás
jen neměli důvěru, nevadí. Podívejte se
na www.skolavafrice.cz a třeba se příští rok potkáme u jedné ze sbírkových
kasiček.
Za skautky ze střediska Uragan
Alžběta Rychecká – Flíček

Skautské klubovny teď a v budoucnu

Na Zbraslavi mají skauti střediska Uragan
Zbraslav letos registrováno pět oddílů mladších
členů. Z toho ti nejmladší kluci (vlčata) mají teď
po prázdninách 35 dětí a nejmladší děvčata
(světlušky) 29 dětí. V posledních letech měli
skauti klubovny v objektu bývalých jeslí v Žabovřeské ulici a dařilo se jim tady. Teď už ale
bohužel můžeme použít jen minulý čas.
Městská část Praha Zbraslav totiž dala už na
jaře výpověď z tohoto objektu všem neziskovým
organizacím, které zde měly pronajaté prostory
s tím, že objekt potřebuje pro budoucí školku.
Určitě si vzpomenete na intenzivní odpor, informační obrannou akci a petici „Za záchranu
rodinného centra Pexeso“. Od člověka, který
má co společného s neziskovými organizacemi,
jsem slyšel, že jejich aktivita byla obdivuhodná
a z hlediska public relations velmi dobře vedená.
Nicméně existenci Pexesa v původních prostorách se zachránit stejně nepodařilo.
MČ Zbraslav nabídla skautům náhradní prostory ve starším domku původního ředitelství
silnic, kde je nyní také Klub aktivního stáří Klas. Jde o dvě místnosti 23 a 30 m2. Jsou to
poslední tři okna na fotografii. Tyto místnosti
jsou nyní vymalované, mají samostatný vstup,
a až budete číst toto číslo ZN, už tam budou
skauti přestěhovaní. Je to ale krajní řešení,
které činnost oddílů a celého střediska omezuje a krajně svazuje. Zkuste si jen představit
ve vašem obývacím pokoji (to by tak ta velikost asi mohla být?) kolem třiceti osmiletých
kluků. Jsou jako pytel blech. Ono i patnáct by
bylo až běda. Zatím nebyl vyhlášen stop stav,
ale je zřejmé, že následkem nouzových podmínek některé děti odpadnou.
Skauti už na jaře prověřili rychle všechny nemovitosti (zejména obecní) na Zbraslavi. V době, kdy
Pexeso bojovalo nejrazantněji, nabídli skauti radě

14

MČ obsáhlý a propracovaný Projekt spolupráce.
Ta by měla spočívat v tom, že skauti nebudou atakovat sami ani prostřednictvím rodičů vedení radnice a sami si zorganizují a zajistí výstavbu nových
kluboven jako perspektivní řešení, které by zajistilo skautům trvalý prostor pro výchovnou práci
s dětmi. K tomu požádali obec o spoluúčast zhruba 50 % stavebních nákladů, tedy o cca 1,2 mil.
Kč s vědomím, že obec má z privatizace na účtu
přibližně 56 mil. Kč. Požádali také o poskytnutí
pozemku formou věcného břemene, kdy vlastnictví pozemku by zůstalo zachováno obci.
K tomu skauti zajistili na vlastní náklady architektonickou studii jednoduché (a relativně
velmi levné) dřevostavby. Zajistili také podrobné výběrové řízení na dodavatele, ze kterého
vyplynula částka stavebních nákladů. Klubovna by byla umístěna na místě nyní opuštěné
a stavebně zchátralé budovy bývalé prádelny

na Belvederu. Kdysi tu bývala pastouška, ale
pro skauty je to místo více než vhodné.
Toto řešení bylo po několikeré předběžné
konzultaci s panem starostou a prodiskutování v radě MČ předloženo 2. května oficiálně
do podatelny MČ. Vzhledem k tomu, že ani
po prázdninách rada o předloženém projektu
žádným způsobem nerozhodla, doplnili skauti v září možná řešení o umístění klubovny na
nepoužívané části pozemku školy Nad Parkem,
případně o výstavbu kluboven z plechových
kontejnerů tak, aby se případně daly z pozemku prádelny přemístit po dohodě jinam, pokud
by obec potřebovala. Ani o těchto variantách
však rada či zastupitelstvo dosud nerozhodlo.
Osobně tomu dost dobře nerozumím. Výchovná práce s dětmi je všeobecně „bohulibá činnost“, za kterou nikdo z vedoucích
nebere žádné peníze. Nejde o žádnou školní družinu na odkládání dětí. Jde opravdu
o výchovnou práci směřující ke kvalitám všelidským, ale i takovým, jako je například týmová spolupráce nebo manažerské dovednosti. Každý zaměstnavatel takové lidi hledá
a každá obec by měla být ráda, že je má.
Skauti chtějí nést polovinu stavebních nákladů, sami si zajistit a zorganizovat projekt
i výstavbu. Nabídli radnici pomoc v neklidné
době, kdy se o ni všichni otírali. Svůj díl spolupráce už tak vlastně splnili.
Rozhodne už vedení městské části? Ukáže
se, že strategie spolupráce je úspěšnější než
strategie odporu?
ing. arch. Karel Pašek

Celé znění Projektu spolupráce a kompletní architektonickou studii nové klubovny si můžete stáhnout na www.uragan-zbraslav.cz.
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Malá vzpomínka na správce královských hrobů
Protože bydlím naproti faře (dnes již bohužel opuštěné a zrušené), mám pocit,
že je mojí povinností udržovat přátelské
vztahy s jejími obyvateli. Myslím, že se mi
to dařilo jak v případě doktora Ťupy, tak
i v případě pátera Kouteckého.
Návštěva u pana doktora Ťupy vás přenášela do jiných časů – uprostřed jeho knih
a povídání plynul čas tiše a velebně, kolem
dokola byla cítit pokora a vzdělanost, jako
když vánoční františky voní po místnosti.
Byl případem nadaného dítěte z prostých
poměrů, kterému církev umožnila dosáhnout vzdělání. Asi proto také hned po roce
1989 domluvil a zorganizoval výuku náboženství pro děti místní školy. Strávil jsem
s ním po dvakráte delší čas a rád na to vzpomínám. Když ztratil klíče, čekal u nás v bytě,
než se věc vyřeší, a tak jsme měli dost času
si povídat – nahlédl jsem tak nějak mimoděk

a sousedsky do jeho života. Bavil nás svými
znalostmi staré řečtiny (přednášel v ní celé
pasáže z Nového zákona) a světe div se, znalostmi matematiky. Nejistý den při povodních
jsem prožil společně s ním, když jsem pro něj
obstarával místo náhradního pobytu. Dozvěděl jsem se i o jeho známosti s americkým
velvyslancem, ale to je celá samostatná kapitola. Na stáří odešel ze Zbraslavi na své první
působiště, do Benátek nad Jizerou.
To o páteru Kouteckém nevím vlastně nic.
Byl totiž ten „mladý“ a ten „nový“, který, jak
se nám tehdy zdálo, přišel nadlouho. Seznámili jsme se, když jsem jej požádal o zpřístupnění kostela svatého Havla pro „světské účely“ (jednalo se o uspořádání koncertu). Byl
vstřícný, domluva byla jednoduchá, postavená na vzájemné důvěře. Až po čase jsem
zjistil, že je to vlastně člověk plný zvláštního
a milého humoru. To jsem původně od fará-

ře neočekával. I proto jsem neměl rád, když
jej občas někdo z jeho farníků kritizoval za
to a za to. Říkal jsem si: „A co vy děláte, aby
svět byl lepší a více se vám líbil?“ Jak už to
tak bývá, neřekl jsem jim to. Jednou mne pozval na vigilie, i když jsem z jiné denominace.
V jeho pojetí to byl nečekaný zážitek. V rámci Slavností Elišky Přemyslovny prosazoval
spolupráci s Vyšehradskou kapitulou a seznámil mne se svým tamním kolegou. Měl
jsem pocit, že mi pomáhá, že mne podporuje jen tím, že se občas potkáme. Zdálo se
mi, že na nějaké delší povídání je času dost.
Bohužel si už nic neřekneme, na konci srpna
onemocněl a ve středu 26. října zemřel.
Žijeme své osobní životy, spojeni navzájem býváme ve smutku a bolesti, když pláčeme, pláčem i nad sebou, a tak je to asi
dobře. Páter Koutecký nám bude chybět.
Jiří Ryba

Koruna se rozezní hudbou A. Dvořáka
5. listopadu, 19:00
Dům U Koruny, Radotín
Letos v září uplynulo 170 let od narození
velikána světové hudby Antonína Dvořáka.
V sobotu 5. listopadu se milovníci jeho díla
a vážné hudby vůbec mohou těšit na kom-

www.mc-zbraslav.cz

ponovaný pořad „Pocta Antonínu Dvořákovi a nejen Rusalce“.
Připravený program slibuje například výběr
z Cigánských písní, ale i z opery Rusalka!
Jako vodní víla sama se představí radotínským již známá vynikající operní pěvkyně
Markéta Mátlová (soprán), v roli vodníka Josef Škarka (bas) a v roli prince Tomáš Sup (te-

nor). Na klavír bude doprovázet Stanislav Gallin. Všichni tito mladí umělci za sebou mají
mnoho zkušeností i úspěchů po celém světě.
Každý, kdo by si chtěl dopřát tento výjimečný kulturní zážitek, ať si rychle rezervuje vstupenky v Kulturním středisku Radotín
v domě U Koruny (tel.: 257 911 746).
Mgr. Dana Radová

15

Zbraslavské noviny

11/2011

Kalendář zbraslavských akcí
17. října - 24. listopadu ZBRASLAVSKÝ SALON 2011
3. ročník výstavy, která představuje obrazy, grafiku, sochy a fotografie zbraslavských výtvarníků v galerii Městského domu.
sobota 5. listopadu O PEJSKOVI A KOČIČCE
Maňásková pohádka pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
sobota 12. listopadu ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
Farmářský trh na Zbraslavském náměstí od 9:00 do 13:00 hodin.
sobota 12. listopadu KOCOUR V BOTÁCH
Veselá maňásková pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.
pondělí 14. listopadu VÝROČÍ
aneb Řeknu, ale otoč se. Situační komedie o manželství
a o všem, co s ním souvisí. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.
sobota 19. listopadu ŠÍLENĚ PROLHANÁ PRINCEZNA
Veselá činoherní pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.
středa 23. listopadu ZBRASLAVSKÉ FORBÍNY MÚZY RODU VEJVODŮ
Hosty Karla Tejkala budou skladatel, dirigent a bubeník Josef
Vejvoda a jeho dcera, herečka Zuzana Vejvodová.
Divadlo J. Kašky od 19.00 hodin.
pátek 25. listopadu PUTOVÁNÍ ČERNÝM DIVADLEM
Retrospektivní výběr scének z padesátileté historie Černého
divadla Jiřího Srnce. Divadlo Jiřího Srnce od 18:00 hodin.
sobota 26. listopadu ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
Farmářský trh na Zbraslavském náměstí od 9:00 do 13:00 hodin.
sobota 26. listopadu KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA 1.
Známá pohádka podle J. Wericha. Hraje DS Křoví.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
sobota 27. listopadu KAŠKOVA ZBRASLAV
Národní přehlídka aktovek a krátkých jevištních útvarů
v Divadle J. Kašky. Program: 13:30 Trumf, 15:30 Výročí,
17:00 Manželství naruby, 18:00 Rozenbergův flirt 19:00 Od
desíti k pěti. Začátky představení jsou orientační.
sobota 3. prosince ČERTŮV ŠVAGR
Marionetová pohádka + Mikulášská návštěva.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
sobota 3. prosince MIKULÁŠSKÝ BÁL
Zbraslavské kulturní společnosti.
V sále restaurace U Přístavu od 19:30 hodin.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Informace, rezervace, příp. vstupenky:
kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801,
kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura.

Zbraslavský Salon 2011
3. ročník výstavy zbraslavských
výtvarníků v galerii Městského
domu.
Otevřeno do 24. listopadu 2011:
PO a ST 8 – 18, ÚT 12 – 16,
ČT 12 – 18, SO 14: 30 – 16:30
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TENTO INZERÁT VYJDE
JEN NA 1000 Kč!
Inzerci zajišťuje přímo ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce
Kontakt: U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,
email: velem@mc-zbraslav.cz
Kompletní ceník, přehled formátů a technická specifikace
na www.mc-zbraslav.cz
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Řádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní čísla, linky, vícemístné číslovky, zkrácená
slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), e-mail: kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby
n ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ + PRODEJ ZÁCLON ZÁVĚSŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ, konzultace
a zaměření přímo u Vás doma, zkracování
kalhot. Vzorkovna V Bílce 684 – Zbraslav.
603 934 122, www.zaclony-lipovska.cz
n Nabízíme kompletní REKONSTRUKCE BYTOVÝCH I NEBYTOVÝCH PROSTOR. Elektrorozvody, plyn, sádrokarton, instalatérské
práce, zednické práce, pokládka podlah.
Specializujeme se na výrobu kuchyňských
linek a vestavných skříní včetně jejich montáží. Kvalita, zkušenost, dobrá cena. Tel:
603953303, email: info@vkinteriery.cz
n Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Ocenění nemovitostí pro prodej, dědictví, účetní evidenci… Volejte denně od 9:00 do
22:00 Tel. 607 800 224
n J. Pleskač – voda, topení. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem,
výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
n Kadeřnictví a holičství SIERO (u mostu)
nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ, Nová

otvírací doba: PO, ST, ČT: 14 -18, ÚT: 8 –
11:30, bez objednání (možno i objednat).
Tel. 257 921 024, 606 438 704. provádí
Jana Zelenková.
n PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI – CESTOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí pobytové a poznávací zájezdy. M.Levá, U Národní
galerie 478, Zbraslav. Po - Čt 10:00-17:00.
Tel. 257 212 982, 603 481 341.
n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů,
opravy, čištění a nátěry fasád budov, střech
a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení
stromů postupným odřezáváním, zábrany
proti holubům, spárování panelových objektů, odstraňování sněhu a ledu ze střech…
VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK, tel:
737362865, www.na-lane.cz.
n MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, štěrkování. Tel. 606 227 390,
jsaifrt@seznam.cz
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle,
levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy,
instalace, odvirování, připojení na internet.
Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.

n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH,
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finančních úřadech, PSSZ a ZP na základě
plné moci a poradenství při jednání s nimi.
Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel.
721 957 444.

Nemovitosti
n Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 v horní části Zbraslavi. Tel. 731 085 751.
n Hledám pronájem menšího nebytového
prostoru na Zbraslavi. Tel. 602 182 535.
n Hledám ke koupi byt od 1. patra výše
v dobré lokalitě s bezproblémovými sousedy. Může být i družstvo. Dostatek zeleně
v okolí výhodou. Tel: 776 028 532

Různé
n Studentka 4. ročníku bilingvního gymnázia Jana Nerudy nabízí konverzaci nebo doučování francouzštiny (roční pobyt ve Francii). Tel. 731 428 001. Bydlím v Lipencích.
n Nabízím brigádu na vázání chvoje a suchých květin. Tel. 728 359 890.
n ZODPOVĚDNÁ SPORTOVNÍ MAMINKA
3 dětí nabízí své služby jako CHŮVA. Tel.
724 854 659, marcela.hurychova@seznam.cz

Blahopřání

Společenská rubrika

Dne 8. listopadu oslaví pan Jiří Lacina
své krásné 79. narozeniny. Do dalších let
mu stále hodně zdraví a životního elánu
ze srdce přejí
dcery Milena a Jiřina s rodinami

Slaví někdo z vašich milých jubileum? Chcete vzpomenout na někoho blízkého,
kdo již nežije? K tomu je a bude ve Zbraslavských novinách určena bezplatná společenská rubrika. Stačí napsat či osobně zanést text na adresu redakce. Rádi Vaše
sdělení zprostředkujeme čtenářům novin – obyvatelům Zbraslavi.

sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin

UJP PRAHA a.s.
přijme pracovníka pro všeobecnou údržbu s výhledem řízení malého kolektivu.
Požadujeme: ÚSO příp. SŠ technického
směru, praxe ve sváření vítána.
Kontakt: tel.: 227 180 320,
e-mail: lorincikova@ujp.cz
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Děti ovládly osmu
na příští rok rodinnou soutěž, kde šanci na úspěch bude mít ten, kdo
zapojí do akce několik generací. Trať snad nikoho nevyděsí, když nevyděsila a nepotrápila, jak dokazují fotografie, ani děvčata z prvního
stupně, která se srdnatě spustila do rokle a dokonce z ní i svižně vylezla.
Pro děti bude samozřejmě zachováno populární vyhlašování výsledků,
kdy na stupně vítězů stoupají bez ohledu na pořadí úplně všichni. Pokud
jste již zazimovali své stroje, nashledanou na jaře při 28. Zbraslavské osmě.
Vladimír Dvořák, ředitel závodu

INZERCE:

Díky dokonalému cyklistickému počasí se na sedmadvacátou Zbraslavskou osmu do Boroviček vydalo téměř sto dětí na svých kolečkách
a odstrkovadlech. Potvrzuje se tak trend posledních ročníků, že namísto soutěže pro dospělé jezdce je Zbraslavská osma akcí stále populárnější mezi dětmi, jejichž rodiče se občas sami vydají na trať, snad aby
ukázali, jak se má závodit. Pro podpoření tohoto trendu připravujeme
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