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Chemický poplach Editorial
Nemohu nezačít nepříjemností, která dostala Zbraslav do hlavního vysílacího času
v médiích. Do části
prostor mateřské školky Matjuchinova došlo
k úniku neznámé látky. Dle zápachu šlo chemikálii na bázi chlóru. Zápach se šířil z odpadní kanalizace. Díky
včasnému zásahu zaměstnanců školky a záchranných složek nedošlo k ohrožení dětí.
Bohužel tři zaměstnankyně školky se chemikálie nadýchaly a byly převezeny k ošetření.
Dvě z nich byly hospitalizovány celý víkend
s poleptáním sliznice. Skutečně považuji za
štěstí, že děti byly zavřeny ve třídách, kam
se zápach přímo nedostal, a následně byly
neprodleně evakuovány ven.
Přestože hasiči i jednotka chemiků prohledali školku i okolí, bohužel zdroj chemikálie
se nepodařilo najít. Také dle vyjádření policie se nepotvrdilo, že by původcem byla
sousední bazénová firma. Musím říci, že
jsme se tímto zjištěním a povrchním vyšetřováním nespokojili a ředitelka mateřské školy
podala podmět k řádnému prošetření. Navíc městský úřad Zbraslav podniká i své další
vlastní kroky k přešetření situace a k případným opatřením, která by podobné hrozby
v budoucnu eliminovaly.
Každopádně mě tato příhoda utvrdila
v tom, co bych nechtěl mít jako zaměstnání.
Na to, aby člověk dělal kameramana či fotografa, a to i seriózního deníku, musí mít silný žaludek. V našem případě naštěstí k žádné tragédii nedošlo, ale i tak jsem přístup
přítomných žurnalistů ve snaze o exkluzivní
záběry považoval slušně řečeno minimálně
za necitlivý. Ve chvíli, kdy řešíte, kam s dětmi, jak vážná jsou zranění a co neprodleně
učinit k obnovení bezpečného chodu školky, se skutečně s nikým bavit nebudete.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Byl jsem na posledním
zasedání
obecního
zastupitelstva interpelován
občankou Lahoviček.
Chtěla vědět, kdo
byl autorem popisky
k fotografii v červnových
Zbraslavských
novinách – Padesátka. Jméno jsem si z hlavy nevybavil, ale
slíbil jsem ho dohledat. Slib plním a sděluji,
že to byl čtenář Ing. Richard Králík. Ale jméno není tolik podstatné. Autor se ve svém
článku pozastavoval nad náhlým a podle něj
i nesystematickým omezením rychlosti na
Strakonické. Článek mi přišel a po čtení i po
měsících stále přijde jako vyvážený a klidně bych ho podepsal. Ostatně téma jsme
v novinách pak ještě několikrát otevřeli. Paní
Pelikánová ho však považuje za příčinu řidičské neposlušnosti v Lahovičkách. Řidiči – jak
ona tvrdila Zbraslaváci - prý na protest proti
snížení rychlosti v noci troubí, čímž popírají
smysl doplňkové cedulky – omezení hluku.

Vyzvala mě – a já její výzvu nerad plním –
abych ve Zbraslavských novinách napsal, aby
řidiči byli ohleduplní, v Lahovičkách nehlučeli a v noci netroubili. Proč tak činím nerad?
Kdo by neznal scénku z filmu Obecná škola
a hlášení o olizování zmrzlého zábradlí… Ale
vážně, věřím, že žádné nepřístojnosti se nedějí vinou Zbraslavských novin. Pokud ano,
tak toho, prosím, zanechejte. A pro pořádek
dodávám, že autorem popisky k fotografii
tohoto měsíce jsem já a preventivně předem
prosím, pijte s mírou.
Závěrem připojuji výzvu pro čtenáře. Minule jsem avizoval téma Zbraslav pohostinná,
ale vzhledem k řadě dalších materiálů ho
otevřeme v některém z příštích čísel. Napište
nám své zkušenosti se zbraslavským pohostinstvím, zůstat přitom nemusíte jen u hospod a restaurací. Pokud chcete, pište o prodejnách, provozovnách služeb, lékařských
ordinacích či placených kursech. Podělte se
o své pozitivní i negativní zkušenosti.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

Odpadové kontejnery v říjnu
Kontejnery na bioodpad (VOK BIO)
Přistaveny budou od 13:00 do 16:00.
6. 10. K Peluňku – Na mlíčníku
13. 10. Baně – u vodojemu
20. 10. Strnady – u stanoviště separovaného odpadu
27. 10. Na Plácku
3. 11. Nad Parkem – u školy
Kontejnery na objemný odpad (VOK)
Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Přistaveny
budou po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů.
5. 10. U Včely, slepý konec ul. J. Vejvody
12. 10. Lahovičky – Na Staré (před č. p. 105)
19. 10. U Lékárny
26. 10. Zbraslavské náměstí
2. 11. Baně – U vodojemu

FOTO měsíce:
Prohibice skončila
Snad symbolicky se ve čtvrtek 27. září odpoledne rozestoupily černé mraky nad Zbraslaví
a v době, kdy ministr zdravotnictví zmírňoval
pravidla prohibice, slunce ozářilo zbraslavské
bary, kde se již směl podávat vybraný tvrdý alkohol. Jak se žilo bez kořalky? Někomu lépe,
někomu hůře, někomu nesnesitelně a někdo
si ani nevšiml. Prospěla prohibice nočnímu
klidu a čistotě ranních ulic?
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Z jednání rady městské části
od 30. 8. 2012 do 17. 9. 2012
Stanovisko k prodeji objektů
v Lahovicích
Magistrát hl. m. Prahy požádal Radu o stanovisko k prodeji objektů č.p. 130, 131,
132, 133 a pozemků parc. č. 272, 273,
274, 275 a 280 v k.ú. Lahovice. Na prodej
pozemků bude vyhlášeno výběrové řízení.
Rada vydala k prodeji nesouhlasné stanovisko a požaduje specifikaci plánovaného
využití daných objektů.
Výpůjčka části prostor
Na vyvěšený záměr se přihlásila společnost Helpless. Rada souhlasila s výpůjčkou
části prostor pavilonu HP v budově Žabovřeská 1227, o výměře 88 m2, této obecně
prospěšné společnosti na dobu určitou do
31.12.2012.
Žádost o vyjádření pro územní řízení
Rada schválila předloženou dokumentaci k akci „Optické připojení Policie ČR Na
Baních na síť PRAGONET“ za předpokladu
splnění těchto podmínek:
a) v místech křížení vedení trasy s komunikací bude práce provedena protlakem
b) povrchy v zeleni budou uvedeny do původního stavu a zpětně ozeleněny
c) na uložení kabelů do pozemků ve správě MČ Praha - Zbraslav je nutno uzavřít
smlouvu o věcném břemeni
d) v místě vedení trasy v chodníku bude
povrch chodníku uveden do původního stavu v celé jeho šíři nehledě na šíři výkopu

e) k provedení trasy kabelů v komunikaci
Na Baních je třeba vyžádat si souhlas hlavního správce komunikace (TSK hl. m. Prahy)
Umístění mobilní toalety
Rada projednala žádost společnosti Veolia
Transport Praha s.r.o. o povolení instalace
chemické mobilní toalety „EKO WC typ 05“
a souhlasila s jejím umístěním v prostoru výstupní zastávky „Sídliště Zbraslav“ v ul. Paškova. Mobilní toaleta bude využívána řidiči
autobusů.
Zaplacení pokuty
Rada schválila proplacení pokuty v částce 10.000 Kč Archivu hl. m. Prahy za neoprávněnou skartaci v roce 2010 a doporučila zastupitelstvu pověřit kontrolní výbor
prošetřením tohoto pochybení a navržením
dalšího postupu.
Výpovědi z nájmů
Rada projednala materiál ve věci výpovědí
z nájmu u čtyř bytů ve správě MČ. Důvodem je ve všech případech hrubé porušení
povinnosti nájemce tím, že dluží nájemné
a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním
bytu za tři a více měsíců a dále nedoplatky
za vyúčtování služeb. Rada výpovědi z nájmu bytů schválila.
Vymáhání pohledávek
Na základě poptávky na vymáhání pokut
ve správním řízení obdržela MČ čtyři nabíd-

ky. Rada po projednání nabídek souhlasila
s výběrem soudní exekutorky JUDr. Ingrid
Švecové z Exekutorského úřadu pro Prahu 3.
Zvýšení rozpočtu na provoz SDH
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo
uvolnění finančních prostředků ve výši
98.000 Kč na provoz Sboru dobrovolných
hasičů Zbraslav. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se zvýšením rozpočtu
o tuto účelovou neinvestiční dotaci.
Prominutí poplatků za zápisné
Rada souhlasila s prominutím poplatků za
zápisné pro nové čtenáře Místní knihovny
v rámci celostátní akce „Týden knihoven“,
která probíhá ve dnech 1. - 7. října 2012.
Jmenování do Školské rady
Rada jmenovala Ing. Aleše Háněla a Mgr.
et Mgr. Soňu Hasenkopfovou jako zástupce
zřizovatele do Školské rady Základní školy
Vladislava Vančury.
Hostování cirkusu na Zbraslavi
Rada projednala žádosti o hostování cirkusu Circo Prince ve dnech 19. 9. - 21. 9.
a cirkusu Bernes ve dnech 15. 10. - 21. 10.
a schválila hostování cirkusu Bernes pana V.
Berouska na pozemku ve Slunečním městě za podmínky, že reprodukovaná hudba
bude pouštěna nejdříve od 9.00 a nejdéle
do 19.00. Zároveň stanovila cenu za pronájem místa Kč 0/m2/den s tím, že bude
umožněn zdarma vstup dětem z dětského
domova, a vratnou kauci na úklid pozemku
ve výši 10.000 Kč. S hostováním cirkusu Circo rada nesouhlasila.

Skládka Lahovičky
V dubnových ZN jsem napsal, že „jsem
rezervovaně optimistický ohledně nelegální
skládky v Lahovičkách.“ Bohužel optimismus
skutečně nebyl na místě. Přes opakované
ujišťování ze strany zástupců agentury Citylogistika nedošlo k žádnému výraznému odvozu materiálu. Navíc se potvrdilo, že spousta
jejich tvrzení byly nereálné sliby a někdy i lži.
Celou záležitost jsme se snažili nadále řešit
ve spolupráci s orgány státní správy (stavební, vodoprávní úřad, Česká inspekce životního prostředí, zemědělský půdní fond a další).
Bohužel reálný výsledek je nula.
Nakonec jsme dospěli k tomu, že zopakujeme podání trestního oznámení. Intenzívně jsme
sháněli důkazní materiál prokazující skutečné
ohrožení a to, že od roku 2010 se nadále pokračovalo v trestné činnosti. Doufáme, že policie
se tímto případem bude skutečně zabývat a neodloží ho bez prošetření jako ve zmíněném roce
2010. Podání bylo také rozšířeno o další trestné
činy, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou zde
páchány. Chci věřit, že díky podání přes státní
zastupitelství bude kauza pod dozorem státního zástupce prošetřena důkladněji a konečně
budou hnány k zodpovědnosti konkrétní osoby.
Aleš Háněl
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Nová školka:
prezentace architektonických studií
Možná, že zvenčí to vypadá, jako by projekt výstavby nové mateřské školky na nějaký čas usnul, ale není tomu tak. Stále se
snažíme tento záměr posouvat kupředu.
Projekt jel v podstatě ve dvou liniích. První
linie vyhodnocovala stav území a stávajícího
objektu. Byly provedeny inženýrskogeologické a dendrologické průzkumy. Již dříve
byl proveden radonový průzkum a nyní se
ještě prověřovala přítomnost azbestu. Cílem

bylo vyloučit případné neočekávané skutečnosti, které by výstavbu mohly zkomplikovat.
Další linií byla příprava architektonických
studií, které by nastínily několik variant výstavby školky. Zjednodušeně řečeno bylo
zadání lokality, kapacity 150 dětí (6 tříd)
a požadavek na kuchyň. Výsledek návrhu
architektů byl veřejně prezentován 10. 9.
v Městském domě. Celkem se představily

4 architektonické kanceláře se svými návrhy. Mnoho dotazů a připomínek již bylo
položeno i odpovězeno v diskuzi na místě.
Nadále probíhá projednávání v odborných
komisích a výborech. Nicméně i nadále očekáváme podněty a připomínky veřejnosti
k jednotlivým návrhům, tak aby mohla být
vybrána nejvhodnější varianta.
Aleš Háněl

Kompletní prezentace naleznete na: http://jdem.cz/v9725

Mimosa Architekti

d-plus, a. s.

A plus, spol. s r. o.

A+R System s. r. o.
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Otevřena nová služebna Městské policie
Dne 13. 9. dopoledne byla otevřena nová
služebna městské policie. Slavnostní přestřižení stuhy provedli společně starosta MČ
Ing. Aleš Háněl a ředitel obvodního ředitelství MP Praha 5 Mgr. Zdeněk Hejna. Jedním
z důležitých hostů, kteří byli ceremoniálu
přítomni, byl i úřadující ředitel městské police Praha Mgr. Ludvík Klema.
Rekonstrukce služebny byla dokončena v létě nákladem 1,4 mil., což je nakonec o 200 tis. méně než se předpokládalo.
Všichni hosté si prostory prohlédli a seznámili se s provozem. Následné debatě dominovalo zejména téma podstavu v počtu
strážníků. Náměstek Klema v tomto přislíbil
maximální pomoc, protože díky obnovenému náboru nových uchazečů je šance tento
stav zlepšit.
Video z otevření:
http://jdem.cz/v97q8

Proč se to neuklízí?
Častým dotazem - a oprávněným – je, proč
některé části Zbraslavi nejsou udržovány.
Jedná se zejména o úklid, zimní úklid a údržbu zeleně. Důvod je jednoduchý. Pokud
pozemek není ve vlastnictví Zbraslavi, není
možné jej udržovat. Tato povinnost je samo-

zřejmě na majiteli pozemku. Bohužel realita
je taková, že nelze spoléhat, že se vlastník
o tato prostranství bude starat a udržovat je
v takovém stavu, který by nám vyhovoval.
Buď ho neudržuje vůbec, nebo ne tak často,
jak je potřeba. Výzvy se většinou míjejí účin-

kem. Nezbývá nám obvykle nic jiného, než
aspoň v omezené míře nad rámec povinností
v těchto místech údržbu zajistit. Níže přikládám seznam těch nejvýznamnějších lokalit,
které nejsou v našem vlastnictví.
Aleš Háněl

Pozemky, které nejsou ve vlastnictví MČ Praha - Zbraslav z hlediska úklidu a údržby
Pozemek

Vlastník

OMH provádí nad rámec úklid

Chodníky a zeleň okolo prodejny Albert, včetně parkoviště

MHMP

ANO - koše a úklid odpadků

Zpevněné plochy a zeleň okolo prodejny Lidl

Lidl

NE

Zeleň a silniční příkopy podél ulic Na Baních a E. Přemyslovny TSK
Komunikace, chodníky a zeleň v Zahradní čtvrti

ANO - sběr odpadků v sil. příkopech

MHMP/vlastníci bytových jednotek NE

Louky v lokalitě Borovičky

soukromí vlastníci

ANO - likvidace černých skládek

Třešňový sad na Havlíně

soukromí vlastníci

ANO - likvidace černých skládek

Les na severozápadní straně Havlínského kopce

soukromí vlastníci

ANO - likvidace černých skládek

Les v lokalitě Na Baních a okolo kamenolomu

soukromí vlastníci

ANO - likvidace černých skládek

Komunikace E.Přemyslovny, Na Baních, Žabovřeská, K Pře- TSK
hradám, Most Závodu míru, Komořanská

ANO - sběr odpadků a čištění

Komunikace , Žitavského, U Národní galerie, Bartoňova, TSK
J.Houdka, K Peluňku, K Radotínu

ANO - sběr odpadků a čištění

Komunikace, chodníky a zeleň v Lahovicích a Lahovičkách TSK
včetně komunikace Strakonická

ANO - likvidace černých skládek

Chatové osady Strnady a Závist

soukromí vlastníci

ANO - koše

Přírodní památka Krňák a oba břehy řek Vltava a Berounka

MHMP/Povodí Vltavy

ANO - likvidace černých skládek

Pozemky, které obklopují komunikace K Výtopně, Za Opu- soukromí vlastníci/MNV
sem, Vilímkova, Svépomoci a Sulova

ANO - koše

Hřiště Na Slavoji a zdevastované budovy výzkumného ústavu soukromí vlastníci

NE

Zámek a Zámecký park

NE

soukromí vlastníci

Městská část Praha – Zbraslav sděluje záměr pronájmu
NEBYTOVÉHO PROSTORU (garáž) č. 667 o výměře 15,00 m2 v bytovém domě Nad Parkem 874, k. ú. Zbraslav, obec Praha na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 670 Kč měsíčně a služby ve výši 5 Kč měsíčně.
Informace: pí Chlebovnová, tel. 257 111 830, chlebovnova@mc-zbraslav.cz
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Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Volby se uskuteční ve dnech 12. října 2012 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská v příslušném volebním
obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, proběhlo by druhé kolo voleb v pátek a sobotu 19. a 20 října 2012.
Informaci o svém volebním okrsku najdete na štítku obálky vašich
volebních lístků.
Každému voliči budou doručeny hlasovací lístky, spolu s nimi bude
doručen informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými k realizaci volebního práva.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství ČR a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.

Volební místnosti na Zbraslavi
001 - Základní škola, Hauptova 591
002 - Hasičská zbrojnice, Žitavského 571
003 - Základní škola, Nad Parkem 1180
004 - Výzkumný ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250
005 - Výzkumný ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250
006 - Základní škola, Nad Parkem 1180
007 - Základní škola, Nad Parkem 1180
008 - Základní škola, Nad Parkem 1180
009 - Základní škola, Nad Parkem 1180
010 - objekt č.p. 24, Lahvice – Strakonická ul.

Zastupitelstvo udělilo čestná občanství
Zastupitelé MČ Praha-Zbraslav na svém
zářijovém zasedání rozhodli o udělený čestných občanství in memoriam dvěma významným občanům Zbraslavi:
Kapelníku a hudebnímu skladateli Jaromíru Vejvodovi (28. 3. 1902 – 13. 11. 1988)
u příležitosti 110. výročí jeho narození a spisovateli Vladislavu Vančurovi (23. 6. 1891
– 1. 6. 1942), od jehož tragické smrti uplynulo letos 70 let.
Čestné občanství uděluje obec obvykle
jako výraz ocenění mimořádných zásluh
o rozvoj, propagaci či pověst města nebo
jako projev úcty významným osobnostem
z různých oblastí společenského života.
V minulosti obdrželi čestná občanství Zbraslavi např. František Palacký (v roce 1860),
Cyril Bartoň, ryt. z Dobenína (1927) nebo
naposledy Paul Pin (2005).
Vladislav Vančura

Jaromír Vejvoda

Pasování stromu
V pátek 21. září se konalo na Zbraslavi slavnostní pasování stromu. Této pocty se jako 33.
stromu v republice a prvnímu v Praze dostalo
metasekvoji čínské rostoucí v rohu soukromé
zahrady v ulici U Malé řeky. Při této příležitosti
vydala MČ leták „Procházka po pěti významných stromech Zbraslavi“, který je k dispozici
na infostojanu v Městském domě.
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Projekt Indonésie na „Vančurovce“
aneb Poznání, Jazyk, Nové možnosti
O tomto projektu naší školy jsem již v dřívějších číslech informoval. Rozhodl jsem se tedy před svým zhodnocením dát tentokráte prostor přímým
účastníkům. A protože je tento projekt o multikulturalitě, cestování a cizím jazyce, vyjádření výše zmíněných jsem (bez jakýchkoliv úprav – tedy
„in natura“) ponechal v „latině dneška“. Překlad nechám na čtenáři.

Co již proběhlo:

a) podzim 2009 – využití nabídky kulturního pořadu na indonéské
ambasádě, tehdejší VII. A a VII. B (absolventi ZŠ ročníku 2012)
b) červenec 2010 – oficiální jednání s tehdejším indonéským ambasadorem p. Azízem, domluveny možnosti spolupráce
c) říjen 2010 – dvoudenní návštěva cca 20 indonéských studentů
a 3 jejich učitelů u nás, studenti bydleli v českých rodinách, podepsáno tříleté Memorandum o spolupráci. Hosté a domácí uspořádali vzájemné prezentace svých zemí a kulturních specifik
d) červen 2011 – cca 14 našich žáků bylo víc jak týden na pobytu v Indonésii, řešeno již klasickým stylem pobytu v hostitelských rodinách, poznávání kultury a prohlubování jazyka. Projekt byl zaměřen na žáky 7. – 9. tříd
e) říjen 2011 – naši žáci provedli prezentaci svého pobytu pro školu a pozvané hosty z indonéské ambasády a zástupců vysokých škol
f) červen 2012 – desetidenní pobyt indonéských přátel zde u nás,
stejný styl. Program byl při obou návštěvách podobný: vzájemné
prezentace, sportovní akce, výlety, poznávání školského systému,
zapojení rodičů, u nás Školské rady.
Vše bylo bohatě fotograficky dokumentováno a poskytovali jsme
informace na webových stránkách školy, kde má tento projekt
i vlastní část. Problémem vždy je shánět finanční podporu, ale po
několika kolech jednání s představiteli naší obce (i v rámci školské
rady) jsme získali finanční dar, který do jisté míry pokryl náklady.

Co je nyní v plánu:

a) návštěva našich žáků v Indonésii v březnu 2013, již jsme vstoupili do jednání o finanční podpoře se zástupci naší obce, dále
s MHMP. Jednání s podnikateli příliš úspěchu nepřináší
b) na podzim 2013 vyprší první Memorandum, v plánu je modifikace jen na tzv. „tichou bázi“ – dálková spolupráce, výměna
dokumentace a zkušeností z výuky cizích jazyků na základě multikulturality (tuto dálkovou spolupráci předpokládáme na dva roky,
tj. do r. 2015

www.mc-zbraslav.cz

I´d like to tell some words about visit of Indonesian students and their
teachers in last days. I want to express my thanks to all people who
participated in preparation and course of this visit. It was a lot of hard
work what was a success. I think it´s very important for young people to
meet and come to know other people from other parts of world with
other culture, religion, habits for growing of tolerance. People are afraid
of unknown and strangers and when they have opportunity to know it,
they haven´t necessary to fight against it. Thanks one more.
Today I wake up late because I didn´t have school because my Indonesian guest had to come today. We met at the station, but I didn´t
know who guest is mine. I saw the smile on the of a girl. „yes“
I thougth „this girl is Mila!“. When I came to her I didn´t know what
I tell her. We understood later, when I wasn´t nervous.
Indonesians went on the trip every day. We mostly went with them.
We spent most free afternoons in the sport center with other Indonesian guests. I loved those afternoons.
I enjoyed trips to Prague together with Indonesians. We visited
the tower Petrin and typical monuments of Prague. We visited night
Prague of last evening.
Last day of the farewel party, I throught about what a pity that I didn´t knew all of them and that they can´t stay here another two weeks.
I was sad at the airport. I wanted to go Indonesia with them or
I wanted to they stay here.
I hope that I will come to Indonesia next year. I miss you already.
Marie Šamárková
I‘m very happy, that I can participated change Indonesia students !
It was ten long days,but nice days !
We visited some czech and prague place,for example: Kutná Hora,Prague Castle,Charles Bridge,Křižík fountain etc.
Czech students met new friends and Indonesia students hewed
with czech culture,nature,traditions and they met new friends too !!
I look forward to Indonesia next year !!
SEE YOU SOON !!!!

c) v roce 2015 by na řadu přišla druhá modifikace, resp. podpis
nového Memoranda a případně zopakování vzájemných pobytů
Petr Vojta, koordinátor projektu
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Dopis čtenářky
Je mi 70 let, narodila jsem se na Zbraslavi a bydlím zde. Je mi jedno, kdo v jaké vlně se sem přistěhoval, nebo jaká je jeho stranická příslušnost.
Myslím, že všechny nás bydlící na Zbraslavi by
měla spojovat vděčnost, že bydlíme v malebném
městečku, obklopeném krásnou přírodou, máme
dobrou a rychlou dopravní přístupnost do Prahy,
kde většina z našich obyvatel pracuje. Měla by nás
všechny spojovat sounáležitost a také touha, aby
to u nás bylo krásnější a příjemnější na bydlení.
Ve Zbraslavských novinách se nic podstatnějšího nedozvím. Přečtu si pojednání o jednání rady
městské části, čekám nějakou informaci, kdy
a jak se bude řešit rekonstrukce zbraslavského
náměstí vč. vyspravení propadlé vozovky na komunikaci naproti lékárně, nebo jaké jsou plány
s realizací návrhu na zástavbu za Zbraslavankou.
Hledám odpovědi na dopisy čtenářů, ale nic takového nebývá uveřejněno.
Projeli jsme s manželem jižní a východní Čechy,
všude mají upravená náměstí, a to i malé obce,
mají tam informační vitríny o historii toho místa
a okolí. U nás by bylo o čem psát. Na internetu

najdete, že osídlení u nás začíná již koncem doby
kamenné, tj. 200 let př. Kristem. Zbraslavská kronika je dalším zdrojem informací …
Nevidím jen dvě alternativy pro „borovičky“
- louku pro pejskaře nebo zástavba. Co kdyby
město pozemky odkoupilo a byl na nich vybudován sportovní areál pro starší děti, volejbalové hřiště apod., cvičné dopravní hřiště pro školy anebo
prostě park. Městský park v dolní části Zbraslavi
nemá vhodný terén a je vzdálen od míst, kde bydlí převážná část obyvatel Zbraslavi. Přeci si všichni pasivně neřekneme… zastaví nám borovičky.
Nechápu, proč se vrací téma „zahrádky“
a hrozí opět zástavba. V poslední době se na
Zbraslavi jen stavělo, ale nijak se nezlepšila
občanská vybavenost. Zahrádky tvoří zelenou
oázu a pomáhají majitelům zahrádek mít blíže
k přírodě, tělesně pracovat a udržovat si tělesnou kondici. Zahrádky a borovičky jsou poslední lokality, které nejsou zastaveny, a myslím, že
Místní úřad by je měl bránit a zachovat.
Je smutné, že nová restaurace v podzámčí nese
jméno Darwin, které nemá žádnou návaznost

na to v jakém krásném historickém komplexu je
začleněna.
Trhy na Zbraslavi organizované Pexesem byly
plné živé lidské tvořivosti, vč. aktivit pro děti, prodejci byli většinou také pěstiteli zeleniny apod.
Vůbec nevadilo, že stánky neměly jednotný
vzhled, naopak. Trhy byly místem, kde se Zbraslaváci setkávali a to potřebujeme, abychom se
více poznali. Současné farmářské trhy nejsou
zajímavé, většinou ve stáncích jsou najmutí prodejci a sortiment nabídky je menší. Asi je provoz
levnější, ale to není všechno.
Navrhuji, aby se nás také jako v Radotíně slavilo
Havelské posvícení, aby se lidé setkávali a seznamovali se. Kostel sv. Havla je na našem území
a posvícení slaví v Radotíně.
Nevím, v jakém nákladu vycházejí Zbraslavské
noviny, ale mrzí mě, že do nich nepíše více lidí své
názory, zvláště střední generaci by mělo zajímat,
jak bude vypadat Zbraslav a pomáhat Místnímu
úřadu v jejich práci na zkrášlení naší obce.
Alena Hůlková

Nová školka bude, ale jaká a kde?
Začátkem září proběhla veřejná prezentace
návrhů nové zbraslavské školky, kterou vedení
obce zadalo u čtyř různých architektonických
ateliérů. Tak jsme se přeci dočkali, oddechne si
každý rodič. Konečně se začíná pracovat na slibované školce! Ty staré dávno praskají ve švech
a před rokem opuštěné budovy v Žabovřeské
ulici zejí prázdnotou a zarůstají plevelem.
Radnice opouští myšlenku rychlé a levné rekonstrukce, protože bývalá skautská klubovna
i útočiště Pexesa mají být demolovány, hledá se
stálé řešení, chceme novostavbu pro 150 dětí.
A to je dobrá zpráva, Zbraslav novou školku
nutně potřebuje, MŠ Matjuchinova i Eliška
mají před sebou nejistou budoucnost.
Všechny návrhy byly zajímavé, každý ateliér přinesl jiný pohled na věc, avšak všechny studie se
shodly na tom, že zastavěná plocha plánované
školky zakryje většinu pozemku. Na zahradu pro
děti by zbylo minimum místa. Zbylý nezastavěný
prostor lze sotva používat pro děti z 6 tříd školky,
a i kdyby bylo možno využívat hřiště Opusu, taková spousta dětí se tam prostě nevejde. Jedna studie navrhuje dětské hřiště i na střeše školky, jako
kompenzaci malé zahrady, což je zajímavá myšlenka, ale… Jiný architekt poukazuje na možnost
využívat Sluneční park nebo hřiště v Třešňovce,
což také lze, ale stále to znamená, že nová školka
by měla zahrádku jen pro cca 50 dětí.

Další věcí je, že všichni z oslovených architektů
byli přesvědčeni, že takto velká školka nemůže
být postavena v požadovaném limitu do 30 milionů korun, v jejich odhadech se jednalo o částky
40 – 70 milionů bez DPH, vybavení školky, zřízení
hřiště i bez demolice stávajících dvou pavilonů…
A do třetice – ani paní ředitelka MŠ Matjuchinova, které se stěhování do nové školky v budoucnu
týká, se nezdála být návrhy zrovna nadšená. Možná byla jen zaskočená, protože v průběhu práce
na návrzích nebyla architekty kontaktována a nemohla tak vyjádřit své představy o tom, co je a co
není praktické. Za léta práce s dětmi má určitě
jasno v tom, jak by nová školka mohla každodenní činnosti zjednodušit a zpříjemnit, a ne naopak.
Třeba převážení jídel pro 100 dětí z jednoho pavilonu do druhého venkem, bez spojovací chodby,
by bylo pro dvě kuchařky za každého počasí, tedy
v dešti i ve sněhu, určitě za trest.
Ke konci prezentace se za okny městského domu blýskalo, blížila se bouřka, ale i ve
vzduchu obřadní síně, kde prezentace probíhala, bylo znát napětí. Dlouhé oddalování
stavby školky vede k nervozitě, loňské spěšné stěhování neziskovek ze Žabovřeské bylo
tvrdým políčkem spoustě místních aktivních
lidí, strach o zbytečné čerpání nebo úplné
vyčerpání financí naší městské části vše ještě
zostřuje.

Zbraslav potřebuje velkou školku. A rychle.
A určitě se zahradou. A takovou, kam by se
všichni z Matjuchinky i Elišky rádi přestěhovali, kde by touto změnou něco získali – hodně světla, místa, pohody. Potřebujeme ji teď
a bude sloužit i v budoucnosti.
Takže co dál? Máme nové návrhy školky. Ale
nemáme pro ni dostatečnou parcelu, nezbývá
na pořádnou zahradu. Budeme-li investovat nemalé peníze do pěkné velké školky, měli bychom
dobře zvážit, kam ji umístíme. Dříve se uvažovalo o poslední volné parcele na Slunečním městě
nebo o zahradě horní školy. Ke studiím i ke všem
těmto otázkám se zajisté vyjádří mnozí další, ať už
zastupitelé, tak i rodiče nebo zaměstnanci školek,
ale svůj názor můžete vyjádřit i vy, čtenáři Zbraslavských novin, pan starosta v závěru prezentace vyzval k rozšířené diskusi a k zasílání podnětů,
kontakt na něj najdete na stránkách naší městské
části. Jedno je však jisté už teď. Nedostatek míst
v obecních školkách bude rodiče zbraslavských
dětí trápit ještě minimálně několik dalších let.
Můžeme jen doufat, že velkolepá stavba pro
150 dětí za mnoho desítek milionů neotevře své
brány předškoláčkům v okamžiku, kdy se nápor nejsilnějších ročníků přesune na základní školu a problémy s nedostatečnou kapacitou se budou řešit tam.
Klára Vítů
klara.vitu@seznam.cz

Protipovodňová ochrana, využití záplavového území i související problémy územního
plánu jsou v kompetenci Magistrátu hlavního
města Prahy. Pro městskou část Praha – Zbraslav zůstává mnoho úkolů v těchto oblastech
nedokončených. Rozhodli jsme se proto oslovit přímo primátora hlavního města s výzvou
k řešení situace, která výrazně komplikuje život
obyvatel naší městské části.
Se svými vzpomínkami na povodně se svěřil
pan starosta ve sloupku ZN 08/12 a přislíbil zde
připomenutí povodňových událostí na Zbraslavi v příštím čísle Zbraslavských novin. K tomu

ale již v září nedošlo. Že by nejen čas, ale i sliby
utekly jako voda?

Po deseti letech
V srpnu letošního roku jsme si připomněli 10.
výročí povodní, které svou ničivou silou zasáhly
i Zbraslav. Každý má na tyto dny jiné osobní
vzpomínky. I přes rozdílné osudy jednotlivých
domů a jejich obyvatel bylo jedno všem společné. Byla to atmosféra vzájemné úcty, pochopení a sounáležitosti, kterou nám spolu se
zkázou povodeň přinesla.
Následky povodní jsou dnes vidět na opravených fasádách, ale i opuštěných domech. Byla
vybudována protipovodňová stěna na Zbraslavi, ale Lahovičky, Lahovice a Závist nikdy nebudou proti vodě chráněny.
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Zastupitelé MČ Praha – Zbraslav za ODS:
PaedDr. Dagmar Kobylková, Ing. Václav
Ott, Ing. Ondřej Hofmeister, Ing. Michal
Stieber, MBA, Martin Douša.
Zastupitelé MČ Praha – Zbraslav za SZ:
Ing. Zuzana Vejvodová
Ing. Petr Košan, předseda MS ODS Zbraslav
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Zbraslavské světlušky

Vážení čtenáři, ráda bych se s vámi podělila
o dva krásné zážitky, které mě potkaly během
posledních tří měsíců. První se odehrál na letním táboře světlušek a vlčat ze skautského

střediska Uragan Zbraslav. Šlo o předání starších děvčat z oddílu světlušek do oddílu skautek. Byl to malý, tradiční obřad, který připravily
skautky. Atmosféra byla slavnostní a dojemná

a já jsem v tu chvíli byla nejpyšnější vedoucí na
Zemi. Zároveň mi ale bylo ouvej, prožila jsem
se světluškami čtyři roky, jsme kamarádky. Byly
skvělý tým, užili jsme si spoustu legrace, viděla
jsem, jak rostou a stávají se z nich super holky. Určitě se mi bude stýskat. A vědí vůbec,
jak nám budou chybět? Moc bych jim proto
chtěla, za celé vedení světlušek, poděkovat za
skvělou dobu, kterou jsme spolu ve světluškách
prožili, a popřát hodně úspěchů do budoucna.
Ovšem nejen kvůli odchodu starších světlušek mi nebylo během léta do zpěvu. Trápily mě také obavy, zda se nám podaří udržet
úroveň oddílu tak, jako v minulých letech.
Budeme mít dost dětí? A když ano, bude to
takový „materiál“ jako holky, které odešly?
Ale první schůzka, která proběhla 12. 9.,
ukázala, že mé obavy byly naprosto liché.
A to je ten druhý krásný zážitek. Na první
letošní schůzku přišlo 24 dětí, při hrách spolupracovaly a byla legrace. Už teď tuším, že
zase zažijeme spoustu dobrodružství a bude
spousta zážitků – pro mě, pro ně i pro ostatní vedoucí, kteří s nimi budou trávit čas. Vypadá to, že zbraslavské světlušky čeká další
úspěšná etapa. A už se na ni moc těšíme!
Za vedení světlušek
Barbora Kočišová - Šikula

Cestovatelské promítání - Aljaška
Se svou digitální diashow se po roce opět
vrací na Zbraslav cestovatel a fotograf Martin
Loew. Tentokrát svým fanouškům nabídne
cestování opravdovou divočinou americké
i kanadské části Aljašky. Po stopách zlatokopů k Yukonu na legendární Klondike. Lesy,
hory, ledovce, medvědi, sobi, vlci, komáři.
Příběh dobrodružné cesty plný úžasných
fotografií, poutavého vyprávění a krásné
hudby máte příležitost vidět v úterý 30. října
od 19:00 v Divadle Jana Kašky.
Předprodej vstupenek od 10. října v kanceláři kulturního oddělení ÚMČ, 257 111 801,
kultura@zbraslav.cz.

Hledají se
rukopisy
Zdravím Vás z Rychnova nad Kněžnou,
rodného města Karla Poláčka. Váš občan
spisovatel Achille Gregor byl jeho příbuzný, psal o svém vztahu ke K. P. a věnoval
mu ve své knize Život je pes - a já mám
psy rád kapitolu Dvě minuty ticha. Uvítal
bych informaci, kde je uložena jeho pozůstalost, konkrétně rukopis této knihy
ve vztahu ke Karlu Poláčkovi, případně
další informace k jejich vztahu. Dík za
pomoc!
PhDr. Josef Krám,
Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1087,
mobil 608 822 241

www.mc-zbraslav.cz
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Co si ještě pamatují?
Šestnáctá Zbraslavská forbína
Karla Tejkala bude malinko personálně odlišná od všech forbín
minulých. Karel Tejkal tentokrát zasedne mezi hosty, kterými dále budou jeho rozhlasový kolega
Jan Petránek a kamarád z vojny, spisovatel Petr Hořejš. Důvodem
změny v rozdělení rolí je životní jubileum Karla Tejkala. A tak bude
čerstvý pětasedmdesátník spolu se svými milými hosty, za přispění
svého syna, pokud ho vůbec pustí ke slovu, vzpomínat. Ze záznamu
zazní Gelova slavná reportáž z Norimberského procesu, Zátopkovo
vyprávění o maratonu v Helsinkách či poslední Dobré jitro Františka
Nepila. Jan Petránek zavzpomíná na to, jak se vypravil na místo, odkud bývá vidět Mount Everest, či jak v roce 1968 zpíval okupantům
a pak mu nebylo 20 let do zpěvu. Petr Hořejš snad vysvětlí, proč
jsou první Toulky českou minulostí podepsány Petr Hora i jak se má
Péťa rodič. Přijďte si poslechnout, co si ještě pamatují.
Filip Toušek, předseda ZKS
• 25. října od 19.00
• Divadlo Jana Kašky

S Františkem Pláničkou

S Ájou Vrzáňovou

Aleš Krátký a Artfruit
Nová výstava v Městském domě
Sběr - Obrazy, kresby, socha, instalace, fotografie.
Souborná výstava autorů spolku ArtFruit. Přes 30 prací 7 autorů vyjadřujících se různorodými prostředky.
Vernisáž proběhne 6. října od 16 hodin, výstava potrvá do 22.
listopadu. Galerie je otevřena ve výpůjční době místní knihovny.
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Týden plný tenisu, zábavy a her
Na konci prázdnin se na kurtech Slavoj uskutečnil první příměstský tenisový tábor pro děti každého věku. Tenisový tábor pro děti připravily trenérky Kačka, Simča a Péťa. Počasí se nám vydařilo,
až na poslední den, kdy jsme byli nuceni zvolit
náhradní program a zůstat v tělocvičně. Každé
dopoledne se k nám přidaly děti z anglické mateřské školky Flowergarten Preschool, které vždy
doprovodil pan učitel Michal. Dopolední program
byl zaměřený hlavně na tenis. Začali jsme rozcvičkou, abychom po ránu protáhli tělo, a pak jsme
šli hrát. Před dvanáctou hodinou jsme se vydali
procházkou k restauraci U Žemličků. Obsluha už
byla připravena na příval hladových tenistů. Kuchař skvěle vařil a my jsme se olizovali až za ušima.
Po obědě jsme se vrátili zpět na Slavoj, kde jsme
měli chvilku klidu. Odpoledne jsme měli ještě hodinu tenis a potom následovaly doplňkové sporty
a hry, u kterých jsme se skvěle bavili. Kluci dokonce dostali lekci hokeje od hokejisty Kuby. Každý
den jsme končili v pět hodin a bylo nám líto, že
den je tak krátký. Všichni dostali na památku diplom a nějakou tu sladkost. Doufám, že se všem
zúčastněným tábor líbil a užili si konec prázdnin,
jak nejvíce mohli.
Katka Morávková

Zbraslavská
osma
V sobotu 22. září ráno ustal vytrvalý noční
déšť, a když ve 14 hodin startoval první dětský závod 29. Zbraslavské osmy, vyšlo sluníčko, které vydrželo hřát celé odpoledne.
Děti si tak užily závodní průjezdy kalužemi,
ale v příjemném babím létě to trápilo maximálně některé maminky.
Celkem si přišlo do Boroviček zazávodit
přes 100 jezdců, tuto magickou hranici se
podařilo překonat již popáté v řadě!
Na jaře je na pořadu jubilejní třicátá osma,
během níž bude zřejmě uvítán celkově třítisící jezdec. Může se těšit na hodnotnou
cenu, a tak se již nyní vyplatí začít trénovat.
Fotogalerii a výsledky najdete na stránkách
závodu www.hsh.cz/osma.

Zbraslavská knihovna v podzimních barvách
První říjnový týden opět patřil všem českým,
moravským a slezským knihovnám a jejich návštěvníkům. Již pošestnácté byl vyhlášen Týden
knihoven, týden, kdy knihovny za velké mediální podpory připomínají svoji nezastupitelnou
roli v oblasti vzdělávání a využití volného času.
Zbraslavská knihovna vyhlásila mimo jiné
i dvě soutěže pro děti, které budou probíhat
do začátku prosince. První, již tradiční soutěž
Cesta do knihovny řada malých čtenářů zná.
Při každé návštěvě knihovny, kdy si vypůjčí alespoň jednu knihu, dostanou korunku. Čím více
korunek bude každý mít, tím lépe, protože náš
krámeček, který se 3. prosince při Půjčování
s Mikulášem otevře, bude plný drobností, za

www.mc-zbraslav.cz

které si pak každý své čtenářské korunky může
utratit. Druhá, tentokrát výtvarná soutěž, která
byla vyhlášena, nám pomůže naladit v knihovně vánoční atmosféru. Všichni malí čtenáři, kteří se chtějí zapojit, nám mohou namalovat na
formát A5 vánoční nebo novoroční pohlednici.
Ty pak budou v knihovně vystaveny a s pomocí
Mikuláše vylosujeme ty nejhezčí a nejnápaditější. Autory samozřejmě odměníme.
Srpen 2002 zůstane i pro zbraslavskou
knihovnu nezapomenutelným datem. Povodeň, která se knihovnou prohnala, zničila naprostou většinu knihovního fondu a všechen
nábytek. Knihovnu čekala roční rekonstrukce. Dnes už si asi málokterý čtenář vzpome-

ne, jak knihovna tenkrát vlastně vypadala,
a řada čtenářů ani neví, že knihovna má
svoji dnešní podobu jen díky této povodni.
Pro připomenutí této události je v prostorách
knihovny připravena malá výstava fotografií.
Na podzimní čas jsou pro děti připravovány výtvarné dílny, pro dospělé čtenáře autorské čtení spisovatelky Heleny Němcové,
3. prosince se přijde za dětmi podívat do
knihovny Mikuláš, v lednu bude vyhlášena
nová dětská vědomostní soutěž a tak dále
a tak dále. Prostě v knihovně to žije. Proto
nezapomeňte sledovat při návštěvě knihovny letáčky nebo naše webové stránky.
Místní knihovna Zbraslav
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Kalendář zbraslavských akcí
4. – 7. října SLAVNOSTI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY
S královnou Eliškou na víkend do středověku.
sobota 6. října ZBRASLAVSKÉ TRHY
Farmářské trhy na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 13:00.
6. října – 22. listopadu SBĚR
Obrazy, kresby, socha, instalace, fotografie. Souborná výstava autorů spolku ArtFruit. Výstavní síň Městského domu ve
výpůjční době knihovny. Vernisáž 6. 10. v 16:00.
sobota 13. října HAVELSKÁ DRAKIÁDA
Dětské odpoledne – pouštění draků, hry, lanové aktivity, od
14:00 v Borovičkách.
sobota 13. října KUBULA A KUBA KUBIKULA
Loutková pohádka podle V. Vančury. Divadlo J. Kašky od 15.00.
neděle 14. října VARHANNÍ ZBRASLAV 2012
Cyklus koncertů varhanní hudby. Účinkuje MUDr. Alexandra
Havlicová. Kostel sv. Jakuba Staršího od 16:00.
sobota 20. října ZVONÍK
Pohádku pro dva herce a několik loutek na motivy V. Huga
hraje Divadlo Inkognito. Divadlo J. Kašky od 15.00.
neděle 21. října O ZBRASLAVSKOU LOUTKU
Taneční soutěž pro dětské, juniorské i dospělé taneční páry
od 9 do 16 hodin v Sokolovně Zbraslav.
čtvrtek 25. října CO SI JEŠTĚ PAMATUJÍ
Hosty 16. Forbíny K. Tejkala budou novináři – rozhlasáci Karel Tejkal a Jan Petránek a spisovatel Petr Hořejš. Toulat se ve
vzpomínkách budou nejen českou minulostí, ale i rozhlasovým
archivem. Divadlo Jana Kašky od 19.00. Předprodej od 8. 10.
sobota 27. října O PEJSKOVI A KOČIČCE
Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15.00.
neděle 28. října VARHANNÍ ZBRASLAV 2012
Cyklus koncertů varhanní hudby. Účinkuje Markéta Schley
Reindlová. Kostel sv. Jakuba Staršího od 16:00.
úterý 30. října CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ – ALJAŠKA
Celovečerní diashow cestovatele a fotografa M. Loewa.
Divadlo J. Kašky od 19:00.

MUDr. Pavel STANKA oznamuje převzetí
ambulantní praxe po MUDr. Obrtelové.

sobota 3. listopadu ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15.00.

Prosíme laskavě registrované pacienty MUDr.Obrtelové o přeregistraci.
Registrace nových pacientů.
Ambulance je nyní provozována v budově polikliniky, Žitavského 497, v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
Ambulantní hodiny (po, st, pá 8-13; út, čt 13-18) i telefonní kontakt
(257 922 112) beze změny.
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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.
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INZERCE:

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 Student, který strávil dva roky v USA,
nabízí ANGLICKOU KONVERZACI. 150,-/
hod., Tel. 724 740 410.
n TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ, opravy TELEVIZORŮ všech typů. Novinka: Digital – set Box. Ivan Malinský, Praha 5 –
Radotín, Prvomájová 110. Tel. 257 910 357,
l.136. Privat 272 930 044. Otevřeno: PO, ST,
ČT 10-16. Sleva důchodci 15%.
n MUDr. Marie Polášková, pediatr, otevírá ordinaci homeopatického poradenství
(úterý a čtvrtek) od června 2012 ve Všenorech. Více na www.mpolaskova.cz Objednání na homeopatie@mpolaskova.cz
n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + zakázkové šití,
VZORKOVNA – V Bílce 684, Zbraslav, út a čt 14
– 16 hod., po telefonické dohodě kdykoliv. Tel.
603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz
n KOSMETIKA – čištění ultrazvukovou
špachtlí, ošetření ozonem. PEDIKŮRA –
klasická, mokrá. Olga Janatová, objednávky na telefonu 603 294 330. www.
kosmetika.janatova.cz MASÁŽE Samková
Irena. Klasické, lávové kameny, čokoládové. Aktuální novinky na netu. Objednávky
na telefonu 603 381 640, masaze-zbraslav.webnode.cz

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.
n KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ SIERO
(u mostu) nabízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ, Otvírací doba: PO a ČT: 15 - 18,
bez objednání (možno i objednat). Tel.
257 921 024, 606 438 704. provádí Jana
Zelenková.
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
n PSACÍ STROJE, KALKULAČKY- opravy,
prodej. Tel.241412507 www.psacistroje.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 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 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.

Nemovitosti
n ANDĚL REALITY, Vám nabízí k prodeji RD
na Zbraslavi, více informací na andelreality.
com nebo u p. Nežádala tel. 774 616 800.
n Pronajmu GARÁŽ na Zbraslavi tel:
774 616 800.
n ANDĚL REALITY- sháníme pro naše klienty byty, RD a pozemky na Zbraslavi a v okolí. Nabízíme Vám profesionalitu a bohaté
zkušenosti s prodejem nemovitostí na
Zbraslavi viz náš web andelreality.com.
Kde také naleznete naší nabídku bytů
domů a pozemků. Více informací u p. Nežádala 774 616 800.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 5. září 2012 jsme vzpomínali nedožitých 100. narozenin pana Josefa Lískovce, dlouholetého ředitele a učitele základních škol na Zbraslavi a v Davli. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. MUDr. Eva
Charvátová s rodinou.

Dne 24. října by oslavila naše milovaná maminka a babička paní Natálie
Šírlová 68 let. Stále vzpomíná a za
tichou vzpomínku děkuje syn Míchal
s rodinou.

sponzoři A PARTNEŘI Zbraslavských novin

Zbraslavské noviny – Informační zpravodaj Městské části Praha – Zbraslav. Vycházejí 12× ročně, první pátek v měsíci.
Vydavatel: Úřad městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00, Praha 5. Předseda redakční rady: Karel Tejkal, tajemnice redakce – Blanka
Velemínská. Editor a jazykové korektury: Lukáš Novák. Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha – Zbraslav, 156 00, tel.: 257 111 801,
e-mail: noviny@mc-zbraslav.cz, IČO: 00241857. Inzerce: Přijímá na redakční adrese tajemnice. Sazba: Petr Vlček. Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy.
Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se
k nim nevyjadřuje. Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou.
Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci.
Reg. číslo: MK ČR E 13234 © Městská část Praha – Zbraslav. Příští číslo vyjde v pátek 2. listopadu 2012.

www.mc-zbraslav.cz

15

Zbraslavské noviny

10/2012

Deset let po povodni
V srpnovém čísle jsem v úvodníku připomínal rozsáhlé povodně z roku 2002. Přislíbil
jsem k tomu podrobnější materiál, ale musím přiznat, že se mi do toho moc nechtělo.
Vzpomínat se má na to hezké a na špatné
zapomenout. Sám jsem poškozen povodní
nebyl, ale díky pomoci s úklidem vím, co
voda napáchala za škody. O materiálních
jsem již psal, ale lidé přišli o fotky, dopisy,
školní sešity z dětských let, prostě o vzpomínky, a ty se bohužel nahradit nedají. Proč
dělat vzpomínkové akce a sypat záměrně
sůl do ran? Připomínka katastrofy má smysl pouze, pokud v ní najdeme poučení do
budoucna. Já doufám, že všechny zainteresované instituce se poučily a nyní konají

s maximální obezřetností, tak aby se podobná živelná pohroma neopakovala.
Konkrétně z pohledu Zbraslavi máme
zpracován a aktualizován povodňový
plán a krizové scénáře, aby bylo jasno, co
a jak dělat v jaké situaci pro eliminaci škod
a ohrožení osob. Ze zkušenosti s menšími
povodněmi mohu potvrdit, že reagovat
a aktivovat krizové procesy se začíná již při
relativně nízké vodě.
Samostatnou kapitolou jsou protipovodňová opatření, která jsou již v oblasti Zbraslavi zkolaudována. Již od začátku roku
2011 tlačíme na magistrát, aby došlo aktualizaci kategorií a vymezení záplavového
území. Spodní část Zbraslavi přes hotovou

zeď není považována za ochráněnou a díky
tomu je výrazně omezena možnost stavební
činnosti. Asi je zbytečné komentovat veletoče okolo územního plánu Prahy, které také
zbrzdily již rozběhlé procesy změn. V tuto
chvíli je poslední předpoklad, že hlavní město Praha by změnu týkající se Zbraslavi měla
schvalovat začátkem roku 2013. Nicméně
toto bohužel neřeší otázku Lahovic a Lahoviček, které i nadále zůstanou neochráněné.
Rád bych, aby nepříjemné vzpomínky na
povodně byly vytěsněny a zůstaly jen ty na
nenadálou vlnu lidské solidarity a pomoci,
která se vzedmula při pomoci poškozeným.
Aleš Háněl

Kalendář Zbraslav 2013
Redakce Zbraslavských novin připravuje ve spolupráci se ZŠ Vladislava Vančury oblíbený kalendář
Zbraslav 2013.
Máte zajímavé fotografie Zbraslavi, myslíte, že fotíte lépe, než
zbraslavští žáci?
Pošlete nám do konce října na adresu redakce svá díla v tiskové kvalitě (alespoň 2MB) a 13 nejlepších
vyjde s uvedením jména autora v kalendáři na příští rok. Autorské výtisky
jsou samozřejmostí, jejich slavnostní
předání proběhne jako loni během
Zbraslavských Vánoc.
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