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Navýšení
kapacity ZŠ
Nedostatek
míst
v mateřských školách
je stálý problém nejen naší městské části.
V souvislosti s řešením této otázky jsme
nechali koncem roku
2012
aktualizovat
demografickou studii, která nás značně
vyděsila. Nedostatek kapacity v MŠ jsme si
uvědomovali, ale bohužel o značném kapacitní nedostatečnosti školy základní jsme
doposud nepřemýšleli. Proto nás překvapil
údaj, že během pár let nám může více než
200 dětí zůstat na ulici, protože se nikam
nevejdou. Vzhledem k tomu, že základní
školní docházku musíme ze zákona garantovat, na rozdíl od MŠ, dostal problém kapacity ZŠ okamžitě prioritu k řešení. Na základě tohoto zjištění jsme nechali zpracovat
několik možných variant, jak kapacitu posílit. Jsem rád, že se poměrně brzo podařilo
najít shodu a zastupitelstvo na svém zasedání 20. 11. posvětilo záměr navýšit kapacitu
rozšířením objektů areálu ZŠ Nad Parkem.
Na konkrétní podobě pracovní skupina zastupitelů začala ihned pracovat.
V souvislosti s tím také dochází ke změně
v oblasti stravování. Momentálně dochází
k úpravám, aby centrální kuchyň pro mateřské školy byla v objektu DsPS. Tím pádem se
školní kuchyni v ulici U Lékárny uvolní kapacita 90 obědů. Dále by mělo dojít k menší
investici, která zajistí dostatečnou kapacitu
kuchyně i pro zvýšeno kapacitu školy. Ekonomická studie prokázala, že obnovení kuchyně v ZŠ Nad Parkem není rentabilní a posílení současné kuchyně s výrazně nižšími
náklady pokryje kapacitu dostatečně.
Věřím, že se tento projekt podaří úspěšně
rozběhnout. Byť jde o rozšíření kapacity ZŠ,
jeho realizace úzce souvisí i s mateřskými
školami. Díky rozšíření by nadále zůstala
zachována kapacita MŠ Eliška, která sídlí
v prostorách základní školy.
Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi
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Editorial
Vážení čtenáři, prosincové číslo zbraslavských novin uzavírá třetí ediční ročník
místního periodika,
které jsem měl tu čest
připravovat po svém
návratu do funkce
předsedy
redakční
rady. Raději opakovaně předesílám, že nijak honorované či jakkoli
odměňované. Dělám tuto práci rád a odměnou je mi třeba pohled na titulní stránky posledních 36 čísel na www.zbraslavskenoviny.
cz. Vyšla za tu dobu řada zajímavých a užitečných článků. Podařilo se nám zdigitalizovat podstatnou část archivu Zbraslavských
novin, kterou najdete na oficiálních stránkách úřadu www.mc-zbraslav.cz. V digitalizaci budeme pokračovat tak, aby během
příštího roku byly k dispozici všechny papírové noviny, které kdy vyšly a dochovaly se.
Jako závdavek nabídneme v lednu úplně
první Zbraslavské noviny z roku 1956. To se
ještě psaly na stroji, rozmnožovaly na cyklostylu a nebyly v nich fotografie. I v příštím

roce je budeme pochopitelně tisknout dále
na papír, přestože se ukazuje, že jejich elektronické zveřejnění v den vydání stále zvyšuje počet on-line čtenářů, který se pravidelně
dostává přes číslo 500. Kompletní statistiku
čtenosti, nákladu a prodeje najdete v únorovém vydání, a to včetně ekonomické analýzy, o které již dnes vím, že potvrdí to, co
se nám dařilo i ve dvou minulých letech: totiž, že vydávání Zbraslavských novin nestojí
z rozpočtu MČ Praha Zbraslav ani korunu.
Děkuji všem pravidelným i nepravidelným
přispěvatelům, dopisovatelům i fotografům.
Leckdy skutečně přijde překvapení, jako třeba reakce na výzvu o běhání. Schválně, tipněte si, za jak dlouho se dá oběhnout celá
Zbraslav? Odpověď najdete na straně 14.
Příjemné čtení prosincových novin, klidné
prožití Vánoc, hodně štěstí, zdraví a pohody
v roce 2014 a možná na shledanou na některé z mnoha akcí, na které v těchto novinách najdete pozvánku.
Karel Tejkal, předseda redakční rady
Zbraslavských novin
zbraslav@kareltejkal.cz

FOTO měsíce:
Vánoční
Zbraslav
První adventní neděli 1. 12. se rozzářil vánoční stromeček na náměstí a s ním i ostatní
slavnostní výzdoba v ulicích Zbraslavi. Oproti
minulému roku se osvětlení přesunulo zpět
na vzrostlý strom, což je podle prvních reakcí
hodnoceno jako změna, která vánoční atmosféře výrazně prospěla. Tím spíše, že výzdoba
vzrostlého stromu je letos provedena velmi
důkladně a skutečně září ze všech stran.
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Z jednání rady městské části
od 23. 10. 2013 do 13. 11. 2013
Pronájem nebytových prostor
Rada souhlasila s pronájmem nebytových
prostor v bytovém domě v ulici Vladislava Vančury 631 předem určenému zájemci paní Yvetě Šobrové na dobu určitou do 31. 12. 2014.
Plán zimní údržby
Rada schválila Plán zimní údržby místních
komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav pro
zimní období 2013/2014. Plán je zveřejněn
na webových stránkách MČ v sekci Praktické
informace.
Výběr dodavatele – zimní údržba
Na základě doporučení komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek schválila rada uzavření smlouvy o zajištění zimní údržby místních
komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav se
společností Provozovna služeb Zbraslav, spol.
s r. o., uzavření smlouvy o zajištění zimní údržby
vybraných chodníků oblasti I. (dolní Zbraslav) se
společností Otakar Haering a uzavření smlouvy
o zajištění zimní údržby vybraných chodníků
oblasti II. (horní Zbraslav) s vítěznou společností
A.R.L servis, s. r. o.
Výpůjčka majetku
V souvislosti s předáním nebytového prostoru - kuchyň v DsPS, U Včely 1442, souhlasila rada s vypůjčením vybavení kuchyně
příštímu provozovateli – MŠ Matjuchinova.
Výpůjční smlouva mezi městskou částí a MŠ

Uzavření
ÚMČ Praha – Zbraslav
v době vánočních svátků
Provoz na Úřadu Městské části Praha-Zbraslav bude o vánočních svátcích omezen.
Dne 27. a 31. prosince 2013 bude úřad
uzavřen. Dne 23. a 30. prosince 2013 bude
pro veřejnost otevřen do 14.00 hodin.

řeší odpovědnost za majetek umístěný v prostorách kuchyně.
Povolení prodeje
Rada schválila povolení prodeje textilu na
Zbraslavském náměstí pro pana Radovana
Bláhu ve dnech 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13.
12. a 20. 12. 2013. Cenu za nájem místa stanovila na 40 Kč/m2/den.
Výpůjčka části prostor
Rada souhlasila s výpůjčkou části prostor
pavilonu HP1 v budově Žabovřeská 1227,
o výměře 88 m2, obecně prospěšné společnosti Helpless na dobu určitou do 31. 12.
2015.
Změna územního plánu
Rada schválila změnu územního plánu
v lokalitě Nad Kamínkou. Jedná se o změnu
funkčního využití území současného stavebního dvora společnosti Subterra. Na nově
vzniklé ploše území a na části stávajícího území se předpokládá volná zástavba nízkopodlažními vilovými bytovými domy s obslužnými komunikacemi a se zelení. Zastupitelstvo
změnu neschválilo.
Přípojky a komunikace v lokalitě Závist
Rada schválila výstavbu části komunikace,
chodníků a parkovacích stání, včetně přípojek vodovodu, dešťové a splaškové kanaliza-

ce k pozemku č. 3101/1 na Závisti, za podmínky, že MČ nebude přejímat do své správy
kanalizaci, vodovod ani vsakovací objekty.
Návrh obecně závazné vyhlášky
Rada souhlasila s návrhem obecně závazné
vyhlášky, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelnou pohromou,
jež zasáhla území hl. m. Prahy v červnu 2013.
Na základě výše uvedeného je osvobození u pozemku na dobu 1 roku a osvobození u staveb,
bytů a nebytových prostor na dobu 2 roky.
Smykový nakladač
Rada schválila nákup smykového nakladače
Locust 752 od společnosti František Vlk, zemní práce, autodoprava, v ceně 290.000 Kč
pro potřeby OMH - technické služby.
Zvýšení rozpočtu
Rada souhlasila se zvýšením rozpočtu
o částku 1,060.000 Kč poskytnutou formou
neinvestiční dotace na základě Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. Dotace je určena na
pokrytí nákladů vzniklých MČ Praha-Zbraslav
při povodních 2013.
Dále rada souhlasila se zvýšením rozpočtu
o uznanou pojistnou událost v objektu Strakonická 125 ve výši 728.000 Kč. Z částky
bude financována obnova tohoto objektu
a přilehlých hřišť.
Zastupitelstvo změnu rozpočtu schválilo.

Odpadové kontejnery v prosinci
Kontejnery na objemný odpad (VOK)
Přistaveny budou po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Součástí přistavení bude
obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů.
6. 12. Baně - U Vodojemu
13. 12. U Včely – slepý konec ul. J. Vejvody
20. 12. K Havlínu
27. 12. K Peleuňku – Na Mlíčníku

Lednové Zbraslavské noviny vyjdou mimořádně až v pátek 10. ledna 2014.
www.mc-zbraslav.cz
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Taneční první liga
Příznivci kolektivních sportů dobře vědí, co
to je „první liga“. Ale v tanci? Ano, je to tak
– na Zbraslavi se tančí první liga! A v tom
správném slova smyslu dokonce dvakrát!

První liga poprvé

Vítězové kategorie B standardních tanců – Jakub Landovský a Kateřina Růžičková.

Na MS v tanečním sportu reprezentovali Českou republiku
Miroslav a Lenka Šerákovi z Klubu amatérského tance Zbraslav. (Foto: Jiří Marek)

4

V neděli 20. října se ve zbraslavské sokolovně konala tradiční každoroční taneční soutěž
O zbraslavskou loutku. Letos jsme však poprvé vedle běžných kategorií mohli uspořádat
i jednu z nejvyšších republikových soutěží - Taneční ligu. Po Mistrovství ČR je seriál soutěží
Taneční ligy druhou nejvýznamnější akcí českého tanečního života. Taneční ligu kategorie
seniorů jsme si mohli dovolit díky podpoře
městské části a zejména díky daru Nadace
ČEZ. Soutěží dětí, juniorů, dospělých i seniorů
se zúčastnilo rekordních 183 párů, sokolovna
s nově otevřeným balkonem rezonovala celý
den fanděním několika stovek diváků. Soutěže byly zároveň vyhlášeny jako Přebor České
obce sokolské v tanečním sportu. V kategorii juniorů se přeborníkem stali Adam Klápa
a Aneta Krásová z KAT Zbraslav, v dospělých
Tomáš Koválik a Tereza Šárovcová, standardní
tance tř. B vyhráli domácí Jakub Landovský
s Kateřinou Růžičkovou. Vítěznou korunu
zbraslavským úspěchům nasadili trenéři a vedoucí klubu Lenka a Miroslav Šerákovi, kteří
vyhráli zmíněnou Taneční ligu seniorů.

Nejmenší vzrůstem, přesto přeborníci České obce sokolské
jako členové KAT Zbraslav! Adam Klápa a Aneta Krásová,
Junioři I.

www.mc-zbraslav.cz
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První liga podruhé
Taneční liga je seriálem několika soutěží
v průběhu roku, jehož souhrnné výsledky
ovlivňují složení reprezentačního týmu. Čest
reprezentovat na titulárních soutěžích v Evropě a ve světě mají totiž v každé kategorii
jen dva nejlepší páry – vítěz Mistrovství republiky a vítěz ligy. V loňském roce se stal
vítězem republikové ligy ve standardních
tancích v kategorii Senior I Miroslav Šerák
s manželkou Lenkou, vedoucí Klubu amatérského tance Zbraslav při T. J. Sokol Zbraslav. Letos se dokonce stali i vicemistry ČR,
a tak vyjeli reprezentovat naši vlast na Mistrovství světa. 5. října s nimi vyjeli do německých Drážďan i někteří členové klubu, aby je
podpořili a zbraslavský úspěch zdokumentovali. Manželé Šerákovi se na mistrovské
soutěži neztratili – mezi 50 nejlepšími tanečními páry z Evropy, Ameriky, Asie i Austrálie
vybojovali fantastické 15. místo. Svoje kvality potvrzují dlouhodobě i na domácích parketech: v květnu vyhráli taneční ligu v Přáslavicích, v říjnu v Hradci Králové, v červnu
vyhráli v Košicích mezinárodní soutěž WDSF
Open. Na dalších mezinárodních Open
soutěžích byli ve finále: v září v Bratislavě,
Praze, polské Jelení Hoře a 3. listopadu na
tanečním festivalu v Ústí nad Labem. Jejich
úspěchy jsou obrovským úspěchem i celého
tanečního klubu KAT a Sokola a Zbraslav
by na ně měla být patřičně hrdá. Ne každý
se může pochlubit: „Učil mne v tanečních
čtvrtfinalista mistrovství světa!“
Pogratulujme Mirkovi s Lenkou i celému
Klubu KAT k tanečním úspěchům, které
jsou odměnou za jejich tvrdou práci na trénincích a při výchově další generace tanečníků. Za podporu soutěže nezapomeňme
poděkovat sponzorům: MČ Praha Zbraslav,
Nadace ČEZ, Magistrát hl. m. Prahy, Česká
obec sokolská, ČMSS, Benemedo s. r. o.,
Stoklasa, Studio Skokánek a Milena Svobodová. Moc si vážíme jejich podpory!
Marie Dufková, KAT Zbraslav

Na MS v tanečním sportu reprezentovali Českou republiku Miroslav a Lenka Šerákovi z Klubu amatérského tance Zbraslav.

Přišlo po uzávěrce
Významného úspěchu dosáhl další taneční pár KAT Zbraslav - Ivo Kreisl a Magdaléna Dufková. Po šňůře mezinárodních
soutěží, na nichž sbírali umístění a body
do světového ranklistu, se právě stali jediným tanečním párem na světě, který se
může chlubit umístěním v první stovce
nejlepších párů ve všech třech věkových
kategoriích seniorů. Ač sami ve věku senior 3 (tj. nad 55 let), soutěží pilně i s o dvacet let mladšími soupeři v kategoriích Senior 2 (nad 45 let) a Senior 1 (nad 35 let)
a aktuálně jsou ve světovém žebříčku na
69. místě v Sen 3, na 56. místě v Sen
2 a na 82. místě v Sen 1, z celkem více
než 2 000 světových seniorských párů.

www.mc-zbraslav.cz

Jana Červená, starostka T. J. Sokol Zbraslav, převzala šek od Nadace ČEZ
na podporu soutěže.
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Výstava betlémů
v Městském
domě
Už poosmé se před Vánoci můžeme potěšit pohledem na řadu tradičních i netradičních betlémů ze sbírky pana Františka
Kadlečka, kterou pro výstavu ve zbraslavské
galerii vybrala a zapůjčila jeho rodina.
Výstava potrvá od 2. prosince do 9. ledna a otevřena je v pondělí a ve středu od
8 do 18 hodin, v úterý a čtvrtek od 12 do
18 hodin a v sobotu 7. a 14. prosince od
14:30 do 16:30 hodin. Školy a školky mohou po předchozí dohodě přijít i v jiný den.

Betlémy v Lipencích
Vánoční výstava betlémů v lipenecké školce (K samoobsluze 211) je otevřena v pátek 6.
12. od 8:30 do 19:00 a v sobotu a v neděli 7. a 8. 12. od 14.00 do 18.00. Pro rodiče s dětmi
je připravena možnost výroby ozdob z papíru.

Vánoční bohoslužby
Vánoční bohoslužby v římskokatolickém kostele sv. Jakuba:
24.12. úterý,
Štědrý den, mše v 16 hodin a půlnoční mše ve 24 hodin
25.12. středa,
Boží hod vánoční, mše v 11 hodin
26.12. čtvrtek,
Sv. Štěpána, mše v 10 hodin
31.12. úterý,
Sv. Silvestr, mše v 16,30 hodin
1.1. 2014 středa, Nový rok, mše v 11 hodin
Alena Hůlková

12/2013

Cesta za
Ježíškem
S blížícími se vánočními svátky začínají
děti trousit větičky jako „táta dostane od
ježíška čtyřkolku“ nebo „já si přeju velkou policejní stanici.“ Rodiče sepisují seznamy a prarodiče již nakupují. V každé
rodině samozřejmě funguje jiná dohoda,
ale mnoho z nás má Vánoce nejvíce spojené s dárky. A to platí především u dětí.
Během vánočního večera rozbalí desítky
překvapení, se kterými si nestihnou pohrát. Jaký je přiměřený počet dárků pro
daný věk? Nepěstujeme tímto v našich
dětech pouze potřebu vlastnit více a více
věcí? Abychom dětem přiblížili tradiční
zvyky a společně si užili hřejivého a hlubšího kouzla Vánoc, rozhodli jsme se
uspořádat Cestu za Ježíškem. Vydejte se
tedy s dětským studiem Velíček v neděli
15. 12. v 16:30 na procházku po cestě
z „Boroviček“ směrem na Plácek. Můžete se těšit na tradiční vánoční úkoly pro
děti každého věku. Uválíme si vanilkové
rohlíčky, pošleme zářivé lodičky z ořechových skořápek, zazpíváme koledy, potkáme opravdové tři krále, zahrajeme si
divadlo s vánočním příběhem a zavítáme
do Betléma. Na akci je nutné se předem
přihlásit na studio.velicek@seznam.cz.
Registrace je možná do 9. 12.
Klára Votavová,
zřizovatel dětského studia Velíček

Vánoční strom
Na Plácku
Od začátku listopadu jsou zbraslavské ulice připraveny na Vánoce.
Již se jen otočí vypínačem a vánoční atmosféra je tu!
Bylo by příjemné rozšířit vánoční náladu i na další místa, než je
jen náměstí a hlavní třída. Chtěli bychom proto letos ozdobit i smrk
Na Plácku v Záběhlicích a v příštích letech snad připojit další místa. Oslovili jsme Úřad městské části s dotazem, zda by bylo možné
zajistit osvětlení stromu. Vánoční náladu však netvoří jen výzdoba,
ale hlavně lidé. Aby smrček nebyl sám, zveme vás v pondělí 9. 12.
2013 v 18 hodin na malé sousedské setkání pod vánočním stromem Na Plácku, ulice Žitavského. Připravujeme pro vás krátký vánoční program a malé občerstvení.
Za Okrašlovací spolek Zbraslav
Veronika Ondráčková,
Zuzana Vejvodová, Rudolf Hofmeister.

Jan Jakub Ryba:
Česká mše vánoční
Městská část Praha – Zbraslav a ZUŠ Zbraslav srdečně zvou
na slavnostní půlnoční mši, která se koná v úterý 24. prosince
2013 ve 24:00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi.
Vystoupí 4Seasons Chamber Orchestra, Smíšený komorní
sbor a sólisté.

6

www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny

12/2013

O naplaveninách i soli země

Po skončení křtu proběhla autogramiáda autorů – Františka Pondělíčka a Ludmily Warausové.

Kmotrem knihy byl Petr Hora-Hořejš.

www.mc-zbraslav.cz

Ve čtvrtek 7. listopadu se v Divadle Jana
Kašky konal křest knihy Františka Pondělíčka
Staré pověsti Zbraslavské. Milé setkání lidí,
kteří se podíleli na přípravě vydání knihy či
její vydání finančně podpořili, bylo doplněno
o kulturní program, který připravili především
členové Zbraslavské kulturní společnosti.
Ukázky vybraných kapitol z pověstí jsme měli
možnost si poslechnout ve vynikajícím přednesu člena ND v Praze, pana Oldřicha Vlčka.
Pověsti ale obsahují i písňové texty, které pro
tuto příležitost zhudebnila paní Lenka Podrazská. Písně zazněly v podání členů místního
divadelního souboru Libuše Vedralové, Dana
Hosáka a Lenky Podrazské za doprovodu hudební skupiny Rondel Band.
Závěr večera patřil kmotru Starých pověstí
zbraslavských, kterým je autor známých Toulek
českou minulostí, pan Petr Hora-Hořejš. A aby
nebyl na podiu sám, pozval na společný přípitek
autora knihy Františka Pondělíčka spolu s autorkou doprovodných ilustrací paní Ludmilou Warausovou. Dále její dceru Marii, která provedla
sazbu knihy. Paní Martinu Vávrovou, která provedla jazykovou korekturu textu, a paní Blanku
Velemínskou, která se coby kulturní pracovnice
podílela organizačně na jejím vzniku.
A proč jsem tento článek nazval O naplaveninách a soli země? Kmotr knihy Petr Hora-Hořejš ve své krátké promluvě parafrázoval jednu
ze čtených ukázek z pověstí, která pojednávala
o vztahu mezi rodilými Zbraslavany a přistěhovalci, kteří jsou občas hanlivě místními označováni za takzvané náplavy. Dle Petra Hořejše
není rozhodující, kdo se kde narodil, ale to, zda

Ukázky z knihy přečetl Oldřich Vlček.
k místu, kde žije, si umí najít a vybudovat trvalý
vztah. Takoví lidé jsou tou pravou solí země.
Věřím, že pozitivní a příjemnou atmosféru,
ve které probíhal tento večer, zažijí i čtenáři
nad stránkami Starých pověstí Zbraslavských.
Závěrem chci poděkovat za odvedenou práci
všem, kteří se na přípravě tohoto večera i knihy podíleli. A dále i těm, kteří svým finančním
darem přispěli na její vydání. Jsou to: Městská část Praha - Zbraslav (grant), paní Eva
Curryová, paní Veronika Ondráčková, knihkupectví U stromečku, Praha - Zbraslav, pan
Michal Jurčo, Zámečnictví – kovovýroba, Praha - Zbraslav, pan Otakar Rubeš, UJP Praha
a. s., Praha - Zbraslav, MAPOL s.r.o., Praha 4.
Filip Toušek,
předseda Zbraslavské kulturní společnosti
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Zimní údržba komunikací na Zbraslavi
Zimní údržba komunikací bude na Zbraslavi
probíhat dle platného Plánu zimní údržby (PZU),
který je každoročně schvalován Radou MČ.
Motoristické komunikace ve správě MČ
Praha – Zbraslav (komunikace III. a IV. třídy)
budou udržovány pluhováním a posypem
inertního materiálu. Motoristické komunikace jsou rozděleny dle jejich charakteru
a důležitosti do dvou pořadí údržby. I. pořadí: místní komunikace III. nebo IV. třídy,
dopravně důležité spojující nebo navazující
na komunikace, po nichž je vedena dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy či příjezdy ke zdravotnickým zařízením a místní
komunikace zajišťující obslužnost školských
zařízení a II. pořadí: svažité a ostatní místní komunikace III. a IV. třídy. K jednotlivým
okruhům jsou stanoveny časové limity, ve

kterých musí dojít nejprve ke zmírnění a následně k odstranění závad ve sjízdnosti komunikace. Tyto časové limity vychází z platné legislativy. Městská část Praha – Zbraslav
tak udržuje zhruba 30 km komunikací.
Komunikace pro pěší ve správě MČ Praha –
Zbraslav (chodníky, stezky pro pěší) jsou rozděleny na ty, na kterých se zimní údržba provádí,
a na komunikace, které jsou ze zimní údržby
vyřazeny v souladu s nařízením č.18/2010,
Rady hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních
komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem,
proč Městská část neudržuje všechny úseky
spravovaných komunikací pro pěší, je zejména vysoká finanční zátěž a obrovský rozsah
ploch, kdy je velmi obtížné technicky údržbu

zajistit. Dle našeho názoru nebyla změna legislativy v této věci vůbec šťastná. Závady ve
schůdnosti se odstraňují v rozsahu chodníku,
který slouží výhradně k chůzi. I chodníky jsou
podobně jako motoristické komunikace rozděleny do dvou pořadí údržby.
Zimní údržbu provádí pracovníci Odboru
místního hospodářství zařazení do oddělení komunálních služeb a externí dodavatelé
dle rozdělení, které je součástí PZU.
Rozsah udržovaných úseků místních komunikací se oproti loňskému roku nijak výrazně nezměnil, pouze byly úseky přesněji
definovány.
PZU je od 1. 11. 2013 ke stažení na webových stránkách MČ www.mc-zbraslav.cz.
Štěpán Vacek, DiS.,
vedoucí Odboru místního hospodářství

Regionální naháňka na divočáky
Začátkem listopadu proběhlo jednání zástupců veřejného sektoru a mysliveckých sdružení Mikroregionu Mníšecko, jehož výsledkem je aktivní snaha o výrazné snížení stavu
divočáků v oblasti Brd. Hlavní návrh na řešení
zahrnuje: oplocení alespoň části honebních
pozemků, lov bachyň, odchytová zařízení, určená převážně pro nehonební pozemky, povolenky k odstřelu černé zvěře, koordinované
oblastní naháňky, úprava osevu polností, změna zákona. Byl přijat návrh okamžitého řešení

prostřednictvím regionální naháňky. V sobotu
14. 12. 2013 bude od ranních hodin do odpoledne provedena celoregionální naháňka
černé zvěře, které se zúčastní více jak 15 mysliveckých sdružení od Mníšku po Měchenice,
k Vltavě, až za Dobříš. Na základě výše uvedeného zveřejňujeme tuto výzvu občanům:
Žádáme všechny občany a návštěvníky,
aby v sobotu 14. 12. 2013 pokud možno
vůbec nevstupovali do lesa, případně aby
omezili svůj pohyb výhradně na lesní cesty.

Výzva se týká celého výše uvedeného regionu.
Území Zbraslavi na tuto oblast navazuje,
a tak pevně věříme, že snížení stavu divočáků na honebních pozemcích, které přiléhají
k Zbraslavi, bude mít pozitivní dopad i na
snížení počtu divočáků, kteří si zvykli navštěvovat naši městskou část.
Odbor místního hospodářství
(zdroj: zpráva Ing. Petra Digrina, Ph.D. ,
starosty Mníšku pod Brdy)

530 000 Kč od Červeného kříže
Všichni občané jistě zaznamenali, že během červnových povodní na našem území
aktivně působili v postižených oblastech
zástupci Českého červeného kříže. I díky
jejich angažovanosti se mnoho problémů
řešilo jednodušeji a operativněji. Přínos jejich pomoci v terénu během krizových dní
je neoddiskutovatelný. Důležité však je, že
opadnutím vody jejich pomoc neskončila.
Až doposud se ČČK pohybuje mezi občany poškozených povodní a zajišťuje finanční
i materiální pomoc. Zbraslav je s nimi samozřejmě v úzkém kontaktu a snažíme se

společně pomoc nasměřovat tam, kde je
skutečně potřeba. Díky naší vzájemné spolupráci a opakovaným jednáním se podařilo
na základě naší žádosti získat dar pro naši
městskou část v celkové výši 530 000 Kč.
ČČK měl ještě volné prostředky na odstraňování povodňových škod na majetku sloužícím pro vyžití veřejnosti. Z tohoto důvodu
bude finanční obnos využit na revitalizaci
a rozšíření sportovního areálu v Lahovičkách. Nevím, zda všichni vědí, že došlo
k totální devastaci povrchů sportovišť. Díky
tomuto daru bude možné areál, včetně zá-

zemí, uvést do provozuschopného stavu.
Část nákladů na opravu bude pokryta pojistkou, nicméně dar umožní provést nejen
opravu, ale i rozšíření! Zejména si uvědomujeme potřebu kvalitního dětského hřiště.
Díky finančnímu daru 530 tis. Kč, který se
nám podařilo získat, můžeme sportovní areál upravit a rozšířit o dětské hřiště včetně
moderních herních prvků, sektor pro seniory vybavit cvičícími prvky a upravit vše tak,
aby mohlo sloužit široké veřejnosti v mnohem větší míře, než tomu bylo doposud.
Aleš Háněl, starosta

Dobrá věc se podařila
Strnadští jsou zase o trochu bezpečnější. Dlouhá zatáčka na hlavním tahu v ulici K přehradám
ve směru od Slap do Prahy končí pod Strnady
jediným přechodem k autobusové zastávce. Na
tomto přechodu se téměř před 3 lety stala smrtelná nehoda, kdy došlo ke srážce osobního vozidla
s chodcem. Stížnosti obyvatel Strnad na tuto nebezpečnou skutečnost vyslechl až náš pan starosta Aleš Háněl, který byl po dlouhé řadě úředníků
jako jeden z mála ochoten hledat konstruktivní
a hlavně účinné řešení. Od konce října je u této
vozovky umístěn světelný ukazatel rychlosti a drtivá většina řidičů jej plně respektuje. Děkujeme.
Strnadští
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Zbraslav a Metropolitní plán:
představení úvodní rozvahy
V polovině listopadu proběhla veřejná
debata s občany, na které byl představen
materiál „Rozvaha nad charakterem území“. Ten je prvním krokem v tvorbě Metropolitního plánu, na které se Zbraslav
prostřednictvím za tím účelem vytvořené
pracovní skupiny aktivně podílí. Dokument byl následně projednán i na zasedání zastupitelstva. Podrobnost i úroveň
dokumentu byla kladně hodnocena zpracovatelem Metropolitního plánu, kterým
je Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy. Jak už jsme napsali dříve,
Metropolitní plán by měl během několika
let v Praze nahradit doposud platný územní plán a podstatně tak ovlivní budoucí
podobu naší městské části.

První část Rozvahy je spíše filozofické zamyšlení nad historickým vývojem naší městské části, jejím současným stavem a rozvojovým potenciálem do budoucnosti.
Druhá část Rozvahy se věnuje stanovení
a popisu základních skladebných jednotek města, tzv. „lokalit“, což jsou území se
shodným urbanistickým charakterem, uspořádáním a způsobem využití. Kromě „městských“ lokalit tvoří podstatnou část území
naší městské části lokality „krajinné“.
Součástí Rozvahy je i revize dosud zpracovaných rozvojových a plánovacích dokumentů MČ Praha – Zbraslav.
Hlavním úkolem územního plánování,
a tedy i našeho Metropolitního plánu, je
stanovení zastavitelných a nezastavitelných

částí území. V další fázi jeho přípravy se budeme podrobněji zabývat jednotlivými lokalitami - stanovením pevných hranic, veřejným
prostorem, potřebou regulace, rozvojovými
a transformačními plochami. Laicky řečeno
tím, zda na daném území lze ještě něco postavit, případně co a v jaké zhruba podobě,
a určením míst, kde už stavět nelze.
Z veřejné debaty vyplynulo, že neméně důležité, ne-li důležitější, než městská zástavba
je pro občany budoucí využití „krajinných“
lokalit (obavy z těžby štěrkopísků, rozpínání
zástavby, devastace území).
Více informací o dokument naleznete na
webových stránkách MČ. Uvítáme jakékoliv
podněty ze strany občanů k současné i budoucí podobě konkrétních lokalit.

Poděkování: jen tak dál, prosím!
Ve středu 13. listopadu proběhla v Městském domě první veřejná debata nad nově
vznikajícím Metropolitním plánem. Chtěla
bych za ni všem, kteří se na její organizaci
i průběhu podíleli, moc poděkovat. Myslím si, že je velmi důležité podobná setkání
s občany iniciovat, zejména pokud se jedná
o tak významný a strategický dokument,
který má potenciál nadlouho ovlivnit podobu naší městské části. MČ Zbraslav zatím přistupuje i z celopražského pohledu
k přípravě podkladů pro vznik plánu velmi
zodpovědně a aktivně. Otevřené diskuse

s občany nad jednotlivými fázemi přípravy
a schvalování tohoto dokumentu, aktivně
vedená informační kampaň, zpřístupňování
dílčích podkladů a výstupů, to všechno má
rozhodně smysl! Debata s občany se nesla
chvílemi ve věcnějším, chvílemi ve víc filozofickém duchu, občas jiskřily emoce, otvírala
se (myslím, že pochopitelně) spíše kontroverznější témata (dlouho a vášnivě se mluvilo např. o možné hrozící těžbě štěrkopísků
v oblasti soutoku Berounky a Vltavy mezi
Zbraslaví a Radotínem a tzv. Radotínských
jezerech), na místě se samozřejmě ne vždy

dospělo ke konkrétním závěrům a řešením.
Mnoho otázek však zodpovězeno bylo, občané, kteří zasedací místnost zaplnili téměř
do posledního místa, dostali prostor vyjádřit své názory a připomínky a zpracovatelé
návrhu měli možnost získat určitou zpětnou
vazbu a snad i inspiraci pro další práci na
Metropolitním plánu. Z mého pohledu to
byl pro všechny přínosný večer. Doufám, že
tato debata s občany tak nebyla první a poslední, která na toto téma proběhla, ale jen
jedna z mnoha.
Tereza Kůstková

Soukromé školky na Zbraslavi
Řada rodičů i v letošním roce musela řešit
problém, že právě jejich dítko nebylo přijato
do mateřské školy. Nedostatek míst ve státních mateřských školkách představuje velký
problém pro rodiče, kteří potřebují vyřešit
situaci, kdy po mateřské dovolené je třeba
vrátit se do práce a hlídací babička není nikde nablízku.
Jednou z možností, jak tuto situaci řešit,
jsou i soukromé školky. A právě těch je na
území MČ Praha – Zbraslav několik a většina z nich přijímá děti v průběhu celého
školního roku. Přestože se jedná o školky
soukromé, některé z nich jsou evidované
i v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.
Vzdělávací program je na vysoké úrovni,
řada z nich nabízí i odpolední kroužky pro
děti. Jednou z velkých výhod pro rodiče je
i možnost umístit ve většině z těchto školek
děti mladší tří let. Ceny školného se pohybují již od 3000 Kč měsíčně.
Nejdéle fungující soukromou mateřskou
školou na území MČ Praha – Zbraslav je
Soukromá mateřská škola OPUS o.p.s. Pod
vedením paní ředitelky Vlasty Tomáškové se
tato školka od počátku 90. let úspěšné rozrůstala až na současný počet 90 dětí. Školka
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se nachází na adrese Žabovřeská 1227, Praha - Zbraslav.
Další soukromou školkou zapsanou v rejstříku škol je Soukromá mateřská škola Rotunda, s.r.o., školka se od roku 2008, kdy
vznikla, rozrostla na kapacitu 27 dětí. Nachází se na adrese Václava Rady 1453/7,
Praha – Zbraslav a paní ředitelka Mgr. Janka
Linhartová vám jistě poskytne veškeré potřebné informace.
Anglická školka Abacus Adventures působí na Zbraslavi již 6 let, v letošním roce byla
převzata občanským sdružením Kubíček,
které v rámci této školky otevřelo i neanglickou školku. Školka se nachází na adrese Romana Blahníka 804, Praha – Zbraslav. Bližší
informace o volné kapacitě můžete získat
od paní ředitelky Mgr. Martiny Tothové.
Další anglickou soukromou školkou na
území MČ je Anglická školka FlowerGarten s.r.o., Pod Chaloupkami 1309, Praha
– Zbraslav. Bližší informace o školce a nabízených službách vám poskytne ředitelka
školky Andrea Vřešťálová.
Na adrese Žitavského 547, Praha Zbraslav
působí Studio Velíček. I tato malá soukromá
školička pod vedením Mgr. Kláry Votavové

připraví vaše nejmenší velice laskavou formou do kolektivu ostatních dětí.
V říjnu letošního roku se na adrese Elišky
Přemyslovna 445, Praha – Zbraslav otevřelo nové sociální zařízení Julie - Denní stacionář pro seniory a školka s logopedickou
péčí. Projekt Julie je zaměřen především na
prevenci a nápravu poruch komunikace.
Školka pro děti s logopedickou péčí pracuje
na principu mateřské školy a je určena pro
předškolní děti od 3 do 7 let. Bližší informace získáte u Mgr. Markéty Adámkové.
V Praze - Lahovicích, Strakonická 73, se
nachází Mateřská školka Eldorádo. Školku
mohou navštěvovat děti již od 2 let a vedle
řady zajímavých vzdělávacích projektů je zde
pro děti a jejich rodiče pod vedením paní
ředitelky Mgr. Markéty Machové nabízena
možnost víkendového i nočního hlídání.
Umístit děti mladší pěti let do státního
předškolního zařízení je ve velkých městech
a hlavně v jejich okolí stále větším problémem, a tak se soukromé mateřské školy
mohou stát pro některé z rodičů alternativní
možností, jak tento problém vyřešit.
Kateřina Kučerová
OKV MČ Praha – Zbraslav
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Ex libris a novoročenky
Pan František Chaloupka nebyl rodilým
Zbraslavanem, patřil mezi „naplaveniny“.
Ale jaké! Do našeho města, nedobrovolně,
jak se v příštích řádcích dočtete, se s rodinou přistěhoval v roce 1951.
Možná máte doma knihy, které vlastnoručně vázal, dokonale, s citem a úctou k obsahu.
Bez fotoaparátu snad ani nevycházel z domu.
Snímky štědře rozdával, diapozitivy mnohokrát promítal, vždy s vtipným a zasvěceným
komentářem. Jenom obrázků květin nastřádal několik tisíc. Kytky pouze nefotografoval,
jeho barevné záhony tulipánů v zámecké zahradě a proslulý kamenný stůl vábily návštěvníky parku stejně jako sochy – kdeže loňské
sněhy jsou. A Chaloupkova sbírka Babiček Boženy Němcové! 346 exemplářů shromáždil,
první vydání, zahraniční edice včetně exotických, například japonských, čínských (a uměl
nám vysvětlit, který znak je Barunka, který
Sultán a Tyrl) i Babičku ve slepeckém písmu.
Přesná statistika neexistuje, ale zájezdů, které
vedl a jejichž účastníky unikátním výkladem
bavil i vzdělával, jsou určitě desítky. Když vznikl v místním Slavoji koncem sedmdesátých let
minulého století turistický odbor, stal se pan

Chaloupka jedním z prvních členů. Málokdy
chyběl na výpravě do blízkého i vzdáleného
okolí – a že nás byl notný zástup, na Karlštejn
se nás jedné soboty vypravila rovná stovka rodičů s dětmi! Železničáři museli přidat vagón,
abychom se vůbec dostali domů. Vzdělávací
příručky pro turistické vedoucí o tom nepíší,
ale pan Chaloupka, inu starý kantor, objevil a v praxi uplatnil, čím učinit turistiku pro
děti zajímavou: zabavit je, nedopustit nudu
z únavy. Neustále pro ně něco vymýšlel - hry,
soutěže, nečekané objevy – vždy honorované populárními bonbony. Čekal na nás i v cíli
slavného pochodu do Prčice, ani sedmdesátiletý si nezadal s mnohem mladšími. Zlatou botičku, onu slavnou prčickou trofej, in
memoriam pro vás, dědo Chaloupko! Když
zbraslavští turisté pořádali hojně navštěvovaný pochod Zbraslaví a nad Vltavou, nechyběl
pan Chaloupka snad u žádné práce – do
programu napsal zasvěcený výklad o historii
Zbraslavi, pomáhal stavět transparenty startu
a cíle, pěšky se vydal na některou z kontrol,
rozdával čaj, večer pomohl vše uklidit a ještě s ostatními organizátory zapít plzeňským
v Luboru.

Podpis už je nečitelný, autorem páně Chaloupkova přání byl Jindřich Mahelka.
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Vždy dobře naložený, obklopený místní
drobotinou u pravé i levé ruky, měl radost,
že ti nejmenší mu říkali dědo, činorodý,

Náš d
Chalo

Tenkrát děti, dnes matky a otcové vzpomín
no věděl a měl plné kapsy bonbonů. A pro
loupků v zámku. U vrkoče.

František Chaloupka s Hradní stáží a prezidentem Ed

www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské noviny

12/2013

y patřily k libůstkám pana Chaloupky. Rozesílal své, dostával od přátel. Karel Plicka mu poslal svůj pozdrav s předstihem, již v říjnu 1952.
aktivní. Mohl být zatrpklý, i jeho postihla
nepřízeň rudého režimu. V prosinci roku
1946 byl ustaven osvětovým důstojníkem

děda
oupka

nají, že děda Chaloupka byl hodný, všechmnohé začínal večer Štědrého dne u Cha-

dvardem Benešem 17. 6. 1947 v Náměšti nad Oslavou.

www.mc-zbraslav.cz

Hradní stráže, ale již 1. 6.1948 dán na dovolenou s čekatelným a o tři měsíce přeložen
do zálohy jako vojín, armáda s ním rozvázala pracovní poměr, pražský byt musela rodina Chaloupkova opustit. Ani jsme to o něm
nevěděli, nestěžoval si, nenaříkal. Až dcera
Ludiše nám o tom všem letos vyprávěla.
S dovětkem, že v roce 1992 byl otec rehabilitován, vrácena mu hodnost a povýšen na
plukovníka in memoriam.
Pan František Chaloupka, náš děda Chaloupka, zemřel krátce po osmdesátých
narozeninách 26. 5. 1987. Už je to dávno, ale stále nám chybí. Proto o Vánocích
vždy zajdeme do zámeckého parku, alespoň nakouknout do míst, kde pro nás nejkrásnější svátky roku začínaly. Návštěvou
u Chaloupků.
P.S. Vrkoč, na vysvětlenou možná neznámého slova z úvodu, je haluz plané trnky,
na ní navěšené dary přírody – ořechy, sušené švestky, malá jablíčka, zakroucené hobliny, perníčky, rozinky – hlavně nic umělého.
Vrkoči byla přisuzována magická moc, lidé
věřili, že jim přinese zdraví, lásku a ochranu.
Karel Tejkal, st.

Přítele Chaloupku fotografujícího fotografoval Kamil Rössler, ml., Kamča, jak
mu říkal.

S turisty Slavoje Zbraslav kdesi.
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Zima s Okrašlovacím spolkem Zbraslav
Mohlo by se zdát, že Okrašlovací spolek
je činorodý především v době, kdy zeleň
pučí a barevnost květeny dává mnoho šancí k okrášlení okolí. Leč – není tomu tak.
Okrašlovací spolek Zbraslav má co dělat
i v dobách fujavic, mrazu, plískanic a sněhových závějí.
Na sklonku podzimu se nám podařilo připravit základy pro projekt veřejného ohniště
v Kamínce za Borovičkami. Už dnes zde najdete zkultivované místo, které naši členové
spolu s dětmi z místní skautské organizace
a v součinnosti s místním úřadem vyčistili od
odpadků. Vytvořili jsme ohniště z dovezených kamenů a místo opatřili informačními
letáky. Nyní dáváme dohromady své představy pro grantové žádosti, aby bylo příští
rok možné tento veřejný prostor dovést do
ideálního stavu a začít ho používat.
Během Adventu bychom vás rádi pozvali na
varhanní koncert do kostela Husův sbor. O detailech uskutečnění akce vás budeme informovat na www.os-zbraslav.cz, www.zbraslav.info
a na výlepových plochách obce. Také budeme pořádat sousedské setkání u vánočního
stromu, pozvánku naleznete v tomto čísle
Zbraslavských novin.
Až bude čas na plánování prací v novém
roce, chtěli bychom se vrhnout na vytvoření
konceptu funkčního informačního systému,
propojujícího významná místa Zbraslavi,

Foto: Lenka Hlubinková

trasy, stezky a objekty, a to s odkazem na
historii i současné potřeby. Systém by měl
napomoci tomu, aby se Zbraslav stala ještě
lákavějším místem k procházce pro její obyvatele i příchozí turisty.
Máte-li chuť se k nám přidat, věnovat svůj
čas a nápady zkrášlování svého bydliště,

kontaktujte nás na okra.spolek@seznam.cz
anebo adrese Neumannova 1, Zbraslav.
Ve všech směrech krásné svátky vánoční
a ještě pěknější dny nového roku vám za
Okrašlovací spolek Zbraslav přeje
Michaela Bernardová a Štěpánka Hrdá.

Sny a přání…

Sedím u psacího stolu, představuju si
a sním... Je zima. Spousta sněhu. Mráz
namaloval na okna variaci na Rousseauovy
džungle, ale ani tolik květů nevyvolává pocity většího tepla. Praskání dřeva v kamnech,
vůně horké kávy, doma útulno… uspávací
období. Čas, kdy není problém se zasnít,
doba, kdy se přání vysloví celkem snadno,
kdy víra v jeho splnění má největší sílu.
Uplynulo dvanáct měsíců pilné práce.
Nebyl to snadný rok. Ale je dobře, že jsme
i v nesnázích mysleli na své sny. Především
víra v možnost jejich uskutečnění nás přenesla přes problémy. Hlavně síla, vzrostlá na
půdě přání, nám pomohla vymýšlet, organizovat, zajímat se, zdolávat a následně se
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radovat. A potom lidé. Ti, kteří sní, i ti, kteří
umí sny plnit. Těm bych chtěla poděkovat.
Děkuji pracovnímu týmu a všem dobrovolníkům Rodinného centra Pexeso za jejich
vytrvalou a skvělou práci. Za pestrou škálu
aktivit, které vymýšlejí, jichž se účastní a kterým pomáhají k uskutečnění.
Děkuji všem lektorům, kteří s našimi návštěvníky pracují, hrají si, vzdělávají je, sportují. Děkuji za jejich jedinečnost, loajalitu
a profesionalitu.
Děkuji všem klientům, návštěvníkům a přátelům Pexesa, že si nás vybrali jako „svou
organizaci“. Děkuji jim za důvěru i vědomí,
že výběrem a podporou Pexesa podporují
neziskovku, která dělá „něco navíc“.

Děkuji všem spřáteleným organizacím,
s nimiž jsme měli tu čest i možnost během
uplynulého roku spolupracovat. Díky za
inspiraci, otevřenost a skvělé projekty pro
Zbraslav a její okolí.
Díky všem výše uvedeným jsme přežili další
rok v prostorách s ubíjejícím komerčním nájmem. A s přáním vytrvat se nám podařilo
uskutečnit 14 akcí pro školáky, 22 přednášek a seminářů, fungovalo u nás pravidelně 8 typů poraden, vytvořili jsme nový tým
pro sociální projekt Přes Překážky, otevřeli
49 kurzů pro rodiče s dětmi, školáky, dospívající i samotné dospěláky, zorganizovali
23 velkých jednorázových akcí a po povodních znovu zrekonstruovali naše prostory.
A pořád máme sny. Sny o Zbraslavi – v nichž bychom nadále rádi přispívali
k tomu, aby byla Zbraslav ještě kulturnějším
a krásnějším místem, propojeným se svým
okolím, v němž lidé žijí své životy spíš spolu než vedle sebe. O místě, které není jen
noclehárnou či parkovištěm, ale především
cílem. O místě, kde lze uskutečnit své představy a přání.
Milí čtenáři, věřím, že se nám všem podaří
dobře zazimovat a v příjemné atmosféře Vánoc, provoněné purpurou, svařákem a cukrovím, dojít k takovým snům a přáním, jež
nás na jaře probudí v plné síle a činorodosti,
aby sen nebyl jen sněním…
Pěkné Vánoce, Michaela Bernardová,
Rodinné centrum Pexeso, o.s.

www.mc-zbraslav.cz
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Pilotní program Ekoškolka v MŠ Nad Parkem

V lednu 2013 jsme se zapojili do pilotního projektu Ekoškolka pod záštitou
ekocentra Podhoubí a Tereza. Po celý rok
jsme plnili s dětmi spousty úkolů, které
byly zaměřené na snižování ekologického dopadu naší MŠ, šetření materiály,

třídění odpadu a ochranu přírody. Navíc
se zúčastňujeme soutěží ve sběru papíru
a vysloužilých elektrozařízení, ve kterých
si vedeme velmi dobře. Hlavním bodem
byla zahradní brigáda, kde jsme s rodiči
uklidili zahradu od listí a vytvořili 5 nových

Poděkování občanskému
sdružení Most k domovu
Děkuji pracovníkům sdružení Most k domovu. Zvlášť ráda bych poděkovala vrchní sestře
Vejmělkové za velmi rychlou pomoc a sestřičce
Pavlíně Sýkorové za lidský přístup k manželovi
i k nám. Vždy byla plná energie a optimismu.

Posloužila mému manželovi do poslední chvíle
jeho života a i po smrti. Přeji celému kolektivu,
aby se jim i nadále práce dařila. Velice si Vás
vážím za Vaši obětavou službu.
Za celou rodinu Jana Tejkalová.

Zdařilé odpoledne
Touto cestou se s vámi chceme podělit
o jedno příjemné odpoledne dne 24. 10.
2013, které se uskutečnilo v restauraci Na
Královně. Toto setkání si zorganizovali sami
důchodci pro ukrácení času a pobavení.
K zpříjemnění tohoto času napomohlo hudební duo Václava Maříka k poslechu. Poděkování patří vedení restaurace Na Královně

a jejímu personálu za to, že nám poskytli
salonek bez nároků na pronájem i za jeho
vzornou obsluhu. Tímto chceme poděkovat
Olze Nýčové, která setkání důchodců zorganizovala. Jen více takových akcí!
Za účastníky, členy Klubu aktivního stáří
Zbraslav (KLAS)
Miroslav Kaňka

Blahopřání

Blahopřání

Dne 12. 12. 2013 oslaví paní Irena Hanušová „70“. Vše nejlepší, hodně zdraví,
pohody a životního optimismu přejí své
celoživotní kamarádce a rodinné přítelkyni.
Anna a Zdeněk Kuškovi s rodinou

Dne 14. prosince 2013 slaví své životní
jubileum, 90. narozeniny, pan Jaroslav
Kessler z Baní. Pevné zdraví do dalších
let přeje
rodina.

www.mc-zbraslav.cz

záhonků. S dětmi se už těšíme na jaro na
sázení bylinek. Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům a dětem, kteří se podíleli
na jejich vytvoření.
Kolektiv MŠ Nad Parkem

Knihovna
o Vánocích
Stejně tak jako v předešlých letech,
tak i letos si dovolujeme upozornit naše
čtenáře, že ve dnech 23. až 31. prosince 2013 bude provoz knihovny omezen. Knihovna bude v pondělí 23. a 30.
prosince otevřena pouze do 14 hodin.
V úterý 31. prosince bude uzavřena.
Přejeme všem svým čtenářům krásné
prožití vánočních svátků.
Místní knihovna Zbraslav

Vzpomínka
Dne 11. 12.
uplyne 25 let od
úmrtí Pavla Vondry.
Kdo jste ho
měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina
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Běhám, běháš, běháme... okolo Zbraslavi
Zajímavý námět přišel na naši výzvu v některém z minulých čísel Zbraslavských novin
o běhání. Přišlo několik tipů s výběhem na
Cukrák, k lávkám či do Boroviček, ale rozhodně nejoriginálnější, i s mapovou ukázkou, poslal rekreační závodník Petr. Přiznal,

že v zimě za tmy se někdy těžko hledá motivace vyrazit do ulic, a tak si jako cíl vytýčil
oběhnout Zbraslav. Sám byl překvapen, že
výsledná trasa měřila jen 9 kilometrů a k jejímu zdolání stačila necelá hodina pomalejšího běhu.

Děkujeme za rozhodně zajímavý nápad,
který nemusí být jen návodem pro běžce,
ale námětem k výletu do míst, kde mnozí
z vás třeba ještě nikdy nebyli.
Karel Tejkal

Zdroj: Google Maps
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Kalendář
zbraslavských akcí
16. listopadu - 31. prosince
ZBRASLAV - PŮVABNÁ OHLÉDNUTÍ
Výstava fotografií Pavla Kouby v Kavárně U Stromečku.
2. prosince – 9. ledna VÝSTAVA BETLÉMŮ
ze sbírky pana Františka Kadlečka. Výstavní síň Městského
domu ve výpůjční době knihovny a při akcích.
sobota 7. prosince ČERTŮV ŠVAGR
Marionetová pohádka + Mikulášská návštěva.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
pondělí 9. prosince KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Obřadní síň Městského domu Zbraslav od 18.30 hodin.
sobota 14. prosince KUBULA A KUBA KUBIKULA
Loutková pohádka podle V. Vančury.
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.
pondělí 16. prosince 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 21. prosince ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE
Vánoční pohádka 14:30 a 15:30, vánoční koncert od 16:15,
vánoční ohňostroj od 17:00. Po dobu akce malý vánoční jarmark, výstava betlémů, občerstvení, videoprojekce.
Městský dům, Divadlo Jana Kašky a prostranství před nimi.
úterý 24. prosince RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
4Seasons Chamber Orchestra, sbor a sólisté.
Kostel sv. Jakuba od 24:00 hodin.
středa 8. ledna ROZMARNÉ LÉTO
Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS.
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.
sobota 11. ledna BUDULÍNEK. ČERVENÁ KARKULKA.
Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15.00 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-a-volny-cas/.
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Kalendář
Zbraslav 2014
Kalendář Zbraslav 2014 je v prodeji v Knihkupectví u stromečku, v papírnictví Elišky Přemyslovny 398, v prodejně Tabáku na
Zbraslavském náměstí a v Místní knihovně. Cena je 100 Kč.
V prodeji bude i na Zbraslavských Vánocích, kde si své autorské
výtisky mohou převzít i autoři letošního vydání: Markéta Bínová,
Markéta Vacková, Alžběta Rychecká, Jan Burša, Petr Hejduk, Jindřich Pokorný, Jan Pokorný a Pavel Průcha.

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 Bytová a domovní ELEKTROINSTALACE,
el.podlahové vytápění.www.KMItechnik.cz,
tel.775303096.
n Nabízím DOPROVOD DÍTĚTE ze školky, postarám se v době nemoci, případně uklidím
menší byt. tel. 601 341 312.
n ÚČETNICTVÍ: kompletní vedení - daňová evidence, podvojné účetnictví, zpracování mezd,
zastupování na úřadech, tel: 739 617 226.
n Výměna zipů, krácení délky a opravy oděvů
Zbraslav. Tel- 728561205
n RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ, štěpkování
větví, pojištění proti případným škodám. Tel.:
732 879 368.
n
REVIZE
ELEKTRICKÉ
INSTALACE, hromosvodů a spotřebičů. RD,
byty, firmy. Kontakt: tel: 608 972 513,
www.elektrorevize-mares.webnode.cz
n Kvalitní soukromé LEKCE ANGLIČTINY
A NĚMČINY. Volejte 733 363 404.
n Dětská sestra nabízí HLÍDÁNÍ DÍTĚTE – dětí,
pravidelně či občasně. Tel. 608 001 113.
n DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizory,
DVD a Blu-Ray přehrávače, domácího kino
a počítače. To vše Vám levně ZAPOJÍM a nastavím u Vás doma. POMOHU při výběru nových
přístrojů. SESTAVÍM počítač dle vašeho přání,
u starších počítačů provedu opravy a čištění,
případně INOVUJI hardware a aktualizuji soft-

ware, nastavím připojení k internetu a domácí
síti. Nabízím převod zvukových záznamů z mgf.
pásků, kazet, gramofonových desek na CD či
do formátu mp3. Čeleda, tel. 775 239 865
n ZEDNICKÉ, obkladačské práce. Tel.
604 965 454.
n ZEDNICKÉ, obkladačské a sádrokartonářské
práce. Tel 603 184 081, mail olaolda@volny.cz
n INSTALATÉRSKÉ práce. 603 184 081, mail
olaolda@volny.cz
n REKONSTRUKCE BYTŮ, koupelen, bytových jader a domů. 603 184 081, mail olaolda@volny.cz
n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZORKOVNA – V Bílce 684 - Zbraslav, út a čt 14
:00 – 16:00, po telefonické dohodě i jindy.
Tel. 603 934 122. www.zaclony-lipovska.cz
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavského ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ i DĚTSKÉ
od Po – So - volejte 602 938 775.
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 Nabízím PRONÁJEM BYTU na Zbraslavi,
55 m2, 2. patro, 7.500,-, tel. 776 271 879.

n PRONÁJEM: GARÁŽ v horní části Zbraslavi.
Tel. 257920351.

Různé
n HLEDÁME HODNOU PANÍ, která by pohlídala 4,5 ročního milého a přátelského chlapečka
během nemoci a příležitostně ve večerních hodinách. Bydlíme v domě v Lipencích, odvoz autem můžeme zajistit. Uvítáme zkušenosti s hlídáním, ale nejdůležitější je hezký vztah k dětem.
V případě zájmu volejte tel.: 603 822 162.
n Hledám PANÍ NA HLÍDÁNÍ 3 letého chlapce pouze v případě nemoci, nejlépe vitální
důchodkyni. Cena dohodou. Volejte tel.
737 729 270.
n Prodám OBRAZY z pozůstalosti akademické
sochařky Mileny Bansetové. Oleje, kresby, akryly, kvaše. Cena dohodou 250,- až 1500,- Kč. Seznam a foto zašlu. 774 760 930, 257 111 816.

Omluva
Redakce Zbraslavských novin se omlouvá prodejně Biosvět Zbraslav za chybné otištění
inzerátu, ke kterému došlo v důsledku záměny inzertního podkladu v listopadovém čísle.
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