
5/2014                                                                                                                                  Zbraslavské noviny

1www.mc-zbraslav.cz

Zbraslavské Zbraslavské 
noviny   noviny    5/2014 5/2014

Cena 5 Kč

Seriál o zbraslavských skautech - 1. díl

Rozšíøení školní budovy Nad Parkem

Mistøi na Forbínì



Zbraslavské noviny                                                                                                                          5/2014

www.mc-zbraslav.cz2

„Nastavujeme 

zrcadlo 

doby“
Pøedvolební kampaò 

na podzimní komu-

nální volby evidentnì 

již zapoèala. Možná 

si jako já øíkáte, že je 

brzo, ale co s tím nadì-

lám. Bohužel nic. K politice to už patøí a za 

poslední roky mám pocit, že k té zbraslavské 

obzvlášť. Zbraslavské noviny jsou v tomto 

smìru znaènì otevøené všem názorùm, a to 

nejen z politického spektra našich zastupite-

lù. To mìnit nechci. Co však musím zmìnit je 

to, co ve svých pøíspìvcích musím psát. Straš-

nì rád bych psal o tom, jak vìci jsou, jak fun-

gují a jaké budou. Bohužel jsem nucen toto 

zmìnit a naopak vyvracet nìkteré nepravdy 

a zkreslené informace, které se objevují. Mu-

sím psát, jak vìci nejsou, nefungují a nikdy 

nebyly, což mì mrzí. 

Malým pøíkladem, je èlánek pøedsedy kon-

trolního výboru. Po pøeètení první vìty mì 

napadla známá hláška z fi lmu „Vesnièko má 

støedisková: „…až budou nastavovat zrcadlo 

doby“. Ano, èlánek nastavuje zrcadlo, ale 

zejména toho, jak funguje kontrolní výbor. 

Když se podrobnìji podíváte na jeho slože-

ní, je evidentní, kdo chce využít nebo zneužít 

zákonného institutu kontrolního výboru za-

stupitelstva MÈ. 

Kontrolní výbor má jasnì stanovenou ná-

plò své èinnosti. Obvykle bývá obsazován 

opozièními zastupiteli, jako protiváha radì 

MÈ, avšak pøepokládá se, že èlenové vìdí, 

za jakým úèelem tam jsou. U nás se bohu-

žel stal nástrojem tvorby fabulací a nesmysl-

ných konstrukcí následnì prezentovaných za 

ofi ciální stanovisko. Zøejmì výraz zoufalství 

„jednobarevného“ kontrolního výboru, když 

nic nenajdu, tak to vykonstruuju. Pøestože 

nìkteré požadavky KV považuji za šikanózní, 

snažíme se maximálnì vyjít vstøíc a veškeré 

dokumenty a podklady má kontrolní výbor 

vždy k dispozici. Jako malý pøíklad uvedu po-

žadavek dodat seznam veškerých nemovitos-

tí ve správì MÈ s podrobnou informací jejich 

využití. Jmenný seznam byl pøedán, nicménì 

vzhledem k tomu, že jde o cca 1500 budov, 

staveb, komunikací, chodníkù, pozemkù aj., 

je požadavek skuteènì nesmyslný, èasovì ná-

roèný a nepøináší pøidanou hodnotu.

Stále chci vìøit, že kontrolní výbor se vrátí 

ke své základní povinnosti dané zákonem. 

Chci vìøit, že pøedvolební kampaò bude ve-

dena slušnými a øádnými prostøedky. A vás 

prosím o trochu shovívavosti nad námi, ko-

munálními politiky.

Ing. Aleš Hánìl, starosta Zbraslavi

Editorial
Vážení ètenáøi,

ještì pøed mìsícem 

to vypadalo, že kvìt-

nové Zbraslavské no-

viny budou plné reak-

cí, polemik, reakcí na 

reakce a výzev smìøu-

jících k minule znovu 

otevøenému tématu 

– dostavba a zpro-

voznìní modré sportovní multifunkèní haly. 

Opak je však pravdou a toliko mùj úvodník 

je místem, kde se o hale píše. Zdánlivým dù-

vodem mùže být to, že argumentaèní pøe-

støelka byla nejen obsahovì vyèerpávající, 

ale vyèerpala i její aktéry. Hlavní pøíèinou je 

však to, že bìhem uplynulých týdnù se nic 

zásadního neodehrálo, kromì zvýšeného 

pohybu dìlníkù na stavbì. V dobì uzávìr-

ky kvìtnového èísla byl dokonèován právní 

audit stávajícího stavu, na jehož základì 

budou navrženy další kroky smìøující k roz-

uzlení stávajícího neutìšeného stavu. Taktéž 

po uzávìrce pak mìla probìhnout – použí-

vám radìji podmiòovací zpùsob – prohlídka 

staveništì se zástupci investora a možného 

budoucího provozovatele. Pokud se tak sku-

teènì stalo, tìšte se na èervnové Zbraslavské 

noviny, kde pøineseme bohatou fotogalerii 

a snad i odpovìdi od vlastníka objektu na 

øadu otázek, které jsem mu pøed mìsícem 

odeslal, ale zodpovìzeny zatím nebyly...

Navzdory absenci tématu o budoucnos-

ti sportovní haly pøinášejí kvìtnové Zbra-

slavské noviny øadu zajímavých informací. 

Najdete v nich mnoho pozvánek na blížící 

se sportovní a kulturní akce, stejnì jako 

ohlédnutí za tìmi, které již probìhly. Jednou 

z nich byly i Zbraslavské pašije o pøedminu-

lém víkendu, ke kterým se taktéž vrátíme 

za mìsíc. Ale teï již pøeji pøíjemné ètení, ať 

již o skautské historii na Zbraslavi, o školní 

kotelnì, o pùvodu jmen dalších zbraslav-

ských ulic èi traktátu kontrolního výboru. 

Karel Tejkal, pøedseda redakèní rady 

Zbraslavských novin

zbraslav@kareltejkal.cz

Mìstská èást Praha – Zbraslav 
si Vás dovoluje pozvat na

VZPOMÍNKOVÉ AKCE

u pøíležitosti 69. výroèí ukonèení II. svìtové války v Evropì a Pražského povstání 

èeského lidu

• ve støedu 7. kvìtna 2014 od 18:00 hodin 

pietní akt u pomníku padlých lahovických obèanù v Lahovièkách

• ve ètvrtek 8. kvìtna 2014 od 10:00 hodin 

pietní akt u pomníku na Zbraslavském námìstí 

• ve ètvrtek 8. kvìtna 2014 od 11:00 hodin 

pietní akt u spoleèného hrobu padlých v kvìtnové revoluci proti Husovu sboru 

FOTO mìsíce: Jaro si pospíšilo
Po prazvláštní zimì, kdy sáòkovat na Zbraslavi šlo s vypìtím všech sil snad jen tøi dny, pøišlo 

jaro tak rychle, že tøešòovka odkvetla takovým kvapem, že tradièní prvomájový polibek se ode-

hrával témìø pod zrajícími tøešnìmi. Stejnì tak šeøíky, pro starší generaci neodmyslitelný symbol 

„slavných kvìtnových dnù“, byly nejkrásnìjší již v polovinì dubna, a tak se tentokrát nestaly 
symbolem konce války, ale Velikonoc. Díky Bohu. 

Oznámení ÚMÈ
V pátek 9. kvìtna bude Úøad Mìstské èásti Praha-Zbraslav pro veøejnost uzavøen.
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Z jednání rady mìstské èásti 

od 19. 3. 2014 do 9. 4. 2014
Bytový dùm Ottova

Rada na základì zápisu ze Stavební komise 

Rady Mìstské èásti Praha-Zbraslav neschvá-

lila projektovou dokumentaci na výstavbu 

3 bytových domù v ulici Ottova.

Rekonstrukce kanalizace

Rada schválila pøedloženou projektovou do-

kumentaci na stavbu „Rekonstrukce kanaliza-

ce, ul. Lomaøská, Paškova a okolí, Praha 5“. 

Jedná se o stavbu splaškové kanalizace, která 

je ve velmi špatném technickém stavu, a vý-

stavbu nové èásti dešťové kanalizace, která 

slouží k odvádìní odpadních vod z pøilehlých 

nemovitostí do kanalizaèní sítì.

Navýšení kapacity ŠD

Rada schválila navýšení kapacity školní dru-

žiny Základní školy V. Vanèury na maximální

povolený poèet 380 žákù s platností od 

1. 9. 2014. Potøeba navýšení vychází 

z každoroèního nárùstu dìtí pøijatých do 

ZŠ Vl. Vanèury.

Výbìr dodavatele

Rada na základì zápisu hodnotící a výbìro-

vé komise na výbìr dodavatele Rekonstrukce 

a rozšíøení víceúèelových høišť a dìtského høi-

štì Lahovièky rozhodla o vylouèení uchazeèù: 

Tennis Zlín – Sports Constructions, s. r. o., STA-

MET, s. r. o., Green Project, s. r. o., Linhart, 

s. r.o., Milan Houžvièka, Sportservis - ZANAP 

z dùvodu nesplnìní podmínek stanovených 

výzvou a souhlasila s uzavøením smlouvy 

o dílo na realizaci této zakázky malého roz-

sahu se spoleèností VYSSPA Sports technolo-

gy, s. r. o., za celkovou nabídkovou cenu 

1.449 808 Kè vè. DPH.

Pøístavba MŠ Ottova

Rada vyhlásila výbìrové øízení na zhotovitele 

veøejné zakázky malého rozsahu „Pøístavba 

mateøské školy, Ottova 919, Praha-Zbraslav“. 

Pøedmìtem této zakázky je pøístavba MŠ na 

stávající terase v patøe objektu, nová ZTI, úpra-

va elektroinstalace a ÚT, výmìna èásti oken 

a dveøí a požární schodištì objektu MŠ.

Pronájem Divadla J. Kašky

Rada souhlasila se snížením nájemného v Di-

vadle Jana Kašky Amatérské divadelní asociaci 

pro konání tradièních divadelních pøehlídek 

v termínech 21. 6. a 22. 11. 2014 a stanovila 

nájemné ve výši 1.000 Kè/den vè. DPH.

Rozšíøení ZŠ Nad Parkem

Rada ve spolupráci s nìkterými zastupi-

teli oslovila 3 spoleènosti za úèelem zpra-

cování nabídky na celkový management 

akce - Rozšíøení ZŠ Nad Parkem. Následnì 

souhlasila s výbìrem spoleènosti Atelier A4, 

s. r. o., pro zpracování technických pod-

kladù pro výbìr generálního projektanta.

Potenciální umístìní služeb

Magistrát hl. m. Prahy poslal žádost sta-

rostùm mìstských èástí o navržení vhodných 

míst pro potenciální umístìní kontaktních 

center pro osoby závislé na nealkoholových 

drogách a zimních nocleháren pro osoby bez 

pøístøeší. MÈ Praha-Zbraslav na tuto žádost 

reagovala s tím, že na jejím území se nena-

chází žádné vhodné místo pro poskytování                                               

výše jmenovaných služeb.

Dodatek smlouvy s ASÈR

Rada souhlasila s uzavøením dodatku ke 

smlouvì o zajišťování rozvozu obìdù se Zá-

chrannou službou Asociace samaritánù ÈR. 

Cena se nadále bude zvyšovat na základì 

indexu prùmìrné roèní infl ace vyhlášené Èes-

kým statistickým úøadem.

Jízda Jílovištì - Zbraslav

Rada souhlasila s konáním XXXI. roèníku 

Jízdy historických velocipédù a s bezúplatným 

poskytnutím Zbraslavského námìstí pro tuto 

akci dne 7. 6. 2014 cca od 8.00 do 15.00 ho-

din.

Souhlas s užitím znaku

Rada souhlasila s užitím znaku MÈ Praha-

-Zbraslav pro cykloakce o.s. Bikeclinic Juni-

or Team, Cukroušùv mazec a Zbraslavskou 

osmu, konané v roce 2014.

Velkoobjemové 

kontejnery v kvìtnu
   

  9. 5.  Strnady - u stanovištì separovaného odpadu

16. 5.  Tuneláøù - u restaurace U Žemlièkù   

23. 5.  Paškova - parkovištì proti ul. K. Michala

30. 5.  Na Vrškách

  6. 6.  K Peluòku - plácek na Mlíèníku

VOK budou pøistaveny po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 

18:00. Souèástí pøistavení bude obsluha, která bude koordino-

vat ukládání odpadù tak, aby byl VOK využit v maximální možné 

míøe.

Mobilní sbìrný dvùr (MSD)
V termínu 24. 5. 2014 v dobì od 10:00 do 16:00 bude pøistaven 

mobilní sbìrný dvùr s obsluhou na pozemek è. parcelní 2909/1 v k. 

ú. Zbraslav (prostor, kde stávají kolotoèe - vedle dìtského domova). 

MSD mohou využít osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Pra-

hy k odložení objemného odpadu, døevìného odpadu, odpadu ze 
zelenì a kovù.

• Zbraslavské námìstí (proti lékárnì) 1500 - 1520

• ul. Na plácku (u stání kontejnerù) 1530 - 1550

• køižovatka ul. Elišky Pøemyslovny - Košíkaøská 1600 - 1620

• køižovatka ul. Paškova - Vilímkova (u kiosku) 1630 - 1650

• køižovatka ul. K Mlíèníku - Hostošova - K Peluòku 1700 - 1720

• ul. Na Baních (u hospody, u stání kontejnerù) - Banì 1740 - 1800

• ul. K novým domkùm (u stání kontejnerù) - Lahovice 1830 - 1850

Svoz nebezpeèného odpadu  

7. kvìtna 2014
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Mistøi na 
Forbínì

Herec Ludìk Munzar a básník František No-

votný okouzlili zcela zaplnìné Divadlo Jana 

Kašky pøi 20. Forbínì Karla Tejkala. Ve ètvrtek 

10. dubna plné dvì hodiny vyprávìli, vzpo-

mínali, recitovali a František Novotný ochotnì 

podstoupil i obèasné trápení – na ètyøi slova 

zadaná publikem napsat na místì bìhem nì-

kolika minut básnièku. Doma ji pøepsal a pro 

Zbraslavské noviny poslal. 

Zadaná slova: 

Havlín, kozel, petržel, náramek

 

Antická lidová

Zbraslavská forbína Karla Tejkala 2014

Filozof pod olivou slzel

Jen ouhor zbyl mu z pole lásky

Závist jak starý mlsný kozel

Žvýká manželství zvadlé klásky

Aè sebevíc je mu to líto

Ví, že ho žena ráda nemá

Co pøijde? Ví to? Ví to.

Bolest køièí, i když je nìmá

Šla Sokratova žena na blín

Neb otrávit chtìla myslitele

Zatrhl jí to soudruh Havlín

Sokrata necháme chvilku v èele

Ať natrhá mu petržel

Ta je pøec plná vitamínù…

Však Sokrates øekl, co øíci chtìl

- a klidnì vypil odvar z blínu

Ať Øíman stejnì jako Øek

Svou zbabìlost duše svléká z kùže

Neb odvaha jako náramek

Zdobí až do dnes èestné muže

Ludìk Munzar vzpomíná, jak jednou chvíli smìl øídit letadlo pøi letu Národního divadla do 

Bratislavy a jak se Jan Pivec bál: „Potápíme se!“                                         Foto: Ivana Opová

František Novotný pøednáší svùj opus.                                                        Foto: Ivana Opová

IN
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Financování rozšíøení kapacity ZŠ Nad Parkem
O rozhodnutí zastupitelstva MÈ øešit ka-

pacitu základního školství rekonstrukcí 

a pøístavbou areálu ZŠ Nad Parkem jsme vás 

již informovali. Jedna z vìcí, která samozøej-

mì hrála roli pøi rozhodování o tom, jakou 

variantu z vypracované studie vybrat, byla 

otázka celkových investièních nákladù. Vy-

braná varianta koresponduje se souèasnými 

fi nanèními možnostmi Zbraslavi, abychom 

byli schopni celý projekt ufi nancovat i bez 

pøípadných dotací.

S tím se samozøejmì nemùžeme spokojit! 

Proto naše další kroky èiníme s ohledem na 

potenciální možnost fi nancování z rùzných 

zdrojù. Nyní intenzivnì pracujeme na pøí-

pravì zadání pro výbìrové øízení na gene-

rálního projektanta. To, že postup výbìru 

musí být v souladu se zákonem o veøejných 

zakázkách, je samozøejmé, nicménì je dù-

ležité, aby se komplexnì postupovalo dle 

požadavkù aktuálních a pøedpokládaných 

dotaèních titulù pro období 2014+. Proto je 

zadání komplikovanìjší a èasovì nároènìjší, 

v této chvíli považuji za nesmírnì dùležité 

nepodcenit nic v zaèátku, abychom pak 

z dùvodu nedostateèné dùslednosti a neod-

borné propracovanosti byly vyøazeni z mož-

nosti získat fi nanèní prostøedky z rùzných 

zdrojù a pøepracování studií by ještì více za-

tìžovalo rozpoèet. Já, a myslím si, že i všich-

ni mí kolegové zastupitelé, chtìjí vlastní 

uspoøené fi nanèní prostøedky MÈ využít i na 

další potøeby Zbraslavi, a proto se na tomto 

postupu urèitì shodneme. Bohužel jsme, 

i pøes osobní jednání a pøíslib dotace 4 mil. 

na rozšíøení kapacity ZŠ z MHMP na konci 

loòského roku, nakonec nic nedostali. Tvr-

zení, že peníze jsou všude pøipraveny a staèí 

si je jen vzít, považuji za znaènì nadsazené. 

Pro tento rok jsou již dotaèní tituly uzavøeny 

a oèekáváme vypsání nových podmínek na 

další období, pøedpokládáme využití Ope-

raèního programu Praha – pól rùstu a také 

národní programy z ministerstva školství.

Zároveò pøedpokládáme, že se návrh za-

dání dostane zaèátkem kvìtna do zastupi-

telstva tak, aby se mohlo otevøené výbìrové 

øízení na projektanta øádnì vypsat, vysou-

tìžit a vybrat. Jsem optimista a vìøím, že se 

nám podaøí zajistit rozšíøení i z jiných zdrojù 

a budeme schopni toho ve Zbraslavi vybu-

dovat mnohem více pro uspokojení potøeb 

nás všech obèanù.

Aleš Hánìl

starosta

Ekologická a bezpeèná kotelna v ZŠ Nad Parkem
ANALÝZA PØÍNOSÙ ALTERNATIVNÍHO 

ZDROJE TEPELNÉ ENERGIE - duben 2011

 „Pøedávací stanice je na konci své tech-

nické životnosti, dle uživatele témìø v ha-

varijním stavu…. Cena dodávkového tep-

la ze soustavy CZT je vyšší než z vlastního 

odpovídajícího zdroje tepla. Cenu zvyšují 

technické ztráty pøi dodávce tepla, servisní 

náklady….“ 

Dovolil jsem si èlánek uvést citací z Analýzy 

vytápìní v ZŠ Nad Parkem, kterou jsem vel-

mi krátce po nástupu do funkce starosty ne-

chal vypracovat. Byl jsem skuteènì zaražen. 

O havarijním stavu 35 let starého výmìníku 

v ZŠ se vìdìlo již mnoho let a na požadavky 

o øešení ze strany zøizovatele nikdo nerea-

goval. Kromì bezpeènostních rizik šlo také 
o ekonomickou otázku, protože vytápìní 

již nebylo možné øádnì regulovat. Proto 
jsme ihned pøistoupili k hledání øešení. Na 

základì výše zmínìné analýzy, která hod-
notila souèasný stav a navrhovala zpùsoby 

øešení, jsme vypsali ve stejném roce výbìro-
vé øízení na poskytovatele tepla. Z hlediska 

parametrù byla vybrána technologie tepel-

ných èerpadel systému vzduch – voda a jako 

doplòkový bivalentní zdroj plynový kotel. 

Poskytovatel musí provést investici celé ko-

telny a garantovat nižší cenu tepla po celou 

dobu smlouvy. Tím pádem zmìna vytápìní 

nebude MÈ stát žádné fi nanèní prostøedky. 

Ve zvoleném postupu jsme spatøovali hned 

nìkolik zásadních výhod:

1. Úspora investièních nákladù - posky-

tovatel zaplatí vybudování celé kotelny

2. Úspora provozních nákladù - cena tep-

la nekopíruje pøímo zvyšující se cenu 

komodit

3. Ekologický a dobøe regulovatelný zdroj 

vytápìní

Kotelna je již v provozu a výše zmínìné 

výhody se v praxi potvrzují, a to je dùleži-

té; osobnì to díky výsledkùm hodnotím 

jako velmi pozitivní ukazatel a volbu. Fak-

tem zùstává, že každá investièní akce ve 

škole je limitována prázdninami, a proto 

bylo rozhodnuto o realizaci v co nejbližším 

možném termínu tak, aby se možné škody 

a riziko havárie eliminovaly. Bohužel se situ-

ace v prùbìhu realizace formálnì zkompli-
kovala. I pøes dodání všech požadovaných 

podkladù a splnìní podmínek stavební úøad 

øízení nepøimìøenì protahoval. Pražská tep-

lárenská, která pøišla zhruba o 1 mil. roè-

nì, se pochopitelnì nastalou situaci snažila 

zkomplikovat a protahovat ještì víc. Bohu-

žel kvùli tìmto zmínìným prùtahùm stihlo 

dojít ke zmìnì v katastru nemovitostí a èást 

pozemkù pod budovou ZŠ byla zapsána na 

soukromé majitele. 

Duplicitami pozemkù se intenzivnì zabý-

váme a snažíme se o jejich narovnání, nìkdy 

však øešení není jednoduché, a to i z dùvo-

du zmìn ve vedení radnice, kdy není pøesnì 

zøejmé, jaká diskuse v minulosti probíhala. 

Nynìjší majitelé vydírají MÈ, chtìjí nehoráz-

né fi nanèní obnosy a jako dùvod uvádìjí, že 

sliby, které jim dalo pøedchozí vedení, ne-

jsou plnìny. Nakonec i s tímto problémem 
se stavební úøad vypoøádal a stavební povo-

lení na zdroj vytápìní bylo vydáno.
Musím všechny ujistit, že pøes probíhající 

další formální øízení je zdroj tepla v ZŠ Nad 
Parkem bezpeèný a zajišťuje komfort našich 

dìtí v prùbìhu zimních období.
Aleš Hánìl

starosta

Koncert
Mládežnický pìvecký sbor 

TÄBY, Švédsko
a

Dìtský pìvecký sbor 
RADOST PRAHA

Husùv sbor, 21.5.2014, 
18:00

dirigují: Gitte Littwold, 
Jan Pirner

Koncerty 
zbraslavského 
sboru

Zbraslavský ženský pìvecký sbor Frangula 

Chorus si vás dovoluje pozvat na svá vystoupení 

v rámci Noci kostelù 23. kvìtna 2014, která se 

budou konat od 19 hod. v kostele sv. Petra a Pavla 

v Radotínì (blízko lávky) a od 20.30 hod. v kostele 
sv. Jana Nepomuckého ve Štìchovicích. Na pro-

gramu bude Missa brevis Zdeòka Lukáše a dále 

nìkolik duchovních skladeb z rùzných období.
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Zbraslavský ulièník – 3. èást
(na základì materiálù pana F. Kadleèka)

K NOVÉ ŠKOLE

Ulice vznikla v roce 1990 jako souèást nového sedlištì a smìøuje 

k budovì základní školy Nad Parkem.

K NOVÝM DOMKÙM

Pojmenování podle polohy. Ulice v Lahovicích vede k novìjší zá-

stavbì v obci.

K PELUÒKU

Pojmenování podle hospodáøského dvora a statku „Pelunìk“ 

u Žabovøesk, na jihozápadním úpatí Havlína. V okolí dvora se 

v souèasné dobì rozkládá golfový areál. Komunikace dostala jméno 

až po pøipojení k Praze v roce 1976.

K PØEHRADÁM

Cesta na navážce podél øeky k Davli byla postavena roku 1936. 

Komunikace vedoucí po levém vltavském bøehu smìrem k Vranské 

a Štìchovické pøehradì byla na území Prahy pojmenována až v roce 

1988.

K PØÍSTAVIŠTI

Ulice, svažující se k Vltavì, vede k nedalekému podchodu k pøísta-

višti výletních lodí. (Døíve Hálkova)

K ØECE

Pojmenování podle polohy ulice v Lahovièkách. (Døíve Nová)

K UBYTOVNÁM

Ulice na Baních vedoucí k nìkdejším ubytovnám dìlníkù zdejšího 

lomu. (Døíve U kaštanu)

K VEJVOÏÁKU

Pojmenování podle místního názvu kopce na Baních. V ulici stojí 

jedna ze zbraslavských kaplièek. (Døíve Dlouhá a Mrázkova)

K VÝTOPNÌ

Ulice byla pojmenována zároveò s dostavbou sídlištì a jeho blízké 

výtopny v roce 1976.

K ZAHRADÁM, K ZÁVODIŠTI

Názvy podle polohy ulic v Lahovièkách.

KARLA ÈERNÉHO

Ulice v Zahradní ètvrti. Karel Èerný se narodil 1. záøí 1857 v Sad-

ské. Po studiích na reálce v Praze absolvoval v Jièínì uèitelský ústav. 

Postupnì uèil v Bøeznì, v Cinìvsi, v Klecanech a od r. 1887 na-

stoupil na zbraslavskou školu. Napsal øadu knížek pro dìti (napø. 

„Zbraslavský pasáèek“, vìnující se zbraslavskému klášteru), nìkolik 

divadelních her, které s dìtmi i sehrál, a dva sešity houslových duet 

pro zaèáteèníky. 7. bøezna 1888 podal žádost, aby smìl po skonèení 

vyuèování za mírný poplatek vyuèovat žáky høe na housle, které 

okresní školní rada vyhovìla. Dal tím základ zbraslavskému hudeb-

nímu školství. V roce 1892 odešel Karel Èerný jako øeditel na novì 

zøízenou školu v Øeporyjích.

KARLA MICHALA

Spisovatel Karel Michal (vlastním jménem Pavel Buksa) se na-

rodil 28. prosince 1932. Na Zbraslavi bydlel od roku 1957 až do 

roku 1967, kdy emigroval. K jeho nejznámìjším pracím patøí „Èest 

a sláva“, „Bubáci pro všední den“, scénáø k fi lmu „Bílá paní“ a øada 

dalších dìl. Karel Michal zemøel v cizinì 30. èervna 1984.

(Døíve Havlíèkova, Sibøinova)

KAŠKOVA

Jan Kaška se narodil 20. srpna 1810 na Zbraslavi. Vyuèil se krejèím 

a jako tovaryš odešel pracovat do Prahy. Zde se setkal v Kajetán-

ském divadle s Josefem Kajetánem Tylem a jeho divadelní družinou. 

Láska k divadlu, získaná už na Zbraslavi, a spolupráce s Tylem ho 

pøivedla na profesionální prkna Stavovského, Stoegrova a pozdìji 

i Prozatímního divadla, kde se stal i správcem garderóby. Velmi èas-

to spolupracoval Kaška se zbraslavskými ochotníky a pøivádìl na 

Zbraslav své kolegy, napø. Peškovou èi Sekyru, k sehrání nìkolika 

pøedstavení. Kaškovo zdraví však nebylo od dìtství valné, a tak pøes 

øadu léèebných pobytù v lázních pøedèasnì zemøel v lázních Odo-

lenka u Sušice 21. èervence 1869. (Døíve Pøíèná)

KE DRAÈKÁM

Ulice v Zábìhlicích, pomístní název oblasti vznikl podle úhoru – 

drahy, kde se pøipravovalo (dralo) vrbové proutí na pletení košíkù. 

(Døíve Èechova, Kapitánova)

KE KAMÍNCE

Název ulice na sídlišti, smìøující k rokli mezi Belvederem a Boro-

vièkami.

K pøejmenování nìkterých ulic došlo v roce 1976 po pøipojení k Praze z dùvodu duplicity názvù a pak v „polistopadovém“ období, zejména 
v roce 1993.

Pøed rokem 1939

Letecký pohled 2014
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Návrh zákona o dìtské skupinì prošel prvním 
ètením

Nedostatek míst ve státních školkách je již 

øadu let velkým problémem pro rodièe, kte-

øí se po mateøské dovolené chtìjí vrátit do 

práce. Jednou z možností, jak tento aktuální 

problém vyøešit, se mohou stát tzv. dìtské 

skupiny.

V bøeznu snìmovna v prvním ètení pod-

poøila návrh Zákona o poskytování služeb 

o dìti v dìtských skupinách. Tento zákon 

upravuje péèi o pøedškolní dìti v zaøízeních 

o kapacitì do 24 míst zøizovaných mimo 

režim živnostenského a školského zákona. 

Návrh tohoto zákona vychází z podnìtu 

Ministerstva práce a sociálních vìcí, které 

již delší dobu tento vládní návrh pøipravuje 

a bude také veškerou agendu zastøešovat.

Cílem zákona je udržení kontaktu rodièù 

se zamìstnáním v dobì péèe o dìti a po-

stupný návrat do práce, zvýšení místní i ce-

nové dostupnosti služeb péèe o dìti pøed-

školního vìku a stanovení podmínek pro 

výkon poskytovatele tìchto služeb. Dìtské 

skupiny nemají být konkurencí mateøským 

školám, ale rozšíøením služeb péèe o dítì. 

Tento nový typ služby spoèívá v hlídání 

a péèi o dìti pøedškolního vìku na neko-

merèním základì. Provozovatel by mohl sta-

novit úhradu jen do výše nákladù. 

Návrh zákona umožòuje rodièùm umis-

ťovat do dìtských skupin dìti od jednoho 

roku do zahájení povinné školní docházky. 

Stanoví konkrétní podmínky pro provozová-

ní tìchto služeb. Zákon mimo jiné rozšiøuje 

okruh poskytovatelù této služby. Zajišťovat 

by je mohly nejen obce a mìsta, pro které 

však návrh tohoto zákona nepøináší žádné 

výhody oproti zøizování školek dle školského 

zákona, ale také soukromé subjekty, nezis-

kové organizace a zamìstnavatelé. Zamìst-

navatelé, kteøí se rozhodnou zajistit pro 

své zamìstnance tuto službu, budou moci 

daòovì uznat náklady na její zajištìní. Vy-

tváøení dìtských skupin má být pro zamìst-

navatele mnohem jednodušší a levnìjší nežli 

zakládání fi remních mateøských škol. 

Pøedloha zákona nyní míøí k posouzení do 

sociálního a do školského výboru. Dojde-li 

ke schválení zákona o dìtské skupinì podle 

èasového plánu, nabude úèinnosti od 1. záøí 

2014.

Bližší informace k návrhu zákona o posky-

tování služby péèe o dítì v dìtské skupinì 

jsou dostupné na www.mc-zbraslav.cz nebo 

http://www.mpsv.cz/cs/13500. 

Kateøina Kuèerová

vedoucí odboru kultury a vzdìlávání

Od nuly k tradici
Zbraslavské pivní veselení pokraèuje koncem 

kvìtna.

Pøátelé pivního moku si možná vzpomenou 
na podzimní „Nultý roèník Zbraslavského piv-

ního veselení“, jenž se odehrál v chladném 

a deštivém poèasí v prostorách restaurace 

a zahradního areálu Bowling Zbraslav U Stro-

meèku. Nicménì úèast byla pøekvapivì vyso-
ká, a to hlavnì k radosti zúèastnìných pivo-

varù. Nejvyšší výtoè a nejvíce pivních fanouškù 

získal Pivovar Zvíkov. Spokojenost zavládla 
i u ostatních „pivovárkù“ i vìtších pivovarù. 

Napøíklad jeden ze znalcù piva po ochutnávce 

bavorského èerného piva jej popsal jako kle-

not patøící do pivní lékárny. Není se co divit, že 

od nultého roèníku dochází k posunu do re-
gulérního prvního roèníku a možná tak vzniká 

i další tradice s koøeny na Zbraslavi.

V rozhovoru s Martinem Šlocarem, který 

s nápadem „Zbraslavského pivního veselení“ 

pøišel, jsme rychle poznali, že celá akce letos 

bude chtít další nápady a zmìny. „V prvé øadì 

dochází ke zmìnì termínu, který byl stanoven 
na pátek 23. 5. 2014 od 17:00 do 22:00 ho-

din a na sobotu 24. 5. 2014 od 13:00h do 

22:00h. Dvì víkendová odpoledne by mìla 
staèit k ochutnávce piv pøipravených sládky 

z Pivovarského dvora Zvíkov, bavorských piv 

Maisel´s Weisse a dalších pivních speciálù 

z minipivovarù z Chýnì, Kocour Varnsdorf, 

Novomìstský pivovar Praha, Modrá hvìzda 
Dobøany. Své zástupce dále pøedstaví pivovar 

Bakaláø z Rakovníka, Pivovar Kácov a samo-

zøejmì Svijany vèetnì jejich výroèního piva 
„450“.

K pivu samozøejmì nemùže chybìt ani na-

bídka rùzných dobrot z naší kuchynì, jako na-

pøíklad škvarkový chléb s cibulí, grilované klo-

básy, mini hamburgery, grilovaná šunka atd. 

Pomoci s obèerstvením pøijede také výrobna 

èerstvých tìstovin „Pasta Fidli“ z Mníšku pod 
Brdy, zamìstnávající osoby se zdravotním po-

stižením ze sdružení Náruè… „Mým ideálem 

podnikání je,“ uzavírá Martin Šlocar, „aby 

byly spokojeny všechny tøi zúèastnìné strany: 

v prvé øadì návštìvníci ochutnávkou nìèeho 
jiného než diskontním pivem ze samoobslu-

hy, zadruhé dodavatelé, kteøí se pochlubí 

svým kumštem a mimoøádnými produkty jídla 
a piva, a do tøetice spokojení bychom mìli být 

i my, co stojíme v pozadí celé akce. Vždyť po-

dle statistiky Èeši nadále zùstávají nejvìtšími 

konzumenty piva s náskokem pøed druhými 

Rakušany (108 litrù) a tøetími Nìmci (98 litrù) 
a za pomìrnì vysoké ceny zlatavého moku by 

mìli dostat i øádnou kvalitu a servis.“

Mikuláš Buleca

Velevážení a milí obyvatelé Zbraslavi 
a blízkého èi dalekého okolí,

 blíží se èerven a s ním tradièní, již XXXI. roè-

ník Jízdy historických velocipédù s vrchu Jílovi-

štì – Zbraslav. Vše je naplánováno na sobotu 

7. èervna. Opìt vás èeká zaruèenì pøepestrý 

program a zajímavá podívaná, kromì sa-

motného závodu kupøíkladu dopolední Jízda 

elegance na Zbraslavském námìstí, „reje“ ne-

boli unikátní skupinová umìlecká jízda èlenù 

a èlenek klubu v dobových odìvech tamtéž 

èi ukázka velocipedù a bicyklù ze sbírek èlenù 

VBC z let 60. až 80. „Socialistické retro“. Od-

poledne se mùžete tìšit na sprint do kopce na 

½ míle a samotnou Jízdu z vrchu. V restauraci 

Bowling U Stromeèku bude zajištìno obèerst-

vení, živá hudba a též tam probìhne vyhlášení 

výsledkù závodù atp. Na druhý den se chystá 

jako každý rok poklidný cyklistický výlet údo-

lím Berounky ku Karlštejnu a zpìt. 

Podrobnìjší program a další informace na-

leznete v prùbìhu kvìtna na stránkách klubu 

(http://bicycleclub.zbraslav.info), na informaè-

ním serveru http://zbraslav.info/ a též v èerv-

nových Zbraslavských novinách. 

  Eva Schiebelová, VBC Zbraslav 
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Jak dobøe nás znáte aneb Seriál o zbraslavských 
skautech a skautkách

Také si myslíte, že skauti jsou dnes taková 

ta zastaralá polovojenská organizace, kde nutí 

bìhat dìti po lese, uèit se morseovku a lovit 

bobøíky? Nebo vás zaráží ty davy dìtí, které 

se týden co týden shromažïují naproti auto-

busové zastávce U Vèely? Èi máte své dítì ve 

skautu a chtìli jste vždycky vìdìt, co vlastnì 

dìláme, jak to dìláme a proè vlastnì, ale báli 

jste se zeptat?

(Nejen) pro vás je urèen následující nìkoli-

kadílný seriál o skautování na Zbraslavi, který 

vás seznámí nejen se skautským støediskem 

Uragan Zbraslav jako takovým, ale postupnì 

i s jeho jednotlivými oddíly a hlavnì konkrét-

ními lidmi, kteøí v nich pùsobí. Ukážeme vám, 

co pøesnì dìláme a proè, na pøíkladech vám 

pøedstavíme metody práce s dìtmi i s dospíva-

jícími, „koøeny“, ze kterých vycházíme, a tøe-

ba vás necháme nahlédnout pod poklièku pøí-

prav všelijakých akcí. To a mnoho dalšího vás 

tedy v budoucích èíslech ZN èeká. 

Hned první díl nemùže být vìnován nièemu 

jinému než struènì popsané, avšak bouølivých 

zvratù plné historii støediska. 

O Uraganu, díl 1. – Jak to všechno zaèalo
Historie skautského støediska Uragan Zbra-

slav sahá do pomìrnì daleké minulosti. Pojï-

me se spoleènì podívat na nìkteré zásadní 

okamžiky a události, které dnešní podobì 

støediska pøedcházely a díky kterým dodnes 

fungujeme.

Nejprve se ocitáme se v roce 1936. V ne-

dalekých Štìchovicích vedl tamìjší skautský 

oddíl Karel Borovièka, za jehož aktivní úèasti 

vznikla první junácká hlídka také na Zbraslavi. 

Skautská aktivita byla bohužel ukonèena 

díky dobovým událostem už v roce 1940. 

Alespoò èásteènou náhradou pak byl novì 

vzniklý sportovní atletický klub Uragan. Zde 

mùžeme pravdìpodobnì spatøovat pùvod 

jména našeho støediska.

Junák byl obnoven hned po válce v roce 

1945. Na Zbraslavi vzniká samostatné støe-

disko Zbraslav, již nezávislé na Štìchovicích. 

To ovšem nemìlo dlouhé trvání a v roce 

1948 byla jeho èinnost opìt ukonèena. 

Dalšího obnovení jsme se doèkali až po té-

mìø dvaceti letech Jiøím Velkem roku 1968. 9. 

bøezna 1969 pak ofi ciálnì vznikl první oddíl 

oldskautù a tím i Zbraslavské skautské støedis-

ko. Vedoucím se stal Bohumil Vejvoda, pøe-

zdívaný Uragan, a tak i název støediska nesl 

jméno Uragan, pravdìpodobnì v návaznosti 

na tradici, kdy za války vznikl na Zbraslavi již 

zmínìný atletický spolek stejného jména. 

Èinnost bohužel opìt nemìla dlouhé trvá-

ní a po prázdninách roku 1970 bylo jasné, že 

støedisko nebude moci nadále fungovat. Bylo 

rozhodnuto, že nepøejde do pionýrské organi-

zace a radìji ukonèí èinnost.

Pomalu se blížíme k poslední etapì naší støe-

diskové historie. Ocitáme se v roce 1983, kdy 

byl na Zbraslavi založen Turistický oddíl mlá-

deže – Tuláci. Jeho hlavní náplní byla turisti-

ka, doplnìná o prvky tábornictví, horolezectví 

a jeskyòáøství. Na zrodu TOMu se podíleli sou-

rozenci Berkovi a Tomáš Novotný (bývalý èlen 

Uraganu z roku 1970). V roce 1989 vznikly 

první kontakty mezi vedením TOMu, Karlem 

Paškem (skautem z Uraganu z let 1970) a Eliš-

kou Paškovou (skautkou z Dobøichovic z roku 

1970), které mùžeme pokládat za duchovní 

obnovitele skautingu na Zbraslavi. Ve støedu 

dne 4. dubna 1990 se sešlo na první schùzce 

v Borovièkách 35 dívek a 50 chlapcù ve vìku 8 

- 12 let. Do znovuobnoveného Uraganu pøe-

šla vìtšina èlenù turistického oddílu. Zaèala 

nová etapa života našeho støediska. 

Nyní funguje støedisko Uragan nepøetržitì 

24 let, sdružuje 7 oddílù pokrývající všechny 

vìkové kategorie a èítá dohromady 203 èlenù 

a èlenek. 

Za tìch uplynulých 78 let jsme prošli nepo-

chybnì velkou zmìnou, pøirozenì, tak jako 

spoleènost kolem nás. Vìøím ale, že kdyby 

vidìl naše skautské støedisko Karel Borovièka 

dnes, mìl by radost, že skautská tradice neu-

tuchá a pokraèuje dál… 

Alžbìta Rychecká - Flíèek

http://uragan-zbraslav.cz/
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Rozšíøení školní budovy Nad Parkem: hodnì 
práce, málo èasu…

Víte, èím je budova naší školy Nad Parkem výjimeèná? Do školy 

jdete vedlejšími ulicemi mezi zahradami. Z jejích oken vidíte do kra-

jiny. Okna mùžete otevøít, dýchat svìží vzduch a slyšet zpívat ptáky. 

Ze školy vybìhnete na velkou zahradu, kde je bezpeènì a krásnì. 

A víte, èím není budova naší školy Nad Parkem výjimeèná? Je dnes 

pro naše dìti malá a trochu zastaralá. Protože ze zákona vyplývá 

pro mìstskou èást povinnost zajistit základní vzdìlávání, je rozhod-

nutí zastupitelstva o navýšení kapacity budovy jediné možné.

Zastupitelstvo rozhodlo o parametrech projektu, který poèítá s ra-

dikálními úpravami ve stávající dispozici budovy, s pøístavbou nové 

tìlocvièny, s rozšíøením jídelny a s nástavbou patra nad pavilonem, 

ve kterém je dnes soustøedìna prakticky všechna výuka 1. - 3. tøíd. 

Návrh respektuje základní princip dobrého hospodaøení – na 100 % 

využije stávající, pøidá pouze nejnutnìjší. Naštìstí se podaøilo pøe-

svìdèit pana starostu, že jím zadaná studie, která umístila všechny 

nové tøídy do samostatného pavilonu v prostoru høištì, by nená-

vratnì pøipravila školu o èást její výjimeènosti a Zbraslav o pozemek 

s obrovským potenciálem pro sportovní využití. 

Základní otázkou je, kolik máme èasu na realizaci projektu. Od-

povìï nám dala aktualizace demografi cké studie na poèátku roku 

2013. Po nadìjném zaèátku, kdy výbor zastupitelstva pro øešení 

problémù školství na Zbraslavi našel shodu na racionálním postupu, 

byla jeho práce zastupiteli Nezávislí – TOP 09 – ÈSSD zcela nepo-

chopitelnì ukonèena. Bohužel jsme tímto ztratili rozhodující rok. 

Maximální možné povolené kapacity školy totiž bude témìø dosa-

ženo již v záøí 2014. Dle architektonické studie (City Work s.r.o. 

02/2014) je pøi okamžitém startu projektových prací reálný termín 

zahájení stavby v èervnu 2015. K aktuální situaci uvedl pan øeditel 

Mgr. Jiøí Kovaøík: „Vzhledem k omezenému poètu sociálního záze-

mí školy nelze kapacitu školy (pozn. organizaèními opatøeními) již 

dále navyšovat. Pøi každoroèním nárùstu školy o cca 80 – 100 dìtí 

škola v pøíštím roce nebude kapacitnì postaèovat…,“ zápis Komise 

pro školství, kulturu a volnoèasové aktivity ze dne 27. 3. 2014.

 

A o peníze jde vždy v první øadì, platí to i u naší nové školy. Roz-

poèet Zbraslavi disponuje prostøedky z privatizace, které jsou urèeny 

na rozvoj mìstské èásti. Musíme však využít situace, kdy investice 

na dosažení dostateèné kapacity a do zkvalitnìní základního vzdì-

lávání mùže být fi nanènì podporována z více zdrojù. Nabízí se také 

otázka, zda nezahrnout do projektu i školní høištì, kde by mohlo 

vzniknout plnohodnotné sportovištì pro volnoèasové aktivity. Pe-

níze jsou pøipraveny na Ministerstvu školství, mládeže a tìlovýcho-

vy, v operaèním programu Praha – pól rùstu, v rozpoètu hlavního 

mìsta. Na projektu musíme pracovat tak, abychom na tyto zdroje 

dosáhli a zbyteènì neutratili peníze Zbraslavi. 

Rozšíøení budovy Nad Parkem - požadované kapacity 

a rozsah úprav

• Rozšíøení školy o 12 kmenových uèeben na celkem 24 pro 

1. – 5. tøídu 

• Maximální poèet 30 žákù ve tøídì, celkem 720 žákù ve škole 

• Zøízení šaten pro každou tøídu

• Nová sborovna pro 10 pedagogù

• Nové sociální zaøízení pro celkem 720 žákù

• Nová tìlocvièna vèetnì zázemí, úpravy zázemí stávající 

tìlocvièny

• Rozšíøení školní družiny o 2 uèebny na celkem 8 

• Rozšíøení kapacity jídelny na maximální poèet 720 žákù 

ve škole

• Úprava dispozice výdeje jídel a zázemí kuchynì

• Zateplení obvodového pláštì pavilonù

 Stavìt se bude za provozu. Vzhledem k rozsahu stavebních úprav 

je zøejmé, že vlastní realizace musí být zkrácena na minimum, pøí-

padnì provádìna v etapách. Než se zaène v nových tøídách uèit, 

budeme muset všichni – uèitelé a zamìstnanci školy, dìti i rodi-

èe, poèítat s urèitými omezeními a nepohodlím. S profesionalitou 

a vstøícností to jistì zvládneme. 

Další dvì výjimeènosti školní budovy Nad Parkem již nejsou tak 

poetické, jako ty v úvodu èlánku. Také o nich byste však mìli vì-

dìt. V areálu školy jsou pozemky soukromých vlastníkùm a jejich 

èást dokonce zasahuje pod stavbu školy. Pro zdroj tepla, na který je 

v souèasné dobì školní budova napojena, chybìjí pøíslušná povole-

ní. O obì „výjimeènosti“ se zajímal Kontrolní výbor ZMÈ. 

Vyjádøení Kontrolního výboru Zastupitelstva 

MÈ Praha - Zbraslav:

Z dùvodù havarijního technického stavu pøedávací stanice 

systému vytápìní v ZŠ byla v roce 2011 realizovaná nová kon-

cepce øešení dodávky tepla do areálu školy, a to 4 tepelnými 

èerpadly s novým centrálním zdrojem tepla.

 

Zásadním problémem je, že stavební úøad 5. 10. 2012 zjistil, 

že stavba pøedávací stanice, která je v provozu a zásobuje školu 

teplem, byla provedena na podnìt vedení obce bez rozhodnutí 

nebo opatøení stavebního úøadu. Následnì bylo zahájeno øízení 

o naøízení k odstranìní stavby.

Vedení obce poté požádalo o dodateèné povolení stav-

by, proti kterému však podali námitky úèastníci øízení, který-

mi jsou soukromí vlastníci èásti pozemkù. Bohužel k dohodì 

mezi tìmito úèastníky øízení a vedením obce nedošlo a tak 

až 25. 11. 2013 stavební úøad vydává oznámení o pokraèo-

vání øízení o dodateèném povolení stavby, zamítá opìtovné 

námitky vlastníkù dotèených a pøilehlých pozemkù a vydává 

20. 1. 2014 rozhodnutí „Dodateèné povolení stavby“. Proti to-

muto rozhodnutí nyní opìt probíhá odvolání soukromých vlast-

níkù, tentokrát u správního úøadu Magistrátu hl.m.Prahy. Výše 

zmiòované dodateèné povolení nabyde právní moci teprve až 

po vypoøádání odvolání. K dnešnímu dni stavba zdroje vytápìní 

pro ZŠ není zkolaudovaná.

A co se vlastnì stalo? Vedení mìsta dopustilo èernou stav-

bu dodávky tepla pro ZŠ, problém vlastnictví pozemkù dlou-

hodobì neøešilo a jednání s majiteli svým postupem zbyteènì 

vyostøilo. Tím nyní zablokovalo jakoukoliv další stavební úpravu 

školy. Odpovìdnost za èasové prodlevy v realizaci pøístavby tak 

jednoznaènì nese vedení mìsta. 

V projektu rozšíøení školní budovy Nad Parkem je dnes ještì mno-

ho neznámých – fi nanèních, èasových, organizaèních. A bez vyøeše-

ní problémù, které popisuje Kontrolní výbor, se dál neposuneme, ba 
naopak, výstavba se mùže významnì prodloužit. Bohužel i dnes se 

zdá, jako by nebyl nikdo z vedení mìsta za celou situaci zodpovìd-

ný. Od rozhodnutí zastupitelstva (5. 3. 2014) do uzávìrky ZN práce 
na projektu nepokroèily, o øešení problémù s pozemky a se zdrojem 

tepla nejsou od pana starosty žádné informace. 

Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 

zastupitelé MÈ Praha - Zbraslav
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Kontrolní výbor na Zbraslavi
Nepsanou úlohou Kontrolního výboru zastu-

pitelstva je nastavovat zrcadlo vedení pøíslušné 

radnice. Èasto nemusí být tento pohled do 

zrcadla pøíjemný, ale pokud radním a vedení 

úøadu nenarostly klapky pøes oèi, uši a ústa, 

dokáží èinnost kontrolního výboru obrátit i ve 

svùj prospìch. Jak se øíká, víc hlav víc ví.

Praxe na Zbraslavi však o otevøené, kon-

struktivní, byť tøeba i místy oboustrannì nepøí-

jemné komunikaci v zastupitelstvu, na úøadu 

èi ve vztahu ke kontrolnímu výboru pøíliš nevy-

povídá. Výbor byl toto volební období koalicí 

rozložen bezdùvodným odvoláním jeho èlenù, 

došlo ke zdržování jeho znovuustanovení èi 

personálních doplnìní, dostává pravidelnì ne-

úplné èi zkreslené informace a jeho pøipomín-

ky èi námìty jsou opakovanì bagatelizovány. 

Museli jsme se vypoøádat i s formou pøedává-

ní podkladù, která odpovídá spíše minulému 

století než modernímu úøadu, do jehož tech-

nické infrastruktury a poèítaèového vybavení 

byly v posledních mìsících investovány stovky 

tisíc korun.

V uplynulém období zjistil KV celou øadu po-

chybení volených i nevolených zástupcù naší 

mìstské èásti. Upozornili jsme na neèinnost 

a nedùslednost v kauze RSC. Ta se koneènì, 

na nìkolikátý pokus v tomto volebním ob-

dobí, dostala alespoò èásteènì do programu 

zastupitelstva, byť trochu v omezené podo-

bì, zastínìné odvoláním zástupkynì staros-

ty. Ta do poslední chvíle tvrdila, že její rodina 

nemá s nekoneèným projektem RSC již dávno 

nic spoleèného, abychom si v minulém èísle 

Zbraslavských novin pøeèetli od jejího manžela 

pøiznání tzv. èerné na bílém. Pøiznání k dlou-

hodobému pokušení ke støetu zájmù. Odpo-

vìdnost padá na všech 10 zastupitelù, kteøí 

ji na podzim 2010 zvolili do pozice místosta-

rostky zodpovìdné za majetek mìstské èásti.

I proto je potøeba významným zpùsobem 

zlepšit reputaci našeho úøadu, kolem kterého 

visí ve vzduchu øada nejasností a podezøení. 

I proto je potøeba neustále využívat nových 

možností ke zvýšení dùvìryhodnosti zbra-

slavského úøadu i samosprávy. Proto neustá-

le opakujeme a na konkrétních pochybeních 

a nejasnostech zdùrazòujeme, že je nutné 

zmìnit a zmodernizovat systém zadávání 

a kontroly veøejných zakázek i nakládání s pro-

støedky mìstské èásti. Pro zastupitelstvo jsme 

pøipravili konkrétní návrh, který zavádí zveøej-

nìní veškerých smluv i objednávek v objemu 

nad 30.000,- Kè na internetu, zøízení transpa-

rentního úètu MÈ, zveøejnìní rozpoètu srozu-

mitelnou a pøehlednou formou na internetu 

a dále trvalé a plnohodnotné zveøejnìní his-

torie úøední desky a podkladù pro zastupitele. 

S ohledem na nemalé investice do informaè-

ních technologií považujeme za samozøejmé, 

že tyto investice budou moct využívat i výše 

uvedenou formou pøedevším obèané Zbrasla-

vi.

Další informace o èinnosti Kontrolního výbo-

ru naleznete na webových stránkách MÈ. Jak 

jsme se pøesvìdèili i v otázce petice proti tìž-

bì štìrkopískù, lidé o možnosti obrátit se na 

Kontrolní výbor èasto neví. I proto jsme zalo-

žili profi l na nejrozšíøenìjší sociální síti (http://

facebook.com/KVZbraslav), kam se mùžete 

také obrátit s konkrétním dotazem èi námì-

tem.

Petr Košan (ODS), za Kontrolní výbor

Zbraslavská osma v sobotu 10. kvìtna
Na sobotní odpoledne 10. kvìtna pøipadl 

jarní termín cyklistického závodu Zbraslavská 

osma, který se v Borovièkách pojede již po 

dvaatøicáté. Populární a stále oblíbenìjší nezá-

vodní závodìní na horských kolech je pøíjem-

nou rodinnou akcí, které se mohou úèastnit 

všichni vlastníci horských kol, bez ohledu na 

výkonnost a vìk. Nejmladší úèastníci historie 

osmy – závodící na odstrkovadlech – nemìli 

ještì 2 roky, „hlavní“ závod pak lze bez úho-

ny a bez ostudy absolvovat i na trekkingovém 

kole se zapnutým dynamem, jak se v minulos-

ti též podaøilo. 

Zbraslavská osma je závod pro pøíchozí 

amatéry, neplatí se startovné, netøeba pøi-

hlášky pøedem. Dìtem a dorostu staèí dorazit 

v sobotu 10. kvìtna mezi 12:00 a 13:30 do 

Borovièek k prezentaci, od 14 hodin se zá-

vodí. Dospìlí pak vyrazí na trať po dojezdu 

a vyhlášení všech dìtských a mládežnických 

kategorií, nejdøíve pak ve 14:30. I díky tomu-

to rozpisu se na kruhu mohou prostøídat celé 

rodiny, dokonce i tatínkové a maminky. Což 

se stalo ostatnì i inspirací pro rodinný závod, 

který bude mít premiéru na podzim. Ale již 

nyní v kvìtnu si pøijeïte otestovat svou formu 

do Borovièek.

Propozice, výsledky a fotogalerie z minulých 

roèníkù najdete na www.hsh.cz/osma. 

Noc s Andersenem 2014
Letošní netradièní veèer, který si mohli naši 

malí ètenáøi 4. dubna v knihovnì prožít, si pod 

svoji záštitu vzal slavný psí detektiv Vrťapka. 
A spoleènì s našimi malými adepty na post 

detektiva pátral po záhadném zloèinci, který 

se nakonec naštìstí neschovával v knihov-
nì, ale na Velikonoèním ostrovì. I když nám 

pátrání po záhadném zloèinci trochu zkom-

plikovala veèerní pøeháòka a pátrání se mu-

selo pøesunout do prostor knihovny, nakonec 

všichni úèastníci úspìšnì získali titul detektiva 
a stali se èleny Vrťapkova detektivního týmu. 

Škoda, že se pro rodièe a kolemjdoucí ne-

zachovaly kvùli veèernímu dešti obrázky, které 

dìti pøed knihovnou namalovaly. Kde všude 

se Vrťapka dokáže schovat, bylo záhadou 

i pro nás. V našich malých detektivech døímá 

i básnický duch. To, jak úžasné básnièky na 
téma Vrťapka složili, si mùžete pøeèíst u nás 

v knihovnì, kde jsou všechna díla vystavena.

Pøestože to byl pro naši knihovnu již jede-
náctý andersenovský veèer, byl opìt jedineè-

ný a neopakovatelný. A tak se budeme tìšit, 

že se k nám i v pøíštím roce dìti opìt pøidají 

a spoleènì, již po dvanácté, spolu oslavíme 

tímto netradièním zpùsobem svátek dìtské 
knihy.

Hledáme v kalendáøi…
Na podzim loòského roku, v rámci akce 

Týden knihoven, byla vyhlášena dìtská vìdo-

mostní soutìž Hledáme v kalendáøi… Na kaž-
dý mìsíc byl pro dìti pøipraven jeden pracovní 

list kalendáøe, ve kterém v køížovce vyluštily je-
den významný den v daném mìsíci. Èím více 

listù bìhem soutìže odevzdaly, tím mají nyní 

více èísel v koneèném slosování a vìtší šanci 

získat nìkterou z cen. Losování bude probíhat 
v pondìlí 19. kvìtna 2014 od 15,00 hodin na 

dìtském oddìlení. Do osudí budou vhozena 
všechna èísla, a tak se mohou nìkteøí ètenáøi 

stát i výherci nìkolika cen. I když hlavní cena je 
jen jedna, øada úspìšných luštitelù neodejde 

s prázdnou a drobnìjší odmìny si odnesou 
také. V pøípadì, že se nebudou moci dìti slo-

sování zúèastnit, budou mít možnost si ještì 
do konce èervna ceny v knihovnì vyzvednout.

Místní knihovna Zbraslav
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Eliška Jakubíèková - 

Obzor
Eliška Jakubíèková studovala na Akademii výtvarných umìní v Praze 

v letech 1987-1993 v Ateliéru fi gurální a monumentální malby Jiøího 
Naèeradského a v Malíøském ateliéru Zdeòka Berana. Tvoøí na Hluboké 

v Jižních Èechách a ve svém ateliéru na Zbraslavi. Je pøedstavitelkou silné 
gestické malby, a pokud má být øeè o obhajobì malovaného obrazu, 

Eliška Jakubíèková se svojí tvorbou je její pøesvìdèivý arbiter, který se ve 
svém výtvarném názoru nenechá ovlivòovat doèasnými trendy. V roce 

2003 byly její monumentální obrazy vybrány na výstavu Perfect Tense – 
Malba dnes v Jízdárnì Pražského hradu, která byla zásadním pøíspìvkem 

do nekoneèné diskuze o tzv. konci obrazu. Tvorba Elišky Jakubíèkové je 

zastoupena ve Sbírce moderního a souèasného umìní Národní galerie 
v Praze.

Pro malbu Elišky Jakubíèkové je charakteristická koexistence energic-

ké jistoty a momentu hledání. Její hledání je rozhodné a koncentrované. 

Vychází ze støedu, nezùstává u prvotní gestiènosti a po chvíli nabírá jasný 
smìr. Malba se stává formulací. Tím se odlišuje od abstraktní exprese po-

llockovského ražení, aèkoliv užívá podobnì silné prostøedky, jako je velká 

plocha, lití a støíkání barev nebo malíøská štìtka místo štìtce. Její exprese 
nezùstává u samoúèelnosti vnìjšího dojmu malíøského gesta. Svojí mal-

bou sdílí zakoušení a poznávání svìta prostøednictvím jsoucen èasto velmi 

rozlišné podstaty. Pøistupuje k nim v existenciálním rozpoložení, nahlíží 

z odstupu i ohledává zblízka. Dává formu a objem skuteènostem, se kte-

rými si tyto velièiny obvykle nespojujeme. Skrze své obrazy nechává témìø 
fyzicky zakoušet tíhu, høejivost, závrať a další pocity podle podstaty zachy-

covaných stavù tìla a mysli. Propùjèuje hmotnost nehmotnému a naopak 

lehkost hmotné realitì. 

Lucie Šiklová

Mìstský dùm Zbraslav, Výstavní síò 

Eliška Jakubíèková - Obzor, 7. 5. - 29. 5. 2014

Vernisáž v úterý 6. 5. 2014 v 18 hodin.

Zbraslavský víkend pro ASÈR
Víkend od 11. do 13. dubna patøil na Zbraslavi Asociaci samaritánù Èes-

ké republiky. V pátek se uskuteènila akce v aule ZŠ Vladislava Vanèury, 

v sobotu mohli diváci pøispìt na pøedstavení v Divadle Jana Kašky a v nedìli 

poøádalo studio Jóga Re_lax hodinu jógy s Václavem Krejèíkem. Na ná-

kup pøístroje LUCAS2 se za tøi dny podaøilo vybrat celkem 14.071 Kè. Žáci 

ZŠ dále pøispìli výtìžkem z podeje svých výrobkù, za které utržili dalších 

3.488 Kè.

Páteèní akci moderoval Tomáš Vacek, který na zaèátku vyzpovídal or-

ganizátorku Regínu Šimoníèkovou a MUDr. Lukáše Havlùje. Ten se svými 

kolegy pøístroj divákùm pøedstavil, vysvìtlil, jak funguje i v èem je výhod-

nìjší. Promluvil také o tom, jak je dùležité, aby každý vìdìl, jak poskytnout 

první pomoc. „Jsem proto velmi rád, že nám sem dnes pøišly pomoci také 

dìti,“ dodal. Doktor Havlùj navíc osvìtlil dùležitost pøístroje, který efektivní 

masáži srdce zásadním zpùsobem zvyšuje nadìji na pøežití pro každého 

pacienta.

Návštìvníci mohli na LUCAS2 pøispìt nákupem obrázkù, které dìti vy-

rábìly a prodávaly, nebo pøímo do pokladnièky, která byla na místì k dis-

pozici. „Vìøím v otevøená srdce. A pøestože èástku 300 tisíc korun, která 

je potøebná, tady asi nevybereme, doufám, že se jí co nejvíce pøiblížíme,“ 

uvedla Regína Šimoníèková a program mohl zaèít. 

Záchranáøi museli zasahovat 
Nejprve zazpíval øeditel ZUŠ Karel Nedoma, 

poté už pøišel èas na dìti. Vystoupili Emily Por-

teousová, David Tvrdý, Christopher Porteous 

a Klára Nýèová, které v hraní vystøídal tanec 

– Tadeáš Krása a Štìpánka Hajníková, Martin 

Fried a Daniela Šeráková a Adam Klápa a Ane-

ta Krásová zatanèili za KAT Zbraslav.

V programu následovala další vystoupení 

– zatanèili žáci 1. tøídy ZŠ Nad Parkem, KK 

AEROBIK a GYM CLUB REDA. Celou akci pak 

zakonèilo vystoupení dramatického kroužku 

paní uèitelky Leony Maškové ze ZŠ Nad Par-

kem.

Hezké odpoledne se sice vydaøilo, nepro-

bìhlo ale úplnì klidnì. V místní tìlocviènì se 

pøi volejbale zranil chlapec a záchranáøi, kteøí 

pùvodnì pøijeli pouze pøedvést pøístroj a sanit-

ky, museli zasahovat a pøevézt jej do nemoc-

nice na rentgen. Všichni tak mohli sledovat 

lékaøský zásah v praxi.

V sobotu se do dobroèinné akce zapojila 

také Zbraslavská kulturní spoleènost a v Diva-

dle Jana Kašky se odehrálo pøedstavení Ben-

jamín a tisíc moøských ïasù kapitána Barna-

báše, kterou na motivy knihy Miroslava Šaška 

napsal František Pondìlíèek.

Poslední akcí (pro tento víkend) pro ASÈR 

byla hodina jógy s Václavem Krejèíkem, kte-

rého na Zbraslav pozvalo studio Jóga Re_lax. 

Pøíjemná hodina skonèila meditaèním zasta-

vením a i zde byla samozøejmì možnost na 

koupi pøístroje LUCAS2 pøispìt.

Johana Hovorková 
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Spoleèenské 
odpoledne 

v Domì 
s 

peèovatelskou 
službou

Dne 19. bøezna uspøádal KLAS spoleènì 

s mateøskou školkou Matjuchinova a peèo-
vatelkami pro obyvatele DsPS spoleèenské 

odpoledne s krátkým programem. Nejdøíve 

vystoupila skupina „pøedškolákù“ pod ve-
dením uèitelek Lenky Schindlerové a Aleny 

Schiebelové s pásmem písnièek a básnièek 

o jaru, následoval harmonikáø, malá tom-

bola a pøi veselé náladì odpoledne velmi 

rychle uteklo. Chtìla bych podìkovat øedi-
telce MŠ Matjuchinova Dagmar Meisnerové 

za pomoc pøi zorganizování akce, obìtavým 

peèovatelkám, personálu jídelny DsPS a také 
skupinì èlenek KLASu z pìveckého kroužku 

za pøípravu malého obèerstvení. 

Akce byla podpoøena grantem MÈ Praha-

-Zbraslav.

Milena Svobodová, KLAS
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KOSMETIKA  od 690,- Kè

DEPILACE, ØASY

ULTRAZVUKOVÁ ŠPACHTLE

(1. NÁVŠTÌVA 25 % SLEVA)

tel.: 774 570 178

GELOVKY  490,- Kè

MANI , PEDI 190,- Kè

(1. NÁVŠTÌVA 20 % SLEVA)

tel.: 737 33 49 42

Elišky Pøemyslovny 428, P 5                                                                                               

www.studio-hair.cz 

v chatové osadě Jarov
cena 390 000,- Kč
Tel: 608 233 077,  

chatajarovprodej@seznam.cz

Prodám chatu na 
vlastním pozemku 

se zahrádkou

Kalendáø zbraslavských akcí

úterý 6. kvìtna PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Muzikálová pohádka pro dospìlé. Divadlo J. Kašky od 

19:30 hodin.

sobota 10. kvìtna ZBRASLAVSKÁ OSMA - JARNÍ ÈÁST

Závod horských kol pro malé i velké. Starty od 14:00 v Boro-

vièkách.

nedìle 11. kvìtna TÝNEÈANKA

Vystoupení dechového orchestru k tanci i poslechu. Sál U pøí-

stavu od 15 do 18 hodin, vstupné dobrovolné. 

støeda 14. kvìtna PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Muzikálová pohádka pro dospìlé. Divadlo J. Kašky od 

19:30 hodin.

ètvrtek 15. kvìtna WORKSHOP

k mezigeneraènímu poznávání s pøednáškou MUDr. J. Cimic-

kého CSc. V ZŠ Hauptova od 8:15 hodin. 

pondìlí 19. kvìtna KONCERT ŽÁKÙ ZUŠ 

Obøadní síò Mìstského domu Zbraslav od 18.30 hodin.

nedìle 25. kvìtna DÌTSKÉ RYBÁØSKÉ ZÁVODY

Dopoledne na Malé øece, Zbraslav.

ètvrtek 29. kvìtna KONCERT ŽÁKÙ ZUŠ 

Husùv sbor Zbraslav od 18.30 hodin

sobota 31. kvìtna DÌTSKÝ DEN 

Hry a soutìže, pohádka, skákací atrakce, ukázky práce hasi-

èù, záchranné služby ASÈR, Mìstské policie, ètyøkolky, výstava 

Harley-Davidson a další pøekvapení. V areálu ZŠ Nad Parkem 

od 14:00 hodin.

sobota 7. èervna JÍLOVIŠTÌ-ZBRASLAV 

Jízda na historických velocipedù. Dopoledne program na Zbra-

slavském námìstí, vlastní Jízda s vrchu od 13:50 hodin.

ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Informace, pøíp. vstupenky: kulturní odd. ÚMÈ Praha-Zbraslav, 

U Malé øeky 3, tel. 257111801, kultura@mc-zbraslav.cz, www.

mc-zbraslav.cz/kultura.

Do Divadla J. Kašky lze rezervovat vstupenky on-line na www.

divadlozbraslav.cz.

ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Informace, rezervace, pøíp. vstupenky: 
kulturní odd. ÚMÈ Praha-Zbraslav, U Malé øeky 3, tel. 257 111 801, 

kultura@mc-zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura/.

Pøijímací zkoušky do Základní umìlecké školy 
ve Zbraslavi 
Zkoušky pro školní rok 2014/15 
se uskuteèní v termínu od 12. 5. do 23. 5. 2014.
• Pøijímáme dìti od 5 let na základì výsledkù talentové pøijímací zkouš-

ky.

• Do hudebního oboru (pøípravná hudební výchova, klavír, varhany, 

keyboard, zpìv, housle, harfa, kytara, zobcová a pøíèná fl étna, klari-

net, saxofon, pozoun, trubka, lesní roh, violoncello) se zájemci mohou 

pøihlásit každý den od 14,00 do 17,30 hodin. 

• Do výtvarného oboru úterý až ètvrtek od 14,00 do 17,00 hodin.

• Do taneèního oboru od 6. 5. do 28. 5. 2014, a to každé úterý od 

15.00 do 18.00 hodin a každou støedu od 13.00 do 15.00 hodin 

kromì 27. 5. (z dùvodu vystoupení taneèního oboru).

Informace na telefonu: 257922374

www.zuszbraslav.cz
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Øádková inzerce
Cena: 1 slovo = 1,- Kè, od tøiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kè. Za jedno slovo se považují i obecnì známé zkratky, telefonní èísla, linky, vícemístné èíslovky, zkrácená 

slova, nepoèítají se pøedložky. Inzerci pøijímá kulturní odd. ÚMÈ Zbraslav (U Malé øeky 3, budova knihovny), e-mail: kultura@zbraslav.cz. Platí se v hotovosti, pøípad-

nì fakturou. Pøi vyúètování poštou se pøipoèítává 10,- Kè. Nejnižší cena øádkového inzerátu je 20,- Kè vè. DPH.

Služby

 Jana Králová ze Zbraslavi, KADEØNICE 

s praxí, nabízí své služby u vás i u sebe 

doma. Tel. 723 315 627.

 OPRAVY TELEVIZORÙ v bytì (všechny 

znaèky,doprava na dílnu zdarma),instalace 

a propojení pøístrojù, antény, satelity. Mi-

lan Chroustovský 603442075 8-19 hod.

 LÍÈENÍ a PORADENSTVÍ v PÉÈI o PLEŤ 

(problematická, citlivá, suchá, mastná, 

akné, vrásky). První konzultace ZDARMA. 

Vizážistka a kosmetická poradkynì 

e-mail: radka.udrzalova@gmail.com 

tel: 602687405

 Provádím drobné instalatérské práce, 

Pavel Šebor 730 107 154.

 KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚÈETNICTVÍ, DPH, 

mzdy a roèní uzávìrky. zastupování na 

Finanèních úøadech, ZP a SP na základì 

plné moci a poradenství pøi jednání s nimi. 

Slušnost, serióznost. Ing. Studená, 

tel. 721 957 444.

 ZÁCLONY, ZÁVÌSY – prodej + šití, VZOR-

KOVNA – V Bílce 684 - Zbraslav, po a èt 

14 :00 – 16:00, po telefonické dohodì 

i jindy. Tel. 603 934 122. 

www.zaclony-lipovska.cz

 VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLE-

ZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže 

vzduchotechniky a reklam, demolice ko-

mínù, opravy, èištìní a nátìry fasád bu-

dov, støech a svìtlíkù, mytí prosklených 

ploch, kácení stromù postupným odøezá-

váním, zábrany proti holubùm, spárování 

panelových objektù, odstraòování snìhu 

a ledu ze støech…VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠE-

NÍ. PETR VLASÁK, tel: 737362865, 

www.na-lane.cz.

 Výmìna zipù, krácení délky a OPRAVY 

ODÌVÙ Zbraslav. Tel- 728561205.

 JDOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televi-

zory, DVD a Blu-Ray pøehrávaèe, domá-

cího kino a poèítaèe. To vše Vám levnì 

ZAPOJÍM a nastavím u Vás doma. POMO-

HU pøi výbìru nových pøístrojù. SESTAVÍM 

poèítaè dle vašeho pøání, u starších poèí-

taèù provedu opravy a èištìní, pøípadnì 

INOVUJI hardware a aktualizuji software, 

nastavím pøipojení k internetu a domácí 

síti. Nabízím pøevod zvukových záznamù 

z mgf. páskù, kazet, gramofonových de-

sek na CD èi do formátu mp3. Èeleda, 

tel.775 239 865

 KADEØNICKÝ SALON „M“ v Žitavské-

ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ 

i DÌTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.

 PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyøeším rychle, 

levnì a kvalitnì problémy s vaším po-

èítaèem i u vás. Sestavím PC, provedu 

opravy, instalace, odvirování, pøipojení na 

internet. Dlouholetá praxe. Vše se záru-

kou a dokladem. Praha - Zbraslav i okolí. 

737 409 677.

Rùzné

 NÁPRAVA DYSLEXIE, dyskalkulie (po-

tíže v matematice), douèím. Vlasáková, 

tel:604 466 892, www.problemdite.cz

 Pøivydìlejte si 5-15000 Kè ve volném 

èase. Práce z domu na vedlejší nebo hlavní 

èinnost.722442730.

 Pøivydìlejte si 5 - 15000 Kè ve volném 

èase. PRÁCE Z DOMU na vedlejší nebo 

hlavní èinnost. 723 692 788

 ZHUBNÌTE do léta, 605 724 804

 Kariéra z domu, 731 902 524

 Prodám krásný,slunný pozemek obdel-

níkového tvaru o rozloze 538 ètvereèních 

na Zbraslavi, v její klidné èásti. IS se nachá-

zejí na hranici pozemku. Více info a kon-

takt na: zahrada.zbraslav@seznam.cz

Zbraslavské noviny – Informaèní zpravodaj Mìstské èásti Praha-Zbraslav. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vycházejí 12× roènì, první pátek v mìsíci.
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SPONZOØI A PARTNEØI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

Pozvánka 
Dovolujeme si Vás pozvat na Mariánskou pobožnost ke kaplièce na Baních dne 17. kvìtna, tj. v sobotu, ve 14:30, tìšíme se na Vás. Kap-

lièka je opravená, freska je už 11 rokù obnovená, krásná, je to potìšení pro duši být v krásném prostøedí lesa a uvìdomit si, jaké poselství 

nám naši pøedkové touto drobnou sakrální stavbou z 19. století pøedali a obohatili naši krajinu.

Alena Hùlková
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