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Editorial: Nabité noviny
Vážení čtenáři, 

dubnových Zbra-
slavských novin se 
prodalo 1236 vý-
tisků, což je nejvíce 
od předvolebního 
vydání v září loňské-
ho roku. Navíc bylo 
zaznamenáno přes 
800 přístupů na in-

ternetové adresy, kde byly dubnové noviny 
volně ke stažení. V praxi to znamená, že 
nyní listují měsíčně Zbraslavskými novina-
mi přes dva tisíce čtenářů. Je to závazek 
do budoucna, aby Zbraslavské noviny, 
informační zpravodaj Městské části Pra-
ha – Zbraslav, byly stále atraktivnější, plné 
zajímavých a aktuálních informací.

I proto, v souladu s mými řádky v minu-
lém čísle, se bude červnové zastupitelstvo 
zabývat materiálem, který by měl dát fun-
gování Zbraslavských novin od září letoš-

ního roku nový modernější řád. Vzniknou 
pravidelné rubriky, které se zakotví na pev-
ných místech v novinách, bude sestavena 
skupina externích redaktorů, kteří budou 
plnit noviny atraktivními tématy na klíč. 
Samozřejmě nezmizí ani pravidelná servis-
ní část, kde jsou informace o bohatém 
kulturním, sportovním a společenském 
dění na Zbraslavi a v okolí. Vazbu na úřad 
a garanci toku čerstvých a ověřených in-
formací by mělo zajistit jmenování vedoucí 
sekretariátu úřadu do funkce odpovědné 
redaktorky Zbraslavských novin.

Pokud máte zájem podílet se na nové 
papírové i elektronické podobě našich no-
vin, sledujte červencové číslo, v něm bude 
zveřejněna výzva k nabídce spolupráce. 
Těším se na ni a přeji příjemné čtení červ-
nového čísla.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobča-

né, čistota, pořádek, 
péče o zeleň, to jsou 
bezesporu nejčastěj-
ší témata, o kterých 
diskutuji v souvislosti 
s naší městskou částí. 
Všichni dobře víme, že 
situace není zdaleka 
taková, jak by si každý 

z nás představoval. I proto s kolegy v radě 
a příslušných odborech již několik měsíců 
pracujeme na nastavení nového systému. 
Ano, systému, protože v minulých letech 
úklid naší městské části, pokud se vůbec 
prováděl, žádný systém neměl. Po zimě se 
zametl štěrk, když byla tráva na náměstí 
hodně vysoká, tak se posekala, ale také byly 
ulice a chodníky, kde se řadu let neuklízelo. 
Zejména v případě úklidu chodníků jsem byl 
šokován, že nebyl vůbec systémově řešen.

S cílem tento stav změnit jsou nastavová-
na pravidla, kde bude jasné rozdělení kom-
petencí, úkolů a odpovědnosti. Nebude se 
uklízet, jak to zrovna vyjde, zeleň se nebude 
udržovat jen tam, kde je prales nejviditel-
nější a obsluha nejsnazší. Vše bude jasně 
pasportizováno, aby bylo možno porovnat 
výsledky. Vím, že úklid a údržba veřejných 
prostranství není práce nijak vděčná, vždy se 
najde papír, přerostlý keř či psí pozornost, 
ale na první pohled musí být patrné, že 
Zbraslav je městkou částí, kde se o své okolí 
staráme a záleží nám na něm. Je to přitom 
záležitost nejen specializovaných firem, ale 
nás všech. Nechci po nikom, aby, jak to bý-
valo v mých školních letech, vzal v sobotu 
koště a šel zametat kolem školy a na hlavní 
ulici. Bohatě postačí, když přeparkujeme svá 
auta během blokového čištění a necháme 
na pokoji odpadkové koše po hokejových 
oslavách. Vše ostatní je pak povinností pla-
cených profesionálů, od kterých očekávám 
profesionální a viditelné výsledky.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi

Oznámení
Úřad městské části Praha - Zbraslav sděluje, 

že v pondělí 4. června 2011 bude úřad pro 
veřejnost uzavřen, včetně ÚMČ Praha – Ra-
dotín, odbor výstavby. Úřední den se přesou-
vá na čtvrtek 7. Června 2011.

FOTO měsíce: 
Zbraslavské jarmarky

V sobotu 14. května se na Zbraslavském náměstí a v jeho okolí konal první letošní Zbraslavský jar-
mark. Přestože z fotografie Pavla Lebedy lze velký zájem a přátelskou atmosféru vypozorovat a cítit, 
speciálně v případě jarmarku je lepší zažít vše na vlastní kůži. Ty nejbližší se konají v sobotu 4. června.

Zastupitelstvo 
13. 6. 2011

Poslední předprázdninové zasedání obec-
ního zastupitelstva se uskuteční v pondělí 
13. června od 17 hodin v Městském domě. 
Zasedání je veřejné a kompletní program 
a materiály k jednání budou uveřejněny na 
oficiálních stránkách úřadu www.mc-zbra-
slav.cz v sekci samospráva.

Nová úprava zeleně na Zbraslavi
Městská část Praha – Zbraslav rozhodla 

o změně režimu údržby zeleně ze součas-
ného, kdy kosení travnatých ploch a řez 
živých plotů zajišťoval především Odbor 
komunálních služeb Úřadu městské části 
Praha – Zbraslav, na nový, kdy údržba zele-
ně bude zajišťována dodavatelsky. Dne 20. 
dubna 2011 bylo vypsáno výběrové řízení 
na zakázku malého rozsahu na údržbu ze-
leně v katastrálním území Zbraslavi. Hodno-
tícím kritériem zadavatele veřejné zakázky 
byla ekonomická výhodnost nabídky. Doru-
čeno bylo šest cenových nabídek. Hodno-

tící komise na svém zasedání, po pečlivém 
prostudování doručených nabídek, vybrala 
společnost Prostor, a.s. S touto společností 
byla uzavřena rámcová smlouva pro letoš-
ní vegetační období na kosení travnatých 
ploch a stříhání živých plotů na pozemcích, 
které jsou v majetku městské části. Pevně 
věříme, že změna systému údržby zeleně 
povede k celkově lepšímu vzhledu Zbraslavi.

Bc. Martin Šilhán 
odbor místního hospodářství – 

životní prostředí
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Z jednání rady městské části  
od 27. 4. 2011 do 11. 5. 2011
Návrh přidělení bytů v DsPS

(Alexandra Klímová, Ing. Milan Vogl)
Rada na základě posouzení pořadí, pro-

vedených místních šetření a návrhu Komi-
se zdravotní a sociální a pro DsPS schválila 
uzavření nájemních smluv na 3 byty v Domě 
s pečovatelskou službou. Jedná se o směny 
bytů.

Přidělení podpory NO 
(Filip Toušek, Ing. Milan Vogl)
Rada projednala návrh grantové komise 

a rozhodla o přidělení podpory neziskovým 
organizacím takto:

Rodinné centrum PEXESO: 50.000 Kč
ASČR - Klas: 50.000 Kč
Junák – Uragan Zbraslav: 50.000 Kč
ČZS ZO Strnady: 35.000 Kč 
Podpora pro RC Pexeso a ASČR Klas musí 

být ještě schválena na nejbližším jednání za-
stupitelstva MČ.

Novostavba RD Pod Špejcharem
(Aleš Háněl)
Rada vyjádřila souhlas s předloženou projekto-

vou dokumentací novostavby RD v ul. Pod Špej-
charem. Jedná se o třípodlažní rodinný dům.

Záměr investic do bytových domů 
v roce 2011

Rada projednala návrh zamýšlených inves-
tic do bytových domů v roce 2011. Jedná 
se zejména o zateplení půdních prostor, sa-
nace a úprava základů, hydroizolace sklepa. 

Žádost o povolení prodeje
(Ing. Milan Vogl)
Rada projednala žádost pí. Duchoňové 

a nesouhlasila s povolením prodeje sezonní-
ho ovoce na Zbraslavském náměstí.

Rozšíření Mateřské školy Eliška
(Alexandra Klímová)
Rada projednala a schválila text výzvy 

k podání nabídek a výběr firem, které bu-
dou osloveny k dodání nabídky na realizaci 
akce: „Rozšíření Mateřské školy Eliška“.

Navýšení kapacity ŠD
(Pavel Synek)
Rada projednala a schválila navýšení kapa-

city školní družiny Základní školy V. Vančury 
o jednu třídu a hernu od 1. září 2012.

Duplicitní vlastnictví pozemků
(Alexandra Klímová)
Rada projednala vyrozumění od Katastrálního 

úřadu o existenci duplicitního vlastnictví k ně-
kterým pozemkům v k. ú. Zbraslav.  Na základě 
této informace doporučila zastupitelstvu sou-
hlasit s uzavřením dohody, na jejímž základě 
bude uznáno výlučné vlastnictví k těmto po-
zemkům ve prospěch manželů Markových.

Povolení Jízdy historických velocipédů 
(Pavel Synek)
Rada souhlasila s konáním XXVIII. roční-

ku Jízdy historických velocipédů dne 11. 6. 
2011 a s bezplatným poskytnutím části Zbra-

slavského náměstí pro tuto akci a zároveň 
souhlasila se spolupořadatelstvím na této akci.

Výběrového řízení na poskytování 
zajištění pečovatelské služby

(Alexandra Klímová)
Rada vyhlásila výběrové řízení na poskyto-

vání účelové dotace k zajištění pečovatelské 
služby pro obyvatele s trvalým pobytem na 
území MČ Praha – Zbraslav a zároveň schválila 
výzvu k podání nabídky a seznam uchazečů.

Výběrové řízení - zdroj tepelné energie
(Aleš Háněl)
Rada vyhlásila výběrové řízení na dodávku, 

proinvestování a provozování zdroje tepelné 
energie založeném na tepelných čerpadlech 
systém vzduch - voda v ZŠ ul. Nad Parkem 
a schválila text výzvy.

Údržba veřejné zeleně
(Aleš Háněl)
Rada prostudovala zprávu komise pro 

otevírání obálek a výběr dodavatele v rám-
ci výběrového řízení na dodavatele slu-
žeb „Údržba veřejné zeleně ve správě MČ 
Praha - Zbraslav“ a vybrala nabídku spo-
lečnosti Prostor, a.s., s nabídkovou cenou 
1 077 344,70 Kč včetně DPH.

Ukliďme Zbraslav 2011
(Aleš Háněl)
Rada souhlasila s podporou dobrovolnické 

akce „Ukliďme Zbraslav 2011“ pořádanou 
dětským oddílem Kajmani dne 21. 5. 2011, 
se zapůjčením služebního vozu Tranzit 
a s umístěním a odvozem dvou velkoobje-
mových kontejnerů ÚMČ a jednoho kontej-
neru do lokality Lahovičky.

Změny  
v cestovních dokladech dětí

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny 
státy Evropské unie, nebude možné do cestov-
ního dokladu rodiče zapisovat údaje o dětech.

Upozorňujeme tímto na změnu zákona o ces-
tovních dokladech, dle které nebude možné 
od 1. 07. 2011 provádět zápisy dětí – občanů 
mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů 
ani provádět změny těchto zápisů (změna jmé-
na, příjmení zapsaného dítěte). Od tohoto data 
občan mladší 10 let, který bude cestovat spolu 

s rodičem a nebude zapsán v jeho cestovním 
dokladu, musí mít vlastní cestovní doklad. Ob-
čan mladší 10 let cestující do zahraničí bez rodi-
če, v jehož cestovním dokladu je zapsán, musí 
mít vlastní cestovní doklad.  

Do cestovního dokladu rodiče lze zapsat 
údaje o dítěti - občanu mladším 10 let pou-
ze do 30. 6. 2011. Platnost všech zápisů 
dětí v cestovním dokladu rodičů končí dne 
26. 6. 2012. Tímto cestovním dokladem je 
cestovní pas, diplomatický pas, služební pas 
a cestovní průkaz. Cestovní průkaz vydává 
zastupitelský úřad občanům např. při ztrá-
tě, odcizení cestovního pasu pro jednotlivou 
cestu – návrat do České republiky.  

Doporučujeme všem, kteří plánují cestu do 
zahraničí, aby s dostatečným časovým před-
stihem zkontrolovali platnost svého cestovní-
ho pasu. Kapacita zařízení pro podání žádosti 
o vydání cestovního pasu se strojově čitelnou 
zónou a s biometrickými prvky je omezená, 
rychlost systému pracovnice oddělení cestov-
ních dokladů nemá možnost žádným způso-
bem ovlivnit. Pořízení fotografického zázna-
mu obličeje malých dětí je časově náročné.

Oddělení evidence obyvatel a osob-
ních dokladů ÚMČ Prahy 16 má od 1. 
5. 2011 rozšířené úřední hodiny:

pondělí a středa:
8.00 – 12.00,13.00 – 18.00 hod.

úterý a čtvrtek:
8.00 – 12.00, 12.30 – 14.00 hod.

pátek:
8.00 – 12.00 hod.

Po uzávěrce:

Ústavní soud rozhodl -  
budova úřadu už zase 
není Zbraslavi

Od roku 2006 probíhal soudní spor 
o vlastnictví budovy, ve které sídlí úřad MČ 
Praha - Zbraslav na Zbraslavském náměs-
tí 464. Rozhodnutím Městského soudu 
v Praze z roku 2009 bylo potvrzeno vlast-
nictví Zbraslavi. Díky tomu mohly být zahá-
jeny přípravy na rekonstrukce, aby byl úřad 
uveden do souladu s platnými normami, 
třeba aby měl bezbariérový přístup. 

Jako blesk z čistého nebe přišel neoče-
kávaně rozsudek Ústavního soudu, který 
všechna rozhodnutí soudů nižších in-
stancí zrušil, a tím pádem je mnohaletá 
soudní pře opět na začátku a budova je 
ve vlastnictví soukromé osoby. „Samo-
zřejmě jsme ihned začali podnikat kroky 
k opětovnému prokázání vlastnictví, nic-
méně je to komplikace, která mj. zne-
možňuje v tuto chvíli úřad lépe zpřístup-
nit občanům. Závažnou situaci jsme začali 
v různých variantách okamžitě řešit,“ řekl 
k celé kauze starosta Zbraslavi Aleš Háněl.
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Osvobodili nás Francouzi
Po několika letech vlála u pomníčků obětí 

konce 2. světové války opět i francouzská 
vlajka. Děje se tak na počest francouzské-
ho generála Pina, jehož výzvědná jednot-
ka odzbrojila během květnového povstání 
v roce 1945 jednotku SS, která byla v zám-
ku, čímž prakticky osvobodili Zbraslav. 
„Jsem rád, že se mi v roce 2005 podařilo 
na velvyslanectví v Paříži s generálem Pi-
nem osobně setkat. Bylo to při příležitosti 
předání čestného občanství, kterým jsme 

mu tehdy symbolicky za celou Zbraslav 60 let po válce řekli Merci!,“ vzpome-
nul na setkání s válečným hrdinou starosta Zbraslavi Aleš Háněl.

Generál Paul Pin

IN
ZE

RC
E:
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Ráda bych se s vámi podělila  
o velice příjemný zážitek

V době, kdy je Zbraslav plná otázek kolem jediné neziskové organiza-
ce, je opravdu příjemné a uklidňující zjistit, že existují i další sdružení, kte-
rá jsou schopná zorganizovat skvělou akci pro všechny zbraslavské děti.

Tou akcí bylo sobotní předškolácké řádění, na kterém se, dle mého 
odhadu, sešlo postupně několik set dětí s rodiči. Přemýšlela jsem, co je 
k zorganizování takové akce třeba, a zde jsou má zjištění: Grant MČ 

Zbraslav ve výši 5000 Kč, příspěvky rodičů dětí z organizujících školek, 
příspěvky dobrovolníků, celodenní nasazení pracovnic organizujících 
školek a rodičů dětí. A co je výsledkem: především spousta nadšených 
dětí, krásné odpoledne plné soutěží, tančení, skákání na skákacím hra-
dě, občerstvení, zmrzliny, balónků a dárečků. Díky, že to jde i jinak.

Jana Dvořáková

Poděkování
Vážená redakce, dovolte mi touto cestou poděkovat paní ředitelce 

Meisnerové a jejímu týmu za realizaci letošního předškoláckého řádění. 
Této akce jsme se s dětmi zúčastnili již podruhé a opět s velkým nadše-
ním. I přes horké „letní“ počasí děti nadšeně plnily úkoly a řádily.  Je až 
neuvěřitelné, že lze v dnešní době zorganizovat akci s tolika aktivitami 
a dárky bez výběru vstupného. Ještě jednou moc děkujeme.

spokojená matka

MŠ MATJUCHINOVA

PŘIJME

KVALIFIKOVANOU UČITELKU

NA CELÝ ÚVAZEK

OD ZÁŘÍ 2011

INFORMACE U ŘEDITELKY 

TEL.: 606 851 608

ZVEME VÁS NA

„MALOU MÁJOVOU POHÁDKU“

11. ČERVNA 2011 OD 15:00 HOD

DIVADLO J. KAŠKY

UČINKUJÍ DĚTI  
MŠ MATJUCHINOVA,  

DĚTSKÝ SBOR „ZPĚVÁČEK“.
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Na bicyklech za historií i budoucností
XXVIII. ročník „Jízdy s vrchu“ startuje druhou sobotu v červnu
Máte doma jízdní kolo? S největší pravděpodobností by se alespoň jedno našlo v každé zbra-
slavské domácnosti. Není se vůbec co divit - vždyť tradice „velocipédistů“ je tady více než 
stoletá a okolní terény k jízdě podél Vltavy, Berounky či v brdských lesích přímo vyzývají. Jak 
roste počet kolařů již od nejútlejšího mládí až po skutečné veterány, přibývají i cyklistické 
stezky a naše městská část stejně jako pražský magistrát je poslední roky všemožně podporují.

 Vždycky tomu ale tak nebylo. Po Praze se 
velocipédy z počátku směly jen vodit. Ani 
Zbraslav nebyla výjimkou, mohli tu jezdit jen 
členové ČUJV – České ústřední jednoty veloci-
pedistů - podle platného řádu, a to jen tehdy, 
byli-li vyzbrojeni odznakem jednoty, legitimací 
a číslem velocipédu. Kdo nebyl členem ČUJV, 
měl smůlu. Musel seskočit z kola a potupně 
jej tlačit. Kdo chtěl zůstat v sedle, musel dbát 
předpisů, vydaných úřadem města Zbraslavi 
dne 15. května 1889: „ Jízda městem musí 
býti pomalá, ne rychlá, zejména na místech 
následujících a) od špýcharu až k hostinci p. 
Zemana b) ulicí nábřežní, potažmo z náměs-
tí k Velké Hospodě není naprosto pro příkrý 
svah cesty dovolena jízda na velocipédech, 
jelikož zde nebezpečí těla možným jest. Na 
nábřeží, hlavně ale v stromořadí tamtéž nově 
upraveném, sloužícím ku pohodlí obecenstva, 
nedovoleno taktéž jeti bicyklem, jelikož zde 
frequence obecenstva nejhojnější bývá...“

Cyklistům tenkrát nezbývalo, než hledat cesty 
mimo města a obce. Například smíchovští nad-
šenci, kteří již v roce 1880 založili klub, úředně 
stvrzený počátkem roku 1881, mířili pochopi-
telně nejprve podle vody směrem na Zbraslav 
a odtud dál, táhlým stoupáním na horu Cuk-
rovou. Poté z mírného kopce pohodlně dorazili 
do Jíloviště. Byla to ideální trasa na odpolední 
nedělní, lež dobrodružnou vyjížďku. Při četbě 
jejich starých kronik o tom, jak v zapadajícím 
slunci cyklisté v Jílovišti chystali své stroje k ná-
vratu, na vás dýchá adrenalin i dnes. Někteří 
zapalují petrolejové lampy, aby je pak nasadili 
na hřídel předního kola, jiní nabíjejí bambitku, 
jíž by plašili neurvalé psy, někdo kontroluje bič 

na psa, připevněný držákem k vidlici předního 
kola. Všichni se postupně vyhoupnou do sedel 
a šest desítek mužů míří ku Praze. V čele pra-
porečník s bohatě zdobenou zástavou. Stroje 
seřazeny za sebou, je slyšet jen tlumený hovor 
a svist kol, jak nabírají rychlost na lesní pěšině 
směrem dolů na Zbraslav. Petrolejky se houpají 
a šlehají svým světlem kolem do černého lesa. 
Běda, sesmekla-li se někomu guma z ráfku 
nebo padl-li který jezdec na vlhkém kameni...

Zachovaly se také jen o něco mladší záznamy 
o původním Českém klubu velocipedistů Zbra-
slav, který byl ustanoven 30. listopadu 1896. 
První schůze se konala v hostinci „U Vejvodů“ 
a zúčastnilo se jí 19 členů. Členské příspěvky 
obnášely 1 zlatý při zápisu a dalších 20 krejcarů 
každý měsíc…Klub byl sice členy rozpuštěn ješ-
tě za Rakouska-Uherska v roce 1910, ale jeho 
bývalí členové pořádali výlety do okolí i po vzni-
ku Československa: Jílové, Štěchovice, Mníšek, 
ale i Příbram, Písek…Po roce 1930 se stopa po 
aktivitách zbraslavských cyklistů ztrácí a historie 
se uzavřela až na přelomu padesátých a šede-
sátých let, kdy se naposledy jezdily, jinými praž-
skými kluby i Jednotou velocipedistů pořádané, 
závody do vrchu. Až opět na jaře roku 1984 si 
na popud zbraslavského rodáka Jaroslava Vož-
niaka skupina jeho přátel obstarala stará jízdní 
kola a uspořádali hapenning. Už ne do vrchu, 
jak velela tradice velocipedistů, kteří do té doby 
absolvovali stejnou soutěžní trasu jako auto-
mobily - jejichž historii oživují stejné závody 
začátkem září i dnes - nýbrž pěkně z kopce, 
a bez jediného šlápnutí! To ovšem v rovinkách 
kolem dnešních prodejen Lidl a Albert není 
pro těžká, historická kola bez převodů vůbec 

jednoduché! Prvního ročníku se zúčastnilo šest 
jezdců a dvě jezdkyně a loňského XXVII. roční-
ku to bylo rovných šedesát jezdců, samozřejmě 
v historických kostýmech. 

Podařilo se tak vzkřísit jednu z tradic, která je 
stále populárnější, a současný VBC Zbraslav má 
věru na co navazovat! V sobotu 11. června je 
kromě populární jízdy z Baní přes Zbraslavské 
náměstí až na nábřeží U Malé řeky připraven 
i další pestrý program, jako je ukázka histo-
rických vysokých kol, dvoukol, vojenských kol 
či invalidní tříkolky. Zlatým hřebem programu 
bude světová premiéra skupinových rejů zbra-
slavského klubu. Živá hudba pak v restauraci 
„U Přístavu“ zahraje příznivcům cyklistiky k po-
slechu i k tanci. Samozřejmě nebude chybět ani 
občerstvení, ani diplomy a ceny pro nejlepší, 
nejstarší a nejmladší krasojezdce a nejlepší ex-
ponáty. V prodeji budou suvenýry s cyklistickou 
tématikou z chráněné dílny tělesně postižených 
spoluobčanů. A protože cyklističtí veteráni ne-
znají pocit únavy, chystají na následující neděli 
12. června hned po ránu výlet historických kol 
ze Zbraslavi na Karlštejn, ke kterému se určitě 
opět přidají i mnozí další veteráni z obdobných 
klubů Čech a Moravy. Možná je při vaší vyjížď-
ce na kolech na jedné z nejhezčích cyklostezek 
v okolí Prahy také potkáte!

Mikuláš Buleca
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Sobota 11. 6. 2011
OFICIELNÍ PROGRAM NA ZBRASLAVSKÉM NÁMĚSTÍ A V RESTAU-

RACI U PŘÍSTAVU (v ulici U Malé řeky) 
08:00 – 10:00 

(po dohodě s organizátory dříve i později, tzn. kdykoli až do sa-
mého startu Jízdy) 

Prezentace neboli zapsání účastníků jízdy na startovní listinu na 
náměstí. Prvních sedmdesát pět zapsaných startujících obdrží darem 
unikátní kovový odznak a všichni pak plakát letošního ročníku jízdy!

Poznamenání: K účasti aktivní v jízdě elegance a jubilejní jízdě s vr-
chu jsou uctivě zváni pouze jezdci na strojích o stáří třiceti let a více, 
či na jejich replikách věrně vyvedených, vybaveni přiměřeným dobo-
vým oděvem! Výjimek nebude možno připustiti! 
09:00 – 13:00 

Burza historických velocipédů, jejich součástí a doplňků na náměs-
tí, aneb to, o čem léta sníte a po čem toužíte, zde za ceny mírné 
(možná) k mání bude. 
10:00 – 10:05 

Slavnostní zahájení programu na náměstí. 
10:10 – 10:35 

Reje, aneb světová premiéra skupinové krasojízdy na jízdních ko-
lech na náměstí. 

Jako zlatý hřeb tohoto ročníku se představí se svojí po dlouhé mě-
síce tvrdě zkoušenou uměleckou vložkou členové klubu. 
10:40 – 11:00 

Ukázka zajímavých a kromobyčejných velocipédů ze sbírek členů 
Clubu na náměstí. 
11:05 – 11:25 

Jízda elegance účastníků na náměstí. 
Poznamenání: Ctěné obecenstvo bude mít možnost, dle svého 

laskavého uvážení, hlasovati a oceniti tak půvab, šarm a eleganci 
účastníků, účastnic a jejich strojů. 
11:30– 11:45 

Společné foto účastníků u pomníku na náměstí. 
11:45– 13:00 

Přestávka na občerstvení, kterou účastníci Jízdy využijí ke zdolání 
kopce z cíle na start. 
13:00 – 13:40 

Jízda s vrchu dolů. 
Poznamenání: Start - Na Baních / Cíl - U přístavu (ulice U Malé řeky). 

V zájmu zachování životů a zdraví jezdců i ctěného obecenstva nebude 
ani letos soutěženo na čas, šlapati je však možno dle laskavého uvážení. 
15:00 – 15:45 

Vyhlášení výsledků jízdy elegance a závěrečná veselice pro veřej-
nost U přístavu. 

Předání rozličných cen, upomínek a vyznamenání vítězům proběh-
ne na zahrádce restaurace U přístavu. Ceremonie bude doprovo-
zena a následována hudební produkcí osvědčených matadorů ze 
skupiny, která zahraje všem přítomným, ni toliko oceněným. Další 
překvapení nejsou vyloučena.

Neděle 12. 6. 2011 
TRADIČNÍ VÝLET NA HRAD KARLŠTEJN, TENTOKRÁT OPĚT S PIK-

NIKEM U ŘEVNIC 
09:00 

Odjezd výletníků na Karlštejn z náměstí Zbraslavského 
Kdo se pikniku u Řevnic účastniti chce, nechť si s sebou vezme jídla 

a pití co hrdlo ráčí a to jak pro sebe, tak případě i drobnému pohoš-
tění ostatních účastníků. Pro ty, kteří se nechtějí, či nemohou, na 
louku se zásobami plahočit, bude v místě startu péčí organizátorů 
přistaveno proviantní vozidlo. 
10:30 – 11:30 

Piknik na louce u Řevnic 
Místa konání bude jest možno dosíci po odbočení vpravo za mos-

tem mezi Lety a Řevnicemi. Louka se nachází na dohled od mostu 
mezi cyklostezkou a břehem řeky Berounky. 
12:30 – 12:45 

Společné foto na nádvoří královského hradu Karlštejna 
13:00 – 14:30 

Oběd v restaurantu Pod Dračí skálou v podhradí hradu Karlštejna 
Pro dorazivší účastníky jest místo u stolů rezervováno a hojnost 

pití i jídla zajištěna. 
15:30 – 24:00, možná i později… 

Předpokládaný dojezd účastníků do jejich nocležišť…
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Lahovické události v květnu 1945

Dne 7. května si lahovičtí občané připomněli u pomníků padlých pa-
mátné, avšak pro Lahovice velice smutné události roku 1945.

V tu dobu 6. května 1945 vyrazila na pomoc německým okupan-
tům v Praze od Hradištka směrem ku Zbraslavi tanková divise SS 
v počtu 4500 mužů, která v dopoledních hodinách Zbraslav obsa-
dila.

Přes vážnost celé situace se lahovičtí rozhodli hájit most přes Beroun-
ku a tím zastavit nebo alespoň zpomalit postup Němců ku Praze.

V nerovném boji o Lahovický most v dopoledních hodinách 7. 
května byly ztráty na životech na obou stranách. Hrstka obránců 
mostu byla však nucena své postavení v odpoledních hodinách 
opustit, neboť dělostřelecký útok byl drtivý. Poté vnikl nepřítel obr-
něnými auty a tanky do obce a nastalo pravé běsnění. Nacisté se 
mstili za své ztráty a zpomalení postupu na Prahu na bezbranném 
obyvatelstvu. V rukou nacistů byly Lahovice až do pozdních večer-
ních hodin 9. května, kdy nepřítel před blížící se Rudou armádou 
ustoupil směrem na Dobříš.

V bojích na barikádách a následně při mučení a vraždění bezbran-
ného obyvatelstva v obci zahynulo celkem 41 lahovických občanů, 
3 vládní vojáci a 16 vojáků Vlasovy Osvobozenecké armády.

Následný sled události ukázal, že velké oběti malé obce nebyly mar-
né, neboť nepříteli se již nepodařilo proniknout včas do Prahy od jihu.

Vlastního pietního aktu se zúčastnilo přibližně 70 dospělých a dětí, 
kteří svojí účastí a květinami uctili památku svých spoluobčanů.

Slavnostní projev, ve kterém připomněl výše uvedené události, pro-
nesl starosta Městské části Praha - Zbraslav Ing. Aleš Háněl, MBA.

Věnce za Městskou část položili pan starosta a členka rady Mgr. 
Soňa Hasenkopfová, za Asociaci poškozených povodní paní Marie 
Pelikánová a paní Alena Květová, která na závěr poděkovala pří-
tomným za účast na tomto pietních aktu.

Ing. Stanislav Žufníček

Květnové uctění památky obětí  
osvobození Československa

Je tradicí, že v květnových dnech si občané 
nejenom ve Zbraslavi, ale i v celé republice 
vzpomenou alespoň symbolicky na ty, kteří po-
ložili životy za druhé světové války za osvoboze-
ní naší republiky od nacistické nadvlády, která 
terorizovala, mučila a zabíjela civilní obyvatel-
stvo jakéhokoliv věku, národnosti a pohlaví.

První uctění památky proběhlo v sobotu 7. 
května odpoledne u památníku v Lahovič-

kách a zúčastnili se ho místní občané, hosté, 
ale i ti, kteří zde již nebydlí. Po státní hymně 
přítomné přivítala radní S. Hasenkopfová, 
která následně předala slovo panu starosto-
vi A. Hánělovi. Ten hovořil o zrůdnostech, 
které v posledních dnech války páchali 
nacisté v Praze a okolí. Po položení věnců 
a kytic k pomníku si občané v malých sku-
pinkách nostalgicky zavzpomínali.

Následně 8. května byly položeny panem 
starostou A. Hánělem a radní S. Hasenko-
pfovou věnce k pomníku na Zbraslavském 
náměstí a k pomníku u Husova sboru. Pa-
mětník, který prošel koncentračním tábo-
rem, si po položení věnců posteskl, že lidé 
rychle zapomínají na utrpení, které prožili 
miliony lidí za druhé světové války.

Josef Kožíšek
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Komunikace Výtvarnická s novým povrchem
Rozpočet hlavního města Prahy byl schválen, ale finance určené 

odboru městského investora na akce tzv. TV Zbraslav, bychom zde 
hledali zbytečně. Z těchto prostředků hradí hlavní město Praha, jako 
vlastník komunikací vodovodů a kanalizací, všechny velké liniové 
stavby technické vybavenosti. Náklady na takto rozsáhlé stavby 
mnohdy převyšují rozpočet naší městské části na celý rok. 

Proto bylo rozhodnuto, že MČ Praha – Zbraslav jako správce míst-
ních komunikací na Zbraslavi provede alespoň úpravu povrchu ko-
munikace v ulici Výtvarnická. Tato ulice dlouhá léta doplácela na ne-
dokončené povrchy po výstavbě kanalizace a vodovodu a potýkala 
se tak s velkou prašností s nemožností strojního úklidu a velkým 
počtem výtluků na 400 metrovém úseku. Pokládkou 5cm asfalto-
vého povrchu a výškovou úpravou všech povrchových znaků tak 
koncem května došlo k vylepšení tohoto stavu. Doufejme, že se 
v dalších letech najde dostatek financí na kompletní rekonstrukci 
včetně dešťové kanalizace a to nejen v této ulici.

Štěpán Vacek, DiS. 
vedoucí odboru místního hospodářství

Jak na tom jsme aneb „Svojsíkáč“ 2011
Kde dnes může vedoucí oddílu skautů a skautek zjistit, jak jeho 

jednotlivé družiny fungují, zda dokáží spolupracovat a zda umí využít 
skautskou praxi pro život? Jednou z možností je zúčastnit se Svojsíko-
va závodu, tj. závodu skautů a skautek, který se koná jednou za dva 
roky a právě výše uvedené velmi dobře testuje. Letošního základního 
kola, které proběhlo v neděli 15. 5. u Vraného nad Vltavou, se zú-
častnilo 14 hlídek (jinými slovy 74 dětí) z okresu Praha západ, mezi 
nimi i dvě dívčí a dvě chlapecké hlídky z našeho střediska.

Závod probíhal za nevlídného počasí, avšak žádná družina jej nevzda-
la. Na devíti stanovištích si účastníci mohli vyzkoušet třeba převedení 
handicapovaného kamaráda (chlapci vozíčkáře, dívky nevidomou) přes 
nízkou lanovou lávku za použití sedáků a své fantazie, administrativně 
připravit družinový výlet, poskytnout 1. pomoc zraněnému cyklistovi, 
zakročit při šikanování mladšího dítěte výrostky nebo přesvědčit neuvě-
domělého občana, aby nepálil odpadky, ale třídil je.

Do vyššího krajského kola, které proběhne 17. – 19. 6. v Čáslavi, 
postoupily kromě dvou dalších družin naše Vlaštovky, které se umísti-
ly na 2. Místě, a Medvědi, kteří postupují z 3. místa. Držte jim palce!

Eva Schiebelová 
(hlavní rozhodčí závodu)

Skoro střediskový letní tábor Uraganu

Většinou o letních táborech informujeme v ZN až po jejich skonče-
ní, letos však uděláme výjimku. Po několika letech totiž připravujeme 
tábor pro více oddílů najednou než obvykle. Oddíl skautů by letos 
rád vyzkoušel, jaké je to tábořit na vlastní pěst, a tak se vedoucí vlčat, 
světlušek, skautek a roverů dohodli, že zrealizují velký společný tábor. 

Kolik nás tam bude? K dnešnímu dni máme přihlášených 22 světlu-
šek a 17 vlčat, což jsou děti ve věku od sedmi do jedenácti let. Dále 
14 skautek, čili děvčat ve věku od dvanácti do patnácti let. Doprovodí 
nás „starší páky“ z roverského kmene, jejichž přesný počet dosud 
není znám. Připočtěte k tomu několik vedoucích a máte čtrnáctiden-
ní tábor pro cca 70 lidí. Takhle velký tábor jsme naposledy organi-
zovali v roce 2001 na břehu rybníka Velká Holná v jižních Čechách. 
Tento rok jedeme tábořit v červenci poblíž obce Oslí v okresu Příbram.

Veškerý materiál si povezeme sami. Jedeme na „zelenou louku“, 
což znamená, že si letos celý tábor sami postavíme. (V této souvis-
losti se chystáme požádat rodiče o pomoc, zejména silné tatínky, 
protože každá ruka navíc bude třeba.) 

V současné době řešíme otázky související se splněním všech norem 
podle hygienické vyhlášky o zotavovacích akcích a samozřejmě paralelně 
pracujeme na tom nejdůležitějším: na programu. Skautky budou mít ten 
svůj od vlčat a světlušek oddělený, nicméně chystáme i společné akce.

Na letošní tábor jsme velmi zvědaví, těšíme se na něj a doufáme, 
že se povede. Ostatně reportáže a fotky si budete moci jako každý 
rok přečíst a prohlédnout v zářijových Zbraslavských novinách nebo 
dříve na webových stránkách střediska (http://uragan-zbraslav.cz/).

Eva Schiebelová 
   (zástupce vedoucího tábora)
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Kalendář zbraslavských akcí
sobota 4. června ZBRASLAVSKÉ JARMARKY

Farmářský trh na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 12:00 hodin.

sobota 11. června JÍLOVIŠTĚ - ZBRASLAV
XXVIII. ročník jízdy na historických velocipedech. Od 
10:00 program na Zbraslavském náměstí, ve 13:00 start jíz-
dy z Baní.

pondělí 13. června KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Husův sbor od 19:00 hodin.

15. června – 29. září ILUSTRACE K OBLÍBENÉ KNÍŽCE + 
HRAČKY Z VAJÍČEK

Výstava dětských prací z výtvarné soutěže místní knihovny 
o oblíbené hračky z vajíček Kinder. Výstavní síň Městského 
domu ve výpůjční době knihovny.

sobota 18. června ZBRASLAVSKÉ JARMARKY
Farmářský trh na Zbraslavském náměstí od 8:00 do 12:00 hodin.

sobota 18. června SLAVNOSTI SLUNCE + KELTSKÉ SLAVNOSTI
V areálu ZŠ Nad Parkem od 13:00 hodin.

sobota 18. června MALÁ ZBRASLAV 
Výběrová přehlídka na národní přehlídku jednoaktových her 
KAŠKOVA ZBRASLAV 2011. Divadlo Jana Kašky.

sobota 25. června SPORTOVNÍ DEN
K oslavám 100. výročí fotbalu na Zbraslavi. Celodenní pro-
gram na hřišti SK Zbraslav.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Informace, rezervace, příp. vstupenky: 

kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel. 257 111 801, 
kultura@zbraslav.cz, www.mc-zbraslav.cz/kultura.
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Dopisy čtenářů
Ve stálé rubrice, plnící do určité míry roli diskus-

ního fóra, jsou uveřejňovány politické komentáře, 
polemiky a příspěvky týkající se svým obsahem 
místní komunální politiky. Posílat je mohou po-
litické strany a uskupení, zastupitelé i občané. 
Rubrika navazuje na sekci Zbraslavských novin 
„Předvolební jarmark“ a přebírá její pravidla.

Rozsah jednoho příspěvku by neměl pře-
sáhnout 2000 znaků včetně mezer (MS 
Word-nástroje-počet slov), delší texty mo-
hou být zveřejněny pouze v této délce. Re-
dakce si vyhrazuje právo je krátit od konce 
na daný rozsah i bez souhlasu autora. Rub-
rice bude věnována maximálně jedna stra-
na novin, v jednom čísle tedy mohou vyjít 
maximálně 3 příspěvky (z toho ne víc než 
jeden od stejného autora). Příspěvky budou 

otiskovány v pořadí, v jakém došly do re-
dakce (elektronicky na noviny@mc-zbraslav.
cz nebo přes podatelnu MČ Praha-Zbraslav). 
Rozhodující je datum a čas. V případě pře-
visu budou příspěvky zveřejněny podle do-
šlého pořadí v následujících číslech. Redakce 
si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky ob-
sahující urážky, osobní napadání nebo vul-
garity a dále příspěvky anonymní nebo bez 
zpětného kontaktu.

Výzva
Vyzývám touto cestou starostu a vedení 

obce, aby se přestali zabývat současnou 
emočně vypjatou situací spojenou s ukonče-
ním nájmu rodinného centra Pexeso v jeho 
dosavadních prostorech a zabývali se čin-
nostmi, pro které byli v podzimních komu-
nálních volbách jako zástupci města zvoleni. 

Jsem toho názoru, že každý má řešit své pro-
blémy. Problémem obce je (mimo jiné) dlou-
hodobý nedostatek volných míst v mateřských 
školách. Zajišťování předškolního vzdělávání 
je jedním z úkolů, které má podle mne obec 
plnit. Konečně to vypadá, že se nové vedení 
obce hodlá touto problematikou zabývat, 
a tak si nepřeji, aby své síly plýtvalo na emoč-
ní a do jisté míry mediální válku s právnickou 
osobou, která si má své záležitosti řešit sama 
a nežádat, aby to za ni vyřešila obec.

Dostal se mi do rukou leták společnosti Pexe-
so, ve kterém se její ředitelka dotazuje, zda je 
nutné zlikvidovat (ano takhle přesně je to tam 
pojmenováno) potřebné organizace, aby moh-
ly fungovat jiné. Pokud to je třeba rozhodnout 

takhle natvrdo a pokud přijmu tvrzení, že výpo-
věď z dosavadních prostor je pro Pexeso sku-
tečně likvidační, a na druhou stranu postavím 
„organizaci“ mateřskou školku, tedy službu, 
kterou zajišťuje a poskytuje obec a o jejíž po-
třebnosti jistě nikdo nepochybuje, tak musím 
natvrdo říct, ano, je to třeba! Dostatečný počet 
míst v mateřských školkách Zbraslav prostě mít 
musí, bez toho se neobejde.  

Krom toho je mimo jakoukoliv pochybnost, 
že si realizační tým Pexesa s problémem nájem-
ného poradí, jen již to pro ně nebude tak neu-
věřitelně výhodné, jako bylo dosud. Na druhou 
stranu ale při běžném nájmu nebudou muset 
vynakládat žádné finance na opravy a údržbu 
prostor, protože to je povinností pronajímatele, 
takže jim odpadnou (soudě dle jejich vlastního 
vyúčtování) poměrně vysoké náklady, které 
bude možno použít na nájemné. Jako napros-
tou nehoráznost považuji v letáku uvedenou 
nabídku právní a jiné pomoci k tomu, aby ma-
teřská škola provozovaná obcí zůstala ve své 
současné budově za komerčních podmínek 

a Pexeso tak mohlo zůstat v jeho současných 
prostorech za naprosto směšně nízké nájem-
né. Tedy aby obec platila komerční nájemné 
a právnická osoba s obcí nijak nesouvisející pla-
tila obci zcela symbolickou částku. Domnívám 
se, že tato myšlenka musela ředitelce Pexesa 
snad nějak nechtěně vyklouznout, že toto ve-
řejně nemohla chtít prezentovat.

Žádám tedy osoby ve vedení obce, aby na 
neustálé útoky a petice a jiné vydírající aktivity 
přestaly reagovat, aby soustředily svou energii 
na práci pro obec (a ne pro řadovou právnic-
kou osobu), protože situace s mateřskými ško-
lami na Zbraslavi je tak dlouho zanedbávaná, 
že bude i tak nesmírně náročné během jed-
noho volebního období vůbec něco napravit.

Závěrem bych krátkou výzvu také chtěla 
adresovat občanům Zbraslavi. Nechci, abys-
te se museli přidat na jednu nebo druhou 
stranu, nechci, abyste se museli někam po-
depsat, chci, abyste se nad tím zamysleli!

Kateřina Štěpánková

Veřejné komunikace, chodníky, zeleň
Konečně jsem se odhodlala napsat o tom, co 

mě tíží. Narodila jsem se na Zbraslavi a Zbra-
slav mám ráda. Chci se zeptat, zda jsou něja-
ké možnosti získat pro zkrášlení obce peníze 
z evropských fondů nebo jiných zdrojů. Mrzí 
mě zanedbanost chodníků a veřejných komu-
nikací, stav zeleně a vzhled náměstí. Je to jistě 
těžké, ale určitě jsou nějaké možnosti. Jezdíme 
do východních Čech, vesničky a města jsou 
v pořádku, a to nejen ta větší -  Trutnov, Police, 
Úpice atd., ale například bývalé hornické měs-
tečko Rtyně v Podkrkonoší, ale i Lipence tady 
u nás mají komunikace a chodníky v pořádku.

Náměstí je vždy vizitkou města a to naše je 
zanedbané. Nejhorší situace je stav vozovky 
podél bývalého pivovaru. Na rohu, naproti 
lékárně je jediný příchod do zámecké zahra-
dy. Je tam propadlá část pro chodce. Pře-
rušovaná čára, oddělující vozovku a prostor 
pro chodce, končí a dále je jen propad asfal-
tu. Auta mají hned za zatáčkou pevnou čáru 
a podle toho do zatáčky najíždějí, chodci 
nemají žádnou šanci. Podél pivovaru je se-
meniště plevelu a pampelišek.

V ulici Výtvarnická je nový asfaltový po-
vrch, provizorní, protože podklad vozovky 
nebyl proveden a chodníky se asi také ne-
budou dělat. Ukázku, jak vypadá provizorní 
povrch vozovky a neobnovené chodníky po 
delší době, můžeme vidět u Českosloven-
ského kostela v ulici Pod Špejcharem.

Upravuje se náměstíčko pod Bílkou. Upro-
střed je strom a okolo plevel, tato místo 
je obkrouženo asfaltem, tak nevím, jak se 
bude upravovat. V uličce, vedoucí na hlavní 

silnici, končí asfalt u bíločervených patníků 
a je tam prostor, kde je opět plevel.

Travnaté plochy je těžké udržovat v pořádku, 
protože na Zbraslavi je mnoho neudržovaných 
míst, kde jsou pampelišky, vlaštovičník, lopuch 
a další plevel. Nejvíce pampelišek je na trávní-
ku u nových bytových domů naproti prodejně 
Lidl a na trávnících podél Čínské zdi. Vím, že 
příčinou tohoto stavu je nedostatek financí, ale 
kdyby se peníze získaly, mohla by se situace ře-
šit komplexně, vždyť ta provizoria, jako povrch 
vozovky v ulici Výtvarnická atp., také něco stojí.

Při budování dálničního úseku komunika-
ce před Zbraslaví byly pokáceny topoly, kde 
bude tato zeleň Zbraslavi nahrazena?

Myslím, že nepotřebujeme rozhlednu na Bel-
vederu, ale opatření, aby člověk neměl strach se 
tam projít, divoká prasata všechno devastují a je-
jich činnost je viditelná i pod schody za prádelnou.

Problematická je také velká volná plocha 
u Dětského domova, zatím se jistě nic dle návr-
hu uveřejněného v loňském roce nebude reali-
zovat, jaké tedy vybrat řešení, aby tato plocha 
nebyla jen dalším místem nejrůznějších plevelů.

Čekárny na autobusových zastávkách jsou ve 
velmi špatném stavu, plné plakátů. Je možné 
zakázat v nich vylepování plakátů, pod poku-
tou?

Smutné na tom všem je, že se více lidí o tyto 
věci nezajímá a že dáváme našim dětem 
a vnukům naším chováním na vědomí, že 
tento zanedbaný stav obce je normální věc.

Mrzí mě, že v ulicích, kde je nová vozov-
ka a zámková dlažba na chodnících, si toho 
někteří majitelé rodinných domků neváží 
a vzhledu chodníku za hranicí svého plotu 
se nevěnují. Někde je opět mnoho plevele.

Alena Hůlková

Nový povrch vozovky v ulici Výtvarnická
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Ukliďme Zbraslav 2011
V sobotu 21. 5. 2011 proběhl od 9:00 hodin již šestý ročník dob-

rovolnické akce „Ukliďme Zbraslav“. Tuto akci pořádá dětský oddíl 
Kajmani ve spolupráci s  01/36 ZO ČSOP Bellis za finanční pod-
pory MČ Praha – Zbraslav. Vždy jsou uklízeny lokality Borovičky, 
les u zahrádkářské kolonie, pozemky u garáží v Kamince a černé 
skládky, kterých je po Zbraslavi bohužel stále dost. Tyto pozemky 
jsou veřejně přístupné a jsou v soukromém vlastnictví, takže je na 
své náklady město nemůže uklízet.

Co nás těší: letos se k úklidu připojilo i Občanské sdružení „La-
hovice za mostem“ a tak dobrovolníci uklidili nepořádek v okolí 
Strakonické a Pražského okruhu v Lahovicích. Také díky iniciativě 
Zahrádkářské kolonie na Zbraslavi uklidili brigádníci její okolí.

Co nás trápí: ač má hlavní město Praha dobře zpracován systém 
bezplatného sběru odpadu (kontejnery na tříděný odpad, sběrné 
dvory, velkoobjemové kontejnery) stále se najdou ti, kteří vyhazují 
odpad všeho druhu do lesa či u silnic. A tak nebyl problém tuto 
sobotu najít několik starých gaučů, lednic, něco okolo třiceti pne-
umatik, televize a o plastech, sklu a papíru nemá snad ani cenu 
mluvit. Také účast dobrovolníků nebyla hojná, a ač Rada MČ Praha 
– Zbraslav odsouhlasila poskytnout jeden velkoobjemový kontejner 

do Lahoviček, bohužel se zde nenašel vůbec nikdo, kdo by chtěl 
přiložit ruku k dílu.

Na to na všechno jsme si už bohužel za těch šest let zvykli, ale 
od další takové akce nás to neodradí, protože nám vzhled našeho 
okolí není lhostejný!!

Závěrem děkuji všem, kteří se úklidu zúčastnili a MČ Praha – Zbra-
slav za finanční pomoc.

Štěpán Vacek, Dětský oddíl Kajmani

Údržba zeleně a péče o ni
Na základě rozhodnutí rady městské části 

se údržba a péče o zeleň pro rok 2011 bude 
uskutečňovat dodavatelsky. Ve výběrovém ří-
zení byla hlavním kritériem nejen výše ceny, ale 
i další parametry, které uchazeči byli schopni 
nabídnout, a to například technické vybavení, 
pružnost vykonávání objednávek, zpětná vaz-
ba na kontrolu vykonané práce, pojištění proti 
případným škodám způsobených dodavate-
lem, renomovanost subjektů aj.

Výběrové řízení probíhalo ve dvou kolech. 
V prvním kole byly vyloučeny např. subjekty, 
jejichž celkové cenové nabídky nebo části ce-
nových nabídek se pohybovaly v nereálně níz-
kých cenových relacích. Do druhého kola po-
stoupily tři subjekty, které se ve finální cenové 
nabídce lišily mezi vítězem a třetím v pořadí 
pouze o 88 tis. Kč a mezi prvním a druhým 
byl rozdíl pouhých 13 tis. Kč. Zakázka byla 
koncipována na celkovou částku 900 tis. Kč 
bez DPH, a to formou rámcových objednávek.

Výběrová komise doporučila radě městské 
části vybrat společnost Prostor, a.s., která spl-
ňovala veškerá zadaná kritéria výběrového ří-
zení. Společnost Prostor, a.s. využívá profesi-
onální techniku JOHN DEER k údržbě zeleně, 
a to především sekačky s kvalitním střihem 
a sběrem trávy. Dále společnost disponuje 

technikou STIHL. V nabídce péče o vzrostlou 
stromovou zeleň můžeme najít např.:

• bezpečnostní, zdravotní, výchovný a tva-
rový řez stromů, 

• konzervace trhlin, sanace dutin a ošetře-
ní poranění stromů, 

• instalace bezpečnostních vazeb (zajištění 
stability koruny stromů),

• postupné kácení nebo redukce stromů 
horolezeckou metodou nebo z plošiny i na 
exponovaných místech (nad stavbami, hro-
by, památníky, elektrovody atd.), 

• inventarizace zeleně (i v digitální formě), 
• zprostředkování znaleckého posouzení 

zdravotního stavu stromů.
V rámci péče o travní plochy společnost 

dále nabízí:
• čistění pozemků před sečením,
• vlastní sečení travnatých povrchů,
• hrabání sečené trávy,
• odvoz a likvidace trávy,
• hnojení travních ploch,
• prostřihávání keřů a odplevelování,
•  mulčování záhonů.
Na závěr bych uvedla, že společnost Pro-

stor, a.s., není pro Zbraslav neznámou fir-
mou, neboť zajišťuje úklid všech komunika-
cí ve správě TSK a zároveň vývoz zelených 

plastových košů v majetku hlavního města 
Prahy, na kterých je zveřejněn odkaz na 
www.prostor.as. Věřme, že výběr této spo-
lečnosti s četnými certifikacemi bude pro 
Zbraslav velkým přínosem.

Soňa Hasenkopfová 
radní MČ a předsedkyně komise  

životního prostředí a vzhledu obce

PROSTOR, a.s. je držitelem čtyř 
certifikací, které v letošním 
roce 2011 řádně prodloužila:

• Certifikát pro systém  management 
jakosti - ČSN EN ISO 9001:2001 

• Certifikát pro systém environmentální-
ho management - ČSN EN ISO 14001:2005 

• Certifikát – ČSN OHSAS 18001:2008 
• Certified management system - IQNet

Zámečnictví
Kovovýroba Jiří Jurčo

Nerezový program
Ocelový program – žárový
zinek, dekorativní barvy,
komaxit. Automat. brány,

branky, ploty, mříže, portály,
schodišťové konstrukce,

zábradlí, držáky kol, výměna
zámků a vložek, sjednocení

vložek na 1 klíč, výroba klíčů,
bezp. kování, montáže.

El. Přemyslovny 438
Praha 5 – Zbraslav
tel./fax: 257 921 563
kovojurco@volny.cz
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Soukromá mateřská škola Rotunda

Pořádá v měsíci červenci příměstské tábory

pro děti od 3 do 7 let!

�
�

11. - 15. 7. 8.00 – 17.00 Lesní skřítci
18. 22. 7. 8.00 – 17.00 Dinosauři-

Václava Rady 1453/7, Praha 5 - Zbraslav
e-mail: skolka@skolkarotunda.cz, www.skolkarotunda.cz

Kapacita 10 -12 dětí, stravování a pitný režim zajištěn, součástí je

kromě bohatého programu jeden celodenní výlet. Pedagogický

dozor zajišťuje kvalifikovaný personál.
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SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN

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, případ-
ně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby

n Nabízím vedení účetnictví, daňové evi-
dence, mezd, zpracování daní pro menší 
firmy i OSVČ. Spolehlivost, rozumné ceny. 
R. Lišková, tel. 739 103 745.
n Ing.Doležal – SOUDNÍ ZNALEC. Oceně-
ní nemovitostí pro prodej, dědictví, účet-
ní evidenci… Volejte denně od 9:00 do 
22:00 Tel.  607 800 224
n  J. Pleskač – voda, topení. Renovace by-
tových jader, výměna boilerů, opravy a vý-
měny baterií, čištění kanalizace strojem, 
výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.
n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavské-
ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ 
i DĚTSKÉ od Po – So - volejte 602 938 775.
n Nabízíme kompletní REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH I NEBYTOVÝCH PROSTOR. 
Elektrorozvody, plyn, sádrokarton, insta-
latérské práce, zednické práce, pokládka 
podlah. Specializujeme se na výrobu ku-
chyňských linek a vestavných skříní včetně 
jejich montáží. Kvalita, zkušenost, dobrá 
cena. Tel:603953303, email: objednav-
kyvk@gmail.cz
n Stříhání a trimování pejsků, kvalitní péče 
nízké ceny. Info a objednávky pí. Nežáda-
lová tel. 774 277 745
n Kadeřnictví a holičství Siero (u mostu) na-
bízí PÁNSKÉ A DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ, pondělí 
a čtvrtek od 15 do 18 hodin, bez objedná-
ní (možno i objednat). Tel. 257 921 024, 
732 482 219.
n  PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI – CES-
TOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí pobyto-
vé a poznávací zájezdy. M.Levá, U Národní 
galerie 478, Zbraslav. Po - Čt 10:00-17:00. 
Tel. 257 212 982, 603 481 341.
n VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLE-
ZECKÉ TECHNIKY. Montáže a demontáže 

vzduchotechniky a reklam, demolice ko-
mínů, opravy, čištění a nátěry fasád budov, 
střech a světlíků, mytí prosklených ploch, 
kácení stromů postupným odřezáváním, 
zábrany proti holubům, spárování pane-
lových objektů, odstraňování sněhu a ledu 
ze střech…VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR 
VLASÁK, tel: 737362865, www.na-lane.
cz.
n ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ + PRODEJ ZÁCLON ZÁ-
VĚSŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ, konzultace 
a zaměření přímo u Vás doma, zkracování 
kalhot. Vzorkovna V Bílce 684 – Zbraslav. 
603 934 122, www.zaclony-lipovska.cz
n MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štu-
kování, štěrkování.  Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz
n PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, 
levně a kvalitně problémy s vaším počíta-
čem i u vás. Sestavím PC, provedu opravy, 
instalace, odvirování, připojení na internet. 
Dlouholetá praxe. Vše se zárukou a dokla-
dem. Praha - Zbraslav i okolí. 737 409 677.
n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, 
mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na Finanč-
ních úřadech, PSSZ a ZP  na základě plné moci 
a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, seri-
óznost. Ing. Studená, tel. 721 957 444. 

Nemovitosti 

n Prodám nový ŘADOVÝ DŮM 
160 m2 se zahrádkou a dvougaráží – Zbra-
slav, ul. K Vejvoďáku 1451. Více na www.
bydlenizbraslav.cz.
n Přenechám na Barrandově, Praha 5 byt 
2+kk + komora - probíhá privatizace (lev-
ná) za 2+1 nebo velký 1+1 bez privatizace 
– nabídněte. Tel. 737 084 060.
n Prodám zasíťovaný POZEMEK  
1202 m2 v ul. Jiřiny Štěpničkové, Praha-

-Zbraslav, Zahradní čtvrť. Tel. 723 454 319. 
n Prodám chatu v zahrádkářské kolonii 
Kamínka – Zbraslav. Chatka podsklepená, 
20 m2, elektřina, ovocné stromy, pozemek 
400 m2. Na pozemku užitková voda. Cena 
120.000 Kč. Při rychlém jednání sleva mož-
ná. Tel. 723 980 728.
n  Pronajmu byt 2+1 na Zbraslavi, 50m2, 
2. patro, Kč 7000,-/měs. Tel. 602 828 243.
n RK ANDĚL REALITY-sháníme pro naše 
klienty byty a RD na Zbraslavi. Nabízíme 
Vám praxi s prodejem nemovitostí na 
Zbraslavi, poptávající klientelu, bezpeč-
ný prodej-právní servis, seriozní jednání 
a vyřízení veškeré administrace spojené 
s prodejem nemovitosti. Více informací 
o prodeji nemovitostí (sekce prodej) a naší 
nabídku naleznete na www.andelreali-
ty.com nebo se informujte přímo na tel. 
774 616 800.
n RK ANDĚL REALITY nabízí k prodeji zre-
konstruovaný cihlový byt 3+1/2xB 71m2 
(čínská zeď) zvýšené přízemí, družstevní vl. 
převod do OV 2014. Cena 3.090 000Kč. 
Více informací na tel. 774 616 800.
n Koupím byt cca. 40m2 na Zbraslavi 
DV,OV, platba v hotovosti. Tel. 775 037 956
n Nabízím zahrádku v kolonii Zbraslav – 
Baně včetně základů pro chatku, přívod 
vody a elektriky. Odstupné dle dohody. Tel. 
722 935 853.
n Prodáme stavební pozemek 600 m2 s ma-
lým domkem a garáží v Praze-Modřanech, 
Hubičkova 18. Napojení na všechny sítě. 
Tel. 607 800 224

Práce

n Školní jídelna Zbraslav přijme pomocnou 
sílu do kuchyně. Nástup 1.9.2011. Bližší 
informace na tel. 251921354.

UJP PRAHA a.s.
přijme pracovníka pro všeobecnou údrž-
bu s výhledem řízení malého kolektivu. 

Požadujeme: ÚSO příp. SŠ technického 
směru, praxe ve sváření vítána.

Kontakt: tel.: 227 180 320,
 e-mail: lorincikova@ujp.cz
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ZBRASLAV OPEN SINGLE

11. června 2011

XXXIII. ročník amatérského 
tenisového turnaje jednotlivců

Organizuje:
Josef Augusta, tel. 733 155 879

Místo konání:
tenisové kurty KAMÍNKA Zbraslav

Přihláška + zaplacení:
nejpozději do 7. června 2011

Za podpory:
Městská část Praha - Zbraslav,

ASPEN SPORT a.s., dovozce a distributor 
HEAD

Zbraslavská osma patří dětem
Krásné slunečné počasí, medaile pro každého mladého účastní-

ka a jedna z nejvyšších účastí dětí z dosavadních 26 ročníků byly 
znaky jarní Zbraslavské osmy, která se jela v Borovičkách v sobotu 
7. května.

„Jsem rád, že zazávodit si chodí stále více dětí, a to od těch nej-
mladších na odstrkovadlech. Naší ambicí není pořádat megaloman-
ské závody, ale příjemnou akci, kde si nejdřív zajezdí o medaile děti, 
a pak se kolem louky vydají rodiče. Nepotřebujeme tu dostihy chrtů, 
jde nám o příjemnou rodinnou akci,“ řekl ředitel závodu a také jeho 
aktivní účastník Vladimír Dvořák.

Termín podzimní Osmy ještě stanoven nebyl, ale určitě se o něm 
dočtete v srpnových Zbraslavských novinách a na stránkách závodu 
www.hsh.cz/osma.

Fotbalová paráda Lipence 11. 6. 2011
Jisté hvězdy týmů
Háša Team: Ivan Hašek, Ivan Trojan, Ladislav Vízek, David Novotný, Ondřej Vetchý, Vladimír Šmicer, Martin Dejdar
Sigi Team: Horst Siegl, Pavel Kuka, Tomáš Řepka, Sagvan Tofi, Vojtěch Dyk, Jakub Prachař
Amfora: Petr Salava, Karol Dobiaš, Jan Berger, Jan Rosák, Roman Šebrle, Karel Šíp

Výkop bude mít Jiřina Bohdalová, moderuje Libor Bouček. Pohár Ivana Haška – turnaj přípravky
10:45 Slavnostní zahájení turnaje za účasti Ivana Haška
11:00 - 13:35 Zápasy turnaje
13:00 Otevření Game zóny pro děti
13:45 Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje

Fotbalová paráda Lipence 2011
14:00 Slavnostní nástup účastníků turnaje osobností (Háša 

Team, Sigi Team, Amfora)
14:10 - 15:05 První zápas turnaje osobností 
15:15 - 16:15 Druhý zápas turnaje osobností
16:15 - 16:20 Exhibice lipeneckých žen - Sokolek
16:30 - 17:30 Třetí zápas turnaje osobností
17:45 Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje osobností
18:00 - 19:00 Zápas starých gard (40+) a žáků (2000-2001) Li-

pence – Zbraslav
19:00  Autogramiáda osobností
20:00  Losování tomboly
20:15 Diskotéka Jirky Kulhánka 
20:45 - 22:15 Diskotéka Petra Salavy
22:15 - 01:00 Diskotéka Jirky Kulhánka


