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Buďme  
na Zbraslav 
hrdí 

Jsou to čtyři roky, co 
jsem se stal starostou 
Zbraslavi. Tyto noviny 
vyjdou těsně před ko-
munálními volbami, 
které určí nové zastu-
pitele. Nyní je to na 
vás, na občanech, roz-
hodnout, kdo s jakým 
programem bude po 
další 4 roky ve vedení 
obce.

Z mého pohledu se 
sluší, abych nyní poděkoval. Poděkoval ko-
legům zastupitelům, kteří do toho šli. Spo-
lečně jsme 4 roky někdy spolupracovali na 
správě Zbraslavi, někdy bojovali s rozdílnými 
názory, jak věc řešit. To k demokracii pat-
ří. Každopádně každý měl svoji představu, 
jakými cestami se dobrat cíli, který je nám 
společný, a to je Zbraslav jako hezké místo 
k životu.

Poděkovat musím taky vám, občanům. 
Protože vaše podněty a připomínky jsou 
nedílnou součástí života a správy obce. Je 
dobře, že si uvědomujete, že vaše role vol-
bami nekončí. Vše je o spolupráci, protože 
na Zbraslavi žijeme a žít chceme. Jsem rád, 
že díky velikosti naší Zbraslavi jsem měl 
možnost většinu podnětů získávat osobně. 
Opravdu musím podtrhnout, že ve vedení 
obce netrpíme odtržením od reality a neži-
jeme v nějakých výšinách.

 Jsme rádi, že se nám jenom za rok 
2014 podařilo získat na dotacích více než 
32 mil. Kč pro vás, pro rozvoj obce. S nej-
větší pravděpodobností tak do konce roku 
ještě rozpočet navýšíme o dalších 10 mil. na 
rekonstrukci mateřské školy.

Děkuji vám a přeji si, abyste na to, že žijete 
na Zbraslavi, byli stejně hrdí jako já.

Ing. Aleš Háněl, starosta Zbraslavi 
lídr kandidátky – Nezávislí

Editorial
Vážení čtenáři,
nemohl jsem si 

přát příjemnější 
a svátečnější loučení 
za svou třetí etapou 
působení v redakci 
Zbraslavských novin. 
S radostí a hrdostí 
jsme totiž v pondělí 
29. září spolu se sta-

rostou Alešem Hánělem převzali na slav-
nostním vyhlášení letošního ročníku sou-
těže Otevřeno x Zavřeno, která hodnotí 
otevřenost veřejné správy, cenu veřejnosti 
v kategorii „OTEVŘENO: přístup k infor-
macím, účast na rozhodování, svoboda 
projevu“. Za naši městskou část byly no-
minovány a následně i vyhrály v hlasování 
veřejnosti právě Zbraslavské noviny, když 
v hodnocení organizátorů se mj. objevilo: 
„Mimořádně příkladný způsob poskytnu-
tí prostoru všem kritickým a alternativním 
názorům. Již v době před novelizací tis-
kového zákona redakce dávala prostor 
silně kritickým a polemickým článkům ve 
velkém rozsahu.“

Toto ocenění je pro mě dokladem, že 
způsob, jakým jsme v posledních čty-
řech letech Zbraslavské noviny tvořili, 
byl správný, i když se to možná někomu 
nelíbilo. Ostatně i říjnové noviny, které 
jste právě otevřeli, nabízejí volný prostor 
všem politickým subjektům k předvolební 
prezentaci a všem pisatelům, kteří měli 
něco na srdci či klávesnici. „Nevyžádané“ 
příspěvky nejsou ani tentokrát limitovány 
povoleným počtem či maximálním roz-
sahem, jak tomu bylo třeba v době, než 
jsem před 4 roky přijal funkci předsedy 
redakční rady.

Proto přeji čtenářům Zbraslavských no-
vin, aby i po volbách byly jejich Zbraslav-
ské noviny doopravdy svobodné, otevře-
né a nezávislé.

Těším se na shledanou, třeba opět na 
stránkách Zbraslavských novin, i když 
dobře vím, že řeka, do které se opakova-
ně vstupuje, není nikdy taková, jaká byla 
dříve.

Karel Tejkal, předseda redakční rady 
Zbraslavských novin 

zbraslav@kareltejkal.cz

Komunální volby 2014 
Volby do zastupitelstev městských částí a volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se budou 

konat v pátek 10. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 ho-
din.

Každý volič obdrží jeden volební lístek pro zastupitelstvo MČ a jeden pro zastupitelstvo HMP. 
Na volebním lístku jsou uvedeny všechny kandidující volební strany a volič tedy může vybírat své 
zastupitele mezi všemi kandidátkami. Může volit buď jednu stranu, nebo si vybrat jednotlivé kan-
didáty z libovolných kandidujících stran. 

Pro každou obec odpovídá maximální počet hlasů/křížků počtu volených zastupitelů. Do Zastu-
pitelstva MČ Praha-Zbraslav se bude volit 17 zástupců, do Zastupitelstva hlavního města Prahy 
zastupitelů 65.

Podrobnosti o způsobu volby najdete v obálce spolu s volebními lístky, informaci o adrese pří-
slušné volební místnosti na této obálce, na webových stránkách a vývěskách MČ Praha-Zbraslav.

FOTO měsíce: Významné ocenění Zbraslavských novin
V pondělí 29. září proběhlo v centru Prahy slavnostní 

vyhlášení 12. ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno.  Veřej-
nost za uplynulý rok podala rekordní počet 141 nominací. 
V kategorii Otevřeno získala cenu veřejnosti městská část 
Praha - Zbraslav za radniční noviny. Ocenění převzali od 
šéfredaktora zpravodajského serveru Echo24.cz Dalibora 
Balšínka starosta Zbraslavi Aleš Háněl a šéfredaktor Zbra-
slavských novin Karel Tejkal.

„To, za co jsme oceněni, vnímáme již několik let jako sa-
mozřejmost, a proto se mi příliš nelíbí označení radniční 
noviny. Jsou to noviny o Zbraslavi, které vydává bez re-
strikcí a omezení úřad městské části. Zbraslavské noviny se 
prodávají za symbolických 5 korun, zdarma jsou k dispozici 
na internetu. Počet stažení i prodaných výtisků se pohybu-
je kolem 700 kusů,“ uvedl během vyhlašování Aleš Háněl.       
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Z jednání rady městské části  
od 27. 8. 2014 do 10. 9. 2014
Prodloužení výpůjčky pozemků

Pan Haluza, současný nájemce, požádal 
o prodloužení výpůjčky pozemků - požár-
ní nádrž v lokalitě Žabovřesky. Smlouva 
byla uzavřena v roce 2012 na dobu 5 let 
za účelem užívání k nekomerčním účelům. 
Vzhledem k nemalým investicím nájemce 
z vlastních zdrojů rada se záměrem vypůjčit 
pozemky do roku 2020 souhlasila.

Splátkový kalendář
Na základě žádosti Záchranné služby 

ASČR Praha-Západ souhlasila rada s rozvr-
žením dlužné částky za vyúčtování služeb 
za rok 2013 na pět splátek s tím, že čtyři 
splátky budou uhrazeny nejpozději do 31. 
12. 2014.

Výpůjčku pozemků
Kynologická organizace má od r. 2012 ve 

výpůjčce na dobu 5 let pozemek a využívá 
jej na uskladnění překážek a jiných výcviko-
vých pomůcek. Tuto výpůjčku chce rozšířit 
o pozemek vedlejší a zároveň žádají o dlou-
hodobější pronájem původního pozemku. 
Rada se záměrem vypůjčit na dobu určitou 
do 31. 12. 2020 souhlasila.

Rekonstrukce kanalizace
Rada schválila projektovou dokumentaci 

pro stavební povolení k rekonstrukci splaš-
kové a části dešťové komunikace. Dotčeny 
budou ulice: Nad Starou pískovnou, Nad 
Parkem, El. Přemyslovny, Lomařská, Nezva-
lova, Paškova a křižovatka s Vilímkovou. 
Splašková kanalizace je zde ve velmi špat-
ném technickém stavu, součástí stavby je 
přepojení kanalizačních přípojek.

Příspěvek na asistenta pedagoga
Rada souhlasila s poskytnutím příspěvku 

ve výši 4.000 Kč měsíčně pro školní rok 
2014/2015 na zajištění asistenta pedagoga 
pro žákyni 7. třídy ZŠ V. Vančury.

Přestavba objektu
V červenci 2014 byl otevřen dotační pro-

gram na MŠMT. MČ vypracovala a odeslala, 
v souladu s pokyny z MHMP, žádost o dotaci 
na základě vypracované studie na přestav-
bu části objektu bývalých jeslí Žabovřeská 
1227 na mateřskou školu. Rada schválila 
založení nové investiční akce na tuto pře-
stavbu a doporučila zastupitelstvu s touto 
investiční akcí souhlasit. 

Mateřská školka „Velíček“
Rada schválila předloženou dokumentaci 

rekonstrukce a změny užívání rodinného 
domu v ul. Žitavského na mateřskou školku 
pro 18 dětí.

Zřizovací listiny příspěvkových 
organizací

Na základě podnětů kontrolních orgánů 
MHMP došlo k aktualizaci stávajících zřizo-
vacích listin PO zřizovaných MČ Praha-Zbra-
slav. Jedná se o tyto změny: změna názvu 
školní kuchyně a jídelny, MŠ Matjuchinova, 
změna sídla MŠ, rozšíření pravomocí ředite-
le příspěvkové organizace. Rada doporučila 
zastupitelstvu s úpravami souhlasit.

Dotace na výměnný pobyt
Rada souhlasila s poskytnutím účelového 

neinvestičního příspěvku ZŠ Vl. Vančury na 
zabezpečení pobytu indonéských studen-
tů ve výši 30.000 Kč. Škola má uzavřenou 
smlouvu o vzájemné spolupráci, která je za-
měřena na výměnu zkušeností, výukových 
metod a multikulturní obohacování.

Velkoobjemové 
kontejnery BIO
říjen, listopad 2014
Kontejnery na bioodpad (VOK BIO)

 04. 10. K Peluňku – Na Mlíčníku
11. 10.  Baně – u vodojemu
18. 10.  Strnady – u stanoviště separovaného odpadu
25. 10.  Na Plácku 
 01. 11. Nad Parkem - u školy
 08. 11. Závist před č. o. 1163
VOK budou přistaveny mezi 13:00 - 16:00 
pro obyvatele MČ Praha-Zbraslav zdarma

Svoz nebezpečného odpadu  
5. 11. 2014

1. Zbraslavské náměstí (proti lékárně) 15:00 - 15:20

2. ul. Na plácku (u stání kontejnerů) 15:30 - 15:50

3. křižovatka ul. Elišky Přemyslovny - Košíkařská 16:00 - 16:20

4. křižovatka ul. Paškova - Vilímkova (u kiosku) 16:30 - 16:50

5. křižovatka ul. K Mlíčníku - Hostošova - K Peluňku 17:00 - 17:20

6. ul. Na Baních (u hospody, u stání kontejnerů) - Baně 17:40 - 18:00

7. ul. K novým domkům - (u stání kontejnerů) - Lahovice 18:30 - 18:50

Velkoobjemové 
kontejnery
říjen, listopad 2014
10. 10. K Havlínu
17. 10. Košíkářská - u křížku
24. 10. K Interně - před chirurgií 
31. 10. Baně - konečná 129
07. 11. U Včely - slepý konec
14. 11. Lahovičky - Na Staré 
           před č. p. 105

VOK budou přistaveny po dobu 
4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Sou-
částí přistavení bude obsluha, která 
bude koordinovat ukládání odpadů 
tak, aby byl VOK využit v maximální 
možné míře.

Mobilní  
sběrný dvůr

V termínu 5. 10. 2014 v době od 8:00 do 14:00 a v ter-
mínu 8. 11. 2014 od 10:00 do 16:00 bude přistaven mobil-
ní sběrný dvůr s obsluhou na pozemek č. parcelní 2909/1  
v k. ú. Zbraslav (prostor, kde stávají kolotoče - vedle dětské-
ho domova). MSD mohou využít osoby s trvalým pobytem 
na území hl. m. Prahy k odložení objemného odpadu, dře-
věného odpadu, odpadu ze zeleně a kovů.
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Deset let od znovuotevření  
zbraslavského stánku Thálie 

Je to neuvěřitelné, ale 23. října uplyne již 
deset let od znovuotevření budovy Divadla 
Jana Kašky, která byla výrazně poškozena 
při povodni v roce 2002. Pracovně a osobně 
ji říkáme třetí divadlo. 

Stručná historie. Prvním divadelním stán-

kem byl rekonstruovaný dřevěný pavilon 
letní restaurace bývalého hotelu Praha (teh-
dejší budova MNV, dnešní Městský dům). 
Toto divadélko bylo navrženo jen jako čistě 
loutkové, dokonce nemělo ani pořádné zá-
zemí pro účinkující či WC pro diváky. Bylo 
otevřeno v září 1984. Loutkové divadlo se 
na Zbraslavi chytlo, a proto v roce 1988 za-
čala výstavba již pořádného, „kamenného“ 
divadla. V rámci stavby byl původní dřevě-
ný pavilon stržen a na jeho místě je dnes 
vstup a foyer nynější budovy divadla. První 
kamenné, v pořadí tedy již druhé divadlo, 
bylo otevřeno začátkem roku 1989 a bylo 
pojmenováno po zbraslavském rodáku a vý-
znamném členu Národního divadla, herci 
Janu Kaškovi. 

V tomto divadle bylo jeviště (jevištní tech-
nologie) řešeno tak, že umožňuje hraní 
loutkového divadla se všemi používanými 
druhy loutek, ale nově se jeviště dá použít 
pro hraní činoherního divadla. Díky této 
možnosti se podařilo utvořit činoherní sou-
bor, který uvedl svoji první premiéru v roce 
1991. Tato budova sloužila svému účelu až 
do osudného srpna 2002. 

Podrobně zde nebudu popisovat více než 
dvouleté období stavební rekonstrukce bu-
dovy divadla. Vzhledem k rozsahu poškoze-
ní budovy bylo nutno v podstatě vše vysta-
vět znova. Z původního „druhého“ divadla 
zůstaly reálně jen holé zdi a část železné je-
vištní technologie. V rámci rekonstrukce se 
podařilo realizovat rozšíření stávající budovy 
divadla o nový objekt zázemí (skladu a dí-
len). Tomuto, v pořadí tedy třetímu divadlu, 
je nyní již tedy 10 let. 

Samotné znovuotevření divadla bylo jen 
začátkem další etapy činnosti zbraslavských 

ochotníků. K premiérovému nastudová-
ní Rusalky se přidaly maňáskové pohádky, 
které jsme po dobu opravy divadla uváděli 
v náhradních prostorách auly ZŠ Nad Par-
kem. Postupně se také znovuobnovovaly 
další, především marionové loutkové po-

hádky, ale i nastu-
dovaly pohádky 
nové. V současné 
době má loutkářský 
soubor na reperto-
áru 18 loutkových 
pohádek a celkem 
se odehrálo od zno-
vuotevření 236 před-
stavení. 

I činoherní soubor 
postupně obnovil 
svoji činnost a za 
uplynulých deset let 
nastudoval 20 titu-
lů a odehrál celkem 
180 představení. 

Oba soubory hra-
jí pod hlavičkou 
Zbraslavské kultur-
ní společnosti a své 
domácí zázemí mají 

v budově Divadla Jana Kašky. Možnost stá-
lého domácího prostředí má samozřejmě 
pozitivní vliv nejen na činnost divadelní, ale 
i spolkovou. 

Mimo loutková a činoherní představení se 
v divadle konají pražské divadelní přehlíd-
ky, své vystoupení zde mají žáci zbraslavské 
Základní umělecké školy. Dále se zde kona-
la dvě vzpomínková pásma, právě na Jana 
Kašku či Vladislava Vančuru, pravidelný 
komponovaný pořad Karla Tejkala st. Zbra-
slavské forbíny, vystupují zde samozřejmě 
i spřátelené hostující soubory. 

Na budovu, u jejíhož počátku byla před 
třiceti lety jen malá parta nadšenců, kultur-
ní dům a akce „Z“, je to opravu pěkný kus 
odvedené kvalitní práce. Ne každý si toto 
uvědomuje, přichází nyní již k hotovému 
a myslí si, že vše šlo jaksi samo. No, to jsem 
odbočil, ale každé bilancování k tomuto 
svádí. 

Jsem rád, že i v současné době jsou stá-
le v našich řadách ti, kdo stáli na počátku. 
Bohužel ne všichni. Někteří si našli jinou zá-
bavu či je život zavedl jinam. Chtěl bych zde 
také vzpomenout na ty, kteří již odešli na 
cestu, z níž již není návratu. Těm především 
patří při takovém výročí naše vzpomínky.

Ale abychom nekončili smutně. Těšíme 
se na každého návštěvníka budovy Divadla 
Jana Kašky. Ať přijde na představení soubo-
rů Zbraslavské kulturní společnosti či jinou 
akci, přejeme mu pěknou zábavu. 

Filip Toušek, předseda Zbraslavské 
kulturní Společnosti, Nezávislí

Bývalý primátor Prahy Pavel Bém (ODS), bývalý starosta Zbraslavi Petr Valenta 
(ODS) a bývalý i současný místostarosta Zbraslavi Filip Toušek (Nezávislí)  
symbolicky stříhají pásku zrekonstruovaného divadla.
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Nová školka Žabovřeská 1227
Jak jsem vás již v minulém čísle ZN infor-

moval, předložili jsme zastupitelstvu připra-
vený projekt rekonstrukce dvou pavilonů 
objektu Žabovřeská 1227 pro plnohodnot-
nou školku, kam se vejde pohodlně a bez 
kompromisů do tří tříd 76 dětí.

Nezastírám, že velkou diskuzi vyvolalo, to 
že byl projekt připraven velmi rychle. Dů-

vod byl jednoduchý. V červenci ministerstvo 
školství vypsalo dotační titul na rozšíření ka-
pacit škol a školek a termín podání projektu 
byl konec srpna. Tento termín se podařilo 
stihnout a navíc při finalizaci projektu byla 
přesnějším rozpočtem předpokládaná cena 
snížena na 10 mil. Zároveň dle všech do-
stupných informací je vysoká pravděpodob-
nost obdržení dotace.

Jsem rád, že na posledním zasedání za-
stupitelstva u kolegů zvítězil zdravý rozum 
a odpovědnost a tento projekt může pokra-
čovat, tak aby se v optimálním případě příští 
podzim mohl areál otevřít.

Aleš Háněl
starosta

Výjimečné setkání a diskuze o budoucnosti 
Lahovické nivy

 Dne 8. října 2014 se v Městském 
domě na Zbraslavi uskuteční dlouho pláno-
vaná diskuze nad budoucností nejen souto-
ku Vltavy a Berounky, ale celé Lahovické nivy. 
Lahovická niva je oblast polí a luk táhnoucí 
se od Lipenců až po soutok Berounky a Vl-
tavy u Lahovic. Jedná se o výjimečnou oblast 
s velkým potenciálem pro budoucí, zejména 
rekreační využití. Do dnešního dne vzniklo 
několik různých plánů a záměrů, jak celou 
oblast využít. Jedním z nich je i podnikatel-
ský záměr firmy Kámen Zbraslav a.s., která 
získala povolení k těžbě štěrkopísků v této 
lokalitě o celkovém rozsahu více než 100 ha. 
Proti tomuto využití se postavily desítky míst-
ních občanů včetně různých sdružení, která 
poukazují na to, že dojde k několikaletému 
zatížení celé oblasti a přilehlých městských 
částí. Navíc následkem těžby dojde k neú-
měrnému znečištění ovzduší polétavým pra-
chem a k dalšímu zatížení již tak přetížené 
dopravní infrastruktury v oblasti. Hlavním 
nebezpečím celého tohoto záměru je, že 
v projektové dokumentaci není jasně dáno, 
jakým způsobem dojde k rekultivaci celého 
místa po ukončení těžby. Mohlo by se tak 
snadno stát, že po několikaleté těžbě zůsta-
ne oblast značně zdevastovaná bez jakékoliv 
možnosti využití pro rekreační účely.

Tomuto bychom rádi zabránili, a proto jsme 
ve spolupráci s různými aktivními spoluobča-
ny, zastupiteli a sdruženími vyvinuli iniciativu, 
jejímž výsledkem je konání již zmíněné veřej-
né diskuze nad budoucností této, podle na-
šeho názoru zcela výjimečné oblasti. Cílem 
tohoto setkání je přimět obyvatele a starosty 
dotčených městských částí (Lipence, Čer-
nošice, Zbraslav, Radotín, Modřany, Velká  

 
Chuchle) ke společné diskuzi nad budouc-
ností tohoto území. Snahou je nalézt kom-
plexní a pro všechny z nás přijatelné řešení, 
které by podpořilo krajinný ráz této lokality 
a dalo vzniknout novým rekreačním mož-
nostem, které by znamenaly co nejmenší 
ekologickou zátěž pro celou oblast. Zajímavé 
možnosti řešení na jaře tohoto roku navrhl 
Institut plánování a rozvo-
je hl. m. Prahy (IPR) ve své 
studii nazvané „Koncepce 
pražských břehů“, která 
vznikla pod záštitou pana 
primátora Tomáše Hudeč-
ka. Své návrhy a možnosti 
řešení představí zástupci In-
stitutu plánování a rozvoje 
na říjnovém setkání všem 
účastníkům, kteří budou 
mít po skončení prezenta-
ce možnost klást doplňující 
dotazy nejen zástupcům In-
stitutu plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy, ale také staros-
tům, případně zastupitelům 
dotčených městských čás-
tí. Výsledkem této veřejné 
diskuze by měla být shoda 
nad tím, jak s tímto územím 
bude v nejbližší době nalo-
ženo tak, aby splnilo svůj 
potenciál pro vznik nových 
rekreačních zón pro obyva-
tele Prahy, aniž by se naru-
šila jeho funkce posledního 
rozlivového území, které 
má za úkol chránit centrum 
hlavního města před velkou 
vodou. 

Ráda bych proto požádala Vás všechny, 
abyste toto setkání nebrali na lehkou váhu 
a osobně se zúčastnili diskuze, která výrazně 
ovlivní budoucí podobu okolí naší městské 
části.

Ing. Denisa Staňková, člen rady APP 
kandidující za 100pro Zbraslav

Belveder – rekonstrukce bude pokračovat
Již v minulosti došlo k rekonstrukci spodní 

cesty lesoparku Belveder. Další etapy byly 
z důvodu nedostatku finančních prostředků 
pozastaveny. Díky tomu, že se nám v letoš-
ním roce podařilo z operačního programu 

Praha konkurenceschopnost, prioritní osa 
Životní prostředí, oblast podpory Revitali-
zace a ochrana území získat dotaci ve výši 
14 450 797 korun, může být rekonstrukce 
kompletně dokončena.

Jistě nikoho netěšil neutěšený stav parku 
a cest. Díky dotaci se opět může stát Belve-
der hlavní pěší spojovací tepnou mezi spod-
ní a horní Zbraslaví.

Aleš Háněl
starosta
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Předškolácké řádění
Letošní „Předškolácké řádění“ pro nové 

děti jsme z časových a provozních dů-
vodů přesunuli na září. Porušení tradice 
se vymstilo nepříznivým počasím. Déšť 
nás ze zahrady vyhnal krátce po zahá-
jení akce, a tak skákací hrad, skautské 
provazové centrum a ostatní atrakce, tvo-

řivé koutky a prezentace rodičů zůstaly 
opuštěné. Kulturní program, diskotéku 
i občerstvení jsme si přesunuli do školky 
a pokračovali v řádění. O to víc děkuji 
všem, kteří se podíleli na přípravách, 
zajišťovali občerstvení i zábavu.  
       Dagmar Meisnerová, ředitelka MŠ

Rekonstrukce Ottovky

Prvním dnem prázdnin začala stavební 
proměna v mateřské škole Ottova. Měst-
ské části se konečně podařilo získat dotaci 
z MHMP na dvě velké investiční akce, na 

které jsme dlouho če-
kali. Jednalo se o sanaci 
střešního pláště, který 
byl v havarijním stavu, 
takže jsme se obávali 
většího deště. Druhou 
rozsáhlou akcí byla 
přístavba na terase, jíž 
došlo ke zvětšení tří-
dy. S tím byla spojena 
výměna oken v patře 
a několika dveří a také 
byla provedena druhá 
etapa elektroinstalace. 
S tím souviselo bourání, 
zednické práce, malo-
vání, natírání apod. Sta-
veniště bylo všude. Obě 
akce prováděla stavební 
firma SP Lipence pod 

bedlivým dohledem ing. R. Randušky. 
Přes veškeré problémy, které stavební prá-

ce provázely, nepříznivé počasí, vykradení 
stavby a hlavně časový tlak se vše stihlo 

včas. Předáním stavby začalo pro nás to 
nejhorší – úklid. Část zaměstnanců všech 
MŠ zajišťovala provoz pro děti v Elišce, část 
prováděla v ostatních MŠ přípravy na nový 
školní rok a zbytek uklízel. Nebylo možné 
najmout úklidovou firmu, pouze v pátek na 
koberce a v neděli na okna, takže veškerý 
úklid jsme zastaly samy. To si málokdo asi 
představí. Za to patří mým děvčatům velký 
DÍK. 

Odměnou pro nás bylo to, že 1. září na-
stoupily stávající, ale hlavně nové děti do 
uklizené, nově vymalované školky a nemu-
sela jsem vymýšlet krizové řešení. Pomohla 
i dobrá spolupráce, ochota, vstřícnost a to-
lerance hlavně při řešení náhlých problémů 
od všech zúčastněných. Díky získané dota-
ci 2.800.000,- Kč se MČ Zbraslav povedla 
dobrá investice. Teď si budeme přát pro naši 
školku nový kabát a doufat, že další investi-
ce bude použita na konečně novou školku.

Dagmar Meisnerová, ředitelka MŠ

Školní rok 2014 - 2015 začal
V pondělí 1. září 2014 v 8.00 hod. byl 

ve škole Nad Parkem za přítomnosti pana 
starosty ing. Aleše Háněla slavnostně zahá-
jen nový školní rok. Pan starosta pozdravil 
všechny přítomné a popřál dětem, jejich ro-
dičům a všem učitelům, aby nový školní rok 
byl pro všechny klidný a úspěšný alespoň 
tak, jako byly roky minulé.

Ten letošní je výjimečný tím, že poprvé 
v historii zbraslavské školy bylo otevřeno 
šest prvních tříd, ve kterých jsme přivítali 
138 natěšených prvňáčků. Také školní dru-
žina, ve které máme přes 300 dětí z prvních 
až třetích tříd, se rozšířila na devět odděle-
ní a skutečně můžeme říci, že k dnešnímu 
datu je škola naplněna až po střechu.

Tento velký nárůst dětí v prvních třídách je 
způsoben především přílivem nových oby-
vatel na Zbraslav hlavně ze Slunečního a Za-
hradního města. K maximální povolené ka-
pacitě školy 780 dětí jsme se již letos dostali 
na dohled, protože k 1. září má naše škola 
744 žáků. Za poslední rok je nárůst žáků do 
školy o 80 dětí a podle demografické studie 
i zjištěného předpokládaného počtu dětí, 

které přijdou příští rok z mateřských škol 
do školy základní, se dá s určitostí tvrdit, že 
současná kapacita školy už od příštího škol-
ního roku stačit nebude.

Jsem velmi rád, že vedení obce se začalo 
vzniklou situací velmi vážně zabývat a za-
hájilo přípravy na rozšíření kapacity budovy 

školy Nad Parkem. Po jejím dokončení by 
problémy s nedostatečnými prostorami pro 
výuku byly na dlouhá léta vyřešeny. Chci vě-
řit, že příprava a samotná realizace půjde co 
nejrychleji, protože kapacitní situace školy 
je dnes opravdu vážná.

 Mgr. Jiří Kovařík, ředitel školy 
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Martin Loew tentokrát o Oregonu 
Při své již tradiční podzimní zastávce v Divadle Jana Kašky před-

staví tentokrát cestovatel a fotograf Martin Loew digitální diashow 
s názvem Západ USA – Oregon. 

Úžasné fotografie, postřehy, zajímavosti i informace z jarní cesty 
od pobřeží Pacifiku k zasněženým vrcholům Kaskádového pohoří 
doplní poutavým vyprávěním.

Americký stát Oregon leží uprostřed západního pobřeží USA. 
Dalo by se tedy říci, že západ USA musí mít srdce zde, v Oregonu. 
Oregon je zároveň blízký srdci každého cestovatelského nadšence 
z naší středoevropské kotliny. V létě tu zrají jahody, borůvky, třešně 
i další ovoce. Na podzim dozrává zase hrozno, ze kterého tu umí 
vyrobit lahodné víno. K tomu všemu jsou po celém Oregonu roze-
sety četné pivovary, produkující pestrou nabídku chutného zlatavé-
ho moku. Hotový cestovatelův ráj, srdeční záležitost…

Během celovečerní digitální diashow uvidíte z Oregonu mnohem 
více. Přijďte se tedy 3. listopadu od 19 hodin do Divadla Jana Kašky 
podívat.

Výstava 5+5 SPOLU
Ve zbraslavské galerii Městského domu se v říjnu bude konat vý-

stava výtvarných prací pedagogů dvou spřátelených univerzitních 
pracovišť - Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Katedry primárního vzdělávání Fa-
kulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity 
v Liberci.

 KVU UJEP je nové a mladé pracoviště, které vzniklo před 
8 lety. Působí na něm pedagogové, kteří v oblasti hudební, výtvar-
né a dramatické vzdělávají budoucí učitele I. stupně základní školy 
a školy mateřské. Vedle práce pedagogické se věnují i uměleckým 
aktivitám, které nyní představují veřejnosti. 

Na výstavě jsou zastoupeni Doc. Mgr. Vladimír Šavel, Mgr. et Bc. 
Lenka Minaříková, PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., Mg.A. Dalibor 
Worm a Mgr. Alois Kračmar.

 KPV TUL oslavila v loňském roce 20 let od svého založe-
ní. Odborně připravuje budoucí učitele primárního a preprimárního 
vzdělávání. Výtvarnou sekci této víceoborové katedry pojí s ústec-
kými kolegy dlouholeté přátelství, společně pořádané kurzy a výsta-
vy. Motivací druhým může být jedině tvořivá osobnost. Svou vlastní 
tvorbu představuje Mgr. Hana Valešová, Ph.D., Mg.A. Lucrézia Ška-
loudová Puchmajerová, akad. mal. Markéta Pošarová a Mgr. Šárka 
Coganová. Liberecké výtvarnice doplňuje Ing. Zuzana Švandová, 
Ph.D., z Katedry marketingu Ekonomické fakulty TUL.

Vernisáž výstavy 5+5 SPOLU proběhne v sobotu 4. října  
v 16 hodin ve výstavní síni Městského domu na Zbraslavi.

Povedená oslava
V červencových Zbraslavských novinách byl 

obsáhlý materiál, který připomínal 250 let 
dlouhou historii bohužel již neexistujícího 
pivovaru na Zbraslavi. U příležitosti tohoto 
kulatého výročí se v polovině září na Zbra-
slavském náměstí uskutečnily pravé pivní 
slavnosti. Dvoudenní program živého vy-
stoupení kapel, animační program pro děti 
a v první řadě přehlídka pivovarů, to byla 
další z velkých společenských akcí, kdy se 
na náměstí potkala celá Zbraslav. Někdo 
si skutečně zašel okoštovat, jaká piva kde 
vaří, jiného potěšilo živé vystoupení YO YO 
Bandu, Vládi Hrona či Petra Vondráčka. Na-
vzdory občasným dešťovým přeháňkám bylo 
na námětí stále plno a o hudební produkci 
i produkty od čepů byl velký zájem.

Organizátorem akce byla MČ Praha – 
Zbraslav, když veškeré náklady byly pokryty 

z darů a příspěvků 
sponzorů a donáto-
rů, a tak dopad na 
Zbraslavský rozpo-
čet, navzdory tomu, 
že se neplatilo 
vstupné, byl nulový.

Možná byla prv-
ním úspěšným roč-
níkem založena 
nová tradice, ze kte-
ré může vzniknout 
prima podzimní 
série, kdy na sebe 
naváží Radotínské 
burčákobraní a naše 
pivní slavnosti.

Více o pořadu najdete na www.promitani.cz, vstupenky je možné rezervovat online na www.divadlozbraslav.cz, 
na tel: 257 111 801 nebo mailem: kultura@mc-zbraslav.cz.
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Zbraslavský uličník – 8. část
(na základě materiálů Františka Kadlečka)

U MALÉ ŘEKY
Pojmenování nábřežní ulice podle místní-

ho názvu pro slepé rameno Vltavy. Do po-
vodně 2002 byla tůň v polovině předělena 
úzkou hrází, v zimě zamrzala a byla využívá-

na k bruslení. Při obnově poničené navigace 
byla značně zmenšena a zprůtočněna, tak-
že již nezamrzá. 

(Dříve Tyršovo nábřeží)

U NÁRODNÍ GALERIE
Po 1. světové válce zapůjčil majitel zámku 

Cyril Bartoň prostory konventu pro depozi-
tář Národní galerie a od roku 1939 sloužil 
zámek pro výstavní činnost. Nejprve zde 

byla umístěna expozice sochařské tvorby 
19. a 20. století, od roku 1998 pak expozice 
asijského umění. Národní galerie sídlila ve 
zbraslavském zámku do roku 2009. 

(Dříve Václavská, 25. února)

U PRÁDELNY
Pojmenování podle objektu prádelny, kte-

rá zde fungovala donedávna. Původně byla 
budova postavena jako obecní zaopatřovací 
ústav – chudobinec.    (Dříve U chudobince)

U PUMPY
V horní části ulice na Žabovřeskách stávala 

veřejná pumpa s pitnou vodou. 
(Dříve Spojovací)

U STÁROVNY
Název podle nedalekého domu, původ-

ně hospodářského dvora, pravděpodobně 
pojmenovaného po svých obyvatelích. V le-
tech 1881 – 1906 v něm sídlila německá 
židovská škola.

 (Dříve Na vyhlídce)

U VČELY
Na rohu ulice stávala samoobslužná pro-

dejna lidového spotřebního družstva Včela. 
Při výstavbě Slunečního města byl objekt str-
žen a nahrazen bytovým domem.

 (Dříve U dětského domova)

V BÍLCE
Místní název Bílka vznikl patrně podle 

toho, že zde pradleny bělily roucha cister-
ciáckých mnichů. Jednalo se o seskupení 
chalup, rozesetých mezi loukami na stráních 
Belvederu a Havlína.

V HLUBOKÉ
Ulice navazuje na stejnojmennou krátkou 

strmou rokli vedle zbraslavského lomu.

V PLATÝZU
Podle místního názvu, zkomolený název 

uličky, která vedla původně mezi ploty: „ 
v plotech“, „v plotajzu“.

VÁCLAVA RADY
V. Rada se narodil 23. června 1864. Na 

Zbraslav přišel po studiích jako účetní Vond-
ruškovy tiskárny. Dlouhou řadu let byl vzdě-
lavatelem zbraslavského Sokola. Přispíval 
svými pracemi do dětského sokolského ča-
sopisu Vzkříšení. Velmi činný byl ve zbraslav-
ském ochotnickém divadle. Stal se v roce 

1920 prvním knihovníkem zbraslavské ve-
řejné knihovny. Zemřel 10. února 1932.

VILÍMKOVA
Josef Richard Vilímek mladší se narodil 14. 

října 1860. Patřil k nejznámějším naklada-
telům v českých zemích. Vydával například 
Humoristické listy, Literární rozhledy, knihy 
J. Verna či K. Maye. V roce 1891 se stal 
prvním českým vydavatelem, který použil 
rotační tiskový stroj. Na Zbraslavi koupil 
a přestavěl vilu v Břežanském údolí, kterou 
nazval „Ve stínu lípy“. Využíval ji jako letní 
sídlo, později zde s rodinou bydlel trvale. Ze-
mřel 6. listopadu 1938. 

(Dříve Jiřího z Poděbrad, Třetí pětiletky)

VLADISLAVA VANČURY
Lékař, spisovatel, filmový scénárista a reži-

sér se narodil 23. června 1891 v Háji ve Slez-
sku. Jeho literární tvorba patří k vrcholům 

českého písemnictví. Na Zbraslavi si po svat-
bě s manželkou Ludmilou (rovněž lékařkou) 
otevřeli praktickou ordinaci v pronajatých 
prostorech. V roce 1928 se přestěhovali do 
své nové vily, kterou pro ně navrhl arch. Ja-
romír Krejcar. Zde Vančura napsal svá nej-
lepší díla. V době heydrichiády byl zatčen 
a 1. června 1942 popraven. 

(Dříve U Karlova stánku)

VÝTVARNICKCÁ
Uměle vytvořený název, patrně související 

s množstvím výtvarníků usazených na Zbra-
slavi v minulosti i současnosti. (Dříve Alšova)

K přejmenování některých ulic došlo v roce 1976 po připojení k Praze z důvodu duplicity názvů a pak v „polistopadovém“ období, zejména 
v roce 1993.
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VÍME JAK DÁL!

Aleš Háněl 
starosta

Konkrétní volební sliby
• Nezastavíme volný prostor ve Slunečním městě.
• Proměníme nevyužitý prostor Ve Slunečním městě na zelené oddychové místo. 

Pro relaxaci všech věkových kategorií. Vybudujeme otevřený veřejný prostor 
a nebudeme již toto území více zahušťovat výstavbou.

• Otevřeme novou školku pro 76 dětí. Připravili jsme projekt rekonstrukce dvou 
volných pavilonů objektu Žabovřeská 1227. Ten přináší levné ekonomické 
řešení kapacity školek. Vznikne zde nová plnohodnotná školka se třemi třídami 
s kapacitou 76 dětí. 

• Dokončíme přístavbu ZŠ. Zahájili jsme největší zbraslavský projekt na dostavbu  
ZŠ v areálu Nad Parkem. Tento projekt dokončíme tak, aby dostatečná kapacita 
byla připravena na nástup silných ročníků.

• Zachráníme Borovičky. Stále bohužel považujeme hrozbu, že Borovičky budou 
zastavěny megalomanským developerským projektem, za reálnou.  Učiníme 
všechny kroky, aby tato krásná zelená lokalita takovou zůstala a byla volně 
přístupná pro Zbraslaváky. 

• Stravování pro seniory. Úpravou kapacity kuchyně v DsPS zajistíme dostupné 
stravovaní i pro další seniory, tedy nejen obyvatele objektu a klienty pečovatelské 
služby.

• Police NONSTOP. Zajistíme 24 hodinový provoz služebny městské policie 
na Zbraslavi. Zajistíme nastavení funkčního a účinného hlídkového systému 
městských policistů, zejména pravidelné pochůzky i v okrajových částech městské 
části (Lahovice, Lahovičky, Závist, Strnady, Baně) a zesílení noční hlídkové činnosti.

Vážení spoluobčané, 
je nám ctí představit Vám kandidátku zbraslavských osobností, které 
se budou v nadcházejících komunálních volbách ucházet o vaše 
hlasy. Nezávislí jsou na Zbraslavi tradiční politické uskupení, nikdy 
nepodléhalo módním trendům, nikdy nesloužilo jako přestupní stanice 
do velké politiky. Zbraslavští nezávislí vždy kandidovali a následně 
v zastupitelstvu pracovali proto, že jsou ze Zbraslavi, chtějí ovlivňovat 
místní život i vývoj Zbraslavi a nechtějí být odkázáni na pokyny ze 
stranických sekretariátů. 
V minulých komunálních volbách jsme dostali takový počet hlasů, 
že Aleš Háněl zastával 4 roky funkci starosty Zbraslavi a Filip Toušek 
se z pozice radního na závěr volebního období dostal do funkce 
místostarosty.
Díky zkušenostem z těchto funkcí víme, co Zbraslav potřebuje 
i jak toho dosáhnout, ostatně celá řada projektů, které pomohou 
místnímu školství, dopravě, infrastruktuře či volnočasovým aktivitám 
je realizována či připravena k realizaci i se zajištěným financování.
Budeme proto rádi, když nám v nadcházejících volbách dáte svůj hlav, 
my totiž: „Víme, jak dál!“ 

Aleš Háněl a Filip Toušek

ve spolupráci 
s hnutím

Volte číslo 2
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Omluva ODS Zbraslav aneb  
Ještě větší bouda, než jsem čekal

Převelice se omlouvám za blamáž, kte-
rou jsem přivolal na městské sdružení ODS 
Zbraslav svým článkem v minulých Zbra-
slavských novinách, kde jsem se jim vysmí-
val za předvolební nohejbalový turnaj. Při-
šlo mi to, jak jsem ostatně popisoval, jako 
veliký nesmysl, ale nenapadlo mě, že, snad 
ne vinou mé statě, se k předvolebnímu ko-
pání přihlásí jen jedna strana, která se pak 
ještě, jak se organizátoři pochlubili, omluví. 

Tak, jak jsem byl inspirativní pro kandidu-
jící subjekty se svou analýzou nesmyslnosti 
předvolebního překopávání sítě namísto 
věcné diskuse, jsem svou předminulou 
vzpomínkou na sliby plaveckého bazénu 
od ODS zřejmě inspiroval její současné  
programotvůrce, když jsem v jejich  
programu našel budování zimního stadi-
ónu. Přiznávám bez mučení, čekal jsem  
ledacos, ale toto je víc a ještě větší stav-

ba, než jsem čekal i ve snách nejdivočej-
ších. To i zmiňované maskované rušení  
zahrádek mi přijde čajíček proti hokejové 
ledové kávě. Proto se už raději nebudu  
obsáhleji rozepisovat, protože volby se blí-
ží, a když vidím dopad svých slov do reality, 
mohlo by se stát, že už mě příště neotisk-
nou.

Milan Vejvoda

Populistický volební program zbraslavské ODS
Z programu místní ODS se dozvíme, že 

„chceme“, „věříme“, „zasadíme se“ a 
„zajistíme“. A snad i vyvolává určitá za-
myšlení. Ale pozor, ať se z těch zamyšlení 
nezamotá hlava. Pohled na tento program 
připomíná tonoucího, který vypouští bub-
liny poslední záchrany. 20 let vládla místní 
ODS zdejší radnici, měli dost času, aby její 
političtí zástupci „zajistili“, „vybudovali“, 
„zlepšili“ a „zkvalitnili“. Jako politická 
strana neudělala vůbec nic pozitivního pro 
Zbraslav a dnes její kandidáti píšou, co by 
chtěli, co by udělali, co by …

To, co předkládá místní sdružení ODS 
a s čím nás oslovuje v blížících se volbách 
do zastupitelstva, je „populismus“. Že by 
chybějící pátá bublina v programu?

Kdo se velmi pozorně začte do modrého 
plátku, tak musí konstatovat, že by došlo 
v blízké budoucnosti k zániku Zbraslavi. 

Lídr Petr Kočan stojí v čele tohoto popu-

listického programu ODS, kde třeba uvádí 
zrušení poplatků ze psů. Asi tento lídr ama-
tér netuší a není mu známo, že poplatek ze 
psů podléhá § 2 zákona číslo 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích. Možná, že lídr míst-
ního sdružení ODS Petr Kočan je nadčlověk 
a zruší ustanovení § 2 odst. 4 uvedeného 
zákona. 

Jednoduchým nadhledem se dá vyhod-
notit, jaká reprezentace místního sdružení 
ODS usiluje se dostat do zastupitelstva. 

Nad čím je ale nutné se vážně pozasta-
vit, je sdělení, že místní ODS chce zrušit 
zahrádkářskou kolonii Nad Kamínkou 
a vytvořit volnočasový a sportovní park. Je 
v podvědomí a známé, že takové volno-
časové projekty se v metropoli záhy měni-
ly v tvrdou developerskou výstavbu. To si 
Zbraslav přece nezaslouží, aby se poslední 
zelené plochy staly do budoucna jednou 
velkou zástavbou. 

Vzít lidem zahrádky, kam si chodí odpo-
činout, relaxovat, radovat se z vypěstova-
ných produktů, kam docházejí rodiče s dět-
mi i učitelé se žáky, je ze strany místní ODS 
v čele s lídrem Petrem Košanem obrovská 
lidská nehoráznost.

Možná by bylo mnohem pozitivnější, 
kdyby než o zrušení místní zahrádkářské 
kolonie se zbraslavští občanští demokraté 
zajímali o uhrazení dluhu několika miliónů 
za zdravotní a sociální pojištění.

Dnes je ODS absolutně nevěrohodnou 
a po stránce zveřejněných dluhů vůči státu 
zkrachovalou politickou stranou deklarující 
neschopnost vytvořit i adekvátní volební 
program pro občany. Možná čtyřletá odml-
ka a ozdravovací kůra v sanatoriu by ob-
čanským demokratům byla ku prospěchu.

Miloš Přikryl

Poslední požár pana starosty Háněla?
V září nás pan starosta velkolepě infor-

moval o nové školce pro 76 dětí. Čtenář se 
zaradoval, že se kapacita předškolních za-
řízení na Zbraslavi díky tomuto kroku zvýší 
o uvedený počet dětí. Zamlčením faktu, že 
se jedná o náhradu za školku v Matjuchi-
nově ulici a že tedy nebude tímto krokem 
uspokojen převis poptávky nad nabídkou, 
vypadá pan starosta jako spasitel. Žádné 
navýšení kapacity se však nekoná. Dokonce 
ani projekt připravený není.

Kde je pravda? Zastupitelstvo obdrželo 
pro své 24. zasedání podklady, které hovo-
ří o nutnosti v brzké době vyklidit prostory 
MŠ Matjuchinova a navíc zaplatit majitelům 
nemovitostí částku až 1,38 milionu Kč. Dle 
vyjádření právního zástupce MČ je prav-
děpodobné, že Zbraslav tento právní spor 
prohraje.

Problém s vlastnictvím objektu není vůbec 
nic nového. Táhne se roky a nutno podotk-
nout, že určitě není jednoduché se s vlast-
níky dohodnout. Pan starosta za čtyři roky 

neudělal vůbec nic pro zlepšení postavení 
MČ v tomto sporu. Naopak. Opět dostal 
zbraslavskou hlavu pod gilotinu. Nenalezl 
řešení včas, nedokázal vyjednat přijatelné 
podmínky odkupu objektu ani nedokázal 
včas připravit financovatelný projekt nové 
školky. Bylo opravdu školství jeho prioritou, 
jak opakovaně (nejen na vítání občánků) 
tvrdí?

Když v roce 2011 koalice ve složení  
Nezávislí, TOP09 a ČSSD rozhodla o ukon-
čení nájemních vztahů v objektu Žabovře-
ská 1227 neziskovým organizacím, všichni 
jsme očekávali, s jakým řešením přijde. Po 
sérii nekoncepčních studií a nereálných  
projektů školek se zahradami na střechách 
snaha utichla. I přes veřejné proklama-
ce bylo evidentní, že školku pan starosta  
připravit a postavit nedokáže. I přes výzvy 
opozice – „vraťte prostory zpět neziskov-
kám“ nebo „připravme reálný projekt škol-
ky“ se více než rok nic nedělo. A čas běžel 
a běží neúprosně dál.

Najednou, před volbami, přichází pan  
starosta s něčím, čemu říká projekt. Bez 
diskuse s ostatními zastupiteli předkládá 
základní studii a zastupitele prostřednic-
tvím novin de facto vydírá. Není to ani stu-
die proveditelnosti s jasně definovanými 
přínosy a náklady ani podrobná technická  
dokumentace. Předpokládané stavební ná-
klady 9,5 mil. Kč jsou i projektantem ozna-
čené za „hrubý odhad“.

I na posledním zasedání tohoto volební-
ho období jsou zastupitelé postaveni před 
volbu, zda vedení radnice podepsat bianko 
šek, nebo požadovat kvalitní podklady pro 
kvalifikované rozhodování. Hasíme požár 
současného pana starosty. Požár, který pálí 
další ročníky našich předškoláků a přede-
vším jejich rodiče. Ač není první, může to 
být požár poslední.

Petr Košan
Lídr ODS na Zbraslavi

info@spojeniprozbraslav.cz
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Vážený pane starosto, děkujeme Vám i pro-
střednictvím Zbraslavských novin, že jste podpořil 
letošní 1. ročník Letního kina Kamínka na Zbra-
slavi. Návštěvnost byla celkem okolo 1 000 divá-
ků, mezi nimiž byli nejen místní, ale i lidé z centra 
Prahy nebo blízkého okolí. Uskutečnilo se i něko-
lik doprovodných koncertů, z nichž nejúspěšnější 
byl srpnový koncert Jiřího Schmitzera. Je stále co 
zlepšovat, nicméně se k nám dostávaly pouze 
pozitivní ohlasy.

Rádi bychom uskutečnili projekt i v příštím 
roce, bude však nutné zajistit více prostředků, 
aby rozpočet pokryl i náklady, které jsme jako 
produkční společnost zčásti dotovali. Bez pod-
pory a sponzorů by nemohl provoz letního kina 
fungovat. Společnými silami jistě budeme moci 
přivítat hosty na 2. ročníku Letního kina Kamín-
ka v krásné lokalitě na Zbraslavi. Těšíme se na 
spolupráci! 

Ještě jednou Vám, pane starosto, děkujeme 
a přejeme, ať se Vám daří všechny projekty.

Petr Koza
producent

IN
ZERC

E:

Nejsme zahrádkářská kolonie

Vážená Městská rado, ve Zbraslavských novi-
nách č. 8 tohoto roku vyšlo z jednání od 16. 6. do 
14. 7. 2014 několik zásadních nepřesností. Jsem 
zbraslavskou občankou bydlící v nejjižnější pražské 
čtvrti Strnady, ale až z novin jsem se dověděla, že 
žiji v „zahrádkářské kolonii u soukromé účelové 
komunikace, která nesplňuje zákonné technické 
podmínky.“

Tak především, dřívější vesnice Strnady začala 
vznikat v roce 1948 na vykoupených pozemcích 
vytěžené cihelny. Tyto pozemky vykoupilo za tím 

 
to účelem založené „Druž-
stvo“, při kterém působil 
i zahradnický spolek. Do 
konce roku 1951 stihli naši 
dědové vyměřit a přidělit 
stavební pozemky, vypraco-
vat projekt cest, vybudovat 
vsakovací systém na deš-
ťovou vodu, osázet sady, 
vystavět studnu, park, vo-
dovod, bazény, pilu, dět-
ské hřiště, fotbalové hřiště, 
včelníky, koloniál, elektric-
kou přípojku, autobusovou 
zastávku, atd. Koncem pa-
desátých let zde už stálo 
několik prvorepublikových 
vilek a Družstvo se dostalo 
po uvalení národní správy 

opět do další hrozby komunistického vyvlastňo-
vání. Tehdy naši předchůdci našli útočiště u svazu 
zahrádkářů. Z prvorepublikových vilek i prozatím-
ních dřevěných boudiček se kolaudovaly chaty. Po 
revoluci nám byl majetek navrácen.

Možná naši předci neprozřetelně nesplnili všech-
ny dnešní normy a nařízení o pozemních komuni-
kacích, ale postavili vše fortelně tak, že to doposud 
plně slouží svému účelu, a my to s láskou, hrdostí 
a nostalgií přejímáme jako historický odkaz. 

A naše vyasfaltované cesty? Dle sdělení Policie 
ČR je účelová komunikace ta-
ková, která spojuje sousední 
nemovitosti a může být i ces-
tou polní. Rozhodně tedy ne-
mohu souhlasit s výrokem, že 
„komunikace nesplňuje zákon-
né technické podmínky.“

Závěrem mi dovolte Vás las-
kavě pozvat k nám na návště-
vu, abyste si udělali jasnější 
představu, proč nás všechny 
Strnaďáky Vaše zpráva přinej-
menším pobuřuje.

Lenka Krausová – Kindlová
Předseda ZO ČZS Strnady
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Kalendář zbraslavských akcí

sobota 4. října ZBRASLAVSKÁ OSMA
Závod horských kol pro malé i velké. Starty od 14:00 v Borovičkách.

sobota 18. října O PEJSKOVI A KOČIČCE
Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin.

6. – 30. října 5+5 SPOLU
Výstava výtvarných prací pedagogů Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Liberci. 
Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny.

pondělí 20. října ROZMARNÉ LÉTO
Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS. 
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

pondělí 6. října ROZMARNÉ LÉTO
Dramatizace knihy V. Vančury, hraje soubor ZKS. 
Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 25. října ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Maňásková pohádka pro nejmenší. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

8. - 12. října SLAVNOSTI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 
S královnou Eliškou na víkend do středověku. 
Koncerty, přednášky, historické tržiště, královský průvod.

čtvrtek 30. října NA ÚTĚKU
Jevištní roadmovie nejen o jízdě dvou svérázných žen životem.
Hraje DS Křoví. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 11. října PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Muzikálová pohádka pro dospělé. Divadlo J. Kašky od 19:30 hodin.

sobota 1. listopadu KUBULA A KUBA KUBIKULA
Loutková pohádka podle V. Vančury. 
Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

neděle 12. října TÝNEČANKA
Vystoupení dechového orchestru k tanci i poslechu. 
Sál U přístavu od 15 do 18 hodin, vstupné dobrovolné. 

pondělí 3. listopadu CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ: 
ZÁPAD USA – OREGON
Celovečerní diashow cestovatele a fotografa M. Loewa. 
Divadlo J. Kašky od 19:00 hodin. 

sobota 18. října HAVELSKÁ DRAKIÁDA
Pouštění draků, hry, lanové aktivity, lukostřelba, výtvarno. 
Od 14:00 v Borovičkách.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Informace: kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 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.
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Dovolujeme si Vás pozvat na Mariánskou 
pobožnost v sobotu 11. 10. ve 14:30 u kap-
ličky na Baních. V kapličce je krásná freska 
P.M. Zbraslavské. Těšíme se ne Vás.

Alena Hůlková
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Inzerci zajišťuje ÚMČ Praha – Zbraslav,
prostřednictvím tajemnice redakce

Kompletní ceník, přehled formátů
a technická specifikace

na

Kontakt:
U Malé řeky 3, tel.: 257 111 801,

email: velem@mc-zbraslav.cz

www.mc-zbraslav.cz

TENTO INZERÁT VYJDE

JEN NA  500 Kč!

CELOSTRÁNKOVÝ INZERÁT JEN ZA 5.500 Kč
MOŽNOST BAREVNÉ INZERCE

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ

Neurologická ambulance hledá

ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKU
na zkrácený úvazek

Neuroaxis Zbraslav
MUDr. Štorková

U Národní galerie 476,  
Zbraslav

kontakt: neuroamb@email.cz
776 578 881, 257 923 265
nebo osobně v ambulanci

Společnost

WITT Praha spol. s r.o.
hledá 

technika na servis 
a doplňování prodejních 

automatů

požadavky:

• platné řidičské oprávnění sk. B
• bezúhonnost a poctivost
• časová flexibilita
• slušný, ochotný a komunikativní 

zájemci domluvte si osobní pohovor na
 tel. č.: 25792 0922

můžete zaslat i svůj životopis na 
e-mail: witt@witt.cz

ozveme se Vám
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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 13,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč vč. DPH.

Služby

n Jana Králová ze Zbraslavi, KADEŘNICE 

s praxí, nabízí své služby u vás i u sebe 

doma. Tel. 723 315 627.

n ČISTÝ BYT? OD SAIFRTA VYMALOVÁNO 

MÍT. Štuky, lak a stěrka + návštěva zdarma! 

Info.606227390

n Nabízím DOUČOVÁNÍ látky ZŠ (Čj, Aj 

i jiné...). Jsem místní, ráda dorazím k Vám 

domů. S dětmi i s doučováním mám zku-

šenosti. Cena dohodou. V případě zájmu 

volejte na číslo 723958901. Mgr. Eva 

Schiebelová

n TV OPRAVY. Opravy DÁLKOVÉHO OVLÁ-

DÁNÍ, opravy TELEVIZORŮ všech typů. 

Novinka: Digital – set Box. Ivan Malinský, 

Praha 5 – Radotín, Prvomájová 110. Tel. 

607 920 640 Privat 272 930 044. Otevře-

no: PO, ST, ČT 10-16. TV technické porady.

n J. Pleskač – VODA, TOPENÍ. Renovace 

bytových jader, výměna boilerů, opravy 

a výměny baterií, čištění kanalizace stro-

jem, výměna vodoměrů. Tel. 602 338 021.

n HELCLOVÁ BOHUSLAVA MASÁŽE htt-

ps://helclova-masaze.webnode.cz Telefon 

604 379 491 email:bhelclova@gmail.com 

Masáže Manuální lymfodrenáž, ruční va-

kuová- Anticelulitidová masáž, sportovní 

nebo klasická masáž, Lávové kameny. De-

pilace voskem.

n OPRAVY TELEVIZORŮ v bytě (všechny 

značky, doprava na dílnu zdarma),instalace 

a propojení přístrojů, antény, satelity. Milan 

Chroustovský 603442075 8-19 hod. 

n ZÁCLONY, ZÁVĚSY – prodej + šití, VZOR-

KOVNA – V Bílce 684 - Zbraslav, út a čt 14 

:00 – 16:00, po telefonické dohodě i jindy. 

Tel. 603 934 122. www.zaclony-lipovska.

cz

n KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DPH, 

mzdy a roční uzávěrky. zastupování na 

Finančních úřadech, ZP a SP na základě 

plné moci a poradenství při jednání s nimi. 

Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel. 

721 957 444.

n Výměna zipů, krácení délky a OPRAVY 

ODĚVŮ Zbraslav. Tel- 728561205

n KADEŘNICKÝ SALON „M“ v Žitavské-

ho ulici 527 provozuje DÁMSKÉ, PÁNSKÉ 

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

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 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.

Nemovitosti

n Nabízím k pronájmu malou denní vi-

nárnu – 10 míst + zahrádka v ulici Eliš-

ky Přemyslovny 421. Informace na tel. 

604 506 572.

VZPOMÍNKA
Dne 2. října by se dožil 90 let pan Stanislav Dlouhý, 
mistr kominický.

Vzpomíná rodina.

UJP PRAHA a.s. 
přijme soustružníka 

na CNC.
Kontakt: tel.: 227 180 320, 
e-mail: lorincikova@ujp.cz

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych prostřednictvím Zbraslavských novin poděkovala panu 
Pavlovi od nás ze vchodu v Zahradní čtvrti za sousedskou výpomoc, 
která je pro mě tuze cenná s ohledem na mé zdravotní problémy 
a omezenou hybnost. Udělat něco v dnešní době nezištně pro jiné 
není samozřejmost.

Jiřina Drobná
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