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Vážení spoluob-
čané, rok uplynul a 
jsou zde opět Vánoce 
a s nimi další vydání 
Zbraslavských listů. 
Letos jsme pro vás 
připravili takový malý 

dárek – plán Zbraslavi, poprvé včetně všech 
nových ulic. 

Závěrem roku už většina lidí myslí na Vá-
noce, probíhají předvánoční úklidy a peče se 
vánoční cukroví. Předvánoční shon patří asi 
k nejnáročnějším obdobím v roce, a proto mi 
dovolte vám popřát jeho úspěšné zvládnutí, 
příjemné prožití vánočních svátků s těmi nej-
bližšími a všechno nejlepší do nového roku.

Ing. Petr Valenta (ODS)
starosta MČ Praha – Zbraslav

Slovo starosty

Poprvé v historii Zbraslavi má naše MČ svůj dvanáctilistý barevný kalendář. Pro letošní rok 
byla zvolena populární verze s klasickými fotografi emi, do budoucna se plánují i nevšední detaily 
a neznámé pohledy. O kalendář Zbraslavi se bude soutěžit v lednových Zbraslavských novinách 
a koupit ho lze od poloviny prosince za 95 korun v knihkupectví U stromečku nebo u tajemnice 
redakce Zbraslavských novin – U Malé řeky 3. K dispozici bude i na akci Zbraslavské Vánoce.

Na obrázku ukázka listu z kalendáře – měsíc leden.

Kalendář 
Zbraslav 2006
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Vážení čte-
náři, listujete 
druhým číslem 
Zbraslavských 
listů, které pro 
vás vydává MČ 
Praha – Zbraslav 
a jejichž tvorbu 
má na starosti 
tým, který kaž-

dý měsíc připravuje Zbraslavské noviny. 
Naše městská část volí ve vztahu k tzv. 
radničním novinám netradiční přístup. 
Noviny nejsou zdarma cpány do každé 
poštovní schránky a nepovalují se na 
každém rohu. Naopak, kdo o ně má zá-
jem, musí si je koupit, byť za 5 korun, 
což lze v dnešní době považovat za sumu 
spíše symbolickou. Každý měsíc si své 
Zbraslavské noviny koupí více než 1300 
čtenářů. Všem jim chceme za jejich pě-
tikorunu nabídnout noviny plné zajíma-
vých, čtivých, vyvážených a aktuálních 
informací, které se týkají naší městské 
části. Na výrobě novin neparazitují žád-
né spřátelené agentury a studia, a tak 
jsou i díky příjmům z inzerce pro měst-
kou část kladnou rozpočtovou položkou, 
což v Česku není u obecního zpravodaje 
rozhodně samozřejmostí.

Naproti tomu Zbraslavské listy jsou 
tiskovina, kterou čas od času městská 
část na své náklady oslovuje a informuje 
všechny občany, nejen ty, kteří si kupují 
Zbraslavské noviny. V tomto případě tře-
ba o programu akce Zbraslavské vánoce, 
který je připraven na 17. prosince. Dále 
přinášíme přehled důležitých telefonních 
čísel, která se mohou hodit každému z 
nás, a v neposlední řadě je jistě užitečný 
i plán Zbraslavi se všemi ulicemi.

Nechceme v předvánočním čase 
obtěžovat politickými šarvátkami a 
lokálními hádkami, které se pravidelně 
opakují snad v každém městečku, tedy i 
na Zbraslavi. Vánoce by měly být svátky 
klidu, míru a pohody.

Proto vám přeji jménem svým i 
jménem celé redakce šťastné a veselé 
Vánoce a pevné zdraví v roce 2006.
Karel Tejkal, předseda redakční rady ZN 

a zastupitel MČ Praha – Zbraslav
tejkal@zbraslavskenoviny.cz

Editorial
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Hlavní činností na 
začátku tohoto roku 
bylo zahájení provozu 
Domu s pečovatelskou 
službou, to znamená 
výběr budoucích nájem-
níků dle schválených 
pravidel a výběr provo-
zovatele. V únoru pro-
běhla v DsPS fyzická 

kontrola pracovníky kontrolního útvaru Státního 
fondu rozvoje bydlení k závěrečnému vyhodno-
cení naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí 
dotace z prostředků fondu. Kontrola neshledala 
žádné pochybení ze strany Městské části Praha 
– Zbraslav při výběru obyvatel a provozování 
Domu s pečovatelskou službou Zbraslav.

V rámci kapitoly Odboru městského inves-
tora MHMP – Technická vybavenost Zbraslav 
v letošním roce probíhala výstavba kanalizace 
v Lahovičkách, byla dokončena kompletní re-
konstrukce ulice Pod Kamínkou včetně opravy 
opěrných zdí. V listopadu zahájila Pražská vo-
dohospodářská společnost kompletní obnovu 
vodovodního přivaděče DN 400 Havlín – Baně 
a současně obnovu vodovodních řadů části 
místní vodovodní sítě včetně obnovy části 
kanalizačních stok ve čtvrti Pod Havlínem a 
Na Královně. Před vydáním stavebního povo-
lení je dokumentace na obnovu komunikací ve 

čtvrti Pod Havlínem a Na Královně, pokračo-
vání rekonstrukce Žitavského ulice a výstavby 
vodovodních a kanalizačních řadů Na Závisti.

Dále se realizovaly další investiční akce 
s přímou dotací od magistrátu hl. m. Prahy, a to: 
stavební akce Městská zahrada Zbraslav, dokon-
čení výměny a doplnění herních prvků na dět-
ských hřištích, oprava historických náhrobků a 
márnice na hřbitově na Havlíně, stavební úprava 
nádvoří ZŠ Nad Parkem, částečná výměna oken 
ve školním objektu U Lékárny 593 a dokončení 
opravy Hasičské zbrojnice v Záběhlicích.

Přímo z rozpočtu MČ Praha – Zbraslav se 
hradila kompletní rekonstrukce Obřadní síně 
městské části, nákup chodníkového zametacího 
stroje a slavnostní osvětlení kostela sv. Havla 
na Zbraslavi. Na základě požadavků občanů 
bylo provedeno osazení celkem 60 laviček a 
odpadkových košů. Bylo zadáno zpracování 
studie na rekonstrukci Lesoparku Belveder, 
Medic Centrum Zbraslav a je zpracována tech-
nická dokumentace na opravu Karlova stánku.

Významnou společenskou akcí v letošním 
roce bylo 60. výročí osvobození ČSR. Byla zpra-
cována kompletní dokumentace pomníků a piet-
ních míst v naší městské části a byla provedena 
jejich oprava. V rámci výročí osvobození se při-
pomněla účast francouzských vojáků na osvobo-
zení Zbraslavi předáním čestného občanství MČ 
panu generálu Paulu Pinovi na ambasádě České 
republiky v Paříži, dále se uskutečnil zájezd žáků 
Základní školy do koncentračního tábora Maut-
hausen a pietní akty v Lahovičkách, na Zbraslav-
ském náměstí a před Husovým sborem.

Další společenskou akcí byly oslavy sed-
mistého výročí úmrtí českého krále Václava II.

V oblasti zbraslavského školství v letošním 
roce bylo nejvýraznější událostí sloučení základ-
ních škol v jeden právní subjekt. Dále od září 
byla otevřena nová třída v MŠ Nad Parkem.

V rámci podpory kultury a volnočasových 
aktivit se mimo akcí podpořených v rámci gran-
tového programu městská část podílela zapůjče-
ním výstavních prostor na výstavě skautského 
střediska Uragán Zbraslav, finančně podpořila 
turnaj žáků škol v malé kopané, pobyt v Praze a 
koncert japonského sboru Vadači, akci Slavnosti 
Elišky Přemyslovny, Super dětský den, úpravu 
interiéru kostela sv. Jakuba, oslavy výročí za-

ložení ZŠ Nad Parkem, šachový turnaj, koncert 
kytaristy Štěpána Raka, závod historických 
automobilů Zbraslav – Jíloviště a především 
festival dechových hudeb Vejvodova Zbraslav.

Významnou činností především pracovníků 
Úřadu městské části byla postupná evidence a 
kontrola majetku a pozemků ve vlastnictví hl. 
m. Prahy – svěřeno MČ Praha – Zbraslav přede-
vším pod komunikacemi a pod veřejnou zelení.

Závěrem bych zde chtěl zmínit i další 
investiční akce, které se prováděly v naší měst-
ské části a jejichž investory jsou jiné subjekty. 
Je to především pokračování bytové výstavby 
ve Slunečním městě a Zahradní čtvrti, dokon-
čení čistění Krňova, pokračování rekonstrukce 
čistírny odpadních vod, odstranění teskobaráku 
bývalé samoobsluhy a zahájení výstavby Nové 
Zbraslavanky na jeho místě. V nejbližší době 
se dá očekávat zahájení výstavby dálničního 
okruhu okolo Prahy a protipovodňových opat-
ření na ochranu dolní části Zbraslavi.

Nemohu zde podrobně vypsat veškeré běž-
né činnosti rady městské části a úřadu městské 
části v uplynulém roce 2005, které jsou spojené 
s provozem obce. Zde jsem uvedl jen přehled 
těch podle mého názoru nejvýznamnějších 
akcí. Podrobné měsíční zprávy o činnosti jsou 
na www.mc-zbraslav.cz a každý měsíc na stra-
ně 3 ve Zbraslavských novinách.

Filip Toušek 
místostarosta MČ Praha – Zbraslav

Zpráva o činnosti 
rady MČ Praha – Zbraslav 
a úřadu MČ Praha – Zbraslav

Rok 2006 bude posledním rokem, kdy bude ve svých funkcích vystupovat 15 místních zastupitelů. Jako předzvěst volebního roku připravujeme 
do únorových Zbraslavských novin anketu s místními zastupiteli. Napadá-li vás otázka, kterou jim chcete společně či jmenovitě položit, pošlete nám 
ji na mail redakce@zbraslavskenoviny.cz či na adresu Zbraslavské noviny, U Malé řeky 3, Praha – Zbraslav, 156 00. Rádi ji předáme příslušnému 
zastupiteli i zveřejníme jeho stanovisko, celá řada zastupitelů předem ochotně svou aktivní účast v anketě přislíbila.

Zeptejte se zastupitelů

za rok 2005



4 v Zbraslavské vánoční listy 2005 Zbraslavské vánoční listy 2005 v 5



4 v Zbraslavské vánoční listy 2005 Zbraslavské vánoční listy 2005 v 5



6 v Zbraslavské vánoční listy 2005

2 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 5Rok 2005 ve fotografii

květen

září

říjen

listopad
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Francouzskému 
generálu Paul 
Pinovi bylo u 
příležitosti 60. 
výročí osvobození 
předáno čestné ob-
čanství Zbraslavi.

Ttradiční závod automobilů do vrchu na trati Zbraslav – Jíloviště.

Skautský oddíl Uragan uspořádal v Borovičkách populární drakiádu.

Vítáním občánků byla slavnostně 

otevřena nové obřadní síň.

Na základě nápadu prezentovaného Zbraslavskými novinami 
bude od prosince slavnostně osvětlen kostel sv. Havla.
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Důležitá telefonní čísla MČ PRAHA – ZBRASLAV, 
UMČ PRAHA – RADOTÍN 
(DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ 
ZBRASLAV)
odbor telefon (fax)
kancelář starosty 257 111 888 

(257 920 099)
finanční 257 111 818, 

257 111 823, 
257 111 825

místního hospodářství 257 111 824, 
257 111 821, 
257 111 829, 
257 111 830,
257 111 842
(257 111 822)

HVS Benešov (kanalizace) 257 111 838
pohřebnictví 257 111 837
správní 257 111 832, 

257 111 833
matrika ÚMČ Radotín 257 111 827, 

257 924 246
ověřování 257 111 826
výstavby ÚMČ Radotín 257 111 812, 

257 111 828, 
257 111 831,
257 924 247 
(257 922 040)

domovní správa 257 111 814,
257 111 816, 
257 111 835

živnostenský ÚMČ Radotín 257 111 809, 
257 111 836, 
257 923 527,
257 923 711 

kultura 257 111 801
knihovna 257 111 802, 

257 111 803, 
257 111 804, 
257 111 805

pečovatelská služba 257 257 592

ÚMČ PRAHA – RADOTÍN
odbor agenda telefon (fax) pracoviště
ÚMČ Praha–Radotín tajemník 234 128 200

(234 128 210)
nám. Osvoboditelů 21

ekonomický vedoucí 234 128 220 nám. Osvoboditelů 21
občansko správní vedoucí 234 128 240

(234 128 251)
nám. Osvoboditelů 21

bytová agenda, 
obecně prospěšné práce

234 128 241 nám. Osvoboditelů 21

školství 234 128 242 nám. Osvoboditelů 21
přestupky 234 128 243 nám. Osvoboditelů 21
cestovní doklady 234 128 244 nám. Osvoboditelů 21
vedoucí úseku dokladů 234 128 245 nám. Osvoboditelů 21
cestovní doklady 234 128 246 nám. Osvoboditelů 21
evidence obyvatel, OP 234 128 247 nám. Osvoboditelů 21

matrika vedoucí úseku matrik 234 128 248 V. Balého 23
matrikářka 234 128 249 V. Balého 23
ověřování, hřbitovní poplatky 234 128 250 V. Balého 23

výstavby vedoucí 234 128 260
(234 128 272)

V. Balého 23

stavební řízení 234 128 261-270 V. Balého 23
archiv 234 128 271

správy majetku vedoucí 234 128 280 V. Balého 23
investice 234 128 281 V. Balého 23
správa majetku 234 128 282 V. Balého 23
investice 234 128 283 V. Balého 23
místní hospodářství 234 128 284 V. Balého 23

životního prostředí vedoucí 234 128 430 U Starého stadionu 1379
životní prostředí 234 128 431-432 U Starého stadionu 1380

dopravy vedoucí 234 128 290 V. Balého 23
doprava 234 128 291-292 V. Balého 23

sociální
a zdravotní

vedoucí 234 128 310 nám. Osvoboditelů 732
péče o rodinu a dítě 234 128 311 nám. Osvoboditelů 732
sociální dávky 234 128 312 nám. Osvoboditelů 732
kurátorka 234 128 313 nám. Osvoboditelů 732
doplňková péče 234 128 314 nám. Osvoboditelů 732
sociální referent 234 128 315 nám. Osvoboditelů 732
kurátor 234 128 316 nám. Osvoboditelů 732
péče o rodinu a dítě 234 128 317

(234 128 321)
nám. Osvoboditelů 732

doplňková péče 234 128 318 nám. Osvoboditelů 732
péče o rodinu a dítě 234 128 319 nám. Osvoboditelů 732
doplňková péče 234 128 320 nám. Osvoboditelů 732

státní sociální 
podpory

vedoucí 234 128 330 nám. Osvoboditelů 732
státní sociální podpora 234 128 331-333

(234 128 334)
nám. Osvoboditelů 732

živnostenský vedoucí 234 128 410 U Starého stadionu 1379
živnostenská oprávnění 234 128 411

(234 128 418)
U Starého stadionu 1379

kontrolní 234 128 412-413 U Starého stadionu 1379
živnostenská oprávnění 234 128 414 U Starého stadionu 1379

SBĚRNÝ DVŮR RADOTÍN
V Sudech 1488/2, 153 00 Praha 5 – Radotín
Telefon: 257 911 758
Otevírací doba:

letní období: zimní období:
po–pá: 8.30–18.00 po–pá: 8.30–17.00
so: 8.30–15.00 so: 8.30–15.00

(Poslední zákazník 1/2 hodiny před zaví-
rací dobou.)

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA 
PRVNÍ POMOCI 
pro děti: 224 438 592
pro dospělé: 224 438 590 nebo 224 438 591

PRAŽSKÉ VODOVODY 
A KANALIZACE A. S.
telefon: 840 111 112

PRAŽSKÁ ENERGETIKA, A.S.
poruchy, havarijní situace: 224 915 151
ohrožení života: 224 919 473
zákaznická linka: 840 555 333

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.
zákaznická linka: 840 555 333
pohotovost: 1239
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