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výlet

2. výlet běchovických dětí, tentokrát do Koněpruských jeskyní!
Výlet se konal opět druhou říjnovou
sobotu 11. 10. 2008. Odjezd byl v
9 hodin od ÚMČ Běchovice stejným
autobusem jako minule. Jelo nás 35
účastníků včetně dospělého doprovodu a k jeskyním jsme dorazili po
hodině jízdy. Prohlídku jsme měli v
10.20 hodin a trvala cca 45minut.
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Jeskyně jsou krásné. Dozvěděli jsme
se, že jsou třípatrové, ale k prohlídce
jsou zpřístupněna jen první dvě patra.
Největší prostora se nazývá Proškův
dóm, kde byly nalezeny prehistorické
kosterní pozůstatky lidí i zvířat. K vidění
pokračování na str. 7 »

V listopadovém čísle Života Běchovic se můžete dočíst, jak dopadl výlet
do Koněpruských jeskyní, který opět
zorganizovala a vedla Mgr. Martina
Vlková, následuje pravidelná rubrika
„Slovo starosty” a samozřejmě Zápis
z 31. zasedání ZMČ ze dne 29. 9. 2008
včetně pozvánky na další ZMČ. Z kulturních akcí je to program KC Beseda
Klánovice na listopad, Neposedova
vánoční výtvarná dílna a adventní
koncert, nové knížky z naší knihovny
a další. Za povšimnutí stojí i rekapitulace běhu Mladých Běchovic a Naučné
stezky Klánovickým lesem. Pokud vše
dobře dopadne, od 1. 1. 2009 budou
moci občané využívat služby Czech
POINTu na úřadu MČ.
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slovo starosty
Milí spoluobčané,
Dostáváme se do druhé poloviny
podzimního období. Za sebou máme
velice rušný měsíc říjen a bylo by
dobré maličko se za událostmi tohoto
měsíce poohlédnout.
Událostí číslo jedna se v říjnu 2008
staly krajské a senátní volby. Městské
části Praha – Běchovice se dotkla
„pouze“ realita voleb senátních. Přes
všeobecně nižší popularitu senátních
voleb k urnám v prvním kole dorazilo
přes 40 % občanů Běchovic, což bylo
výrazně nad průměrem volebního
obvodu Praha 9!
První kolo rozhodlo o dvou kandidátech postupujících do kola druhého.
Byli to MUDr. Jiří Koskuba za ČSSD
a Mgr. Tomáš Kladívko za ODS. Post
senátora získal Mgr. Tomáš Kladívko
za ODS.
Za sebe mohu vyjádřit veliké
uspokojení nad tím, že občané naší
MČ přišli v tak hojném počtu uplatnit
svoje základní ústavou zaručené právo. Chtěl bych všem volícím občanům
MČ Praha – Běchovice poděkovat za
zájem o volby do senátu PČR. Věřím,
že všichni ostatní, kteří z jakéhokoli
důvodu volit nešli, tak u příštích voleb
učiní.
Další významnou společenskou
událostí měsíce října byla oslava 90.
výročí vzniku samostatného Československého státu. Při této příležitosti
byly položeny věnce u pomníků padlých hrdinů v Běchovicích 1 i Běchovicích 2 a základní škole. U příležitosti
tohoto výročí byl také slavnostně
vysazen národní strom – Lípa Srdčitá,
jako symbol českého národa.
Toto významné výročí nám ukazuje
jak dlouho je již Česko (dříve Československo) samostatným suverénním
státem, který se stal nedílnou součástí
moderního evropského společenství.
Všem přeji příjemný a pokud možno
ne příliš studený měsíc listopad.
Ing. Ondřej Martan

z jednání zastupitelstva

Zápis z 31. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha–Běchovice
konaného dne 29. 9. 2008 v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Běchovice,
Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9

1. Kontrola účasti zastupitelů a určení ověřovatelů zápisu
31. zasedání ZMČ Praha-Běchovice
zahájil starosta MČ Ondřej Martan dne
29. 9. 2008 v 18.15 hodin. Zkonstatoval,
že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starosta provedl kontrolu účasti zastupitelů
přítomni: 9 - dle prezenční listiny - viz
příloha tohoto zápisu
omluveni: 4 - Jiří Klůna, Michal Jiřík,
Ing. Petr Kos, Ing. Jiří Santolík
další přítomní: tajemnice ÚMČ Mgr.
Jitka Šnajdrová.
Starosta zkonstatoval, že při přítomnosti 8 zastupitelů je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu byli starostou určeni
Ing. Věra Kocmanová a Martin Jech.
2. Návrh na schválení programu jednání 31. zasedání ZMČ
Po úvodním slovu a určení ověřovatelů
navrhl starosta program jednání a přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 433
v příloze tohoto zápisu.
V 18.20 hod se dostavil Ing. Petr Kočí,
od této chvíle je přítomno 9 zastupitelů.
3. Projednání a schválení zápisu z 30.
zasedání ZMČ
Starosta navrhl schválení zápisu z 30.
zasedání ZMČ.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 434
v příloze tohoto zápisu.

starosta MČ Praha-Běchovice

4. Návrh pronajmout předem vybranému zájemci pozemek parc. č. 590/1

zapsaný na LV č. 587 pro katastrální
území Běchovice, obec hl. m. Praha
u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu,
Katastrální pracoviště Praha
Starosta informoval, že se jedná
o pozemek pana Paškeviče v ulici Josefa
Němce, jde o spodní část pod domem
pana Paškeviče. Cena bude řešena dle
vyhlášky při dalším jednání o uzavření smlouvy. Na dotaz Petra Požárka
starosta sděluje, že pan Paškevič nechce
pozemek koupit. Petr Požárek navrhuje
prověřit v dané lokalitě stavy užívání
pozemků MČ. Starosta sděluje, že již
bylo projednáváno s odborem správy
majetku.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
Hlasování se zdrželi: Martin Jech
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 435
v příloze tohoto zápisu.
5. Návrh na uzavření kupní smlouvy
na prodej nemovitého majetku svěřeného MČ Praha-Běchovice, pozemek parc.
č. 581 o výměře 21 m2 zapsaného na LV
č. 587 pro katastrální území Běchovice,
obec hl. m. Praha u Katastrálního úřadu
pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha manželům Pavlovi
a Bohumile Císařovým
Starosta sdělil, že záměr již byl odsouhlasen a jedná se o dlouhodobé užívání
pozemku o výměře 21 m2 žadateli.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování o návrhu
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 436
v příloze tohoto zápisu.
6. Návrh uzavření smluv o nájmu
pozemků zastavěných garážemi ve
vlastnictví manželů Ing. Miroslava Havla a Vlasty Havlové a Jana Špindlera,
pozemky jsou zapsány na LV č. 587 pro
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katastr. území Běchovice, obec hl. m.
Praha u Katastrálního úřadu pro hl. m.
Prahu, Katastrální pracoviště Praha
Starosta informoval, že žadatelé jsou
vlastníky garáží na pozemcích MČ Praha-Běchovice.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 437
v příloze tohoto zápisu.
7. Návrh na uzavření dodatků č. 2 ke
smlouvám o nájmu bytu s nájemci bytů
č. 10, 16, 19, 30, 41 v budově č.p. 575
v k.ú. Běchovice ulici Českobrodská
Starosta vysvětlil, že se jedná o navýšení
nájemného ze smluv o 10 Kč/m2/měsíc,
není to klasické navýšení regulovaného
nájemného. Dále se jedná o prodloužení
nájemních smluv na dobu neurčitou.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 438
v příloze tohoto zápisu.
8. Návrh na zvýšení nájemného z bytů
s regulovaným nájemným od 1. 2. 2009
dle platné legislativy
Starosta upozornil, že již tato problematika byla několikrát projednávána,
naposledy na posledním zastupitelstvu.
Současné regulované nájemné není
dostačující ani na udržování a rekonstrukce bytového fondu.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1
Hlasování se zdrželi: František Pošmura
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 439
v příloze tohoto zápisu.
9. Návrh řešení statutu bytu v budově
Úřadu Městské části Praha-Běchovice
Starosta vysvětlil záměr používat
uvolněný byt v budově ÚMČ nadále jako
služební byt pro potřeby úřadu městské
části. V současné době bude byt potřeba
pro nového vedoucího odboru ekonomického ÚMČ. Na dotaz Petra Požárka starosta
sdělil, že nájemné bude smluvní, avšak ve
výši nájemného regulovaného navýšeného
a zastupitelstvem odsouhlasené zvýšení. Na
dotaz Martina Jecha starosta odpovídá, že
doba statutu služebního bytu není určena.

Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 440
v příloze tohoto zápisu.
10. Návrh na uzavření smlouvy na
nájem služebního bytu č. 1 o dispozici
2+1, I. kategorie o celkové výměře cca
66 m2 v nemovitosti č. p. 479 v k. ú.
Běchovice s Dagmar Kotěrovou
Starosta informoval, že výběrová komise
doporučila na jmenování vedoucí
odboru ekonomického Dagmar Kotěrovou, která není z Prahy, a pro možnost
nástupu a výkonu funkce je nutné jí
umožnit bydlení. Na dotaz Martina
Jecha odpověděla tajemnice ÚMČ, že
nájemní smlouva bude znít na služební
byt po dobu výkonu funkce. Starosta
sdělil, že pokud by došlo k přemístění
úřadu a zániku předmětného bytu, bude
situace řešena formou jiného služebního
bytu z bytů, které má MČ získat.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 441
v příloze tohoto zápisu.
V 18.52 hod. vyhlášena technická přestávka, ukončena v 18.53 hod.
11. Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o nájmu sportovního areálu
CHANOS na pozemcích parc. č. 491, 492
a 493 v k. ú. Běchovice ze dne 17. 9.
2004 s Miroslavem Kundrátem
Starosta seznámil zastupitele s výsledky
jednání o nájemci sportovního areálu
CHANOS a se skutečností, že při jednání
bylo dohodnuto ukončení nájemního
vztahu dnem 31. 5. 2009. Poté se předpokládá investice do sportovního areálu
a následně výběr nového provozovatele.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 442
v příloze tohoto zápisu.
12. Návrh na revokaci usnesení č.
371/24/08 ze dne 7. 4. 2008 k návrhu
na rozpočtovou změnu paragrafu 3319
- Ostatní záležitosti kultury
Starosta informoval, že schválené
prostředky ještě nejsou vyčerpány

a požádal o informaci předsedu komise
pro výchovu a vzdělávání. František
Pošmura sdělil, že v Životě Běchovic byla
uveřejněna výzva k podání žádostí o příspěvky na činnost. Starosta informoval
zastupitele o novém projektu, který
umožňuje za spolupráce MČ PrahaBěchovice se sdružením KVĚT organizovat víkendové výlety pro děti z Běchovic.
MČ přispěla pouze na dopravu. Již se
uskutečnil jeden výlet do DINOPARKU
pod záštitou starosty MČ a tento výlet
měl velký úspěch. V současné době jsou
již připravovány další dva výlety, a počítá se s určitou pravidelností takovýchto
akcí. Ohlasy běchovických rodičů jsou
velmi kladné, a na další výlet jsou již
zamluvena skoro všechna místa. Od
příštího roku bude postupováno v souladu se schválenými zásadami. Petr
Požárek navrhuje, aby organizace, na
které MČ přispívá granty se více zapojily
do činností při přípravách různých akcí
pořádaných v Běchovicích.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 443
v příloze tohoto zápisu.
13. Návrh na rozpočtovou změnu vratka daně z příjmů 2007
Starosta informoval o vratce daně z příjmů ve výši 1 393 754,82 Kč a navrhuje
rozdělit tyto peníze do tří organizací na
konkrétní projekty - pro CSS Běchovice
200 000 Kč, pro ZŠ na vybavení, opravy
a zajištění bezpečnosti žáků (např. zvýšení okenních parapetů) 400 000 Kč a pro
areál Na Korunce pro dovybavení areálu,
např. vstup přes in-line bruslařskou dráhu, zvýšení plotu 200 000 Kč apod.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 444
v příloze tohoto zápisu.
14. Návrh na řešení připomínkového
řízení v rámci územního řízení stavby
dálničního přivaděče D511
Předseda komise pro rozvoj městské
části, dopravu a výstavbu Ing. Lubor
Horák informoval o účasti zástupců MČ
na projednávání územního řízení stavby
dálničního přivaděče D511. Na tomto
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řízení byly ze strany MČ vzneseny závažné
připomínky, jejichž splněním by MČ měla
podmiňovat vydání souhlasu s výstavbou.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 445
v příloze tohoto zápisu.
15. Informace a různé
• Starosta informoval o úspěchu akce
Mladé Běchovice, které se zúčastnilo
cca 600 dětí. Zároveň poděkoval Petru
Požárkovi za zapůjčení hřiště, Janu
Jechovi za výtečnou organizaci celého
závodu, Mgr. Svátkovi, dalším členům
přípravného výboru, městské policii,
zaměstnancům ÚMČ a všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu této
akce. Již je připravena koncepce žádostí o granty na příští rok.
• Dále starosta vyslovil velké díky všem,
kteří se podíleli na přípravách a průběhu běžeckého závodu Běchovice
– Praha, zejména panu Dr. Matouškovi
a Dr. Kárskému, kteří závod zajišťovali.
• Starosta informoval o stavu zajištění
voleb do Senátu Parlamentu ČR. Volby
budou probíhat ve dnech 17. a 18. října
ve dvou volebních místnostech, jedna
je v zasedací místnosti v budově ÚMČ
a druhá v ulici Do Říčan v bývalé pizzerii Papacura. Je dost pravděpodobné,
že bude probíhat další kolo.
• Starosta sdělil, že komise pro výchovu
a vzdělávání již byla pověřena revizí
dětských hřišť na území Běchovic, kontrola nebude prováděna z odborných
hledisek stavebních a bezpečnostních,
ale z vizuálních za účelem zjištění
možnosti jejich užívání a odhalení
vizuálních nedostatků.
• Informace o Příkazu starosty č. 2
o opatřeních k nápravě z provedené
kontroly hospodaření Magistrátem
hlavního města Prahy. Byly zjištěny
nedostatky, nejsou to však nedostatky,
které by se týkaly rozpočtové kázně.
Finanční a kontrolní výbor do konce
roku zkontroluje provádění opatření
k nápravě.
• Starosta seznámil s výsledky kontroly černých skládek, tato situace se
globálně nedaří úspěšně řešit. Městská
policie však zmapovala černé skládky
včetně fotodokumentace, dokonce se

podařilo zjistit jednoho původce velké
černé skládky, bylo s ním jednáno
a dohodnuta náprava, včetně opravy
cesty. Za účelem větší mobility bude
pro potřeby městských strážníků
zakoupeno kolo. Starosta vyslovil
spokojenost se současnými městskými
strážníky a zkonstatoval, že výměna
v osobách městských strážníků přinesla
výsledky. Je uvažováno o využívání
skútru za předpokladu, že do jara
budou mít strážníci řidičské průkazy.
• Starosta informoval o shromažďování
nabídek na vybudování centrálního
dětského hřiště.
V 19.45 hod. byla vyhlášena technická
přestávka, ukončena byla v 19.47 hod.
• Starosta informoval o stavu řešení
projektu na rekonstrukci domu č. p. 8,
projekt předpokládá využití zčásti
jako byty, zčásti jako ordinace pro
kožního a praktického lékaře a pro
potřeby městské policie. Investice jsou
spočítány zhruba na cca 7 až 8 milionů
korun. V nejbližších letech se nepředpokládá, že by na to MČ měla investiční
prostředky. Na dotaz Petra Požárka
starosta odpovídá, že ordinace dětského lékaře je uvažována v nové budově
mateřské školky.
• Ing. Kocmanová vznesla dotaz, jak
je daleko zavedení měřičů rychlosti.
Starosta odpověděl, že nastaly technické problémy s napájením měřičů el.
energií, a v současné době je jednáno
s Eltodem.
• Dále se Ing. Kocmanová dotazuje na
situaci s panem Horným. Starosta
sděluje, že pověření na provedení kontroly dostal Ing. Kočí. Vyjádření z MČ
Praha 21 zatím nedorazilo.
• František Pošmura poukazuje na nedostatečnou medializaci běchovického
běhu. Dále se dotazuje, jaký je stav
v přípravě oslav 28. října. Informace
budou uveřejněny v Životě Běchovic, budou položeny věnce u všech
pomníků, problém asi bude s dětskými
recitátory. Výzdoba bude provedena.
• Pan Sedláček vznesl několik dotazů:
• jak bude řešen chybějící poklop
kanalizační šachty v ulici Českobrodské
– starosta sdělil, že poklopy budou
vyměňovány za plastové

• upozorňuje na haldu hlíny směrem na
Dubeč – starosta uvedl, že bylo řešeno
se stavebním úřadem v Újezdu nad Lesy
• v Životě Běchovic by mohly být oznamovány některé události, jako např.
nová vinárna v budově Staré pošty
– nebylo možné uveřejnit, protože jsme
o výše uvedeném nevěděli v dostatečném předstihu
• městská policie by se měla zaměřit na
nákladní auta vyjíždějící z obalovačky,
jezdí s potrhanými plachtami – starosta sdělil, že bude řešeno s ředitelem
obalovny
• kameny odlétající od kol nákladních
aut rozbíjejí okna – starosta uvedl, že
úklid má být prováděn 2x týdně, bude
řešeno větší kontrolou
• navrhuje umístit váhu na vážení
nákladních automobilů – tato varianta
není reálná z pohledu správce silnic,
jen náklady na opravu Českobrodské
byly před několika lety v úseku od IPEXU do Újezdu odhadnuty na cca jednu
miliardu dvě stě milionů korun
• doporučuje nechat změřit prašnost,
hlučnost u Českobrodské – starosta
sdělil, že bude řešeno kontrolami
a snahou o častější úklid
• potoky nejsou pravidelně čištěny,
a proto byl podán návrh na projednání
s Povodím Vltavy, kam potečou odtoky
z nové výstavby, v případě zvýšených
hladin by došlo k záplavě – starosta
sděluje, že potoky se budou čistit
všechny, dále je podána žádost na
řešení protipovodňových opatření.
• Ing. Kocmanová upozorňuje na terénní
nerovnosti před jejich nemovitostí
– starosta sděluje, že bude prověřeno.
• Pan Hlávka se dotazuje, zda budou
namontované termostatické ventily na
topení, topení topí nekontrolovaně.
Starosta odpověděl, že bude řešeno stavební komisí a odborem správy majetku,
bude zjištěn reálný stav a na základě
doporučení bude do zimy řešeno v co
nejnižších nákladech, případné větší
řešení by se realizovalo na jaře. Problém
je v umístění termostatického čidla
a v případných manipulacích s ním.
• Předseda komise pro rozvoj městské
části, dopravu a výstavbu podal informace:
• pan Vítovec chce končit s prací v komisi, bude nutné jmenovat nového člena
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• upozorňuje na špatně udělané obrubníky u vyústění z ulice Do Říčan na
Českobrodskou
• podal informace z projednávání územního řízení přeložky D511 a seznámil
s připomínkami MČ:
o připomínky k zásobování stavby z ulice
Do Říčan - přepracovat přístup k zařízení staveniště
o při stavbě mostu při křížení s ulicí Do
Říčan požaduje MČ zajistit dočasnou
komunikaci i z důvodu MHD
o s výjimkami v určené pracovní době vozidel zajíždějících do zařízení staveniště
a musí souhlasit MČ Praha-Běchovice

o ochranné hlukové pásmo cca 50 decibelů by bylo na více než polovině území
Běchovic II – MČ požaduje provést
taková protihluková opatření, aby
pásmo vůbec nezasahovalo do zástavby
Běchovic II
o součástí projektu není výstavba přeložky 1/12 – připomínka, že musí být
součástí projektu stavby D511 a musí
být realizována ve stejném termínu
jako D511
o odvodnění mimoúrovňové křižovatky
nebylo znovu posouzeno s ohledem na
návaznost na Říčanský potok, Rokytku
a Běchovický potok z důvodu plánova-

ného odvádění vody k soutoku těchto
potoků.
Starosta zkonstatoval, že nesplnění
jakékoliv připomínky znamená, že v takovém případě se tato stavba stává pro MČ
velice problematickou.
Zasedání bylo prohlášeno za ukončené
v 21.10 hodin.

Pozvánka na jednání zastupitelstva MČ Praha-Běchovice
Termín následujícího řádného
zasedání zastupitelstva je stanoven na 3. 11. 2008 v 18.00 hodin.
Redakce Života Běchovic

knihovna informuje

Pocta Karlu Čapkovi v naší knihovně
– sdružení klubů dětí a dětských domovů ČR

6. října se v místní knihovně sešlo ve
dvou skupinách celkem 47 dětí a dvě paní
učitelky na Velkém říjnovém společném
čtení. Velké bylo tím, s jakou soustředěností nejen poslouchaly děti - posluchači,
ale i četli předčítající. Velké bylo krásou
a vtipem průzračné češtiny Karla Čapka.
Velké bylo i tím, že zde bylo milé dětské
publikum.
Čtení zahájil starosta Běchovic pan
Ondřej Martan, dětem četla bělovlasá

paní Drdlová, obyvatelka Domu s pečovatelskou službou, četli starší spolužáci
mladším a i dobrovolníci z řad dětí.
Četlo se z pěti Čapkových knih:
Dášeňka, Pozdravy, Bajky a podpovídky,
Zahradníkův rok, Povídky z jedné a druhé
kapsy. Mezi každou povídkou byly děti
upozorněny na Čapkův přístup k životu,
rodnému kraji, postoj k přírodě, k člověku
a ke všemu živému stvoření. Vše se zračilo

v čteném textu a vyplývalo z něho. Celé
dvě hodiny se tak staly skutečně poctou
Karlu Čapkovi a jeho dílu, které bezesporu je rodinným stříbrem naší vlasti. Byly
to nejhezčí chvíle Týdne knihoven.
Knihovna děkuje nejen výborným
čtenářům, ale i pozorným posluchačům.
Hlavně však celou akcí chceme dokázat,
že obdivujeme a ctíme spisovatelské umění Karla Čapka.
Věra Santolíková, knihovnice

z nových knih
Pro děti

Člověk v drsné přírodě
Messner Reinhold Gobi - poušť ve mně
Cílek Roman
Doteky zla
Dějiny Angoly
Klíma Jan
Pavlíček Jaroslav

Devatero pohádek a ještě
jedna jako přívažek
Allison Jennifer Pátračka Gilda
Potter Ellen
Podivuhodný den
Goscinny René
Mikulášovy přestávky
Cassidy Cathy
Scarlett
Kubátová Marie Tři šupiny vánočního
kapra
Wilson Jacqueline Průšvihářky
Čapek Karel

Beletrie
Coelho Paulo

Za strašidly po Praze
Nauč se kreslit

Boučková Tereza

Vandenberg Philips

Brida

Jerome Klapka Jerome

Hosseini Khaled

Roberts Nora

David Petr, Soukup Vladimír

Risa Maria Curto

Nesvadbová Barbara

Long Kate

Stoker Bram

Naučná literatura

Váňová Magda

Fieldingová Joy

Tři muži na toulkách
Lovec draků
Drákula
Tanec větru
Zakletá země
Síla ohně
Zachráníš mě ráno

Šmíd Zdeněk
Gordon Richard

Past
Řízkaři
Pohádkář
Rok kohouta
Výměna manželek
Zapomenutý pergamen
Babinec
Doktor v žitě

Detektivky
Vondruška Vlastimil
Christie Agatha

McBain Ed
Francis Dick

Mezi tiárou a orlicí
Vražda
v Orient-expresu
Polibek
Mrtvý dostih
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kultura

Kulturní centrum Beseda Klánovice
– program na listopad 2008
Úterý 4. 11. 2008, 18.00
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – PŘÍBĚHY STARÉHO
ZÁKONA
Výstava k 1. výročí úmrtí paní Hedviky
Vilgusové. Výstava potrvá do konce měsíce.
Středa 5. 11. 2008, 11.00
DĚTSKÉ DIVADLO – O PEJSKOVI A KOČIČCE
Loutková pohádka podle knihy Josefa
Čapka O pejskovi a kočičce. Hraje divadlo
Bubec. Vstupné: 40 Kč/os.
Čtvrtek 6. 11. 2008, 19.30
KINO - UKRUTNĚ ŠŤASTNI
Dánsko, 2008, drama, 105 minut,
titulky, od 12 let, režie: Henrik Ruben
GENZ. Groteskně laděný příběh o mladém
policajtovi přijíždějícím z velkoměsta na
osiřelý zapadákov.
Neděle 9. 11. 2008, 16.00
KINO – VALL-I
USA, 2008, animovaný, rodinný, 103
minut, dabing, režie: Andrew Stanton.
Poslední robot na planetě Zemi, kterého
tu lidstvo zanechalo.
Pondělí 10. 11. 2008, 19.00
KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Klánovický svařák na téma „Krchovský
v Klánovicích!“
Středa 12. 11. 2008, 9.00 – 12.00
KURS – UMĚLECKÁ ŘEMESLA
A VÝTVARNÉ TECHNIKY
TWISTART - kytky z kouzelného papírového provázku. Cena (včetně materiálu) 260 Kč. Lektorka Andrea Janotová,
členka Vzdělávacího spolku uměleckých
řemesel. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo e-mail:
andreajan@seznam.cz
Středa 12. 11. 2008, 19.30
KINO – MÁJ
ČR, 2008, 76 minut, filmová báseň,
od 12 let, režie: F. A. Brabec. Hrají: Jan
Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová,
Matěj Stropnický.

Čtvrtek 13. 11. 2008, 19.30
DIVADLO – VÁCLAV HAVEL - AUDIENCE
Zábavná hra založená na dvou totálních
lidských protikladech a na věčně absurdní zápletce, kdy se jeden snaží toho
druhého přesvědčit, aby sám na sebe psal
udavačská hlášení. … „To jsou paradoxy,
co?“… Hraje divadlo Na tahu pod vedením režiséra Andreje Kroba. Vstupné:
120, 150 Kč.
Představení je věnováno výročí
17. listopadu – dni boje za svobodu
a demokracii.
Čtvrtek 20. 11. 2008, 19.30
KINO – PO SVATBĚ
Dánsko, Švédsko, 2006, 120 minut,
drama, titulky, od 12 let, režie: Susanne
Bier. Humanitární pracovník musí řešit
otázku, zda-li by měl spíš pomáhat ‚cizím‘
sirotkům kdesi daleko v Indii, nebo svým
blízkým.
Neděle 23. 11. 2008, 17.00
KONCERT - LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ 5.
Svátečně laděné odpoledne bude
patřit Soně Jányové - absolventce JAMU,
herečce MdB v Brně a finalistce slovenské
show „Elán je Elán”, která v doprovodu
klavíristky Dady Klementové a basisty
Vítka Šujana přiblíží tvorbu J. Skácela
a M. Rúfusa. Druhým protagonistou
pořadu bude Martin Rous, zakladatel
legendární skupiny Sluníčko. Součástí
odpoledne bude i křest nové výtvarné
knihy „Vánoční inspirace” autorky Markéty Lukáčové.
Středa 26. 11. 2008, 9.00 – 12.00
KURZ – UMĚLECKÁ ŘEMESLA
A VÝTVARNÉ TECHNIKY
DRÁTOVÁNÍ. Cena (včetně materiálu)
220 Kč. Lektorka Andrea Janotová.
Čtvrtek 27. 11. 2008, 19.30
KINO – 12
Rusko, 2007, thriller, 159 minut, od
12 let, režie: Nikita Michalkov. Příběh se
odehrává ve válkou zničené Čečně. 12

porotců rozhoduje o osudu čečenského
teenagera, který údajně zabil svého
ruského otčíma.
Více o programu na
www.klanovickeforum.cz nebo
na tel. 604 288 076.
Rezervace a ceny vstupenek:
• Ceny vstupenek na KINO představení,
pakliže není stanoveno v programu
jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč
pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je
třeba předložit příslušný průkaz).
• Rezervace vstupenek na webu
www.klanovickeforum.cz; či v KCB
během akcí nebo telefonicky na
604 288 076.
Rezervované vstupenky nevyzvednuté
nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.
Změna programu vyhrazena.

poděkování
Srdečně děkuji paní Svobodové a pracovníkům Úřadu MČ Praha-Běchovice
za dárek a blahopřání k mému jubileu.
p. Syrovátková, p. Pošmura, Ing. Bouška

MČ Praha-Běchovice tímto
oslovuje zájemce, který by chtěl
přispívat svými nápady a rubrikami do našich novin Život Běchovic
ve spolupráci s redakční radou.
Tato aktivita je pouze dobrovolná
a není honorována. V případě
zájmu zašlete prosím stručnou
ukázku Vaší práce.
Redakce Života Běchovic
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Škola v říjnu
• V těchto dnech plánujeme velkou
modernizaci jedné z učeben – klasickou
tabuli nahradí tabule interaktivní. Co si
pod tím představit? Interaktivní tabule
je vlastně velký dotykový monitor
o úhlopříčce neuvěřitelných 239 cm.
Výukové programy, které se na monitoru zobrazují se pak ovládají dotykem
ruky. Představte si například, jak
sedíte na hodině biologie a probíraným
tématem je kostra člověka. Na začátku hodiny nejdříve z hromádky kostí
poskládáte člověka. Na připravených
animacích si prohlédnete, jak se každá
kost pohybuje, a na závěr na rentgenových snímcích stažených z internetu
prozkoumáte nejčastější příčiny zlomenin. O zprovoznění a prvních výsledcích
vás budeme informovat v nejbližších
číslech Života Běchovic.

• Obrázky obojživelníků, kteří žijí v České
republice, a které nakreslily naše děti
teď zdobí stěny školy Missara v Senegalu. A naopak africké obojživelníky si
každý návštěvník školy může prohlédnout v mezipatře hlavního schodiště.
To vše díky mezinárodnímu projektu,
kterého se naše škola pod vedením ZOO
Praha zúčastnila. Mimo to byl obrázek Karolíny Čížkové, žákyně 8. třídy,
vyhodnocen jako 4. nejlepší v rámci
celého mezinárodního projektu!
• Na říjnových třídních schůzkách budou
ze stran rodičů zvoleni zástupci do
Školské rady. Těm odstupujícím – paní
Haně Santolíkové, paní Ireně Bartošové a paní Stanislavě Hlinomazové děkuji za jejich dosavadní práci. Mrzí mne,
že zájem o práci v nové Školské radě je
ze strany rodičů minimální, do dnešní-

ho dne (týden před volbou) se rozhodli
kandidovat pouze tři rodiče, přestože
informace o volbách dostali všichni.
Slýchávám výtky, že škola s rodiči málo
komunikuje, ale právě tady na Školské
radě je ten prostor pro věcnou diskusi. Určitě větší, než na chodníku před
školou.
• Na přelomu září a října proběhla řada
zajímavých exkurzí a akcí. Z těch
větších zmíním přednášku o krkavcích
v rámci celoškolního projektu „Ptáci“,
exkurzi na Vojenskou základnu taktického letectva v Čáslavi nebo čtení z díla
Karla Čapka v rámci týdne knihoven.
Fotoreportáže z většiny akcí si můžete
prohlédnout na internetových stránkách školy www.zsbechovice.cz v sekci
fotogalerie.

plánujeme další výlet. Bude tentokrát
víkendový (od pátku do neděle) a společně ho strávíme asi poslední víkend
v listopadu na rekreační chatě MAXOV

nedaleko naší táborové základny v Chřipské u Děčína. Už se všichni moc těšíme.

» pokračování ze str. 1

je i torzo největšího stalagmitu Čech,
který se ale pod svou tíhou rozpadá. Při
prohlídce jsme také měli možnost vidět
krápníkovou výzdobu připomínající např.
krokodýla, myš, ruku, zasněženou chaloupku a mnoho jiných postaviček. Také
při průchodu chodbou jsme nad našimi
hlavami spatřili spícího netopýra, a to asi
jen 50 centimetrů nad námi. A nakonec
jsme museli vyšlapat 83 točitých schodů
do svrchního patra, kde byla penězokazecká dílna. Tam nám slečna průvodkyně
ukázala pravou jeskynní tmu. A abychom
mohli odejít při světle ven, tak jsme si
museli světlo vykoupit zpěvem. Zazpívali
jsme si táborovou hymnu a byli jsme
propuštěni ven.
Tam jsme měli rozchod, abychom si
mohli koupit nějaký suvenýr a nasvačili
jsme se. Měli jsme ještě čas, než přijede
autobus, a tak jsme se šli na dvě hodiny
projít a zahrát nějaké hry do lesa. Do
Běchovic jsme přijeli před 15. hodinou,
kde si rodiče převzali svá dítka a pomalu

Dáša Třesková - zdravotnice

ŽIVOT BĚCHOVIC 11/2008 ◊ 7

bechovice_#1108.indd 7

30.10.2008 1:01:05

informace pro občany

Každý čtvrtek se něco děje
Co se to vlastně ve čtvrtek
v Centru sociálních služeb Běchovice
děje, co se skrývá za tímto pojmenováním? Myslíme si, že by vás to
mohlo zajímat, proto čtěte dál.
„Každý čtvrtek se něco děje“. Takto
nazvala paní Bc. Melanie Zajacová, ředitelka Centra sociálních služeb Běchovice
(CSSB), spolu s personálem Centra, den,
ve kterém jsou a budou pro obyvatele
CSSB organizovány různé akce kulturního či jiného charakteru, aby se zpestřil
jejich – s nadsázkou se dá říci, jednotvárný život. Některých akcí se mohou
zúčastnit i běchovičtí senioři.
Na rozjezd první akce bylo několik
čtvrtečních odpolední věnováno společenským hrám, procvičování paměti např.
hrou Scrable či různým znalostním testům aj., nebo i např. návštěvě cukrárny
Grand Café v Běchovicích 2.
Další čtvrteční odpoledne pan kuchař J.
Kroupa griloval za pomoci sestřiček kuřata nebo klobásky. Po pochutnání si na
těchto dobrotách jsme si mohli zazpívat
za doprovodu harmoniky. Jiný čtvrtek byl

věnován poslechu pěkných písní (různorodého repertoáru) v podání pana Jiřího
Drdly (syna jedné obyvatelky CSSB) za
doprovodu elektrických kláves, na něž
hrál prof. Milan Plechatý. Bylo to velmi
pěkné odpoledne, a zpěv přilákal i některé běchovické občany, protože vystoupení
umělců se konalo venku u altánku CSSB.
S chutí jsme si všichni zazpívali, když
zahrál na dvanáctistrunnou kytaru pan
Nemastil (také syn jedné obyvatelky
CSSB). Raději jsme si ale poslechli,
než zazpívali (protože neumíme texty) současnou písňovou tvorbu, kdy za
doprovodu kytary zpíval a zahrál Martin
Stromský, sociální pracovník CSSB.
Velkým zážitkem byla pro zúčastněné
návštěva Křižíkovy fontány na Výstavišti Praha. Přítomní viděli nádhernou
a barevnou fontánu, v níž se voda
rozličně vzpínala při pořadu Romanza, tj.
při písních Andrea Bocelliho. Fontána
krásně zazářila do noci, a my všichni jsme
si odnášeli nezapomenutelný zážitek.
K celkové pohodě přispělo i to, že
paní ředitelka vyjednala, že auta, která
nás přivážela a odvážela, mohla projet
Výstavištěm až téměř před fontánu. Proto

se mohly akce také zúčastnit i obyvatelky
CSSB, které mají problémy s chůzí.
Chtěly bychom poděkovat vedení CSSB
i sestřičkám, zejména paní Radce Novákové za to, že se snaží pečovat nejen
dobře o nás, ale pečovat i o naše duše
a zpestřovat nám prožívání volného času.
Hana Košťálová a Jiřina Drdlová
Obyvatelky CSS Běchovice

Pozvánka na mimořádné veřejné
projednání stavby D 511
Vážení spoluobčané vzhledem k novému vývoji v oblasti stavby D 511 si Vás
dovoluji pozvat na mimořádné veřejné
projednání opatřeních souvisejících
s realizací tohoto záměru. Přijďte si
poslechnout nové skutečnosti a sdělit
svůj názor na danou problematiku.
Dne 13. 11. 2008 v 18 hodin
ve velké zasedací místnosti ÚMČ
Praha – Běchovice.
Všichni jste srdečně zváni!
Ing. Ondřej Martan
starosta MČ Praha - Běchovice

» oznámení pro občany
» inzerce

Ekologická výchova, vzdělávání
a osvěta v Praze
Konference se uskuteční
v úterý 25. listopadu 2008
v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské
náměstí 2, 1. patro, od 8.30 do 17 hodin
pod záštitou udělenou Petrem Štěpánkem, radním hl. m. Prahy
pro oblast životního prostředí.
Organizaci konference zajišťuje asociace ekologických organizací Zelený kruh.
Podrobný program najdete na stránkách www.zelenykruh.cz
Pro více informací a potvrzení účasti kontaktujte Renatu
Adamovou, renata.adamova@zelenykruh.cz, 222 518 352.

29. 11. v 15.00 hod.

VÁNOČNÍ
VÝTVARNÁ DÍLNA
pro širokou veřejnost
…batikování, savování, výroba
šperků, malování na sklo, ozdoby
z vosku…

13. 12. v 17.00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT
…dětský soubor Osminka, smyčcové
kvarteto, sólové houslové
vystoupení…
Obě akce se uskuteční v prostorách
o.s. Neposeda NZDM Autobus,
Českobrodská 1, Běchovice
Všichni jste srdečně zváni!
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Dolnopočernický
chrámový sbor

Dolnopočernický chrámový sbor a Komorní smíšený sbor AVE
při křesť. sdružení zrakově postižených

přijme nové zpěváky, zejména
tenory. Předchozí zkušenost se
sborovým zpěvem není nutná.
Pravidelné zkoušky v prostorách
ÚMČ v Dolních Počernicích
každou neděli
od 18.30 do 21.00 hod.
Kontakt: 731 160 077
nebo http://dpchs.wz.cz

SRDEČNĚ ZVOU NA

Koncert K POCTĚ SV. CECÍLIE
22. 11. 2008 od 17.00 hod.
do velkého sálu dolnopočernického pivovaru
Projekt vznikl za grantové podpory hl. m. Prahy a partnery
koncertu jsou Unie českých pěveckých sborů a OSA

vydává: Úřad MČ Praha-Běchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9-Běchovice (redakce tamtéž) • tel.: (+420) 281 932 223
• Povoleno NVP-č.j. kult.-3-2255/77 • e-mail: pokladna.vhc@praha-bechovice.cz, podatelna@praha-bechovice.cz • šéfredaktor: Gabriela
Šmejkalová • redakční rada: Ondřej Martan, Kateřina Kuková • e-mail: pokladna.vhc@praha-bechovice.cz • tisk: BETIS spol. s r.o. •
náklad: 750 ks • Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit • Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce.•
Inzerci je možno projednat na ÚMČ Praha-Běchovice • Do všech domácností Běchovic ZDARMA
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Hlavní město Praha vyhlašuje
Celoměstské programy „Prevence
kriminality 2009“ v hlavním městě
Praze určené pro subjekty působící
v oblasti prevence kriminality

Probační programy pro mládež a dospělé; sociální a resocializační programy na
začleňování prvopachatelů i recidivistů
po návratu z výkonu trestu, které budou
zaměřeny na změnu životního stylu;
služby pro pomoc osobám ohroženým
domácím násilím.

Cíle programů
• snižování trestné činnosti dětí a mládeže
• zvyšování informovanosti obyvatel
a návštěvníků Prahy o možnostech
ochrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality
• podpora prevence zejména majetkové
a násilné kriminality ve vytipovaných
lokalitách.

Téma č. 3 „Sociální opatření komplexního charakteru“
Systém včasné intervence a týmy pro
mládež; specializované akce v místech
s nejvyšším výskytem trestné činnosti
a kumulací sociálně patologických jevů.
Téma č. 4 „Situační opatření“
Drobná technická opatření zaměřená
na primární prevenci, včetně zajištění
informovanosti o možnostech a způsobech ochrany před majetkovou trestnou
činností.

Typy a úrovně projektů programů
Téma č. 1 „Primární prevence – práce
s mládeží“
Kontaktní sociální práce jako základní
forma vztahu s dětmi a mládeží, preventivní působení proti sociálnímu vyloučení, preventivní působení proti šikaně,
násilí, atd. …

Téma č. 5 „Informování občanů“
Informování veřejnosti o nejčastějších typech trestné činnosti, způsobech
jejich páchání, a o místech a časech
jejich výskytu se zaměřením zejména na

Téma č. 2 „Sekundární a terciární prevence“ (resocializace, sanace)

kapesní krádeže, vykrádání a krádeže
aut; bezpečnost v MHD…
Téma č. 6 „Vzdělávání“
Zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a profesionálů pracujících
s mládeží; zprostředkování informací
o sociálně patologických jevech a rizikovém chování, o prevenci školního násilí.
Formuláře se žádostmi i se „Zásadami
pro celoměstské programy“ jsou k dispozici v informačním středisku Magistrátu
hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
nebo na internetové stránce
www.praha-mesto.cz. Tento formulář musí být potvrzen koordinátorem
prevence kriminality příslušné městské
části. Řádně vyplněný formulář žádosti
a samotný projekt musí být předloženy na
oddělení prevence kriminality v elektronické a písemné podobě ve dvou
vyhotoveních (elektronické podání:
prevencekriminality@cityofprague.cz).
Žádost s veškerými požadovanými doklady s označením „GRANT PREVENCE KRIMINALITY 2009“ se podává buď průběžně
ve spisovně (podatelně) na adresu OKR
MHMP, Jungmannova 29, Praha 1 nebo
na hlavní podatelně MHMP, Mariánské
nám. 2, Praha 1 do 15. listopadu.

» inzerce

ŽALUZIE PŘÍMO
OD VÝROBCE!!!
I S O Ž ALU ZIE NA PLASTOVÁ A EURO OKNA,
S HRN OVA C Í D V EŘ E, SÍŤKY PROTI HMYZU
výroba
a prodej
a montáž
a

opravy
a záruka 36 měsíců
a pozáruční servis
a

777 208 491,
info@har.cz

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo
zašlete rozměry e-mailem, my vypočítáme cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA 55 %
z montáže žaluzií.

Hana Včelaříková, DiS.
kurátor pro mládež
a manažer prevence kriminality

MČ Praha-Běchovice upozorňuje
vlastníky nemovitostí na povinnost
údržby stromů a keřů rostoucích na
soukromích pozemcích, které zasahují větvemi do profilu veřejných
chodníků a komunikací. Tímto brání
v bezpečném pohybu chodců a průjezdu velkých popelářských vozidel
po místních komunikacích. MČ Praha-Běchovice Vás tímto žádá o prořez
výše uvedených stromů a větví.
Děkujeme za pochopení
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rekapitulace

Na startu téměř 500 závodníků
V sobotu 20. září se naše městská
část rozrostla o tisícovku lidí. Ti
malí si připevnili číslo na hruď a za
povzbuzování těch starších bojovali o nejlepší umístění v osmnácti
kategoriích 43. ročníku Mladých
Běchovic. Nejlepším předávali ceny
starostové městských částí Běchovice, Dolní Počernice, Horní Počernice, Klánovice a Koloděje.
Když jsme připravovali letošní ročník
Mladých Běchovic, bylo ještě horké léto.
Výrazné ochlazení před termínem závodu
nám dělalo vrásky na čele. „Přijde vůbec
někdo?“, uvažovali jsme ještě v pátek
odpoledne, když jsme vytyčovali trať
a studený vítr rozezvučel červenobílou
pásku. Naše obavy byly na místě, když se
na startu prvního závodu postavili dva
junioři a jedna! juniorka. Zvolna odběhli
povinných 1300 metrů, rozdělili si ceny
a my čekali na uzavření startovní kanceláře dalších běhů.
Jak se blížilo poledne, dětí na startech postupně přibývalo. Největší šok
jsme zažili v 10.30, kdy se na trať měly
vydat děti do tří let. Na startovní čáře
se připravovalo 60 kluků a 40 děvčátek.
Nejmladší Aleš Hrubý si v pohodě cestou
kopal míčkem, který zřejmě dostal
k nedělním ročním narozeninám. V kategorii dívek jsme zaznamenali nejmladší
účastnici Sáru Bullovou, které do jednoho
roku chyběl ještě měsíc.
Dalším milým překvapením byla pro nás
účast dětí významných sportovců. Mnohonásobný vítěz velkých Běchovic Robert
Štefko vyslal do závodu své potomky
Sebastiána a Nicolase. Svojí účastí nás
poctil a své ratolesti přivedl i olympionik
Roman Šebrle. Štěpán i Kateřina nezaváhali a umístili se na předních místech ve
své kategorii.
V letošním – již 43. ročníku Mladých
Běchovic – nebylo vítězů ani poražených.
Někteří sice stáli na stupních vítězů,
odnesli si ceny a medaile, ale nejvíc zvítězila touha čtyři sta šedesáti dětí odejít

od počítače a změřit své síly se svými
vrstevníky. Za nárůst závodníků o sto dětí
oproti minulým létům můžeme poděkovat Našemu regionu, který s předstihem
o závodě informoval.
Pochválit musím Školní sportovní klub
v Újezdě nad Lesy, který získal šest zlatých, pět stříbrných a tři bronzové medaile. Na závody se pečlivě připravil a vyslal
na ně 77 závodníků. Jedním z jich je také
Jonáš Zoulík, kterému bylo vylosováno
horské kolo. Chtěl bych také poděkovat
všem, kteří závod připravili (manželé
Svátkovi, Fehérovi, Motykovi, paní Alena
Hubková, MUDr. Jana Nožičková, Jolana
Kopejsková a další), za dobře odvedenou
práci. Vedení Základní školy v Běchovicích

za dodání malých i dospělých organizátorů, vedení městské části za pomoc při
zajištění celé akce a hlavně sponzorům,
bez nichž by se nedaly zajistit hodnotné
ceny. Úplné výsledky závodů jsou na
www.mladebechovice.cz.
Na závěr jen malý postřeh. Jeden
z dlouhodobých organizátorů poznamenal: „Mám ten dojem, že je škola plná
sirotků, jinak by nám rodiče dětí, které
chodí do školy přeci přišli pomoct.“ Doufám tedy, že se k nám v příštím roce přidá
víc rodičů, aby osud závodu nezůstal
v rukou jen hrstky nadšenců.
Jan Jech, ředitel závodu
Fotografoval Luděk Jandus

Lucie Šimková (673) z ŠSK Újezd nad Lesy bojuje
o čtvrté místo s Eliškou Havlovou ze stejného
oddílu (659) na 200 m trati.

Lucie Farová z Černošic vybojovala v cíli třetí místo.
V rozběhu však nebyla překonána.
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tisková zpráva

Tisková zpráva MO ČSSD Praha-Klánovice
a Klubu MSD Praha 14
k prvnímu ročníku akce Naučná procházka Klánovickým lesem
(Praha, 19. září 2008)

V sobotu 13. září proběhl v PrazeKlánovicích první ročník akce pro
rodiny s dětmi s názvem Naučná
procházka Klánovickým lesem.
Procházka po Klánovickém lese,
do které se zapojilo kolem 200 lidí
z Prahy 14, vyvrcholila mezi 16.00
a 18.00 hodinou zábavným odpolednem u Haly starosty Hanzala s živou
hudbou, občerstvením a atrakcemi
pro děti.
Návštěvníci se na dvou trasách
dozvěděli informace o historii Klánovic,
Klánovickém lese, o rizicích, které mu
hrozí. Zároveň získali informace o tom,
co mohou občané Prahy 14 pro záchranu
lesa udělat. Informace o Klánovickém

lese byly účastníkům poskytovány na
lesních stanovištích zástupci neziskových
organizací působících na území Klánovic
a okolí. Jmenujme Občanské sdružení za
Klánovický les, ZO ČSOP Stopa – Klánovice, Český rybářský svaz, Újezdský strom
a OS Přírodní park Klánovice.
Akce, jejíž závěr moderoval Tomáš Petrůj z Klubu MSD Praha 14, byla zakončena
před Halou starosty Hanzala projevy
organizátorů Ing. Petra Kubíčka - zastupitele MČ Praha-Klánovice a Vilém Čápa
– předsedy Klubu MSD Praha 14. Svojí
účastí podpořil myšlenku zachování lesa
i stínový ministr životního prostředí ČSSD
JUDr. Petržílek. Osobní dopis předsedy ČSSD klánovickým občanům přečetl
poradce předsedy ČSSD JUDr. Vyvadil.

Více než 50 občanů přímo na místě podepsalo prohlášení za záchranu Klánovického lesa před jeho vykácením.
„Akci hodnotím velmi kladně a chtěl
bych poděkovat všem, kteří se na ní podíleli. Věřím, že příští ročník přiláká více
návštěvníků, a že se nám podaří přijít
s nějakou zajímavou obměnou,“ hodnotí
akci předseda Klubu MSD Praha 14 Vilém
Čáp.
Petr Kubíček, zastupitel Klánovic
dodal: „Chtěli jsme hlavně pozvat občany
Prahy 14 do Klánovic, aby viděli, jak je
Klánovický les krásný a dát jim objektivní
informace. Myslím, že každý účastník
akce si odnesl poznatek, že tento les není
dobré ‚kultivovat’ vykácením ve prospěch
golfového hřiště.“

» inzerce
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Rezidence &
Wellness Blatov
hledá pro svoji nově otevřenou
provozovnu v Újezdu nad Lesy
spolehlivé pracovníky pro níže
uvedené volné pozice:

uklízečka/pokojská
obsluha baru
manikérka
pedikérka
kadeřnice

CZECH POINT v Praze–Běchovicích
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je
místem výkonu veřejné správy, kde každý
člověk může získat všechny informace
o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také
učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní
si můžete z pracovišť Czech POINT odnést
ověřené výstupy ze živnostenského
a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Czech POINT,

nejpohodlnější způsob, jak z jediného
místa komunikovat s úřady a institucemi.
V současné době je rozšířen na více
než 2500 obecních a krajských úřadech,
vybraných pracovištích České pošty,
zastupitelských úřadech, kancelářích
Hospodářské komory a také v kancelářích
notářů.
MČ Praha-Běchovice počítá se zřízením
této služby od 1. 1. 2009.

» inzerce

Očekávaný nástup: listopad 2008
V případě zájmu zašlete Váš profesní životopis nejlépe s fotograﬁí
a uvedením pozice na e-mail:
dagmar.polakova@kossuth.cz,
příp. volejte na tel.: 724 912 858.
» oznámení pro občany

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
NA BIOODPAD
budou přistaveny
v sobotu 15. 11. 2008 v 10 hod.
na obvyklých stanovištích:
Za Poštovskou zahradou
9–12 hod. (pouze dopoledne)
a křižovatka
Do Říčan x Václava Kovaříka
13–16 hod. (pouze odpoledne).
Na svoz bude dohlížet odborný
referent.

ÚMČ Praha-Běchovice
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VÍME, KAM

S VYSLOUŽILÝMI
SPOTŘEBIČI!
LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI

NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

www.elektrowin.cz
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