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Slovo starosty
Úřad MČ, Rada
Ohlédnutí za děním v Běchovicích
Novinky v Běchovicích
MŠ, ZŠ
Sociální služby Běchovice
Kultura
Knihovna
Policie informuje
Inzerce
Sudoku
Rozpis kulturně-společenských akcí

CENÍK INZERCE ŽIVOTA BĚCHOVIC
1/2
A4

1/3
A4

1/4
A4

A4

1/8
A4

1/16
A4

1/6
A4

Ceník je platný od 1.1.2016

Uzávěrka inzerce a příspěvků
pro č. 4/2019 je

15.3.2019
Velikost 1 strany A4-uvnitř
Velikost 1 strany A4-poslední strana

3 840,- Kč
4 480,- Kč

Velikost 1/2 strany A4-uvnitř
Velikost 1/2 strany A4-poslední strana

1 920,- Kč
2 240,- Kč

Velikost 1/3 strany A4-uvnitř
Velikost 1/3 strany A4-poslední strana

1 440,- Kč
1 680,- Kč

Velikost 1/4 strany A4-uvnitř
Velikost 1/4 strany A4-poslední strana

960,- Kč
1 120,- Kč

Velikost 1/6 strany A4-uvnitř
Velikost 1/6 strany A4-poslední strana

720,- Kč
840,- Kč

Velikost 1/8 strany A4-uvnitř
Velikost 1/8 strany A4-poslední strana

480,- Kč
560,- Kč

Velikost 1/16 strany A4-uvnitř
Velikost 1/16 strany A4-poslední strana

240,- Kč
280,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
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SLOVO STAROSTY
Milí Běchovičáci,
konec měsíce února se nese v již známém tónu sbíječek
a těžkých strojů, pokračujících v rekonstrukci
Českobrodské ulice. Nejnáročnější etapa bude trvat
4 měsíce a celý 200 metrů dlouhý úsek bude doplněn
o dešťovou kanalizaci. Spolu s TSK a zhotovitelem se
snažíme aktivně komunikovat s veřejností tak, aby
nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním a z nich
plynoucích komplikací. Veškeré připomínky a náměty
na zlepšení proto vítáme.
Kromě probíhající rekonstrukce Českobrodské však
Běchovice žijí i dalšími aktivitami. Mezi novinky letošního
roku patří příprava projektů nových staveb občanské
vybavenosti. Postupně vám tak představíme zcela novou
podobu několika projektů: rozšíření mateřské školy
Čtyřlístek, přístavby základní školy, nebo zcela nového
pavilonu Sociálních služeb Běchovice.
Na všechny zmíněné projekty jsme obdrželi dotace
a v průběhu příštích čtyř let bychom je rádi dotáhli
ke zdárnému konci. V březnovém čísle se dočtete více
o projektu mateřské školy. V optimálním případě by měl
být realizován již v průběhu letních prázdnin tohoto roku.

Měsíc březen je obdobím,
kdy Běchovice žijí i velice
aktivním společenským
životem. Stejně jako každý
rok začínáme oblíbenými
vepřovými hody,
pokračujeme jarním
karnevalem a poprvé vás
můžeme pozvat na oficiální
ples městské části, tentokrát
na Starou poštu.
S přicházejícím jarem se
probouzí nejen příroda.
Počasí dovoluje trávit více
času venku, ať už na zahrádce, nebo aktivně při sportu.
Přeji všem pohodový vstup do prvního jarního měsíce.
Na některé ze společenských akcí se s vámi pak těším
na viděnou.

Ondřej Martan,
váš starosta

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Pružná pracovní doba na ÚMČ
ÚMČ Praha - Běchovice
V zájmu lepšího využití pracovní doby bude od 1. 3. 2019
na Úřadě MČ Praha-Běchovice uplatňována pružná pracovní
doba. Pružné rozvržení pracovní doby zahrnuje úseky
základní a volitelné pracovní doby. Pro vás občany se však
nic nemění, protože rozsah úředních hodin zůstává stejný
a vzhledem k tomu, že jsme malý úřad, tak v této době budou
mít všichni úředníci povinnost vám být k dispozici na úřadě
v rámci základní pracovní doby. Samozřejmě se může stát,
že budou mít zákonnou překážku v práci, nebo budou čerpat
dovolenou. V těchto případech se však vždy snažíme zajistit
zastupitelnost, přestože je to v době chřipek nebo letních
dovolených někdy velmi obtížné.

Soňa Beroušková,

.........................................................................................

Českobrodská 3
190 11 Praha 9
.........................................................................................

+ 420 281 028 611
..........................................................................
@ podatelna@praha-bechovice.cz

.........................................................................................

Úřední hodiny:
Pondělí
8-12 13-17
Středa
8-12 13-18
Pátek
8-12

tajemnice ÚMČ

POPLATKY ZE PSŮ
UPOZORŇUJEME CHOVATELE PSŮ, ŽE TERMÍN PRO ZAPLACENÍ POVINNÉHO
POPLATKU ZE PSA ZA LETOŠNÍ ROK SKONČÍ POSLEDNÍM DNEM LHŮTY, tj. DNE
31.3.2019.
Po marném uplynutí této lhůty bude všem dlužníkům podle platné právní úpravy vyměřena
dlužná částka platebním výměrem a zároveň může být poplatek zvýšen
až na trojnásobek.
Úhrada bankovním převodem na účet:
2112140621/2700, KS: 1341, VS (číslo na přihlášce vpravo nahoře), do poznámky uveďte
jméno poplatníka s poznámkou: poplatek ze psa. Tyto údaje jsou nutné pro identifikaci
platby.
ÚMČ Praha - Běchovice
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Digitalizace archivu
stavebního úřadu
Chcete mít k dispozici veškerou dokumentaci ke své
nemovitosti, která je uložena v archivu stavebního úřadu
Praha 21? Stačí si jednoduše podat žádost, a to dvěma
různými způsoby.
Buď osobně v archivu MČ Praha 21 nebo elektronicky
do datové schránky MČ Praha 21 (ID datové
schránky:bz3bbxj). Možné je také zaslat elektronicky
žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem
do elektronické podatelny MČ Praha 21
(podatelna@praha21.cz).
Pracovník úřadu ověří, zda je již požadovaná
dokumentace digitalizována. V případě, že ne, provede

Doplňovací volby do Senátu - volební
obvod č. 24 - Praha 9
Dne 29. ledna 2019 rezignovala na mandát paní Zuzana
Baudyšová, senátorka za obvod č. 24 - Praha 9.
V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu ČR se
v tomto senátním obvodu budou konat doplňovací volby.
V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek
volebního období, tedy v tomto případě na dobu do října
2020. Termín doplňovacích voleb stanovil prezident
republiky na 5. a 6. dubna 2019, kdy se uskuteční první
kolo voleb.

se digitalizace a to ve lhůtě do 30ti dnů od přijetí žádosti.
Digitalizovaná dokumentace se v elektronickém archivu
zpřístupní k nahlížení žadateli na dobu 30 dní. Žadatel
obdrží přístupový kód pro nahlížení a může si veškerou
dostupnou dokumentaci uložit nebo vytisknout dle vlastní
potřeby.Nová stavební dokumentace určená k archivaci
se digitalizuje od 1. 9. 2015 a stávající obsah archivu
pořízený do 31. 8. 2015 bude digitalizován na základě
podané žádosti a bude elektronicky zpřístupněn klientům
k nahlížení dálkovým přístupem
(https://archiv.praha21.cz).

Kristýna Kopecká,
místostarostka MČ Praha 21

Volby do Evropského parlamentu
Zároveň prezident republiky na základě zákona o volbách
do Evropského parlamentu a na základě rozhodnutí Rady
Evropské unie ze dne 22. května 2018, kterým se stanoví
doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu
ve všeobecných a přímých volbách, vyhlásil VOLBY
do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání
na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.

Další bližší informace:
Mgr. Martina Vlková – tel: 281 028 613, e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz
RNDr. Soňa Beroušková – tel: 281 028 604, e-mail: sona.berouskova@praha-bechovice.cz

Vydávání povolenek pro průjezd Českobrodskou ulicí
Úřední dny pro vydávání povolenek :
2. patro č.dv. 303 - Šárka Hudečková
1. patro č.dv. 205 - Petr Chýský (pro firmy)

Pondělí
Středa
Pátek

8.00 - 11:45 a 13.00 – 16.45
8.00 - 11:45 a 13.00 – 17.45
8.00 - 12.00
RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ Praha - Běchovice
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RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 7. jednání dne 23.1.2019 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź návrh na uzavření Dodatku č. 3 – pronájem sportovního

areálu Na Korunce
ź návrh na poskytnutí příspěvku Mateřské škole Čtyřlístek
Praha - Běchovice na nákup konvektomatu a k návrhu
Rozpočtového opatření č. 1/19
ź návrh vnitřní směrnice pro používání služebních vozidel
MČ Praha – Běchovice
ź návrh na připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“

Na svém 8. jednání dne 7.2.2019 mimo jiné
projednala:
ź návrh na schválení rozpočtů příspěvkových organizací

Městské části Praha – Běchovice na rok 2019
a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových
organizací Městské částí Praha – Běchovice na roky 2020
až 2022
ź návrh na schválení hospodářského výsledku Mateřské
školy Čtyřlístek z vedlejší hospodářské činnosti, rozdělení
hospodářského výsledku a schválení účetní závěrky
k 31.12.2018
ź žádost Mateřské školy Čtyřlístek o schválení výše
účetních odpisů na rok 2019
ź návrh na schválení hospodářského výsledku Základní
školy Praha – Běchovice z vedlejší hospodářské činnosti,
rozdělení hospodářského výsledku a schválení účetní
závěrky k 31.12.2018
ź žádost Základní školy Praha – Běchovice o schválení
výše účetních odpisů na rok 2019
ź návrh na složení povodňové komise MČ Praha –
Běchovice – revokace usnesení Rady MČ Praha Běchovice číslo 20/036/16
źnávrh na pružné rozvržení pracovní doby
pro zaměstnance MČ Praha – Běchovice
ź návrh ceníku pronájmů ploch pro umístění reklamy
v rámci sportovního areálu Richtrova

ź návrh na schválení nákupu nábytku do Hudební stodoly -

Stará pošta
ź Dohodu o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy

WiFi4EU
zpracovatele podkladů pro projektovou
dokumentaci investiční akce „Zvýšení kapacity ZŠ“,
úprava VZT
ź návrh na souhlas s uzavřením smlouvy o dodávce
elektřiny z FVE na č.p. 479
ź návrh na souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile
Czech Republic a.s.
ź návrh na souhlas s instalací tří zpomalovacích prahů
a dopravního zrcadla v ulici Josefa Němce
ź návrh na vydání stanoviska ke stavbě „Novostavba
rodinného domu v lokalitě „Mezi Duby“, parc. č. 1290/11
v k.ú. Běchovice, Praha 9“
ź návrh na vydání stanoviska ke stavbě „Dvojgaráž
na pozemku č.p. 986, Pplk. Nováčka, Praha 9, Běchovice“
ź návrh na vydání stanoviska k žádosti o dodatečné
stavební povolení pro stavbu „Zahradní domek“
na pozemcích parc.č. 583 a 585 v k.ú. Běchovice
ź návrh na vydání stanoviska k odvolání ke stanovisku
k žádosti o změnu stavby před jejím dokončením –
připojení RD na místní komunikaci na pozemku parc.č.
568/1 v k.ú. Běchovice
ź návrh na souhlas se zřízením nové vodovodní
a kanalizační přípojky k objektu na pozemku parc.č. 678/2
v k.ú. Běchovice
ź návrh na souhlas s objednáním údržby a opravy umělého
trávníku na hřišti SC Běchovice
ź návrh na jmenování zástupce MČ Praha – Běchovice
do Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
pro veřejnou zakázku na zhotovitele stavby č. 3127 „TV
Běchovice, etapa 0007 Dešťová kanalizace II, ulice
Do Říčan“
ź výběr

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ

OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V BĚCHOVICÍCH

Foto : Petr Vich

18. února začala 9. etapa rekonstrukce Českobrodské.

Pokračování na str. 6
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OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V BĚCHOVICÍCH

Foto (2x) : Petr Vich

Pokračování ze str. 5

NOVINKY V BĚCHOVICÍCH
Revitalizace dřevin v centru
městské části
Běchovice procházejí obměnou a revitalizací nejen v případě
zděných staveb, ale v posledních letech i v oblasti zeleně.
Dřívější zlozvyk sázet cokoli a téměř kdekoli způsobil
neradostný stav zeleně a dřevin zejména v intravilánu
městské části. Parky jsou v mnoha případech osázeny zcela
nevhodnými dřevinami. Jejich nevhodnost spočívá v jejich
krátkověkosti (bříza, topol), dominantním postavení jako
alergen (bříza), nebo křehkosti dřeva (topol, smrk). Z našich
parků a ulic tak postupně mizí břízy, smrky a topoly. Dále pak
stromy narostlé jako náletové dřeviny, tak nějak ponechané
svému osudu. Takové dřeviny rostou na nevhodných
místech, nebo ve tvarech vzrůstu, které jsou ze své podstaty
opět bezpečnostním rizikem pro kolemjdoucí občany
(zejména mnohokmeny). Jednotlivé stromy a keře jsou tak
odstraňovány a nahrazovány stromy věkovitými, s nízkou
mírou produkce alergenů a také s nízkým sklonem
k lámavosti. Nově jsou tak do centra Běchovic vysazovány
platany, javory (mléč, kultivar Cleveland), (nebo Babyka),
okolo cest duby letní. Krásné jsou v jarním období vysazené
japonské třešně (dobře známé sakury – kultivar Kanzan),
nebo na podzim pak jeřáby. V přímém okolí potoků jsou
dominantně sázeny jasany.
Za 1 pokácený minimálně 4 vysazené
Takový poměr se snažíme v ročním úhrnu kácení a výsadeb
dodržovat. Každý rok se nám to také podařilo! V letech 2016
a 2017 pak na každý pokácený strom přibylo do Běchovic
stromů 10 (do poměru se nepočítá výsadba lesů a lesoparků).
Pohled na pokácený strom jistě pěkný není. Člověk má
na mysli léta, která musel růst, aby se dostal do velikosti,
ve které mu byl život uměle ukončen. Ani já osobně z kácení
žádnou radost nemám. Je ale třeba napsat, že žádný
ze stromů, které jsme jako městská část nechali pokácet,
nepřevyšoval svou hodnotou stromy na jeho místě vysazené.

O stromech nemocných nebo snad nebezpečných snad není
ani třeba dále psát.
Běchovické lesy a parky
Když už jsem se dotkl tématu výsadeb stromů, zmíním také
jednu zajímavost. Když jsem v roce 2007 nastupoval
do pozice starosty, nebyl na katastru naší městské části
evidován žádný lesní porost. Měli jsme tu lány polí, vyspělý
průmysl v Technologickém parku, ale les tu prostě nebyl.
Za posledních 12 let bylo v Běchovicích vysazeno několik set
tisíc stromů. Přes to, že se jednalo a jedná o malé
semenáčky, jejich roční přírůstek je obdivuhodný. Nově tak
budou Běchovice obklopeny desítkami hektarů lesů
V Panenkách, Robotkou, nebo třeba Lesoparkem Vinice.
Běchovice se tak stávají jednou z nejzelenějších městských
částí. Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy byla v Běchovicích
postavena, resp. rekonstruována nová hájovna, ze které vám
v některém z dalších čísel přineseme reportáž.
Les obklopí Běchovice i ze západu a jihu
Součástí příprav výstavby obchvatu Běchovic a pražského
okruhu jsou i rozsáhlé výkupy pozemků mezi dopravními
stavbami a stávající obytnou zástavbou. Na všech
vykoupených pozemcích by měly být realizovány nejen
protihlukové valy, ale také výsadba lesa. Jednání
o odkupech pozemků a výsadbách vedeme s náměstkem
primátora pro dopravu již od podzimu 2018. O budoucí
podobě finální dohody vás budeme informovat.

Pokračování na str. 7
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NOVINKY V BĚCHOVICÍCH
Pokračování ze str. 6

Provedený prořez (kácení) náletových
jírovců poblíž sochy TGM.
V průběhu jara zde budou vysázeny
stromy nové.

Nové výsadby v přímém okolí Staré pošty
jako náhrada za vykácené náletové dřeviny.

Mateřská školka se rozrůstá
Rozvoj předškolních zařízení v hlavním městě zažívá
posledních 10 let doslova boom. Právě před 10 lety byla
dokončena výstavba zcela nové mateřské školky Čtyřlístek.
A právě po 10 letech se naše mateřská škola dočká přístavby.
Bude se jednat o jednoduchou přízemní stavbu sloužící jako
prostor pro případnou výuku dvouletých dětí. Mnohem
pravděpodobněji však vedení školky využije nové prostory

Ondřej Martan,
starosta
Nově vysázená javorová alej v ul. Mladých Běchovic.
Vznik umožnila rekonstrukce veřejného osvětlení.
Městská část využila vyčištěný prostor k nové výsadbě.

Nově vysazená lipová alej k pomníku Legionářů
u příležitosti 100. výročí samostatnosti ČSR.

Foto (4x) : Petr Vich

Při přípravě výsadeb nových stromořadí a parkových ploch
vycházíme z možností a místních znalostí. Pokud máte
o problematiku výsadeb nových lesů, stromořadí
i jednotlivých stromů uvnitř obytné zástavby zájem, podělte

se s námi o své nápady. Napište nám na podatelna@prahabechovice.cz své poznatky či návrhy. V případě, že bude
v možnostech městské části je realizovat, rádi vás k procesu
přípravy osobně pozveme.

pro výuku předškolních dětí, případně jako prostor
pro kreativní výuku. Zároveň bude prostor moci sloužit
k pokrytí dočasné rezervy prostor při plánované přestavbě
školy základní.
Předpokládané výdaje na výstavbu jsou 7 milionů Kč vč.
DPH. Na výstavbu obdržela městská část 100% prostředků
z dotace hlavního města Prahy.

Jiří Klůna,
radní MČ

Foto (2x) : archiv

Pojďte s námi do toho!
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MŠ

INFORMACE K ZÁPISU
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Mateřská škola Čtyřlístek, Za Poštovskou zahradou
588, Praha-Běchovice, příspěvková organizace,
v zastoupení ředitelky školy po dohodě se zřizovatelem
MČ Praha-Běchovice a v souladu s odst. 2, § 34 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání stanovila následující
podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.
Místo pro podávání žádostí
Ředitelna v budově MŠ Čtyřlístek, Za Poštovskou
zahradou 588, Praha-Běchovice
Termíny pro vydávání žádostí a souvisejících
tiskopisů
ź6.5. 2019 od 9.30 do 16.00 hod. (pauza na oběd 12-13)
ź7.5.2019 od 13.00 do 15 hodin
Termín pro odevzdání vyplněných žádostí
ź13.5.2019 od 9.00 do 15.00 hodin, dále průběžně

po dohodě ( e-mail, telefon), nejdéle do 20.5. 2019
Termínem odevzdání žádostí začíná doba rozhodná
pro vyřízení žádostí ve správním řízení podle předem

stanovených kritérií pro přednostní umístění v případě
poptávky převyšující kapacitní možnosti MŠ. Po naplnění
těchto kritérií ředitelka vydává rozhodnutí o přijetí či
nepřijetí do mateřské školy.
Termín pro vydání rozhodnutí (přijaté děti vyvěšením
registračních čísel)
ź 22. 5. 2019 (písemná forma rozhodnutí v případě
potřeby k převzetí od 10 - 16 hodin)
Budeme požadovat předložení těchto dokladů:
źObčanský průkaz rodiče a rodný list dítěte
źPovolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků

Využijte elektronický předzápis od 15. 4. do 3. 5. 2019:
https://elektronickypredzapis.cz/
materska-skola/ctyrlistek-bechovice
a předzapište se do naší mateřské školy. Dále vás
program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout,
a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí,
evidenčním listem, rodným listem vašeho dítěte a vaším
průkazem totožnosti do mateřské školy.

Bc. Eva Mašitová
ředitelka mateřské školy Čtyřlístek

Bobování dětí z mateřské školy
v Běchovicích

Dagmar Hlavová,
učitelka MŠ

Výlet do Klánovického lesa 21. 1. 2019
Děti ze třídy Berušek a Rosniček využily zimního počasí, aby
opět navštívily Klánovický les. Vlakem jsme byli v lese za pár
minut, prošli část naučné stezky, připomněli si, která zvířátka
můžeme v lese potkat a která spí zimním spánkem. Do lesa
jsme donesli plný batoh jablíček, kaštanů a žaludů, které
jsme na podzim nasbírali. Nasypali jsme ptáčkům do krmítka
a pospíchali zpátky do školky.

Dagmar Hlavová,
učitelka MŠ
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Foto (2x): Dagmar Hlavová

Děti ze třídy Berušek využily čerstvě napadaného sněhu
k báječné „bobovačce“ v nedalekých „Kuťatech“. Musíme
pochválit rodiče, kteří rychle reagovali a vybavili děti
lopatami. Tak si děti dopolední sportovní zábavu na sněhu
opravdu užily. Na svahu jsme se setkali s loňskými
Beruškami, které jsou již v 1. Třídě, a naše společné
dopoledne bylo plné dojmů, společných zážitků, radosti
z pohybu a velké legrace.

MŠ
Karneval v mateřské škole
s Inkou Rybářovou

Foto (2x): Archiv MŠ

Dne 29.1. 2019 se již od časného rána ve všech třídách
scházely pohádkové bytosti, řemeslníci, zvířátka a jiné
masky. Společně se děti naučily básničku „Haló, pane
Karnevale“, povídaly si s paní učitelkou o tradici a zvycích
při masopustu. Po svačince se děti v maskách vypravily
do sportovní haly. Tady na ně se svým programem čekala
Inka Rybářová a Kašpárek. Hned na úvod proběhla
promenáda masek. Představily se postupně masky
princezen, rytířů, princů, víl, zvířátek, čarodějnic a pirátů.
Následoval taneční rej, děti se naučily nový taneček,
postavily zeď z kartónů, napodobovaly let draka a jiné
pohádkové postavy za doprovodu veselých písniček.
Do karnevalového reje se zapojili i přihlížející rodiče,
tatínkové si zahráli na zpěváky a společně s dětmi zpívali
a tančili. Všichni si dopoledne plné pohybu a legrace užili.
Ve školce potom děti dostaly diplom za připravenou masku
a účast na karnevalu.

Bc.Eva Mašitová,
ředitelka MŠ

ZŠ

Co je projekt EDISON?
Projekt EDISON spojuje
mladé lidi odlišných kultur
a národností, aby se
s e z n á m i l i s e z v y k y,
tradicemi a situací
v jiných zemích, a stali se
tak generací, která
prolomí prohlubující se
mezikulturní bariéru.
Education. Drive.
I n t e r n a c i o n a l i t y.
Students. Opportunity.
Network.
Vizí projektu je tolerance
a příznivé společné soužití české společnosti s různými
kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění
a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní
atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku
a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je
nebát se odlišného.
Projekt Edison je projektem společnosti AIESEC, což je
mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává
praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím
v organizaci. Díky tomu napomáhá rozvoji mladých lidí
po celém světě.
Letos jsme přivítali studenty ze sedmi zemí světa:
z Indonésie, Gruzie, Brazílie, Číny, Ukrajiny, Ruska a Tchajwanu. Prostřednictvím svých poutavých prezentací nám
studenti představili nejen sebe, ale i svou zemi, její
zajímavosti a způsob života. Vše v anglickém jazyce. Byl to
zcela jedinečný a neopakovatelný zážitek. Všichni si
porozuměli, v praxi si ověřili, že lidé celého světa mohou najít

společnou řeč. Bylo až překvapivé, kolik témat mladé lidi
spojuje.
A teď několik postřehů od samotných dětí:
…..Je to skvělá akce! Nemusíme se učit, ale vlastně se učíme
anglicky….
….Mně se nejvíc líbilo, jak jsme tancovali! ….
...Já bych nejraději jel na prázdniny do Indonésie….
...Ta Gruzínka byla strašně hezká a milá….
Já jsem nejvíc rozuměla Ukrajince! Mluvila jako
Angličanka….
Po tomto projektu mají děti jarní prázdniny a potom je čeká
zase učení a některé z nich příprava na přijímací zkoušky.
Přejeme všem krásné prázdniny a úspěšné zvládnutí
zkoušek.

Alena Nejedlá a žáci 6.r.
Zdroje: stránky společnosti AIESEC
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Foto (2x): Archiv ZŠ

V týdnu od 11. - 15. 2. naše škola
pořádala již podruhé projekt Edison

ZŠ

SUDOKU
Sudoku č. 1
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Sudoku č. 2

SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE

v minulém příspěvku shrnoval ředitel
SSB statistiky a změny technického
charakteru. Lidové rčení, že změna je
život, se u nás děje z několika hledisek:
opotřebování vybavení, personální
a klientské hledisko a faktor zvyšování kvality. Dlouho
očekávanou zásadní změnou byla polohovací lůžka, která
se na Centrum krátkodobé péče pořídila na konci loňského
roku. Nyní připojujeme fotodokumentaci a máme velkou
radost, že můžeme poskytnout klientům větší komfort.
V únoru u nás bylo společensky rušno. Na začátku měsíce
přišli zástupci ze záchranné stanice pro volně žijící zvířata
Penthea a přivezli s sebou vskutku zajímavé společníky.
Jednalo se o sovy. Každý druh nám slovním doprovodem
pan Kolomazník představil a asistentka obešla s každým
zvířetem účastníky. Všichni si tak mohli sovy pohladit,
prohlédnout z blízka a třeba i vyfotografovat.
Od ledna je náš tým posílen o novou kolegyni. Čtvrteční
aktivity tedy nyní dočasně zajišťují dvě terénní pečovatelky,
Kristýna a Tereza. Pro klienty si připravily vědomostně
poznávací kvízy, velmi oblíbené bingo a batikování látkových
tašek. Kolegyně se mohou klientům věnovat také
individuálně, například poradí s moderními technologiemi –
internetem, chytrým telefonem apod.
Skrze paní Terezu Indrovou jsme dostali darem materiál
na výtvarné činnosti, a to hned od dvou společností. První je
běchovická firma Lepíky s.r.o., zabývající se oblastí

samolepicích materiálů (www.lepiky.cz). Druhým dárcem je
nestátní nezisková organizace Lemniskáta, která provozuje
chráněné pracoviště pro lidi s různým typem handicapu.
Jejich výrobky jsou velmi originální a pořízením některého
z nich Lemniskátu podpoříte (www.lemniskata.cz). Všem
zmíněným velmi děkujeme.
Do dalších dní se už těšíme na teplejší počasí, které nám
dovolí trávit více času venku.
S pozdravem

Martina Rafačová
sociální pracovnice, koordinátorka aktivit
tel.: 775 997 853, martina@cssb.cz

Foto (3x): Archiv sociálních služeb

Vážení čtenáři,

PODĚKOVÁNÍ OD OSLAVENCŮ
Děkuji panu starostovi Ondřeji Martanovi za písemné blahopřání k mému životnímu jubileu.
Moc mě to potěšilo.

Jana Smržová
Chtěla bych touto cestou poděkovat zastupitelům naší městské části za milé blahopřání k mému
životnímu jubileu a panu Jiříkovi za osobní návštěvu a předání hodnotného dárku.

Hana Kovaříková
Srdečně děkuji Městské části Praha–Běchovice za blahopřání a panu Michalu Jiříkovi za milou návštěvu
a krásný dárek, který mi předal k mému životnímu jubileu.

Miroslav Pelikán
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KNIHOVNA

Nové knižní tituly na březen...

POLICIE INFORMUJE

Změny v legislativě
od prvního ledna
2019 – „stará dobrá
domluva“
Ještě před několika měsíci
neměli strážníci při řešení
jakéhokoliv přestupku v oblasti
dopravy možnost volby. Litera
zákona hovořila jasně: za takový
přestupek bylo možné ukládat jen a pouze pokuty nebo
případ postoupit do správního řízení, nic jiného.
Podobná situace panovala i u přestupků v oblasti veřejného
pořádku, občanského soužití apod., kde byla minimální
sankce ve formě napomenutí, které muselo být přestupci
předáno v písemné formě. V mnoha situacích to však
způsobovalo problémy nebo nedorozumění. V praxi se ani

strana 14

jeden z výše zmíněných postupů neosvědčil.
S prvním lednem nového roku 2019 přišla opět změna.
Parlament ČR uzákonil původní praxi – tedy zrušil institut
„napomenutí“, zrušil povinnost ukládat finanční sankce
za dopravní přestupky a vrátil „starou dobrou domluvu“.
Domluvou lze řešit méně závažné přestupky jak v dopravě,
tak v jiných oblastech. Řešení samotného přestupku je vždy
na uvážení strážníka na místě s přihlédnutím ke všem
okolnostem. Samozřejmě i v těchto případech musí strážník
postupovat v mezích zákona a vy jste při řešení přestupku
povinni prokázat svou totožnost.

Jiřina Ernestová
Kancelář ředitele - komunikace s médii a veřejností
Městská policie hlavního města Prahy

INZERCE

ZDE BY MOHL BÝT
VÁŠ INZERÁT
Velikost 1/16 A4
Cena 240,- Kč
(včetně DPH)

SUDOKU - řešení
Sudoku č. 1

Sudoku č. 2

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Úklid sněhové nadílky v Běchovicích.
Fotografii nám zaslala paní Iva Kafková.
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KULTURA
Rozpis kulturně - společenských akcí pro březen až květen 2019

