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On-line a živý přenos rozsvícení vánočního stromu
proběhl 1. adventní neděli
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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. 1/2021 je

20.12.2020
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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SVÁTEČNÍ SLOVO STAROSTY
Milí Běchovičáci,
chtělo by se napsat „stejně jako každý rok se nám blíží
období Vánoc a s ním i shon a stresy z předvánočních
nákupů“, ale uprostřed listopadu, v době zamčené
ekonomiky, by to mohlo vyznít možná až cynicky. Doba
covidová nám ovlivňuje životy i dále. Od října, kdy se nám
hrozba vrátila v druhé vlně, se situace příliš nemění a my
stále nemáme ani obrys informací, jak se bude vyvíjet
v dalších týdnech.
I přes to nebudu defétista a budu se snažit hledat
na situaci to lepší. Dovolím si tedy několik osobních
postřehů, které se změnou společenské situace vnímám
čím dál intenzivněji. Zároveň mě nové okolnosti naplňují
nadějí, že přeci jen naše společnost není až tak nemocná,
jak by se mohla původně jevit.
O čem to tedy píši? Poslední rok nám ukázal hned několik
pozitivních stránek naší společnosti. Od jara jsme se my,
rodiče malých, ale i větších školáků potýkali s novými
a dosud (ani za války) nevyzkoušenými výzvami. Děti
nechodí do školy! V průběhu téměř 4 měsíců, od jara až
dodnes, jsme se tak s dětmi museli mnohem více učit,
každý den se jim postarat o jídlo a v neposlední řadě si
najít i nějaký ventil, abychom děti neumlátili v návalu
zuřivosti nad vlastní neznalostí a sami se pak nezbláznili.
Ze svého okolí, ale i z naší domácnosti vím, že je to
mnohdy opravdu těžké.
Dětí ale zatím neubylo a ani žádný z mých přátel
a známých se do Bohnic nepřestěhoval. Nový stav
společnosti ukázal, že jsme schopni absorbovat i opravdu
složitou situaci bez předchozí přípravy. Jsme schopni
změnit zavedené pořádky a přejít na nový způsob života.
Opět se ukázalo, že člověk je oprávněně evolučně
nejvyšším článkem řetězu, neboť se umí velmi dobře
přizpůsobit.

Potěšujících okolností
provázejících nový stav je ale
více. Jednou z těch, která
stojí za zmínku, je naše
dosud nevyřčená
a sociálními sítěmi udušená
touha po osobním kontaktu.
Sám na sobě zřetelně cítím
deficit, který způsobily
zavřené restaurace a bary.
Možnost si zajít s přáteli
„na skleničku“ je nám již příliš
dlouho odpírána. Deficit
sociálního kontaktu se tak
stává zřetelným a nepříjemným.
Překvapením se v tomto směru staly moje děti. Jindy
povinná docházka do základní školy se stává reálně
poptávaným artiklem, který by se dal prodávat
po hodinách. Chybějící kontakt s kamarády a spolužáky
vytváří ponorku v malých dětských kolektivech, které se
stále ještě mohou scházet na přátelské rodinné úrovni.
Kdybychom o podobné situaci mluvili před rokem, zarytě
bych tvrdil, že nejlepším přítelem mých dětí je playstation
a mobilní telefon. Ne že by teď na ně úplně zanevřely. To,
co však začalo opravdu chybět, jsou přátelé a kamarádi…
Proto mi dovolte uzavřít své vánoční slovo starosty
přáním. Chtěl bych popřát naší společnosti, tedy nám
všem, abychom měli tuhle odpornou dobu plnou čínského
viru a strachu z něj co nejdříve za sebou. Abychom měli
možnost opět v hojné míře potkávat své přátele a známé
a nebáli se kontaktu s cizím člověkem. A samozřejmě,
abyste vy všichni měli krásné, pohodové, a hlavně zdravé
Vánoce. Do nového roku pak přeji všem hodně štěstí
a zdraví.
S přáním klidného období adventu

Ondřej Martan,
váš starosta

Úřad Městské části Praha – Běchovice
oznamuje, že ve dnech

23. 12. – 31. 12. 2020
bude z provozních důvodů (ukončení účetního roku)
pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ
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RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 50. jednání dne 14.10.2020 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź návrh na pilotní projekt „Participativní rozpočet MČ Praha

– Běchovice pro rok 2021“
plánu kontrol příspěvkových organizací
a organizačních složek zřizovaných MČ Praha –
Běchovice pro rok 2020
ź souhlas s rozšířením účelu dotace Sociálním službám
Běchovice, z.ú.
ź návrh na doplnění nutného vybavení ÚMČ zařízením
pro tisk, skenování a kopírování
ź návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytové
jednotky v nemovitosti č.p. 574, Praha – Běchovice, byt č.
15 – úprava nájemného
ź návrh na odpuštění nájemného v důsledku krizových
opatření
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku
parc.č. 639/2, k.ú. Běchovice
ź návrh na souhlas s opravou izolace střechy nad kabinami
fotbalistů na objektu č.p. 610
ź návrh na schválení výběru dodavatele pro VZMR
s názvem „Rekonstrukce Parku padlých – Běchovice I“
ź návrh na souhlas s povodňovým a havarijním plánem
pro realizaci stavby „Krajinářské úpravy soutoku Rokytky
a Říčanského potoka“
ź návrh na souhlas s umístěním přeložky plynovodní
přípojky a umístěním přípojky dešťové kanalizace
pro objekt Nad Propustí č.p. 101
ź návrh na schválení stavebních úprav u bytových domů
Mladých Běchovic č.p. 252 a 254
návrh na stanovisko k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
části nemovitosti mezi Základní školou Praha – Běchovice
a společností Vodafone Czech Republic a.s.
ź návrh

Na svém 51. jednání dne 27.10.2020 mimo jiné Rada
MČ projednala:
źnávrhu Rozpočtového opatření č. 25/20 – akce Zvýšení

kapacity MŠ a rekonstrukce dětského hřiště v Kuťatech
ź návrh na zajištění a provedení inventarizace majetku

ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc.č.

1383, k.ú. Běchovice
ź návrh na pronájem Společenského sálu areálu Stará

pošta
ź návrh na souhlas s doplněním požárních ucpávek

v objektu Blok IV., Mladých Běchovic 2
ź návrh na souhlas se změnou vjezdu a uličního oplocení

RD v ulici Pplk. Nováčka č.p. 423
ź návrh na odpuštění nájemného v důsledku krizových

opatření

Na svém 52. jednání dne 11.11.2020 mimo jiné
Rada MČ projednala:
ź návrh Pravidel participativního rozpočtu MČ Praha –

Běchovice pro rok 2021 – „Nápad pro Běchovice“
ź návrh řešení projektu Evropské komise WiFi4EU
ź souhlas s rozšířením účelu dotace z grantového

programu poskytnuté SDH Praha – Běchovice
ź žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti Curatio,

s.r.o, ordinace praktického lékaře, na adrese Za
Poštovskou zahradou 479, 190 11 Praha 9 – Běchovice
ź návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytové
jednotky v nemovitosti č.p. 575, Praha – Běchovice, byt č.
16 – 8. prodloužení
ź návrh na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem bytu
a na uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 19/575
v nemovitosti č.p. 575, Praha – Běchovice, s vybraným
zájemcem
ź návrh dohody o postoupení smlouvy o dodávce a odběru
tepelné energie
ź návrh na udělení výtky řediteli ZŠ Praha – Běchovice
ź návrh na převzetí závazků společnosti UNIVERS spol.
s r.o. firmou Ing. Zdeněk Veselý
ź návrh výběru zhotovitele demontáže a montáže
dataprojektorů v Základní škole Praha – Běchovice
ź návrh na souhlas s nákupem vybavení pro Základní školu
Praha – Běchovice
ź návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vybudování
náhradních prostor pro výuku základní školy po dobu
rekonstrukce v bloku VI Mladých Běchovic 2

a závazků MČ Praha – Běchovice k 31.12.2020
na likvidaci a vyřazení nepotřebného
a nepoužitelného majetku

RNDr. Soňa Beroušková

ź návrh

tajemnice ÚMČ

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

POPLATKY ZE PSŮ
UPOZORŇUJEME CHOVATELE PSŮ, ŽE TERMÍN PRO ZAPLACENÍ POVINNÉHO
POPLATKU ZE PSA ZA LETOŠNÍ ROK SKONČÍ POSLEDNÍM DNEM LHŮTY, tj.
DNE 31.3.2021.
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

NÁPAD PRO BĚCHOVICE
– k dispozici je 2.000.000, - Kč

Jak celý proces funguje?
ź vymyslete projekt, který byste rádi v Běchovicích

zrealizovali
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás přizvali ke spoluvytváření a rozhodování
o dalším rozvoji naší městské části. Rozjíždíme
participativní rozpočet „NÁPAD PRO BĚCHOVICE“!
Městská část Praha – Běchovice uvolní ze svého rozpočtu
2.000.000, - Kč, o kterých můžete rozhodnout právě vy!
Máte nápad, jak dále zpříjemnit žití v naší městské části?
Rádi byste vybudovali něco, co vám zde schází? Nebo
byste jen rádi podpořili jeden z navrhovaných projektů?
Nyní máte možnost!
„Nápad pro Běchovice“ má své webové stránky
www.napadprobechovice.cz , kde se dozvíte všechny
potřebné informace.

ź v termínu 14.12.2020-10.2.2021 nám jej zašlete

(dle platných pravidel zveřejněných na webových
stránkách projektu)
ź v průběhu března 2021 projekty společně veřejně
představíme
ź 1.4.-19.4.2021 proběhne hlasování o navrhovaných
projektech
źod května 2021 vítězné projekty začneme realizovat –
vaše projekty!
Pevně věříme, že participativní rozpočet „Nápad
pro Běchovice“ s sebou přinese plno pozitivních a dobrých
nápadů pro naší městskou část.

ÚMČ
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Vysokorychlostní tratě ožívají
Vážení občané,
mnozí z vás již slyšeli o tom, čemu se zkráceně říká vrtka, má
zkratku VRT a v plném znění jde o vysokorychlostní tratě.
Jeden z projektů Správy železnic byl a je dlouhodobě
umístěn v územní rezervě i u nás v Praze-Běchovicích.
Od posledního schválení územního plánu v roce 1999 byla
přes Klánovický les naplánována odbočka pro VRT Polabí,
která měla vést od stávající trati Praha – Pardubice přes
Klánovický les, přimknout se k dálnici D11 a přes Poříčany
a dále pak Vysočinu vést až do Brna.
Projekt měl výhledová data až někdy okolo roku 2050, a proto
jsme mu nevěnovali ani my sami větší pozornost. Pro jeho
oživení totiž nestačilo „pouze“ vyrobit projekt a projednat ho
na stavebním úřadě. Bylo třeba pořídit změnu územního
plánu, a pak teprve jít do EIA a následně územního řízení.
Za 20 let od poslední změny se toho však mnoho změnilo.
Máme několikrát novelizovaný stavební zákon, jiné priority
vlády a také jiné postupy pro projednávání důležitých
infrastrukturních staveb. Je tedy třeba začít se věnovat
problematice VRT maličko více. V první řadě bych vás rád
o této věci informoval. Tak tedy:
Jednání MČ X SŽ
Vedení městské části jednalo se zástupci SŽ celkem 3x.
Od prvotního průzkumu terénu, kdy zástupci SŽ zjišťovali
stav a naladění městské části, jsme požadovali a stále
požadujeme stejná opatření pro zmírnění dopadů
na obyvatele Běchovic. Co se však za poslední rok změnilo,
je rozsah záměru.
Rozsah záměru
Původní záměr výstavby VRT přes katastr Běchovic měl být
rozdělen do dvou etap. 1. etapa měla být odbočka ze stávající
trati Praha – Pardubice směrem na Horní Počernice. Počítalo
se s rozšířením stávající trati o jednu kolej na severní straně
drážního tělesa (u lesoparku) a odklon dvou kolejí směrem
k dálnici D11.
2. etapa, tzv pokračování směrem na Zahradní Město, byla
tzv. ve výhledu a počítalo se, že nebude ani umístěna
do územního plánu. Tato etapa počítala se zhruba 2,3 km
dlouhým hloubeným (rozuměj kopaným shora) tunelem,
podcházejícím na úrovni sběrných surovin (kovů) železniční
trať a procházející pod polem mezi Běchovicemi 1 a 2.
Stáčela by se přímo pod mimoúrovňovou křižovatku
Pražského okruhu a vycházela na povrch až za pražským
okruhem na katastru Dubče.
Změna plánu
V průběhu roku 2020 ale SŽ změnilo názor, což jsme se
dozvěděli na jednání se zastupiteli na konci listopadu 2020.
Manažeři SŽ přišli s tezí, že pro efektivitu využití VRT je
nezbytné realizovat obě etapy najednou a tedy etapu č. 2
vyřadit z výhledu a dát rovnou k provedení.
Pro Běchovice by taková změna měla celou řadu negativních
důsledků, a proto jsme se vůči takovému postupu ohradili.
Co je požadujeme pro Běchovice
Manažeři SŽ ve svém ambiciózním výhledu předpokládají
získání stavebního povolení na obě etapy VRT již v roce
2025. V tuto chvíli nemají záměr stabilizovaný ani v územním
plánu města, ale dokonce ani v Zásadách pro územní rozvoj.
Jedná se tedy o běh na dlouhou trať a MČ využije všech
dostupných prostředků pro to, aby obyvatele ochránila nejen
před hlukem z dopravy, ale co možná i hlukem ze stavební
činnosti při stavbě samotné.
Je nutné říci, že nikdo ze zastupitelů neprojevil odpor k rozvoji
železniční dopravy. Chápeme ji jako ekologickou, rychlou
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a v případě moderní VRT i jako „tichou“. Co nám však vadí, je
souběh příliš mnoha dopravních staveb najednou a tedy
i potenciální zásadní přetížení životních podmínek obyvatel
Běchovic.
Předané podmínky se tak staly nepřekročitelnými
podmínkami pro další vyjednávání o možném vedení VRT
přes katastr Běchovic. Naše podmínky nejsou samoúčelné
a každá má ve svém prosazování jasný důvod. Tohle jsou
tedy podmínky, za kterých jsme ochotni tolerovat výstavbu
VRT v Běchovicích:
a) trasa tunelu VRT směřujícího od Horních Počernic
na Zahradní Město bude provedena v úseku od obalovny
asfaltových směsí Porr, a.s., až po Pražský okruh, stavba
511, tzv. raženou metodou.
Ražená metoda je šetrnější k životnímu prostředí. Nedochází
k přesunům hmot v trase kopaného tunelu, je mnohem nižší
prašnost a celková zátěž obyvatel kvůli stavbě je tedy
minimální.
b) Nové kolejové svršky, severně od stávající trati Praha –
Pardubice, budou provedeny metodou tzv. hloubeného
tunelu, v minimální délce 500 m od stávajícího tělesa dráhy.
Návrh od SŽ obsahuje pouze zhotovení kolejiště v zářezu.
Ten je díky morfologii severu katastru Běchovic v několika
místech hluboký i více než 10 metrů a jeho šíře přesahuje
metrů 30. Takové jizvy v krajině představují bariéry nejen
pro zvěř, ale i pro řadu dalších vztahů v lokalitě – zejména pak
dopravních vztahů. Návrh SŽ například úplně vymazal
připojení podnikatelské ulice na ulici Mladých Běchovic, což
by pro podnikatele v Technologickém parku, kde pracuje
okolo 3000 lidí, znamenalo obrovskou komplikaci.
c) Nebude realizována jakákoli forma depa kolejových
vozidel, odstavných kolejí či jiného prostoru s novými
kolejovými svršky severně od stávající trati Praha –
Pardubice.
Součástí úvah SŽ bylo i rozsáhlé kolejové depo v místech,
kde dnes podniká pan Petružálek. Depo mělo mít podobu
kryté haly a jeho šíře byla cca 10 kolejí. MČ nechce na svém
území tento kolejový provoz. Považujeme ho za zbytný
a pro MČ Praha-Běchovice nevýhodný.
d) Bude zachováno silniční napojení ulice Podnikatelská
u rozvodny PRE na ulici Mladých Běchovic.
Jak již bylo zmíněno v bodě b, navržený projekt likvidoval
stávající hlavní příjezd do Technologického parku
Podnikatelskou ulicí. Takový zásah považujeme
za nesmyslný a ohrožující podnikatelskou činnost všech
subjektů v bývalém areálu VÚ.
e) Bude maximalizován odstup raženého tunelu od obytné
zástavby čtvrti Běchovice 2
Navrhovaný tunel 2. etapy má procházet v blízkosti
jihovýchodního rohu zástavby Běchovic 2. Požadujeme, aby
vzdálenost tunelové stavby do obytné zástavby byla
maximalizována pro eliminaci možných negativních dopadů
zejména při stavbě samotné.
f) Bude zanesena povinnost investora kompenzovat dopady
případné stavby VRT do kvality života obyvatel MČ PrahaBěchovice (statické poruchy na domech, ztráta vody
ve studních apod.) včetně komerčních kompenzací.
Při každé obdobně rozsáhlé stavbě mohou vznikat škody
a omezení. Chceme, aby se investor zavázal řešit vzniklé
škody bezodkladně, ihned při jejich nahlášení.

Pokračování na str. 7

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Pokračování ze str. 6
g) Bude realizováno železniční spojení Běchovice střed –
Malešice pro osobní dopravu s konečnou stanicí vlaků
na zastávce Běchovice střed, příp. Blatov.
Zásadním benefitem pro obyvatele Běchovic se musí stát
lepší dostupnost centra města Prahy železniční dopravou.
V tomto ohledu požadujeme bezodkladné dokončení již
navrženého železničního spojení mezi Běchovicemi střed,
Malešicemi, Hostivaří a centrem města. Právě toto spojení
umožní obyvatelům Běchovic nasednout do prázdných vlaků
již v ranní špičce, a vyhnout se tak mnohdy již nedůstojným
podmínkám přepravy v přeplněných vlacích jedoucích
ze Středočeského kraje.
Cílem našeho vyjednávání se SŽ je získání maximálního

ohledu na životní prostředí v naší městské části a ochrany
obyvatel jak před stavbou samotnou, tak zejména
před negativními efekty plynoucími z provozu VRT. Máme
za to, že základní zdůvodněné požadavky byly již
představeny SŽ již v dostatečné míře na to, aby nemohlo
dojít k jejich bagatelizaci, či zpochybňování. V tomto ohledu
bude jak Rada MČ, tak věřím, že i Zastupitelstvo MČ
postupovat jednotně a nekompromisně. Na jednání Rady MČ
25. 11. bylo proto přijato usnesení zásadně odmítající
výstavbu VRT
v podobě, jaká byla zastupitelům
představena.
Železnice není náš nepřítel. Je ale nezbytné pochopit, v jaké
situaci se Běchovice nacházejí a podle toho projekt VRT
přizpůsobit.

Ondřej Martan
starosta

Plánovaný zářez trati

Plánovaný hloubený tunel

Plánovaná změna trasy
ul. Mladých Běchovic

Pokračování na str. 8
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Pokračování ze str. 7

SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE

v posledním čísle letošního Života
Běchovic bych chtěla poděkovat
zejména všem klientům
a zaměstnancům naší organizace.
Děkuji za jejich partnerství, podporu,
ohleduplnost, obětavost, spolupráci,
trpělivost a sílu čelit neustálým změnám. Taktéž děkuji všem
lidem, kteří nabízejí nezištnou pomoc a respektují lidi
vysokého věku jako svébytné a rovnoprávné osobnosti.
Nedávno jsem odpovídala studentům sociální práce
na několik otázek. Díky tomu jsem si znovu uvědomila, jak je
pro některé klienty a všeobecně pro lidi závislé na druhých
osobách těžké přijmout pomoc a fakt, že už nezvládají to, co
dřív. Mohou se střídat pocity bezmoci, studu, agrese vůči
sobě i druhým, smutku. Věřím ale, že se snažíme, aby tomu
tak nebylo, aby naše pomoc byla profesionální, vstřícná
a hlavně přirozená.
V současné chvíli probíhá nejživější proces s dárky
pro seniory z Běchovic. Jste neuvěřitelní, Vy všichni, kteří jste
se zapojili. V novém roce přidáme zprávu o tom, jak se vše

podařilo.
Přeji vám vše dobré a hodně zdraví do nového roku.

Martina Rafačová,
sociální pracovnice, koordinátorka aktivit
tel.: 775 997 853, martina@cssb.cz
Naše služební auto teď lépe poznáte díky polepům

Foto : P. Drahotová

Vážení čtenáři,

PODĚKOVÁNÍ OD OSLAVENCŮ
Děkuji celému Úřadu MČ Praha-Běchovice za přání a milý dárek k mým 92. narozeninám.

Jarmila Šustrová
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OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V BĚCHOVICÍCH
Rekonstrukce ulice Do Říčan
Kompletní rekonstrukci chybí již jen lajnování.

Foto (2x)Jan Jech, (4x) Archiv MČ

Zde bude vyznačen nový bezpečný přechod pro chodce.

Ulice Do Říčan dostala nové obruby a obě zastávky MHD nové přístřešky.

Přesun Pomníku padlých
Původní umístění Pomníku padlých.

Pomník padlých bude nově ve středu parku.
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MŠ

Podzim v mateřské škole Čtyřlístek „Poznávání všeho dobrého, co nám
přináší podzim.“
Chodíme na procházky a pozorujeme krásné jabloně
v zahradách plných ovoce. Vidíme, co udělalo sluníčko, že
i bez štětce a barev dovedlo krásně namalovat jablíčka.
Jablíčka jsme si přinesli do třídy a poznávali jsme je všichni
podle hmatu, vůně a chuti.
Když nám hodně chutnaly a voněly, tak jsme si upekli i něco
dobrého na náš mlsný jazýček.
A hurá. Všichni jsme se dali do práce. Strouhali jsme, krájeli
a pokládali na připravené těsto. Posypali cukrem a hodně
ovoněli skořicí. To se nám moc líbilo. Zabalili jsme závin a dali
péct. Bylo to pro nás velké překvapení, hodně vůně a těšení,
jak si všichni pochutnáme.
Získali jsme všichni hodně nového poznání, pracovních
dovedností, radosti při čekání, a nakonec také dobrého
mlsání.
Všechno se nám moc povedlo a již se budeme těšit zase
na něco nového, co budeme dělat příště.

Dagmar Havlová,

Podzim v mateřské škole Čtyřlístek „Nejkrásnější postavička z přírodnin”
Na podzim si naše školka připravila pro děti soutěž
o nejkrásnější postavičku z přírodnin. A protože letos je název
našeho školního vzdělávacího programu ,,Pohádková
školka", děti společně s rodiči vyráběly postavu pohádkovou.
A tak nám do školky doputovala třeba Červená Karkulka
strana
s vlkem,10
čerti, Krysáci, Otesánek, Strašidýlko a nejrůznější
bubáci a lesní skřítkové. Na výrobu postaviček děti použily
nejrůznější větvičky, klacíky, kaštany, žaludy, šípky, ale také
třeba mech a kůru.
Všechny výrobky jsme si
ve školce vystavili a jejich
malí tvůrci byli po zásluze
odměněni diplomem
a malým dárečkem.

Marie Vostatková, Dis.
učitelka MŠ
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Foto (3x): archiv školky

zástupkyně ředitelky MŠ

SUDOKU

MŠ

Sudoku č. 1

Sudoku č. 2

Foto : Šárka Hudečková

NOVINKY V BĚCHOVICÍCH

Zásilkovna v Běchovicích
Nově u nás v Běchovicích na adrese: Českobrodská 574.
Z-Box je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte být jako na trní
a čekat, až vám zavolá kurýr.
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KNIHOVNA

Milí čtenáři,
naše životy i provoz naší knihovny jsou stále ovlivňovány tím,
jak se vyvíjí epidemie a snahy k jejímu zmírnění. V minulém
příspěvku jsem se do aktuální situace vůbec netrefila,
knihovny byly bohužel vládním nařízením uzavřeny několik
dní po odevzdání příspěvku do časopisu.
V měsíci listopadu vydala vláda tabulku protiepidemických
opatření PES, kde je upraven i režim knihoven v závislosti
na aktuálním stupni epidemie. Touto tabulkou se budeme řídit
i v naší knihovně. V horním řádku je u každého stupně
uvedeno znění z tabulky PES a v druhém řádku jeho
konkrétní odraz u nás.
Předpokládám, že v prosinci a lednu bude v platnosti stupeň 4
a poté stupeň 3. Čtvrtý stupeň znamená, že nebude
návštěvníkům umožněn vstup do knihovny, ale že bude
možné půjčování a vracení knih prostřednictvím výdejního
okénka. Čtenář si bude moci předem objednat knihy z našeho
on-line katalogu a poté, až obdrží zprávu, že jeho výpůjčky
jsou připraveny, dojde si je vyzvednout v obvyklé otevírací
době knihovny. Knihy může objednávat i telefonicky nebo
emailem.
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Bude-li vyhlášen stupeň 3 a nižší, pak již bude možné
vstupovat do knihovny a vybírat si knihy samostatně,
za dodržení hygienických opatření - omezení počtu osob
v knihovně, použití dezinfekce rukou, dodržování rozestupů
a nošení roušky. Stále také bude trvat dvoudenní karanténa
vrácených knih, nebude možné půjčovat knihy, které byly
vráceny ve stejný den.
Pokud by se epidemická situace zhoršila a byl by opět
vyhlášen stupeň 5, bude v knihovna uzavřena a výpůjčky
prodlouženy..
Aktuální informace bude zveřejněna na internetových
stránkách knihovny, v případě pochybností se na mne
můžete obrátit e-mailem nebo telefonem.

Vánoční prázdniny
jako každoročně, během vánočních prázdnin bude zavřeno.
Poslední výpůjční den před prázdninami bude úterý 22.12.
2020 a po prázdninách bude opět otevřeno od 5.1.2021.
Výpůjčky, jejichž vrácení by spadalo do vánočních prázdnin,
bude možné vrátit bez sankčního poplatku až do 14. ledna
2021.

Požehnané Vánoce, pevné zdraví
a veselou mysl v novém roce
přeje Hana Santolíková

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Běchovice v obraze
Při procházkách naší krásnou obcí se mi podařilo pár záběrů,
se kterými bych se chtěla podělit se čtenáři, a potěšit ty, kteří
se díky svým zdravotním problémům bohužel všude
na procházky nedostanou.
Co nás překvapilo nejvíc, byla krásně vysekaná strouha
vzadu u tratě ze směru rybníček - čistička - Klánovický les.
Prostě paráda! a díky nově vysázeným stromkům
i po odkvětu plody. Prostě krása!

Foto (4x): Iva a Václav Kafkovi

Iva Kafková a manžel Václav

Sudoku č. 1

Sudoku č. 2

SUDOKU - řešení
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SPORT
Běchovičtí sršni doufají v lepší časy!
Nejen fotbalové...
Všem čtenářům Života Běchovic a
všem Běchovičákům přejeme veselé
Vánoce a úspěšný rok 2021!
Dál přijímáme nové adepty fotbalu. Potřebné kontakty najdou
rodiče na našich stránkách www.bechovictisrsni.cz v sekci
NÁBOR.

Foto (5x): Jan Jech

Alan Hejma

Píšu náš letos asi poslední oddílový příspěvek, protože
bruslení v zimě v hale v Letňanech, kam jsme občas zašli
s oddílem z Modřan bylo zrušené až do konce roku 2020. Tak
letos jsme stihli před zavřením areálu Na korunce nabruslit
ještě několik hodin intenzivního bruslení do kolečka za tmy
od 18 do 19:30 - bez výuky, zato s čelovkou. Byli jsme jako
světlušky a byla nepředstavitelná legrace. Díky vhodnému
počasí, kdy nebyla ve tmě zima, a nebylo ani moc spadaného
listí na dráze, jsme si i to noční bruslení letos opravdu užili.

Iva Kafková
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Foto : Vojta Brambora

Bruslení za tmy

INZERCE

ZDE BY MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT
Velikost 1/4 A4
Cena 960,- Kč (včetně DPH)
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Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2021
přeje
Městská část Praha - Běchovice

