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Co se děje v regionu
Od pondělí 17. února jezdí opět metro na trase B z konečné na Černém Mostě až do Zličína. Skončilo tak období složitého
cestování MHD, kdy metro, zdecimované povodní, na území Prahy 14 zprvu jen pendlovalo mezi Hloubětínem a Černým
Mostem, poté byl jeho provoz prodloužen na Palmovku, ovšem s nutností přestupu ve stanici Kolbenova. Svůj provoz ukončila
náhradní tramvajová linka XB s konečnou na Lehovci, naopak znovu jezdí linka 3 mezi Lehovcem a modřanským sídlištěm.
Kyvadlová přeprava vlaky mezi Masarykovým nádražím a Běchovicemi se zastávkou v Kyjích bude pokračovat nejméně do
poloviny března, pak bude záležet na dohodě s magistrátem. V rozsahu jako před povodněmi by metro mělo sloužit cestujícím
od konce března.
Ke svému třetímu zasedání se 13. března sejde Zastupitelstvo MČ Praha 14. Jednání zastupitelstva, které je přístupné
veřejnosti, začíná ve 14.30 hod. v sále Galerie 14, náměstí Plk. Vlčka 686, Černý Most.
Městská část Praha 14 srdečně zve naše seniory na tradiční společenské odpoledne, které se koná ve středu 26. března od
14 hod. v sále Kulturního domu Kyje v Šimanovské ulici (zastávka autobusu 181 a 110 u kostela). V programu vystoupí zpěvačka
Pavlína Filipovská, k tanci a poslechu bude hrát Malá hudba Josefa Šráma.
TJ Kyje, odbor sportu pro všechny, zve dívky ve věku 7 až 13 let na aerobik. Začínáme 5. března a cvičíme vždy ve středu od 17
do 18 hod. v malé tělocvičně v Jiráskově čtvrti (bus 181).
V lednu a únoru probíhaly na šesti zdejších základních školách zápisy do prvních tříd. Zapsáno bylo celkem 422 prvňáčků, což je
o 17 více než v loňském roce. Kapacita tříd na všech školách je dostatečná, takže nikde s umístěním prvňáčků problémy
nenastaly.
Občanské sdružení Hloubětín zve na besedu, která se uskuteční ve středu 5. března od 17. 30 hod. ve školní jídelně ZŠ v
Mochovské ulici. Na programu bude dopravní a bezpečnostní problematika. Informace podají a na dotazy odpoví: zástupce
odboru dopravy magistrátu, zástupce starosty MČ Praha 14, zástupce státní policie a policie hl. m. Prahy.
ZŠ Bří Venclíků 1140, Černý Most, ve spolupráci s oddílem Spectrum Praha nabízí pro školní rok 2003/04 rozšířenou výuku
tělesné výchovy ve sportovních třídách se zaměřením na softbal a baseball, pro něž má vlastní sportovní zázemí. Tréninky
probíhají v návaznosti na výuku, kvalifikovaní trenéři, letní a zimní soustředění, pravidelné tréninky a soutěže, přípravky již od 3.
třídy. Velmi dobré spojení - 3 minuty od metra Rajská zahrada. Kontakt a informace: Spectrum Praha, Dan Pasini, 603 816 167,
zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. Hana Nytrová, 281 868 483.

Z podnětu odboru školství Úřadu MČ Praha 14 vystoupila děvčata ze stepařského kroužku ZŠ Lehovec pod vedením trenérky
Hany Hanušové na vánočních trzích na Staroměstském náměstí. Velmi působivou kreaci rovněž předvedla na lednovém
radničním plese MČ Praha 14 v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. Děvčata se však již nyní pilně připravují na své exhibiční
stepové show, které je plánováno na 12. dubna od 13 hod. v tělocvičně základní školy na Lehovci.
Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 14 vydal v lednu kolaudační rozhodnutí, kterým povolil užívání provozovny zabývající se úpravou
psů a prodejem chovatelských potřeb se sídlem v Maňákově 811 na Černém Mostě. Dále byl schválen prodej skla v Kučerově
726 na Černém Mostě.
Nově provozované soukromé zdravotnické praxe: MUDr. Ivana Ondráčková poskytuje zdravotní péči v oboru psychiatrie v
objektu Bioregena, Vajgarská 1141, tel. 281 021 239, 737 770 363. V poliklinice Černý Most, Generála Janouška 902
(,,Parník ), zahájila činnost společnost VIDIA-DIAGNOSTIKA s. r. o., která provádí laboratorní diagnostiku infekčních onemocnění
zejména virového původu, tel. 281 911 908 - 10, 604 265 116.

