B Ě C H OV I C
Zpravodaj MČ Praha-Běchovice

Číslo 9

Září 2007

Další rozvoj Běchovic
Vážení spoluobčané.
Při náhodných rozhovorech s mnohými z vás a z vašich písemných podnětů zaznívá nejen ocenění některých akcí, ale i řada
kritických slov k činnosti zastupitelstva a některých jeho rozhodnutí. Těší mě váš zájem o dění v městské části a jsem tomu rád.
Nedovedu si představit dobrou práci bez této zpětné vazby. Každé
rozumné zastupitelstvo se radí se svými spoluobčany. Především
před důležitými rozhodnutími, která zásadně ovlivní vzhled a prostředí městské části. Tato situace nastala. Proto svolávám na středu
dne 5. září 2007 od 18.00 hodin do velké zasedací síně Úřadu MČ
Praha-Běchovice veřejnou schůzi ZMČ s občany Běchovic. Chceme s vámi prodiskutovat a znát váš názor na následující záležitosti:
1. Rozšíření Českobrodské ulice mezi ulicemi Dolnopočernickou a Mladých Běchovic.
MČ opakovaně žádala Odbor dopravy MHMP o komplexní řešení kritické dopravní situace v Běchovicích. Rozšíření Českobrodské by mělo být první akcí investora Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Cílem akce je podstatné prodloužení odbočovacího pruhu do ulice Mladých Běchovic směrem od Prahy. Předpokládá se snížení tvoření front aut v tomto směru. Projektant navrhl tři varianty řešení.
Za prvé. Jednostranné rozšíření vozovky jižním směrem až ke
stávajícímu chodníku podél č.p. 8 a plotu nových domů, který
by byl od vozovky oddělen svodidly.
Za druhé. Oboustranné rozšíření vozovky přibližně do poloviny stávajícího trávníku na jižní straně a na severní straně vybudovat
podél kaštanů opěrnou zeď a k ní rozšířit vozovku na severní
straně.
Za třetí. Jednostranné rozšíření vozovky směrem severním. To by
znamenalo vykácení šesti kaštanů, které považuji za jednu
z dominant Běchovic, a vysazení nového stromořadí za stávajícím chodníkem podél Parku běžců. Je to velmi citlivá věc.
Proto chceme znát váš názor. Já osobně bych dal přednost v prvé
řadě řešit rozšíření a úpravu křižovatky Českobrodské s ulicí
Do Říčan a rozšíření Českobrodské o odbočovací pruh řešit až
následně, ale investor je patrně jiného názoru. Přijďte vyjádřit
svůj názor. Přítomni budou zástupci investora, projektanta
a Odboru životního prostředí Prahy 21.
(Dokončení na str. 2)

Jedni z nejmladších závodníků na 1. ročníku závodu In-line Běchovice ve Sportovním areálu Na Korunce.

AKTUÁLNĚ
Rozloučení s prázdninami
* 26. srpna 2007 od 13 hodin *
Veřejná schůze s občany
* 5. září od 18.00 hodin *
Zasedání ZMČ Praha-Běchovice
* 10. září 2007 od 18.00 hodin *
Halo, škola volá!
* 9. září od 15.00 hodin *
(strana 8)
Mladé Běchovice
* 22. září 2007 od 8.50 hod. *
Závody In-line Běchovice
a 111. Běchovice
* 30 září 2007 od 10.30 hod. *

2. Informace o ostatních investičních akcích
v Běchovicích (Park, Sportovní areál Na Korunce,
přestavba centra MČ ).
Chceme vás informovat o současném stavu a formou diskuse za přítomnosti investorů, projektantů
a uživatelů získat váš názor pro sjednocení dalšího
postupu. Přivítáme každý váš názor nejen k uvedeným akcím, ale i vaše náměty k rozvoji a zlepšení
života Běchovic. Je to důležité pro budoucí rozhodování zastupitelstva MČ.

Fotosběrna
Jan Jech, Do Říčan 371
Zpracování fotografií z negativu
i příjem digitálních nosičů.
Informujte se o novince:
Fotokniha
Výdej zakázek zaslaných
internetem na adresu www.fotostar.cz
Zadejte číslo sběrny 45129

Přijďte všichni, kterým nejsou Běchovice lhostejné.

Informace na tel.: 606 481 222
Výdej zakázek po dohodě!

Těším se na setkání s vámi.
Ing. Jiří Santolík
Starosta MČ

Veřejná schůze s občany Běchovic
bude ve středu 5. září 2007
v zasedací místnosti ÚMČ
od 18.00 hodin.
Program:

Informace o možnostech rozšíření Českobrodské silnice
Informace o investičních akcích MČ
Problematika Parku Běchovice 2006
Stav Sportovního areálu Na Korunce
Přestavba centra obce
Všichni občané jsou vítáni.

Běchovice z ptačí perspektivy. Ulice Ke Kolodějům se v poslední době sklidnila. Dotknou se i této části obce plánované změny?
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Po přijetí těchto usnesení si starosta vymínil, pro co
nejrychlejší realizaci stavby MŠ a eliminování možných
problémů, podpis vyhlášení výsledků výběrového řízení
a podpis smlouvy o dílo s vybraným zájemcem, až po
konzultaci na ÚHOS (úřad pro ochranu hospodářské
soutěže) respektive Legislativního odboru MHMP.
Při kladném vyjádření ÚHOS okamžitě doklady dodané
firmou Stormen, spol. s r. o. podepíše.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 8. srpna 2007 proběhlo 11. zasedání ZMČ. Celé
znění zápisu je k dispozici na vývěsce ÚMČ a na
www.praha-bechovice.cz.
Ing. Santolík přednesl v úvodu návrh usnesení
na schválení programu jednání 11. zasedání ZMČ.
Pan Urban navrhl program doplnit o bod „reklamace
Na Korunce“, tento návrh podpořil i pan Martan. Starosta
vysvětlil, že tento problém bude projednáván na příštím
zasedání protože je nutné se na projednávání připravit
(chybí informace o stavu již podaných reklamací). Pan
Michal Jiřík měl návrh na doplnění dvou bodů programu
týkajících se chybějících peněz na splacení půjčky
a dále otázka výstavby na místě bývalého č.p. 2.

Ing. Santolík podal informaci k TDI (technický dozor
investora) pro stavbu nové MŠ. Představil rovněž nabídku firmy Stormen, spol. s r. o. V diskusi vystoupil
pan Požárek, který podpořil návrh pověřit TDI právě tuto
firmu.
Zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Stormen,
spol s r. o., na výkon funkce TDI na výstavbu mateřské
školy Běchovice a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy s touto firmou pro uvedený účel.

Výstavba mateřské školy.
Ing. Pilský z firmy Stormen, spol. s r. o., podal podrobnou zprávu o průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby nové mateřské školy a seznámil přítomné
se závěry hodnotící komise. Slovo dostal předseda
výběrové komise Ing. Fencl, který doplnil informaci
a doporučil zastupitelstvu přijmout usnesení, které bude
respektovat závěry výběrové komise. Starosta v diskusi kladně zhodnotil práci firmy pro výběr dodavatele,
ale měl připomínku k postoji komise k uznání bankovní
záruky u některých soutěžících firem a vyslovil svůj
názor, že nemůže souhlasit se závěry komise. Pan
Požárek měl připomínky k vystoupení starosty a rozpoutala se neřízená diskuse, ve které předseda výběrové komise vyzval k podání případných protinávrhů.
Starosta navrhl protinávrh k návrhu, který doporučil
přijmout předseda výběrové komise: „Aby zastupitelstvo
nepřijalo zprávu výběrové komise pro rozpor se zákonem o veřejných zakázkách“. Výsledek hlasování
o tomto protinávrhu: pro 1 (Santolík), zdržel se hlasování 3 (Skopal, Kočí, Pošmura), proti 8 (zbytek přítomných
zastupitelů) – protinávrh nebyl přijat.

Park Běchovice 2006
Pan Michal Jiřík se zeptal starosty, co se stalo
s dluhem (půjčka od firmy IMOS group s. r. o., ve výši
4 622 250 Kč na zaplacení neuznatelných nákladů
v rámci projektu spolufinancovaného z fondů EU – „JPD2“
– Park Běchovice 2006). Starosta odpověděl, že půjčka prozatím nebyla splacena, a že podepsal dodatek
ke smlouvě o poskytnutí půjčky s prodloužením lhůty
splatnosti do konce roku 2007. Dále pan Martan seznámil přítomné s průběhem jednání se zástupci firmy
Zahrada nad Metují s. r. o. Starosta pro doplnění informace pana Martana přečetl dopis z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. K otázce způsobu splacení půjčky
a celkovému vývoji smluvních vztahů v rámci akce
Park Běchovice 2006 se rozpoutala neřízená diskuse,
ve které se zastupitelé snažili najít přijatelné řešení
nastalé situace.
Zastupitelstvo ukládá Ing. Santolíkovi, panu Martanovi, panu Klůnovi a panu Skopalovi, projednat s firmou Zahrada nad Metují nabídku poskytnutí úvěru
městské části po dobu udržitelnosti projektu a úroky
z úvěru umořovat pronájmem kavárny.

Zastupitelstvo pak přijalo usnesení, ve kterém souhlasí s návrhem hodnotící komise, která stanovila pořadí
firem takto:
1. GEO-ING Jihlava, spol. s r. o., ŠNAJDR stavby
Mělník, s. r. o. – sdružení
2. HOCHTIEF, CZ a. s.
3. GEOSAN GROUP, a. s.
4. PRŮMSTAV, a. s.
5. IMOS Slovácko, s. r. o., IMOS group, s. r. o.

Výstavba na místě statku č.p. 2
Pan Jiřík měl dotaz k záborům a pokutě (firma Starkon). Odpověděl tajemník ÚMČ, že vyměřené částky
již byly uhrazeny.
Pan Martan otevřel otázku náhrady za vložené pozemky MČ pro výstavbu pod statkem č.p. 2. Z možných tří variant tj.
1. varianta – prodej těchto pozemků,
2. varianta – směna pozemků za budovu MČ, ve které
by bylo nové zdravotní středisko, sál pro cca.
150 lidí a nové prostory knihovny,
3. varianta – směna pozemků za byty pro MČ,
navrhl pan Martan směnu pozemků za byty. K tomuto
návrhu se rozpoutala neřízená diskuse, ve které starosta

Dále zastupitelstvo souhlasí, aby s vítězem výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo a zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy o dílo na stavbu mateřské
školy Běchovice se sdružením firem GEO-ING Jihlava,
spol. s r. o. a ŠNAJDR stavby Mělník, s. r. o.
S těmito závěry souhlasili všichni přítomní zastupitelé kromě Ing. Santolíka.
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Starosta podal informaci k návrhu smlouvy s firmou
GATA s. r. o., na vymáhání nezaplacených pokut.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy s firmou GATA s. r. o., a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

hájil myšlenku jednat o tomto bodě na příští poradě
a příštím jednání ZMČ. Pan Martan obhajoval svůj návrh
(tento návrh podpořil ve svém vystoupení pan Michal
Jiřík a pan Požárek).
Zastupitelstvo preferuje směnu pozemků parc. č. 190
o výměře 5 105 m2 a parc. č. 191 o výměře 5 944 m2
za byty od firmy Starkon v tržní hodnotě zmiňovaných
pozemků. Tato směna bude provedena v souladu se
smlouvou uzavřenou mezi firmou Starkon a MČ Praha
- Běchovice dne 4. 6. 2007 (smlouva o uzavření budoucí
kupní smlouvy o prodeji nemovitosti).
Pro tento návrh hlasovalo 10 zastupitelů, proti hlasoval: 1 (Pošmura), zdržel se hlasování: 1 (Santolík).

Prodej bytových domů.
Starosta podal úvodní informaci k prodeji bytového
domu č.p. 253 a s ohledem na skutečnost, že přišla
pouze jedna nabídka, jmenoval přítomné zastupitele
výběrovou komisí a otevřel nabídku.
Zastupitelstvo MČ souhlasí s prodejem domu č.p.
253 současným nájemníkům domu ve smyslu podané
nabídky a ukládá Úřadu MČ Praha-Běchovice zajistit
vyhotovení příslušné kupní smlouvy do 12. zasedání
zastupitelstva.

Po přijetí tohoto usnesení poděkoval pan Požárek
Zastupitelstvu za tento krok.
Pan Pošmura měl ještě dotaz na pana Skopala kolik
je neobsazených bytů MČ v nových bytových domech
(č.p. 574 a 575). Pan Skopal odpověděl, že jsou neobsazeny tři byty a vysvětlil důvod.

Starosta dále informoval o prodeji bytového domu
č.p. 248 a 249 a představil návrh smlouvy na prodej
domu.
Zastupitelstvo MČ souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy na prodej bytového domu č.p. 248 a č.p. 249
s bytovým družstvem současných nájemníků a pověřuje starostu MČ podpisem kupní smlouvy.

Na základě přijatého usnesení bylo konstatováno,
že komise pro rozvoj městské části, dopravu a výstavbu připraví podrobnosti pro tuto směnu (počty bytů
a velikost).

Lacina – Koubský
Praha 9-Újezd nad Lesy,
Chmelická 556

Výtěžek z výherních automatů.
Úvodní informaci k rozdělení výtěžku z výherních
hracích automatů dle názoru ÚMČ podal starosta, který
rovněž předložil návrh na rozdělení tohoto výtěžku.
Pan Požárek měl připomínky k rozdělení a navrhl nedat
příspěvek na nákup knih. Po této připomínce se rozpoutala neřízená diskuse, ze které vyplynul jasný
požadavek na rozdělení výtěžku.
Zastupitelstvo souhlasí s rozdělením výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 34 101 Kč takto:
1. poháry na běžecké závody Běchovic
6 000 Kč
2. posílení grantů výboru pro výchovu
22 101 Kč
3. loučení s prázdninami
6 000 Kč

Sdružení elektro
Elektroinstalace

ELEKTROINSTALACE DO 1000 V
rodinné domy
*
bytové jednotky
dílny
*
průmyslové rozvody
kanceláře
*
el. revize zařízení
přihlášky PRE a STE * hromosvody
rekonstrukce bytových jader
slaboproudé rozvody:
DT, STA, ST, počítačové sítě
přípojky NN do 400 V
opravy a havárie kabelů a el. zařízení
výroba rozvaděčů NN
Korespondenční adresa:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Chmelická 556
PSČ: 190 16

Obsazení uvolněného bytu.
Starosta přednesl informaci k uvolněnému bytu
v DPS po paní Valentové. Sociální komise navrhla
ubytovat paní Košťálovou.
Zastupitelstvo MČ souhlasí s přidělením bytu paní
Košťálové s platností od 1. 9. 2007 za podmínek
obvyklých pro přidělování těchto bytů.

Kancelář firmy:
Praha 9-Újezd nad Lesy
Sulovická 1234
Areál Stavebniny STAKO

Vánoční osvětlení.
Tajemník ÚMČ seznámil přítomné s možnostmi vánočního osvětlení a představil návrh nájemní smlouvy.
Po krátké neřízené diskusi vyplynul úkol pro zastupitele do 3. 9. 2007 připravit vlastní návrhy na umístění
osvětlení a výběr motivů.

tel./fax: 281 970 344
tel. privát: 281 972 632
mobil: 603 413 202 Vladimír Lacina
mobil: 605 771 056 Jiří Koubský

Rekonstrukce školního hřiště.
Starosta podal informaci k návrhu na rekonstrukci
školního venkovního hřiště. Pan Martan a pan Urban

e-mail: lacina-koubsky@cbox.cz
www.lacina-koubsky.cz
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měli připomínky k nabídce. Z neřízené diskuse k tomuto tématu vyplynul úkol pro zastupitele do 3. 9. 2007
předložit návrh firem, které budou osloveny k podání
nabídky na rekonstrukci hřiště.

Pan Požárek vystoupil s návrhem na zrušení smlouvy
s právním zástupcem MČ – Mgr. Klečkovou. Po přednesení návrhu na usnesení se rozpoutala neřízená diskuse
k důvodům k odvolání.
Zastupitelstvo MČ ukládá Úřadu MČ Praha-Běchovice
udělat potřebné kroky k ukončení smlouvy s právničkou
Mgr. Terezou Klečkovou.
Pro hlasovalo: 8 zastupitelů, proti hlasoval: 1 (Santolík),
zdrželi se hlasování: 3 (Kuková, Pošmura, Skopal)

Různé informace.
Starosta informoval o žádosti MČ Praha 21 o uveřejnění oznámení o vyhlášení veřejné obchodní soutěže
na stavbu domu pro seniory.
Zastupitelstvo souhlasí s uveřejněním oznámení
o vyhlášení veřejné obchodní soutěže Prahy 21 v Životě
Běchovic zdarma (VOS na vypracování architektonické
studie a na uzavření smlouvy o výstavbě pro výstavbu
domu seniorů).

Pan Urban se zeptal, zda byl bod k otázce reklamací
na stavbu Rekonstrukce sportovního areálu Na Korunce
zamítnut a odložen na září až budou panem Richterem
sděleny podrobnosti k reklamacím. Starosta konstatoval,
že pan Richter může podklady k reklamacím připravit
až na září (dovolená) a tudíž, že se tento bod bude
projednávat až na příštím zasedání zastupitelstva. Pan
Martan s tímto nesouhlasil a připomněl, že tento bod
nebyl zamítnut, že je na tento bod také připravený.
Po přestávce neměl již žádný zastupitel nic k projednání a tak starosta zasedání ukončil.
Podle zápisu Josef Jáchyma

Starosta seznámil přítomné se stížností na provoz
v tělocvičně ve sportovním centru Běchovice. Starosta dal úkol komisi pro kulturu a volnočasové aktivity
a výboru pro výchovu a vzdělávání do 3. 9. 2007 připravit
návrh na opatření.
Starosta podal informaci o konání závodů v in-line
bruslení dne 11. 8. 2007 na nově zrekonstruovaném
sportovním areálu Na Korunce a pozval všechny přítomné na tuto akci.

NOVÉ GRANTY NA ROK 2007

Oznámil zastupitelům, že na den 5. 9. 2007 v 18.00
hodin svolává veřejnou schůzi do zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha-Běchovice k projednání možností rozšíření ul. Českobrodská před domem č.p. 8 a seznámení s dalšími problémy v MČ.

Výbor pro výchovu a vzdělávání oznamuje, že Zastupitelstvo městské části Praha-Běchovice rozhodlo
na 11. zasedání dne 6. srpna 2007 o přidělení části
výtěžku z hracích automatů za rok 2006 do rozpočtu
výdajů na granty. Jedná se o částku 22 100 Kč.
Nabízí se tak jedinečná možnost pro všechny spolky,
kroužky a organizace, které na začátku roku z jakýchkoliv důvodů žádost nepodaly získat finanční příspěvek na pořádání své akce. Žádost mohou podat i již
obdarovaní, ale s výší příspěvku nespokojení zájemci,
nebo ti, kteří chtějí svůj projekt rozšířit a potřebují další
příspěvek.
Postup k získání grantů je stejný, jako na začátku
roku. Vyplněnou žádost, kterou získáte v podatelně
Úřadu městské části, je třeba co nejrychleji dodat
Výboru pro výchovu a vzdělávání. Pak už se můžete
těšit, že vám zastupitelstvo příspěvek odsouhlasí.
Nakonec důrazně připomínám, že akce, ale hlavně
vyúčtování musí proběhnou nejpozději do poloviny
prosince letošního roku.
František Pošmura,
předseda VVV

Starosta podal informaci o aktivitě okolních městských částí (obvod Prahy 9) na podporu výroby mapy
Prahy 9 za finančního přispění jednotlivých městských
částí formou zaplacení reklamy na této mapě (zajišťuje firma Kompakt, s. r. o). Zastupitelé odmítli se finančně na výrobě těchto map podílet.
Pan Skopal informoval o žádosti sl. Věry Neničkové
o pronájem části pozemku č. 639/2 na předzahrádku
k bytu (č.p. 575).
Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku přiléhajícího k přízemnímu bytu sl. Věry
Neničkové č.p. 575 v ulici Českobrodská. Pozemek bude
užíván jako zahrádka. Pronájem bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce nebo dohodou. Cena
dle sazebníku schváleného ZMČ. Pokud bude zahrádka oplocena, plot bude shodný s okolními ploty předzahrádek. V případě ukončení nájemní smlouvy bude
pozemek uveden do původního stavu včetně odstranění oplocení.

Přijmeme recepční k obsluze sport. baru
ve Fitnessu Praha 9-Újezd nad Lesy.
Požadujeme 100% spolehlivost
a sportovní vzhled.
Informace na tel. čísle: 603 517 607

Pan Požárek měl připomínku ke špatnému stavu
údržby (nesekání trávy) u nově postavených domů č.p.
574 a 575 ul. Českobrodská. Vyplynul úkol pro Úřad
MČ – zajistit údržbu zeleně a z další připomínky i úkol
prověřit legálnost vyvěšených reklam na č.p. 8.
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„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

S T AV E B N I N Y K R U T S K Ý
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 281 980 193–4, 602 384 790
www.krutsky.cz e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA !!!
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cihlový zdící systém POROTHERM, přesné tvárnice YTONG, šedé tvárnice H+H, cihly, překlady, stropní
systém HURDIS, MIAKO
Cement, vápno, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
Střešní tašky KM BETA, KB BLOK, BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren RIGIPS, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy PRINCE COLOR, PRIMALEX, RELIUS
Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna, atd.
Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
Betonové plotovky KB BLOK, ztracené bednění, ploty, pletivo
Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST - záruka 20 let
SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd...
Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS barvy na kov a na dřevo
Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál, atd...
Tónovaní omítek a barev PRINCE COLOR A PRIMALEX, RELIUS na počkání
Rozvoz materiálu automobily 2x Man s HR, Volvo s HR a Liaz s hydraulickou rukou
Kamionové dodávky po celé ČR
Kompletní zásobování staveb
Výpočet materiálu pro vaši stavbu, cenová kalkulace, individuální cenové nabídky
Montáž střešních oken Velux pro RD zdarma (5 % DPH)

! ! Z A J Í M AV É C E N OV É A K C E A S L E V Y – I N F O R M AC E
N A W W W. K RU T S K Y. C Z n e b o v P R O D E J N Ě S TAV E B N I N ! !
Na tyto problémy si můžete sami koupit léky v podobě
mastí, tedy antimykotika, v lékárně. Většinou jsou volně
prodejné. Používají se 2x denně na omyté a dobře
osušené místo nejlépe po dobu 14 dní. Jsou to např.
Lamisil krém, Canesten krém, Clotrimazol Al krém nebo
Mykoseptin krém.
Pro snadnější aplikaci jsou již k dostání i ve formě
sprejů.
Z přírodních prostředků proti plísni je olej tea tree.

OKÉNKO ZDRAVÍ
Dnes se zaměříme na nejčastější plísňové onemocnění kůže tzv. MYKÓZU, která se vyskytuje na nohou.
Odhaduje se, že až polovina osob, která trpí mykózou, ji vůbec nerozezná. Z neznalosti se snaží příznaky
odstranit např. krémy na změkčení kůže nebo hydratačními přípravky, které mohou daný problém ještě
zhoršit, protože těmito prostředky se vytváří vlhké
a teplé podmínky pro další plíseň.

Můžete předcházet plísním, když:
– budete nosit suché a čisté ponožky
– si budete zastřihávat nehty na nohou rovně
– budete chodit v dobře větratelných a suchých botách
Kdy vyhledat lékaře:
– stav se nezlepší během domácí léčby do týdne
– objeví-li se otok či zarudnutí
Veronika Vlasáková - Lážková,
farmaceutická laborantka

Plísně jsou organismy, které najdeme kdekoli na
kůži. Někdy se však mohou nekontrolovaně rozrůstat
právě ve zvláště vlhkých a těsných prostorách, jako
jsou boty a ponožky. Proto se nejčastěji vyskytují mezi
prsty na nohou, ale může se objevit i na patách nebo
nehtech.
Nejčastější projevy:
– intenzivní svědění mezi prsty (obvykle mezi 3., 4.
a 5. prstem)
– bodavá bolest při poškrábání svědícího místa
– odlupování a praskání kůže mezi prsty
– červená a zanícená kůže v místě svědění

Otevřený klub Neposeda
pondělí, úterý a čtvrtek 13.00 – 17.00 hod.
Českobrodská 1, Praha-Běchovice
www.neposeda.org
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ZASTUPITELÉ MČ PRAHA-BĚCHOVICE
Chtěl bych zlepšit údržbu obce a především zeleně.
Do dnešní ho čísla se nám podařilo získat názory 36 letého zastupitele pana Pavla Urbana. Stará
se o dvanáctiletého syna a devítiletou dceru a když má trochu volného času, věnuje ho sportu. Do zastupitelstva kandidoval proto, že měl
v úmyslu pomoci rozvoji naší obce.
Co byste chtěl prosadit jako zastupitel?
Chtěl bych, aby děti a ne jenom
děti, ale všichni občané Běchovic
měli kde sportovat, mohli využívat
bez problému sportoviště, která se
vybudovala v Běchovicích I a II.
Dále bych se chtěl věnovat především problematice údržby zeleně
(sekání trávy), které bylo v minulých období, ale je i v dnešní době
nedostatečné. Nejedná se jenom
o sekání, ale i o veškeré údržby
chodníků a silnic v Běchovicích.
Jaký je Váš názor na obchvat
Běchovic?
V zastupitelstvu je vyčleněna
skupina lidí, která se tím zabývá
a podle mého mínění velice dobře.
Uvidíme jak dopadnou jednaní, která mají před sebou.
Patříte mezi sportovce, jak hodnotíte areál Na Korunce?
Mezi sportovce patřím, i když ne
mezi vrcholové. Areál Na Korunce
se postavil za přispění výkonného
výboru Běchovic II, kterého jsem
také členem. Za přispění znamená,
že sokol Běchovice II předal situaci areálu městské části a podle toho
se dělal samotný projekt.
A výsledek? Je to velice pěkný
areál, do kterého se postupně začínají učit chodit občané celých Běchovic a lidé z ostatních městských
částí.
Velká pozitiva v tom pro nás určitě jsou taková, že občané i sportovci začínají míti k sobě daleko
blíže, co se týká alespoň komunikace a chování, což v této nové
době pomalu mizí.

Pavel Urban
Samozřejmě jsou tu věci, které
nemůžu opomenout! Především reklamace na areál, které uplatňuje
městská část (ve spolupráci se Sokolem Běchovice II) na firmu, která
dílo zhotovila.
Samozřejmě i tento problém řešíme na zastupitelstvu a chceme,
abychom se vyvarovali v budoucnosti chyb, které vznikly. To znamená lepší smlouvy, lepší právnické
porady.
Jak získat děti od televize ke
sportu
Tohle téma by bylo na dlouhé
povídání, ale krátce. Je to záležitost rodičů, školy a společnosti, ve
které žijeme. Ne každý má možnost
dát své dítě na sport. A to je právě
to, o co se snažíme v Sokole Běchovice II.
Ze strany Sokola se snažíme
dávat dětem, ale i občanům Běchovic co nejlepší podmínky (slevy),
aby se ke sportu dostali a nebylo to
pro ně finančně nákladné. Spolupráce Sokola a školy je dobrá a do budoucna se plánujeme společné
akce.
Kterému sportu dáváte přednost.
Já využívám celý areál Na Korunce. Tenis, brusle, ale i občas ten
fotbal a v zimě hodně lyžování.
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Zasedání zastupitelstva jsou poměrně vyčerpávají. Co by podle Vás
urychlilo jednání a sjednotilo zastupitele?
Není to jenom otázka sjednocení zastupitelů. Myslím si, že na většině bodů se shodneme. Je před
námi velké rozhodování co s projekty, které byly rozpracovány už
před naším zvolením. Rozhodně nikdo z nás nechce, abychom něco
odsouhlasili a naše děti potom řekly: „Co jste to tady nechali postavit?“ Proto jsou dlouhá jednání, protože to není nikomu jedno. A to si
myslím je dobré, ale kolikrát vážně
hodně časově únavné.
Jakou činnost vykonává kontrolní výbor, jehož jste předsedou?
Jedná se o kontrolu věcí, které
zastupitelstvo odsouhlasí. Plnění
smluv, prací atd. Je toho dost, co
se dá kontrolovat.
Chodíte do Běchovic k lékaři?
Pokud ano, myslíte si, že čekárna
na úzké chodbě je důstojná a není
potřeba přemístit zdravotní středisko do jiných prostor?
Už několikrát jsem poukázal na
toto téma. Já lékaře nenavštěvuji,
protože každý soukromník ví, že se
to nevyplatí.
Ale každý přece není soukromník a občas i ten k lékaři prostě
musí!
Podle mého úsudku to není
v tom, že je malá chodbička ani
v prostorách! Především by se měla
zlepšit kvalita ošetřujícího personálu. Občané, kteří navštěvují místní
středisko určitě vědí, co mám na
mysli. Tohle téma začíná býti hodně
žhavé a určitě by se mělo řešit brzy
na zastupitelstvu.
Začal nový školní rok, co byste
popřál prvňáčkům na jejich dlouhé
cestě za vzděláním.
Samozřejmě je třeba vykročit pravou nohou. Chtěl bych popřát hodně úspěchů ve vzdělání, sportu
a všech aktivitách, která škola i obec
nabízí. Myslím, že naše škola, ale
i družina patří ty nejlepší.
Připravil Jan Jech

TENISOVÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ

DELTA SCHOOL
www.deltaschool.cz
jazyková škola
since 1990!

SANK – ceny TENIS – sezóna ZIMA 2007/2008
Vzhledem k tomu, že se nám zimní tenisová sezóna blíží mílovými kroky a přetlaková hala nad kurty
bude instalována již počátkem října, přijímám již v těchto dnech rezervace hodin.
Nezapomeňte si rezervovat své hodiny již nyní
u správce areálu osobně nebo na tel. 728 160 138.

Kurzy anglického
jazyka v Klánovicích
Zápisy na školní rok 2007/2008:
pondělí 3. 9., středa 5. 9., pátek 7. 9. 2006
od 15.00 do 20.00 hod. v ZŠ Klánovice,
Slavětínská 200
– kurzy pro děti (úterý a čtvrtek odpoledne)
– pro dospělé v odpoledních a večerních hodinách
– přípravné kurzy na zkoušky
FCE, CAE a CPE University of Cambridge,
uznávané ve státech Evropské Unie
– britské učebnice, moderní metodika
– výuka probíhá v ZŠ Klánovice, Slavětínská 200
Informace a zápis: K. Chábová, Ph.D.

Ceny jsou vždy za 1 hrací hodinu = 60 min, včetně
úklidu (zametení). Provoz je od (13.) 15. října 2007 do
(13.)15. dubna 2008, tedy cca 26 týdnů.
čas. I. 16.00 – 20.00 hod. Po – Pá
příchozí
320
Kč/hod.
permanentka A 26 týdnů
6 750 tedy 260 Kč/hod.
permanentka B 13 týdnů
3 550 tedy 273 Kč/hod.
čas II. 20.00 – 22.00 hod. Po – Pá
příchozí
240
Kč/hod.
permanentka A 26 týdnů
5 150 tedy 198 Kč/hod.
permanentka B 13 týdnů
2 650 tedy 204 Kč/hod.

tel.: 222 722 888, 776 221 788,
e-mail: chab@chello.cz
Dlouhodobá úspěšnost našich studentů u zkoušek
FCE a CAE University of Cambridge: 92%

čas III. 08.00 – 16.00 Po – Pá
příchozí
220
Kč/hod.
permanentka A 26 týdnů
4 600 tedy 177 Kč/hod.
permanentka B 13 týdnů
2 450 tedy 188 Kč/hod.

VYCHUTNEJTE SI NEDĚLI

čas IV. 08.00 – 22.00 So, Ne
příchozí
260
Kč/hod.
permanentka A 26 týdnů
5 700 tedy 219 Kč/hod.
permanentka B 13 týdnů
2 850 tedy 220 Kč/hod.

Dovolujeme si pozvat všechny, co mají rádi pohyb,
zábavu a soutěžení v neděli

Permanentky (platba předem) A) celá zimní sezóna
= 26 týdnů, B) 1/2 zimní sezóny = 13 týdnů.

před budovu Úřadu městské části Praha - Běchovice,
v ulici Za Poštovskou zahradou 479 na akci

Občan Běchovic má jednorázovou sleva na příchozí hrací hodinu 15 %. Sleva neplatí pro permanentky.
Pro uplatnění slevy je třeba prokázat se OP – kontroluje a zapisuje správce (nutno min. 50 % hráčů/kurt i při
čtyřhře!)

Haló, škola volá!

9. září 2007 v 15.00 hodin

Jako minulý rok zde mohou děti pod vedením Policie
hlavního města Prahy změřit své síly a zhodnotit své
dovednosti v jízdě na elektrických motorkách, koloběžkách a kolech. Dívčí hudební skupina „K2“ představí
nové písničky při živém koncertu. Taneční skupinou
Sweet zajišťuje kulturní vložku a na své
si přijdou i milovníci
tomboly a soutěžení.
Spousta dobrot a cen,
čeká na ty, kteří 9. září
nebudou líní a vyrazí
si vychutnat nedělní
akci Haló škola volá. Nejoblíbenější atrakcí byla v loňském
Kamila Dömeová roce slalomová jízda na elektrickém

Poznámky:
– nutnost rezervace kurtu min. 15 minut před zahájením
hry,
– povinnost základního úklidu kurtu (rovnání a zametení),
– další podmínky členství viz pravidla oddílu,
– konkrétní individuální, dlouhodobé a kapacitní nájmy
řeší SB2,
– nevyzvednuté (nerealizované) rezervace řeší správce.
Kontakt: Jan Hřebíček
tel.: 602 693 464

autíčku.
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V nakládání s bioodpady se nabízejí pro občany Prahy různé možnosti:
A) domácí kompostování – nejšetrnější k přírodě,
odpadá zatížení prostředí např. exhalacemi a hlukem
svozového vozidla, občan získá kvalitní kompost;
B) komunitní kompostování – kompostování
probíhá po dohodě s jinými občany na dohodnutém
oploceném místě – kompostovišti, ostatní viz domácí
kompostování;
C) kompostárna a sběrné dvory hl. m. Prahy –
možnost bezplatného odevzdání bioodpadu (jako tráva,
listí, větve) pro občany trvale žijící v Praze;
D) sběr bioodpadu pomocí kontejnerů na velkoobjemový odpad – velkoobjemové kontejnery jsou
určeny pouze pro objemnější bioodpad, jsou přistavovány s obsluhou především na jaře a na podzim pouze
na několik hodin, lze přistavit i štěpkovač, pak si mohou
občané odvézt zdarma štěpky;
E) tříděný sběr pomocí speciálně provětrávaných
nádob – bioodpad je sbírán do speciálních provětrávaných nádob o objemu od 120 do 240 litrů, které eliminují
vznik hnilobných procesů a zápachu, svoz probíhá
tradičně, bioodpad je pak odvezen na kompostárnu
k dalšímu zpracovávání, nevýhodou je zatížení prostředí při svozu.
Poslední ze zmíněných způsobů sběru byl úspěšně
vyzkoušen při 28 měsíčním pilotním projektu sběru
bioodpadu v Dolních Chabrech. Přesto zůstává nejlep-

SBĚR BIODPADU
Praha rozšiřuje sběr bioodpadu – zapojte se i vy!
Proč kompostovat na vlastní zahradě?
V každé domácnosti vyprodukujeme denně významný díl odpadu ve formě organické hmoty – slupky
z brambor, okrájené ovoce a zeleninu, ubrousky, zbytky pečiva a jiné zbytky potravin rostlinného původu.
Navíc z každé zahrady nám zbude posekaná tráva,
shrabané listí nebo ořezané větve. Kompostace těchto
materiálů má několik výhod. Nic nás nestojí a získáme
zdarma cenný kompost pro hnojení zahrady. Organická
hmota nám ze zahrady neubývá, naopak nemusíme
ji nikde kupovat a odnikud jí vozit. V době globálního
oteplování je důležitý i nulový vstup fosilních paliv do domácího koloběhu organické hmoty na vlastní zahradě.
Pokud dáváte bioodpad do směsného odpadu a ten se
následně vozí mimo váš pozemek, nevyhnutně přidáte
k jeho energetické bilanci palivo projeté svozovou firmou.
Když vše sami zkompostujete, šetříte ovzduší i svoji
peněženku. Ujišťuji vás, že nekážu vodu a nepiji víno,
na zahradě mám totiž tři kompostéry a každé jaro
rozhazuji po zahrádce nádherný černý kompost.
Petr Štěpánek,
radní HMP pro životní prostředí

Vážení občané,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění přiloženého dotazníku o bioodpadu. Vyplněný dotazník můžete
odevzdat na určená místa, která jsou uvedena na jeho druhé straně. Dotazník lze vyplnit a odeslat i elektronicky přes odkaz na internetových stránkách hl. m. Prahy: www.praha-mesto.cz/odpady. Dotazník vyplní
vlastník objektu1/. V případě, že máte zájem o vyplnění dotazníku a nejste vlastníkem objektu, obraťte se
na vlastníka nebo správce bytového objektu. Termín odevzdání dotazníků je do 31. 10. 2007.
Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro rozšiřování
systému tříděného sběru bioodpadu v Praze.
1/ § 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP, o odpadech
ší možností nakládání s bioodpady jejich domácí kompostování. O dalších plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách:
http://envis.praha-mesto.cz/odpady (Odpady v Praze Informace pro občany, Novinky a pilotní projekty,
Bioodpady v Praze).
Anna Vojtěchová,
Odbor ochrany prostředí MHMP

Každý z nás jako občan produkuje až 250 kg odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných složek, které je
možné opětovně využít. V dnešní době je běžné třídit
papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady z domácností, či odkládat jiné druhy nepotřebných odpadů do sběrných dvorů. V námi vyprodukovaném odpadu je ročně dalších 75 až 100 kg bioodpadu,
u domů se zahrádkami i více. Tzv. bioodpad se stává
odpadem až ve chvíli, kdy je dán do nádoby na odpad.
Pokud bioodpad kompostujete na své zahrádce, stane
se z něj po proběhnutí kompostovacího procesu kvalitní cenná surovina, kterou lze použít jako organické
hnojivo do půdy. Tato varianta je samozřejmě nejlepší
vzhledem k ochraně životního prostředí a zachování
přírodních procesů!

Doučování v předmětech: Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk (a v případě většího počtu zájemců i jakýkoliv jiný předmět) v rozsahu učiva ZŠ.
Cena: 150 Kč/hod. V případě zájmu nás kontaktujte
na tel.: 739 090 932, vaclava@neposeda.org,
www.neposeda.org
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Klub malý Neposeda pro rodiče s dětmi

PROČ PŘESTUP DO ODS
Je tomu již déle než měsíc, kdy se k vašim uším
a očím dostala zpráva o mém přestupu ze strany SNKED do politické strany ODS. Tehdy mi bohužel nedošlo,
kolik otázek a vášní to mezi občany vyvolá, a proto si
myslím, že bych měl ledacos vysvětlit.
V první řadě by to mělo být vysvětlení, proč vůbec
jsem přistoupil na něco takového jako přestup z jedné
politické strany do jiné:
Problém tkvěl v rozložení sil v Běchovickém zastupitelstvu. Díky většinové převaze osmi hlasů strany ODS
a hlavně vládnoucím antipatiím představitelů obou stran
nebylo možné prosadit změny, o kterých jsem byl přesvědčen, že by byly pro obec a tedy i pro její obyvatele
prospěšné. Tento stav trval již příliš dlouho a bylo na
zvážení pouze dvou variant dalšího mého postupu.
Buďto odchod ze zastupitelstva a nebo …„koaliční
krok“.
Zvolil jsem tak, jak všichni víte. Volba to ale nebyla
jednoduchá a samozřejmě jsem si ji musel i sám před
sebou umět zdůvodnit.
Proč potom do ODS?
ODS je stejně jako SNK-ED programově velmi podobně profilující se strana. Proto pro mne z ideologického hlediska nebyl přestup problémem. V Běchovickém
zastupitelstvu pak ODS tvoří již zmiňovanou většinu
a vyhlídka tedy slibovala konec průtahům a nesmyslným blokům v procesu přijímání usnesení.

úterý 10.00 – 12.00 a čtvrtek 10.00 – 12.00
Českobrodská 1, Praha-Běchovice
www.neposeda.org
A co zrada voličů?
Jednoznačným problémem je samozřejmě i otázka
důvěry voličů. Ti dali hlas v komunálních volbách nejen
mě, ale i straně SNK-ED. Musím se všem těm, co volili
pouze SNK-ED omluvit. Chtěl bych však jako vámi
zvolený zástupce ujistit všechny voliče, kteří mi dali
hlas, že změna stranické příslušnosti nebude mít
negativní vliv na můj pracovní výkon. Věřím, že právě
díky možnosti vyhnout se nyní problémům s přijímáním usnesení, budu schopen pro vás všechny odvést
mnohem víc práce?
Je mi jasné, že se najdou někteří z Vás, občanů
Běchovic, kteří tento můj krok odsoudí a zanevřou
na mne. Věřím ale, že mě většina z vás pochopí a uzná,
že situace při zasedáních zastupitelstva na úřadě
v Běchovicích již nebyla únosná.
Děkuji tedy za pochopení a těším se s vámi na shledanou na příštím zasedání zastupitelstva
Ondřej Martan
Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory
v Horních Počernicích o velikosti 160 m2.
Parkování v objektu, samostatný vchod,
zabezpečovací zařízení, nová budova.
Cena dohodou. Tel. 241 481 018

Oznámení
Městská část Praha 21 vyhlásila dle § 281 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů obchodní veřejnou soutěž (dále jen OVS) o nejvhodnější návrh na vypracování architektonické studie a na uzavření smlouvy o výstavbě dle § 17 a násl. zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,
v platném znění, na akci:
„Výstavba domu seniorů v Újezdě nad Lesy“
Základní cíl zadání této OVS je v souladu s Obchodním zákoníkem, ale mimo režim zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, transparentní zajištění výstavby domu seniorů pro vyhlašovatele a obyvatele
hl. m. Prahy, avšak bez použití veřejných prostředků jak z rozpočtů hl. m. Prahy, tak i vyhlašovatele.
Výstavba domu seniorů v Újezdě nad Lesy bude realizována na základě Smlouvy o výstavbě mezi
vyhlašovatelem a vybraným obchodním partnerem na pozemku vyhlašovatele. Vyhlašovatel se bude
podílet na výstavbě domu seniorů pouze formou vkladu pozemku č. parc. 1405/1 v k. ú. Újezd nad Lesy,
na kterém bude dům seniorů s bytovými jednotkami vystavěn. Vybraný obchodní partner, jakožto druhý
stavebník, zajistí v souladu s právními předpisy potřebnou technickou dokumentaci a komplexní realizaci
stavby (tj. vlastními silami popř. pomocí jiné osoby) až do právní moci kolaudačního rozhodnutí. Ve Smlouvě
budou přesně vymezeny jednotky, které budou v poměru mezi hodnotou pozemku vloženého ze strany
vyhlašovatele a výdaji obchodního partnera na výstavbu bytových jednotek s jednotkami ve vlastnictví
vyhlašovatele a které budou ve vlastnictví obchodního partnera.
Kompletní zadání OVS můžete získat na internetových stránkách Úřadu městské části Praha 21
(www.praha21.cz) v aktualitách. Lhůta pro odevzdání návrhů končí dne 27. 9. 2007.
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Netlucká 632 Praha 10 Dubeč tel.: 604 332 432
www.mandarinka-relaxklub.cz
e-mail.: info@mandarinka-relaxklub.cz
po – pá 15 – 20 hod.
Hlídání dětí – Klub umimto – probíhají zápisy!
Potřebujete si dojít na úřad, k lékaři, na velký nákup, ke kadeřnici, vzdělávat se či pracovat a nedostává
se vám babičky či kamarádky? Využijte naší nabídky a svěřte nám do péče vaši ratolest. Klub umimto vám
nabízí profesionální péči dlouholeté učitelky MŠ, která nabídne dětem obohacující program – malování,
rukodělné práce, zpívání… Nikdo u nás není outsidrem. Každé dítě si zaslouží ocenění a možnost říci si:
„umím to“! Dle dohody a při dostatečném počtu zájemců je možné nabídnout hodiny anglického jazyka,
zdravé stravování. – min. věk 2 roky – dopoledne 8 – 12 hod. – max. 6 dětí
Jazykové kurzy 2007/2008 probíhají zápisy!
Pondělí a středa
16.30 – 17.30 angličtina rodilý či český mluvčí konverzace po – předškolní věk, st – mladší školní věk
17.40 – 18.40 angličtina rodilý či český mluvčí konverzace – starší školní věk
18.50 – 19.50 francouzština začátečníci
20.00 – 21.00 španělština začátečníci, po dohodě je možné po – italština, st – španělština
Úterý – čtvrtek
16.30 – 17.30 angličtina začátečníci
17.40 – 18.40 angličtina falešní začátečníci
18.50 – 19.50 angličtina mírně pokročilí
20.00 – 21.00 angličtina středně pokročilí
20 lekcí/4 000 Kč max. 8 lidí
Probíhají zápisy na orientální tanec, jógu a tai-chi – začátek lekcí 10/07 max. 8 lidí (so, ne)
Dále nabízíme:
– masáže – klasická a sportovní, lymfodrenážní, aromaterapeutická, reflexní terapie, baňkování, antistresová masáž hlavy a zad, masáž horkými kameny hot stones, zábaly anticelulitidové, kosmetické
služby, celkové ošetření pleti s masáží obličeje.
– psychologická poradna, psychoterapie, aromaterapie, relaxační malování, přednášky, vizážistika, bytový design,
– kraniosakrální terapie, EFT, dula, čajovna
Přijďte ochutnat svůj dílek mandarinky.

Sportovní areál Na Korunce
pořádá
v neděli 26. srpna 2007
od 13 hodin
v Běchovicích,
ulice Na Korunce

Pohybem ke zdraví
pro ženy a dívky z Běchovic!
Cvičitelky TJ Sokolu Běchovice
Martina, Lucka, Milena a Líba
vás zvou na pravidelné cvičení

Rozloučení s prázdninami.
Během odpoledne plném sportu, her a písniček vystoupí
Klaun Ferda, Maxipes Fík a K. E. Gott.

každé pondělí
od 18.00 do 19.00 hod. cvičení žen
od 19.00 do 20.00 hod. cvičení žen a dívek
s důrazem na posilování a aerobik

Můžete si zahrát fotbálek, tenis a vyzkoušet si jízdu
zručnosti. S vlastními i zapůjčenými auty na vysílačku
budou probíhat závody na skvělé dráze. Vezměte si s
sebou rakety, kola, helmy, brusle i autíčka. Všechno si
můžete během odpoledne vyzkoušet ve zcela nové
sportovním areálu Na Korunce v Běchovicích.
Vstupné děti ZDARMA, dospělí 100 Kč
Informace na telefonu 728 160 138.

každý čtvrtek
od 18.00 do 19.00 hod. cvičení žen
od 19.00 do 20.00 hod. cvičení žen a dívek
s důrazem na posilování a aerobik
Informace na tel.: 281 931 237
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Startovní kancelář: V neděli 30. 9. v ZŠ Běchovice od
8.00 hodin u vchodu do družiny. Uzavření kanceláře
v den závodu je v 10.15 hodin.
Přihlášky: Účastník získá ve startovní kanceláři formulář přihlášky, který vyplní a při předání obdrží startovní číslo. Písemné přihlášky předem nepřijímáme.
Doprava tašek do cíle: 5 minut před startem bude odjíždět ze startu dodávka, do které si mohou závodníci
odložit věci, které jim budou odvezeny do cíle a tam
uloženy k vyzvednutí.
Vybavení: Doporučujeme chrániče kolen, loktů, rukavice a především přilbu!
Organizační výbor: ředitel závodu: Ing. Ivana Kafková, zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Svátek.
Zdravotní služba: zdravotníci po trati + sanita
Informace: Telefon: po 18. hodině – 606 515 002,
e-mail: Ivana.Kafkova@cchbc.com
Doporučení: Trať je uzavřena pouze pro veřejnou dopravu, autobusy MHD projíždí ve své původní trase.
Závodníkům proto doporučujeme dodržovat pravidla
silničního provozu a pokyny pořadatelů. S výjimkou
startu je třeba jet v pravé části vozovky. Pokračování
v jízdě za cílem je zakázané. Jízda zpět do Běchovic
rovněž není dovolena.
Ivana Kafková, ředitelka závodu

4. ROČNÍK IN-LINE BĚCHOVICE
Pořadatel tradičního silničního běžeckého závodu
Běchovice pořádá 4. ročník jízdy na kolečkových bruslích. Využíváme tak pěknou trať s kvalitním povrchem
při vyloučení veřejného provozu. Závod pořádá TJ Sokol
Běchovice za podpory ZŠ Běchovice, Městské části
Praha 14 a MÚ Běchovice.
Termín: 30. září 2007
Místo konání: Start: na 13 km silnice Českobrodská
v Běchovicích. Cíl: Praha 9 Kyje, park Jiráskova čtvrť
Trať: totožná s tradiční tratí běžeckého závodu. Délka
je 5 km. Povrch je živicový. Kilometry budou označeny
po 1 km na vozovce.
Kategorie: Účastnit se mohou dospělí i mládež bez
rozdílu věku i pohlaví. U dětí do věku 12 let je při jízdě
doprovod rodičů nutný. Jízda nebude rozdělena na kategorie. Start všech je najednou.
Měření: Dosažený čas jednotlivých účastníků nebude
měřen a nebude určeno pořadí v cíli. Podle rozhodnutí
pořadatele budou odměněna první 3 místa a budou
rozdány účastníkům jízdy ceny od sponzorů.
Start: 10.30 hodin.
Startovné: Zdarma!

Časový harmonogram 42. ročníku běžeckého závodu dětí a mládeže Mladé Běchovice
pořádaného v sobotu 22. září na hřišti v Běchovicích I.
Start
9,00

9,20
9,40
10,00
10,30

11,10

Kategorie
Běchovická míle –
– Juniorky
– Junioři
Starší žáci
Starší žákyně
Mladší žáci
Mladší žákyně
Nejmladší žáci
Nejmladší žákyně
Nábor I Dívky
Nábor I Hoši
Nábor II Dívky
Nábor II Hoši
Nábor III Dívky
Nábor III Hoši
Nábor IV Dívky
Nábor IV Hoši
Nábor V Dívky
Nábor V Hoši

Záštita
Běh starostky MČ Dubeč
Běh starosty MČ Dolní Počernice
Běh starosty MČ Koloděje
Běh starostky MČ Újezd nad Lesy
Běh starosty MČ Klánovice
Běh starosty MČ Běchovice
Běh firmy EXNER, s. r. o.
Běh firmy Kovové profily

6. BĚCHOVICKÁ STOVKA (Běh dětí s postižením)
11,30
Děti bez průvodce
Běh starosty MČ Horní Počernice
Děti s průvodcem

Roč. narození

Vzdálenost

1990 – 1991
1990 – 1991
1992 – 1993
1992 – 1993
1994 – 1995
1994 – 1995
1996 – 1997
1996 – 1997
2004 a mladší
2004 a mladší
2003
2003
2002
2002
2000 – 2001
2000 – 2001
1998 – 1999
1998 – 1999

1300 m
1300 m
1000 m
800 m
800 m
600 m
600 m
500 m
50 m
50 m
60 m
60 m
100 m
100 m
200 m
200 m
300 m
300 m

100 m
100 m

Organizační výbor děkuje všem pravidelným sponzorům, kteří se podílejí na závodě, bez jejichž pomoci
by nebylo možné uspořádat závod, který se těší čím dál tím větší pozornosti sportující mládeže.
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NEPOSEDOVA BENEFIČNÍ AUKCE

nového zaměstnání a v něm. Projekt je určený osobám
s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
Připraveny jsou pro vás:

Ve čtvrtek 28. června 2007 se v Praze-Běchovicích
uskutečnila Benefiční aukce pro Neposedu, konaná pod
záštitou starosty MČ Praha-Běchovice Ing. Jiřího Santolíka.

1. Bezplatné BLOKOVÉ KURZY, které probíhají
od 9.00 do 12.30 hodin

V průběhu celého odpoledne měli účastníci možnost
seznámit se s programy, které celoročně provozuje
občanské sdružení Neposeda, a zhotovit výrobek
v tvůrčí dílně sdružení, který následně věnovali do aukce.
Program byl zahájen slavnostním otevřením dětského
hřiště u tělocvičny, na jehož renovaci se spolupodílela
městská část Běchovice a Neposeda o. s v rámci
projektu Local to Local.
Během benefiční akce si převzali úspěšní účastníci
1. bloku Vzdělávacího a poradenského programu (VPP)
osvědčení z rukou zástupců Úřadu práce hl. m. Prahy,
předsedkyně sdružení, vedoucí projektu a lektorů. VPP
je určen pro rodiče, kteří se po rodičovské dovolené
vracejí zpět na trh práce. Aktivity projektu jsou bezplatné díky finanční podpoře z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky.
Pro menší děti bylo připravené loutkové představení
souboru Loutky bez Hranic s výtvarně-divadelní dílnou.
Pro mládež a metalové fandy zahrála po skončení aukce
začínající nadějná běchovická skupina BlackStorm,
která byla předskupinou metalové formaci Salvorod.
Stěžejní událost - benefiční aukce, proběhla v příjemné a zábavné atmosféře. Celým odpolednem přítomné
provázeli moderátoři L&P. Výtěžek z vydražených
darovaných a vyrobených předmětů činí:
12 410,- Kč.
Všem, kteří věnovali dary do aukce či se samotné
akce osobně zúčastnili, velice děkujeme, že tímto
způsobem podpořili činnost občanského sdružení
Neposeda.

• Práce s počítačem a internetem I.
Zaměřeno na praktickou obsluhu MS Windows,
MS Excel
po
3. 9. 2007
st
12. 9. 2007
st
5. 9. 2007
po 17. 9. 2007
po
10. 9. 2007
st
19. 9. 2007

• Práce s počítačem a internetem II.
Zaměřeno na praktickou obsluhu MS Windows,
MS Excel
út
4. 9. 2007
čt
13. 9. 2007
čt
6. 9. 2007
út
18. 9. 2007
út
11. 9. 2007
čt 20. 9. 2007
Po úspěšném absolvování blokové kurzu získáte
osvědčení.
2. Odborné poradenství spojené především s vaším
návratem do zaměstnání - během i po absolvování
kurzu.
+ možnost využít podpůrných služeb – dohled nad
dětmi předškolního věku v průběhu programu.
Vzdělávací programy a poradenství se konají v prostorách Nízkoprahového klubu Autobus, Českobrodská,
č.p. 1, 190 11, Praha - Běchovice.
Těšíme se na vás
Melanie Zajacová, předsedkyně sdružení
Věra Jílková, sociální pracovník (tel. č. 739 491 633)
info@neposeda.org
http://www.neposeda.org/vpp
O. s. Neposeda hledá dobrovolníky pro různé
činnosti ve své organizaci.

Za Neposedu, o. s.

Dobrovolníci si mohou vybrat např. z těchto
oblastí činností: práce s dětmi nebo mládeží (příprava a vedení klubového programu, příprava speciálních akcí – výlety, koncerty, promítání…,
účast na klubech), úklid, drobné úpravy kluboven a okolí kluboven, ITpráce, aj. (třeba máte
nápad jak být naší organizaci prospěšní a my to
v inzerátu neuvádíme).

Bc. Melanie Zajacová - předsedkyně sdružení
e-mail: melanie@neposeda.org, mobil: 605 861 109

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Občanské sdružení Neposeda nabízí
VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM
Projekt je určen pro maminky či tatínky na rodičovské
dovolené, ale i po ní, kteří se během půl až jednoho
roku chystají zpátky do zaměstnání a chtějí si oprášit
anebo získat nové dovednosti, aby obstáli při hledání

Máte-li zájem o jakoukoli spolupráci, ozvěte
se nám na tel.: 739 090 932, nebo:
vaclava@neposeda.org, www.neposeda.org
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se na dráze v areálu Na Korunce zase potkáme buď na
trénincích nebo při příštím ročníku, který určitě plánujeme uspořádat snad už pod statutem Mistrovství ČR.
Přijeďte i vy kteří jste letos s námi nebyli u prvního
ročníku!
Podrobné výsledky najdete na www.rychlobrusleni.cz.
Za Sokol Běchovice se nejlépe umístili: v kategorii Seniorky AK40 umístila na 1. místě J. Hroudová, v kategorii Senioři AK 50 na 2. místě M. Horn a v kategorii
Fitness starší žáci na 1. místě V. Urban.
Sokol Běchovice II, IN-LINE ODDÍL

ÚSPĚŠNÉ PRVNÍ ZÁVODY
Takový nápor závodníků, rodičů a diváků ještě náš
nový sportovní areál Na Korunce nezažil, závodit k nám
přijeli jezdci ze všech koutů naší republiky a Polska,
všech věkových kategorií, špičkoví závodníci i fitness
jezdci, prostě každý kdo měl chuť se poměřit se svými
vrstevníky.
Přestože počasí bylo v sobotu velmi vrtkavé a předpověď nevěstila nic dobrého dorazilo do Běchovic 107
jezdců a přibližně 50 diváků.
Závod ve víceboji byl odstartován sprinty na 200 m,
ve kterém ti zdatnější startovali jednotlivě a soupeřili
tak pouze s časomírou. Nejrychlejším v této disciplíně
byl Ondřej Suchý z BZK Praha, pozdější celkový vítěz
kategorie seniorů (20,13 sec.). Mezi ženami zvítězila
taktéž budoucí celková vítězka, mimo jiné i úspěšná
účastnice ZOH v Torínu na short-track tratích, Kateřina
Novotná z BZK Praha (21,99 sec).
Další disciplínou byla „patnáctistovka,“ která se již
startovala hromadně podle kategorií. Nejlepšího času
opět dosáhl Ondřej Suchý 2:21,79 z žen byla nejrychlejší, pozdější celková vítězka kategorie juniorek, polka Paulina Kowalik (UKS Orlica).
Následující vytrvalostní disciplínu jejíž délku určovala příslušnost k té, které kategorii v rozmezí od 500
m pro ty nejmenší až po 10 km těch nejlepších, přerušil na hodinu prudký déšť. Naštěstí mnoho ochotných
rukou z řad pořadatelů i závodníků pomohlo s rychlým
odstraněním vody z dráhy a tak se ještě za drobného
mrholení mohlo pokračovat a dokončit tak celodenní
program. Ačkoliv se zdá, že delší tratě na okruhu můžou být nudné, byl v tomto případě opak pravdou, jednalo se totiž o bodovací závody, ve kterých byly v každém sudém okruhu přidělovány body a tím byl závod
opepřen o mnoho spurterských soubojů.
Ceremoniálu pro nejlepší předcházel ještě gurmánský zážitek v podobě grilované krůty, na které si pochutnali všichni závodníci. Během celého dne bylo
možné se občerstvit v místním sportbaru a na výbornou kávu nebo pivko sem zašla většina z přítomných.
Vyhodnocení těch nejlepších byl přítomen starosta
MČ Běchovice Ing. Jiří Santolik, který předal medaile,
diplomy a ceny.
Závěrem bychom rádi poděkovali radiu Bonton za
mediální podporu tohoto závodu, společnosti Enervit,
jejichž ceny obdrželi nejen ti nejlepší a spol. Agrofert,
která se taktéž podílela na cenách. Dík patří i Českému svazu kolečkového bruslení a partnerskému oddílu BSK Benátky nad Jizerou. Bez těchto a mnoha dalších bezejmenných pomocných rukou bychom nebyli
schopni tento, dle prvních ohlasů úspěšný závod, uspořádat.
Poděkování musíme také směrovat ke všem z početných účastníků, kteří předvedli na všech tratích vynikající výkony. My doufáme že se jim u nás líbilo, a že

Vytrvalostní závody se společnými starty byly divácky velmi zajímavé.

SÍDLO FIRMY
PRAHA 10-DUBEČ

PLASTOVÁ OKNA,
ŽALUZIE, TĚSNĚNÍ
OTEVŘENO:
PO – ČT: 8.00 – 17.00
PÁTEK: 8.00 – 12.00

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
V NAŠÍ PROVOZOVNĚ SE VZORKY
Tel.: 272 703 018
MOBIL: 602 780 346
WWW.AKPA.CZ
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PODNIKATELSKÁ 539
PRAHA 9-BĚCHOVICE

POLICIE V BĚCHOVICÍCH II?
Před více než měsícem se v ulici Do Říčan, která
lemuje celou čtvrť Běchovice II jako cesta do MČ Dubeč,
objevily policejní hlídky měřící rychlost. Za těch zhruba třicet dní vzbudila jejich přítomnost zejména u občanů
Běchovic různé reakce.
Někteří s pochopením uznávají, že bylo již potřeba
něco dělat s bezohlednými řidiči překračujícími významně povolenou padesátku. Nejen, že tak ohrožují
chodce, pohybující se na přilehlém chodníku, ale zároveň představují nebezpečí pro automobily vyjíždějící
z ulic kolmo napojených na uvedenou komunikaci.
Vyskytl se však i opačný názor. Podle něj si zde lidé
nepřejí přítomnost měřících hlídek dopravní policie.
I tento názor je třeba respektovat. Právě rozdílnost
názorů občanů signalizuje, že by mohlo být užitečné
poskytnout alespoň obyvatelům Běchovic více informací.
Takt tedy proč jsou tu hlídky dopravní policie
a proč se měří rychlost zrovna na této ulici?
Odpověď na otázku není tak jednoduchá jak by se
mohlo zdát, popř. jak se možná mezi lidmi povídá.
S uskutečněním záměru vybudovat v ulici Do Říčan
zastávky autobusu MHD vyvstaly pro obec a zejména
pro její představitele i otázky možného ohrožení chodců v místě kde, vznikl nový přechod pro chodce přes
zmiňovanou komunikaci k zastávce ve směru na Černý
Most. V době kdy se zastávka využívala minimálně,
tedy na počátku roku 2007, nebylo zapotřebí přílišných
obav o bezpečnost chodců. Ta přišla až s množícími
se střety automobilů na této komunikaci a také s přibývající agresí řidičů jedoucích v obou směrech okolo
zástavby.
Jako tehdejší předseda komise pro dopravu a dopravní stavby jsem v žádném případě nechtěl být
odpovědný za jakékoli zranění, které by mohlo vzejít
z využívání nezajištěného přechodu pro chodce. Podal
jsem tedy žádost na magistrát hl. m. Prahy o vybudování zpomalovacích prahů právě v místě přechodu
pro chodce. Nebyl by zde zapotřebí žádný strážník
a průjezdy „závodníků“ okolo Běchovic by se omezily
na minimum.
Po mnoha dnech přišla odpověď, že se tato varianta
zamítá z mnoha ne zcela relevantních důvodů.
K napsání nové žádosti, s vyvrácením popsaných
námitek mě přiměla až další autonehoda na konci
Běchovic u ulice Na Korunce. Příčina? Rychlá jízda….
Opět jsem podal žádost na magistrát o zpomalovací
prahy. Přidal jsem k ní po konzultacích i pobídku dopravní policii, ať pošlou hlídku na jedno namátkové měření
rychlosti v obci.
Po čase přišla odpověď…

A světe div se, opět nebylo vyhověno. Tentokrát pan
kpt. Hovorka z MHMP poradil zastupitelům obce, aby,
když už na komunikaci musí něco mít, nechali udělat
zvýšený přechod pro chodce (podobný tomu, jaký je
v Dolních Počernicích u obecního úřadu) a že jako
bonus budou jeho podřízení provádět namátková
měření rychlosti v předmětném úseku komunikace
po dalších několik dní. Vyhodnocení měření pak prý
obec dostane.
Jediným výsledkem dosavadní snahy o lepší zajištění bezpečnosti je tedy dočasná namátková přítomnost hlídek dopravní policie měřících rychlost v obou
směrech ulice Do Říčan. Není to věru ideální řešení
a sám mám pochybnosti o jeho efektivitě. Kdyby to však
měla být možnost, jak přimět řidiče v okolí zástavby
dodržovat povolený rychlostní limit, nemám proti ní
námitek.
Závěrem chci poděkovat mnoha občanům zejména
pak z Běchovic II za poskytnutou zpětnou vazbu. Věřím,
že se jich represe za překročení rychlostních limitů
netýkají, protože všichni jezdí vždy podle předpisů.
Ondřej Martan,
Zastupitel MČ Praha Běchovice

Z DUBČE DO DUBČE
V sobotu 22. září pořádá turistický oddíl Jestřábi již
po šestnácté putování Z Dubče do Dubče. I letos pro
vás připravil vedle řady pěších tras (10 – 50 km) a dvou
cyklotras (cca 40 a 70 km), směřujících do okolí
Dolních Počernic, Hloubětína a Vinoře i krátkou trasu
pro děti plnou her, soutěží a pohádkových postaviček.
Start je v klubovně oddílu Jestřábi v Dubči (ul. Bezprašná) od 7.30 do 10 hodin pro pěší trasy a cyklotrasy,
respektive od 9 do 12 hodin pro „pohádkovou“ trasu.
Odměnou vám bude vedle příjemně stráveného podzimního dne (a třeba i nově poznaných zajímavých míst
ve svém okolí) účastnický glejt a řada pamětních razítek.
Bližší informace můžete získat na webových stránkách
http://zdubcedodubce.webpark.cz či na telefonu
777 063 340 (J. Moravec).

DAR KNIHOVNĚ SE PODAŘIL
Vy, kdo navštěvujete běchovickou knihovnu, jistě
uznáte, že si knihovna zaslouží všestrannou péči
a pomoc. Její svěřenci – knihy, pokud jsme jejich
čtenáři, nám dávají velké potěšení, poučení a radost.
Ale musí to být dobrá a i trochu na pohled pěkná kniha.
Pak obohacuje mysl, prohlubuje fantasii a kultivuje
osobnost člověka. Otvírá nám brány cest do jiných světů
a oborů. Každý z nás je může vnímat jinak a po svém.
Kniha nevnucuje, ale předkládá a nechává nám svobodu
dále je ve své fantasii dotvořit.
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V roce 2005 se prostředí knihovny zkulturnilo úpravou podlah, získáním lepších polic a opravou vedení
elektroinstalací a topeni. Letos se v rámci zavádění
nového počítačového knihovnického programu Clavius
byly všechny nevypůjčené knihy opatřeny čárovými
kódy a vyrobeny nové průkazky. Zároveň došlo k vyřazení značně poškozených, starých a vůbec nepůjčovaných knih. Opravitelné knihy byly v mezích možnosti
opraveny. I tentokrát za ochotné pomoci čtenářů (nejen
běchovických občanů) paní Machové, Púčekové,
Kolářové, Šmídové a paní Wohlmutové. Všem děkuji.
Protože musíme označit kódy i dosud vypůjčené knihy,
je třeba je vrátit nejpozději do 30. září!
Takže naše knihovna opět získá příjemnější vzhled
knižního fondu a modernější charakter služeb. Může
se řadit k téměř plně automatizovaným knihovnám
Prahy. Každá práce pro veřejnost vyžaduje snahu
všech zainteresovaných: Městské knihovny Prahy,
ÚMČ Praha - Běchovice, zastupitelů MČ, knihovníka,
ale i samotných čtenářů. Škoda, že zastupitelé nesouhlasili s finančním příspěvkem na nákup knižních
novinek, náhradou za vyřazené knihy.
Věra Santolíková, knihovnice

Vladimír Soukup

444 historických měst a města
Republiky
Michael Palin
Od pólu k pólu
Kolektiv
Naše dítě od jednoho do tří roků
Oldřich Růžička
Hasiči – dětská encyklopedie
Daniel King
Šachy pro děti
Eva Ott
Stavíme z kamene a ze dřeva
Dorothea Baumjohann Rostlinolékař
C. S. Lewis
Zaskočen radostí
Beletrie
B. a A. Peaseovi
Alexandre Dumas
Zuzana Koubková

Škola je chrámem výchovy –
a proto nejvíce nezbedností natropí děti
ve škole.
Mark Twain

Blahopřání
a poděkování

Místní knihovna v Běchovicích
úterý 9 – 12, 15 – 18 a čtvrtek 12 – 18
www.praha-bechovice.cz/knihovna

Zastupitelstvo Městské části Praha Běchovice a redakční rada Života
Běchovic blahopřeje všem spoluobčanům,
kteří se dožívají v měsíci září 2007
významného životního jubilea a přeje jim
pevné zdraví do dalších let.

Nové knihy, tentokrát hlavně pro děti na začátek školního roku (naučné).
Pro děti a mládež
Ljuba Štíplová, K. Ladislav
Disney
Jonathan Shift
Jacqueline Wilsonová
Lenka Lanczová

Proč muži lžou a ženy pláčou
Bílí a modří
Boleslav – příběh bratrovraha

Kouzelná lampa
W.í.t.ch – Letní deník
Gulliverovy cesty
Pohřbená zaživa
Náhradní princ

S lítostí oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás navždy opustila paní Zdenka
Pilátová. Zesnula tiše dne 24. července 2007
ve věku nedožitých 85 let.
Vzpomínáme.
Rodina

Naučná literatura pro děti i dospělé
Rudy de Reyna
Základy kresby a malby
Mirco de Cet
Encyklopedie – lokomotivy
Margarete Vogelbacher
Skládané ozdoby
Steve Davey
Nezapomenutelná místa
světa
Vladimír Kořínek
MINI státy Evropy
Jan Filip
Keltská civilizace
C. Jones a P. Clamp
Matematika na dlani
Ian Graham
Genetika
Paul Johnson, Petr David
Civilizace starého Egypta
Neil Morfia
Atlas starověkých civilizací

Děkuji ÚMČ Praha - Běchovice za dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu, který mi předala paní
Svobodová.
Jaromír Lédl
Autoři fotografií uveřejněných v tomto čísle: Jan Jech
(2) Kamila (2)
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