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

Číslo 6

Červen 2004

Do evropského parlamentu
Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku. Zasedá však ve
třech městech Evropy: Štrasburku, Bruselu a Lucembursku. Jeho
732 poslanců, volených všeobecným přímým hlasováním, zastupovalo před rozšířením 455 miliónů Evropanů.
Prvního května Evropská unie prošla největším rozšířením ve
své historii. Její součástí se stalo deset nových členských zemí,
mezi nimi i ta naše. Díky vstupu Polska, Česka, Estonska, Kypru,
Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Slovenska a Slovinska obohatí
Evropu o 75 miliónů nových spoluobčanů svou kulturou, jedinečností a dynamičností.
Důležitým datem pro nás je 11. a 12. červen. Poprvé budeme mít možnost zvolit 24
poslanců, kteří budou naši zemi zastupovat v evropské parlamentní sněmovně.
Chceme-li mít Evropu podle svých představ,
nenechávejme za sebe rozhodovat jiné!
Přijďme k volbám v pátek od 14.00 do 22.00
hod. nebo v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Svoji kandidátku pro volby do Evropského
parlamentu postavilo 32 subjektů, z nichž si
můžete vybrat.
Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. Mandát poslance vzniká podle evropského volebního zákona zahájením první schůze Evropského parlamentu
v novém pětiletém funkčním období.
Každý občan se může obrátit na kteréhokoliv poslance Evropského parlamentu. Bližší informace jsou na internetové stránce
parlamentu: http://www.europarl.eu.int/. Zde se ověřují dokumenty
parlamentu (stanoviska, zprávy, tisková sdělení atd.)
Volič ve volbách musí prokázat státní občanství. Podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání
státního občanství, ve znění pozdějších předpisů, se státní občanství České republiky prokazuje:
občanským průkazem,
cestovním dokladem,
osvědčením, popřípadě potvrzením o státním občanství České
republiky,
vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li
v něm údaj o státním občanství České republiky uveden.
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S dětmi, které slaví 1. června svůj svátek, se setkáváme pravidelně na karnevalu, dětském dnu a na
Mikulášské besídce. K těmto tradičním akcím přibude v letošním roce i sportovní den a oslava 100. let
základní školy. Přejeme všem dětem hezké poslední
dny školního roku a pěkné vysvědčení!

AKTUÁLNĚ
Zasedání ZMČ Praha-Běchovice
* 9. června 2004 od 18.00 hod. *
Kontejnery na odpad z domácností
(strana 13)
* 12. června od 10.00 hodin *
Svatojánský čtyřlístek
(strana 10)
* 20. června 2004 *
Otevření letního cvičiště
(strana 6)
* 29. června 2004 *

– realizace Centra krátkodobé péče. Otevření cca
červenec 2004.
– výstavba letního cvičiště etapa II.
4. Výstavba bytových domů u čp. 8
– bude započata v měsíci červenci 2004.
Již cca rok probíhají jednání mezi SKANSKOU
a MHMP o směně pozemků, kterých je SKANSKA majitelem a na kterých bude provedeno rozšíření stávající křižovatky Českobrodská x Do Říčan. Jednání dosud nejsou uzavřena.
Výbor pro výchovu a vzdělávání – p. Sladký (předseda výboru) oznámil přidělení Grantů pro nové žádosti
o přidělení finančních prostředků pro rok 2004.
1. Závod Ml. Běchovice – příspěvek 5.000,- Kč na
zajištění běhu Mladé Běchovice.
2. Oddíl tanečního kroužku vedeného paní Sviderskou – příspěvek 3.000,- Kč na zajištění dresů
a materiálu spojených s cvičením.
Dále bylo řešeno, jakým způsobem a co nejefektivněji zajistit správu nově vybudovaného objektu letního
cvičiště. Povrch letního cvičiště je umělý, a proto je
možný vstup pouze ve sportovní obuvi se světlou
podrážkou. Nelze na povrch vjíždět na kolech, skatebordech, kolečkových bruslích atp.
Ing. Vondráček navrhuje pronájem celého areálu
Chanos. V současné době je jeho provoz neekonomický. Náklady jsou po odečtení výnosů z provozu ve
výši cca 800 tis. Kč. Zastupitelstvo MČ Praha-Běchovice vypisuje záměr pronájmu tělovýchovného areálu
Chanos ve vlastnictví MČ pro zajištění správy a provozu tohoto zařízení.
Komise životního prostředí – Ing. Kočí (předseda
komise) informoval o stanovisku k vedení 110 kV Malešice – Běchovice – Měcholupy. Zastupitelstvem MČ
bylo již projednáváno a bylo předáno komisi životního
prostředí ke zhodnocení vlivu na životní prostředí. Výsledky jednání: trasa vedení byla posunuta dle požadavků MČ, vlivy magnetického pole nejsou žádné.
Ing. Vondráček požádal o prohlédnutí borovic v parku Manž. Kotrbových, které jsou zřejmě napadené.
Komise ŽP stromy prohlédne a posoudí.
Komise výstavby – Ing. arch. Bubník (předseda komise) seznámil s materiálem pro výběr investorů v území připravovaného TP Praha zpracovaný firmou B.I.R.D.
Zastupitelstvo MČ žádá zahájení realizace TP výstavbou a umístěním dvou středních škol v k.ú. Běchovice, a žádá hl.m. Prahu o učinění potřebných kroků k odstranění stavební uzávěry z území bývalého
areálu VÚ Běchovice.
Žádost o vyjádření k dokumentaci návrhu pro Územní rozhodnutí na stavbu logistické haly Běchovice
(předběžné stanovisko) pro firmu Elektrolux (SETO),
která bude zajišťovat distribuci do sítě v ČR.
Komise výstavby projednala dokumentaci a má obavu ze zhoršení průjezdnosti Českobrodské ul. vlivem
odbočujících vozidel z Českobrodské doleva na příjezdovou komunikaci k hale a vozidel najíždějících na

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Běchovice, konaného dne 12. 5. 2004.
Zprávu o činnosti ÚMČ od 16. ZMČ přednesl starosta MČ, který informoval o nejdůležitějších akcích
uplynulého období. Mezi stěžejní body zprávy jsou organizační změny na úřadu MČ, a to: tajemnice ÚMČ
pí. Volšická rezignovala ke dni 30. 6. 2004 na svou
funkci, pí. Svodová a pí. Volfová odcházejí v průběhu
letních měsíců do starobního důchodu (obě zaměstnankyně budou pracovat na úřadě MČ na zkrácený
úvazek), pí. Kordová odchází ke dni 31. 7. 2004 na
mateřskou dovolenou a pí. Sviderská od 1. 9. 2004
nastupuje do zaměstnání po mateřské dovolené.
Jedním z dalších projednávaných bodů bylo sdělení postupu prací při realizaci přeložky Českobrodské
ul. tzv. E12. Pan Richter podal informaci, že zachování
sjezdu a nájezdu na dálniční okruh je v současné době
problematické. Starosta sdělil, že se uskuteční schůzka s ředitelem Silnic a dálnic ČR k projednání dané
problematiky. Informace o výsledku jednání sdělí na
následujícím zasedání ZMČ.
Rozvoj Městské části:
1. Technická vybavenost
finančně zajišťuje OMI MHMP částkou cca 11 mil. Kč.
Výběr zhotovitele provede MHMP.
– rekonstrukce komunikace u drážních domků,
– oprava a rekonstrukce spojovacího chodníku Nádraží Běchovice – Běchovice I podél Českobrodské ul.,
– rekonstrukce spojovacího chodníku mezi ul. Do
Újezda a nákupním střediskem,
– rekonstrukce cest v parku u pomníku padlých
v Běchovicích I,
– nový chodník mezi ul. Okálech a můstkem přes
Běchovický potok podél plotu bývalého vodárenského zařízení,
– osvětlení ul. K Jalůvce a chodník u garáží – provede ELTODO.
2. Bezpečnost dopravy
– světelná signalizace Ml. Běchovic x Českobrodská. Proběhlo místní šetření zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy.
– nový nasvícený přechod se světelnou závorou
u tělocvičny Chanos přes Českobrodskou ul. –
v letošním roce – hrazeno z finančních prostředků BESIP.
– vybudování nového přechodu pro chodce u obchodu IPEX přes Českobrodskou ul.
– přechod pro chodce Na Vaňhově bude opatřen
světelnou závorou.
3. Sociální služby
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Českobrodskou z příjezdové komunikace a odbočujících vlevo. Zastupitelstvo MČ Praha-Běchovice podmiňuje souhlas s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí na stavbu logistické haly Běchovice pro
firmu Elektrolux (SETO):

poplatky ze vstupného budou poukazovány do rozpočtu MČ.
Při kladném vyhodnocení uvedených podmínek zastupitelstvo MČ bude záměr podporovat. Považuje realizaci amfiteátru jako prestižní, veřejně prospěšnou
stavbu pro hl. m. Prahu a MČ Praha-Běchovice.

a) rekonstrukcí vozovky od Českobrodské po drážní
těleso,
b) vyřešením rozšíření Českobrodské ul. o přídavné
dopravní pruhy, aby nebyla snížena průjezdnost
Českobrodské vyjíždějícími a zajíždějícími vozy
z areálu nově vybudovaného skladu.
Komise pro správu majetku – p. M. Jiřík (předseda
komise) podal informaci o personálních změnách v bytové komisi. Vzhledem k odchodu na mateřskou dovolenou, ukončuje svou činnost v komisi pí. Kordová
a novými členy komise jsou pí. Sviderská, pí. Volšická
a p. Ing. Kos.
Zastupitelstvo MČ Praha-Běchovice zmocňuje ředitele příspěvkových organizací, kterých je zřizovatelem, k podpisu jednorázových fakturovaných výdajů do
výše 30.000,- Kč. Jednorázové výdaje nad 30.000,- Kč
musí být odsouhlaseny zastupitelstvem MČ.
Na počátek června 2004 bude svolána schůzka, které se zúčastní zástupci MČ a firmy SAOS s.r.o. (nájemci areálu Stará Pošta), kteří měli dodat do konce
dubna 2004 výhled na obnovu této kulturní památky.
Prodejem areálu PF ČR firmě JHP mosty došlo bez
vědomí MČ k záboru cesty okolo bývalého kravína,
která byla ve vlastnictví MČ. Je třeba domluvit závazný postup v realizaci náhradní cesty umožňující příjezd vlastníkům nemovitostí na levém břehu Rokytky
ke svým majetkům.
Kolaudace letního cvičiště proběhne dne 25. 5. 2004,
slavnostní otevření bude 29. 6. 2004 od 9.00 hod., kdy
se uskuteční Sportovní den dětí.
Ing. Jiří Santolík seznámil přítomné se záměrem firmy
Interkoncerts, která má zájem vybudovat v lokalitě mezi
dálničním obchvatem a čerpací stanicí PHM PETR
víceúčelový amfiteátr, ve kterém by se konaly koncerty a další akce.
Zastupitelstvo MČ Praha-Běchovice předběžně souhlasí se záměrem fy Interkoncerts realizovat v k. ú.
Běchovice na parcele č. 1205/2 víceúčelový amfiteátr.
Konečný souhlas podmiňuje Zastupitelstvo MČ PrahaBěchovice předložením:

Úplný zápis ze zasedání je na úřední desce u ÚMČ
Praha-Běchovice.

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
Respektujeme názor občanů
Na základě připomínek občanů na veřejných schůzích bylo svoláno na 26. června mimořádné zasedání
zastupitelstva.
Na veřejných schůzích, které se uskutečnily ve dnech
18. a 19. 5. 2004 v obou částech městské části PrahaBěchovice, byl s občany Běchovic prodiskutován názor
na záměr agentury Interkoncerts vybudovat na pozemku parc. č. 1205/2 (v sousedství benzinové pumpy PETR)
amfiteátr pro pořádání koncertů špiček světové hudební scény. Po diskusi byl občany Běchovic přijat konsensus, že nesouhlasí s realizací tohoto amfiteátru.
Zastupitelstvo MČ Praha-Běchovice revokovalo
usnesení č. 208/04, kterým dalo předběžný a podmíněný souhlas se záměrem realizace amfiteátru
a přijalo následující usnesení jako odpověď na dopis agentury Interkoncerts: Zastupitelstvo MČ Praha-Běchovice nesouhlasí se záměrem společnosti
Interkoncerts realizovat na pozemku parc. č.
1205/2 v k. ú. Běchovice amfiteátr pro pořádání
koncertů špičkových interpretů světové hudební scény.
Starosta zhodnotil přínos veřejných schůzí zastupitelů s občany a konstatoval, že zastupitelé jsou také
především občany MČ Praha-Běchovice a chtějí být
i nadále „rozumnými“ zastupiteli jejích obyvatelů. Nechtějí dělat nic za zády svých spoluobčanů a všechna
svá rozhodnutí, která mají zásadní vliv na život MČ,
budou i nadále konzultovat veřejně s občany Běchovic.

1. závazné studie záměru realizace amfiteátru,
2. hlukové studie včetně návrhu protihlukových
opatření,
3. dopravní studie, která bude řešit dopravní dostupnost včetně dopravy v klidu,
4. prokázat odpovídající kapacitu hygienických zařízení včetně inženýrských sítí,
5. návrhu smlouvy s MČ Praha-Běchovice, která bude
obsahovat zejména návrh kompenzace zvýšené
zátěže území Běchovic provozem amfiteátru a že

PRODÁM
Klasický hrob s deskou a prosklenou
skříňkou pro dvě urny na hřbitově
v Kolodějích.
Informace na tel. 281 931 825
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DOPISY ČTENÁŘŮ

Za obsah zodpovídá autor. Text nemusí být v souladu se stanoviskem redakce

NE! PRO AMFITEÁTR

Současná integrace Evropy není definitivní. Po stávajícím rozšířeni Unie potřebujeme novou strategickou volbu, neboť sociální zápas o obranu životních
zájmů pracujících lidí dostává nový rozměr v nynějších ekonomických podmínkách. Je to nová kapitola
v životě našich národů.
Proto Vás zveme k volbám a k volbě kandidátky
č. 24! Evropa sociální - Evropa pro lidi!
ZO KSČM Praha-Běchovice

Na základě reakcí občanů na veřejné schůzi žádáme v souladu s § 16 odst. 1 písm. g členy místního
zastupitelstva o přehodnocení svého usnesení – předběžný souhlas se záměrem fy Interkoncerts realizovat v k. ú. Běchovice na parcele č. 1205/2 víceúčelový amfiteátr, kde by probíhaly „megakoncerty“ –
v místě a blízkosti našich obydlí. Domníváme se, že takovýto „megakoncert“ přináší plno negativních dopadů.
Například zhoršení dopravní situace, přetíženost komunikací, vysoká návštěvnost, vandalismus, alkoholismus
a drogy. Dále budou na obec kladeny zvýšené finanční
nároky na úklid odpadků a lidských exkrementů. Jako
další nezanedbatelný doprovodný jev je zdraví občanů,
zvláště pak dětí (nadměrná hlučnost). Dále pokles cen
pozemků a nemovitostí a zvýšená kriminalita.
Domníváme se, že i příjmy, které by obci z takového
akce plynuly, budou nižší než náklady na odstranění výše
zmíněných negativních jevů. A v žádném případě nelze
vyčíslit spokojenost občanů, kteří dle zákona o obcích
jsou hlavním a jediným základním článkem obce dle ústavy i státu. Žádáme proto, aby zastupitelstvo v zákonné
lhůtě na tento podnět reagovalo a zastupitelé dle svého
slibu činili svá rozhodnutí v souladu s § 69 zák. o obcích
a věrni svému mandátnímu slibu v zájmu občanů.
Vlastimil Hráský

BYTY JE TŘEBA ODPRODAT
K článku „Privatizovat bytový fond?“ od výboru
ZO KSČM Praha-Běchovice.
Rozhodl jsem se reagovat na článek místní organizace KSČM týkající se privatizace bytového fondu
v MČ Praha-Běchovice, neboť dle mého názoru obsahuje zavádějící informace. Na jedné straně se nelze
divit, že komunisté nechtějí prodávat majetek, po desetiletí bylo jejich pravidlem majetek spíše znárodňovat a zabavovat. Nelze však přijmout názor, že je nutné, aby si město vlastnictví všech bytů ponechalo. Město
není samozřejmě nejlepším vlastníkem, nejlépe se
o svůj majetek stará dle letitých zkušeností soukromník, to ale stále nemohou komunisté pochopit.
Také ekonomika provozu bytového fondu není pro
město tak růžová, jak se snaží tvrdit autoři článku.
Peníze vybrané z nájmu jdou z valné části zpět do budov, jejich provozu a oprav. Je-li v článku zmínka
o chudinských bytech, nejsem schopen pochopit, co
tímto pejorativním pojmem autoři článku míní. Ohánějí-li se komunisté v článku mladou generací, tedy
generací mou, pak nejen za sebe mohu prohlásit, že
podobnou „péči" od nich rozhodně nepotřebujeme.
Byty je třeba odprodat za oboustranně rozumnou cenu
obyvatelům MČ Praha-Běchovice, neboť oni se prostřednictvím družstva o ně nejlépe postarají.
Michal Jiřík
Předseda ODS Praha-Běchovice

POZVÁNKA K VOLBÁM
ZO KSČM k volbám do Evropského parlamentu
Zveme k volbám do Evropského parlamentu všechny levicově smýšlející občany ve dnech 11. a 12. června 2004 k hlasování pro kandidátku č. 24.
Nedávné referendum rozhodlo o vstupu ČR do Unie
a my vidíme nutnost a potřebu hlásit se k podílu na
řešení problémů hospodářských, sociálních, kulturních,
neboť vývoj ukazuje, že demokratické a zvláště sociální vymoženosti, principy mezigenerační solidarity jsou
ohrožovány, je snaha je anulovat nebo výrazně omezit.
Kandidáti KSČM na kandidátce č. 24 jsou připraveni, pokud je zvolíme:
- usilovat o plnou zaměstnanost a o naplnění Evropské sociání Charty,
- využít spolupráce mezi levicovými a komunistickými
stranami Evropy, zejména Evropskou levicí k prosazování a udržení sociálních jistot lidí,
- odmítnout snahy o vojenské řešení konfiktů neschválené Radou bezpečnosti OSN a usilovat a politické, mírové řešení,
- podporovat rovnoprávnost ve vztazích mezi státy
Evropy – odmítnout majetkové, či jiné požadavky
odporující výsledkům druhé světové války.

Popraskaná fasáda byla důvodem k její opravě
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Prodej pozemku poblíž čerpací stanice PETR.
Magistrát h. m. Prahy vypsal veřejnou obchodní soutěž na využití pozemku, jehož cena je přibližně 45 miliónů Kč. V době konání schůze byli tři zájemci.
a) firma, která by chtěla stavět 8 budov na obchodní
a podnikatelskou iniciativu,
b) firma, která by zde chtěla postavit mezinárodní
krytou závodní dráhu pro motokáry,
c) firma, která by tu chtěla vybudovat koncertní zařízení na megakoncerty.
Po bouřlivé diskusi, ve které se všichni přítomní vyjadřovali negativně k závěru zastupitelstva k usnesení, že „Při kladném vyhodnocení uvedených podmínek
zastupitelstvo MČ bude záměr výstavby amfiteátru podporovat.“, bylo rozhodnuto svolat mimořádné zastupitelstvo, kde bude navrženo příslušné usnesení revokovat.

Z VEŘEJNÝCH SCHŮZÍ
Veřejná schůze, která se uskutečnila v salonku restaurace Columbus 18. května měla dvě podoby. V té
první starosta Ing. Jiří Santolík seznámil přítomné
s akcemi, které proběhly a které jsou chystány na nejbližší období (viz zápis ze zasedání ZMČ). Poté měli
slovo občané. Reagovali na některé otázky, které
v nedávné době ZMČ Praha-Běchovice řešilo.
Napojení dálnice D1
Dle názoru občanů bude zvýšena v obci hladina hluku. Proto bude zastupitelstvo podporovat výsadbu
vzrostlých stromů v 70–250 metrovém pásu mezi obcí
dálnicí, který je již zakreslen v plánu. Své znalosti stromů nabídl ke spolupráci Ing. Materna. Současně bude
ZMČ podporovat vybudování protihlukových valů a stěn.
Byla rovněž otevřena otázka možnosti propojení „Hradecké“ dálnice s dálnicí D1 v prostoru Jiren.

Náklaďáky v ulicích
Občané si stěžovali na nadměrný provoz nákladních
automobilů v ulici Richtrova, přestože je zde jejich průjezd zakázán. Stejná vozidla poničila vozovku k Jalůvce a způsobují zde velkou prašnost a hlučnost.

Křižovatka Do Říčan x Českobrodská
Občané se shodli, že výjezd na Českobrodskou je
kritický a je řeba najít rychlé řešení. (viz zápis ze zasedání). Paní Bláhová upozornila na bezohlednost řidičů na přechodech. Dále byl doporučen přechod
u zahradnictví. Starosta slíbil, že bude řešen při přípravě projektu na spojovací chodník.

Kvalita vody v potoce
Dalším problémem je čistota vody v Běchovickém
potoce. V současné době přitéká do obce občas tmavá voda, která vychází z Klánovického lesa. Starosta
bude prosazovat obnovení retenčních rybníků u čističky na Blatově, jejíž přestavba se připravuje.

Příjezd ke zdravotnímu středisku
V další části schůze byl projednán nevhodný dopravní režim v okolí ÚMČ. Imobilní občané a matky
s dětmi si musí vyzvednout klíček u lékařky, aby mohli
vjet do areálu. Byl vznesen požadavek, aby příjezd ke
zdravotnímu středisku byl během ordinační doby volný.

Stavba traťového koridoru
Správa železniční dopravy informovala o připravované výstavbě železničního koridoru (viz str. 12). Občané z obou částí Běchovic poukazovali na možnost
zvýšeného hluku při průjezdu rychlovlaků a doporučovali řešit odhlučňovací pásy po celé délce obce.

CENA PRO PANA KARLA
V dubnovém čísle jsme vyhlásili tipovací soutěž na
zápasy základní skupiny mistrovství světa v hokeji. Je
škoda, že se nesetkala s ohlasem, jaký jsme očekávali. Proto není divu, že vítězem se stal „přespolní“ pan
Karel z Horních Počernic. Jeho tipy jsou však obdivuhodné a tak si poukaz do restaurace EL DORADO
v hodnotě 250,- Kč plně zaslouží. Posuďte sami:
Lotyšsko – Česká republika tip 1:6 výsledek 1:3
Finsko – USA
3:2
4:2
Rakousko – Kanada
1:7
2:2
Česká republika – Kazachstán 6:0
7:0
USA – Slovensko
2:2
3:3
Švédsko – Rusko
4:2
3:2
Česká republika – Německo
5:1
5:1
Slovensko – Finsko
2:4
5:2
Další část mu bohužel částečně nevyšla, neboť tipoval finále Česko – Kanada 4:3.
-red-
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Městská část
Praha-Běchovice
chystá otevření sportovního areálu na
pozemku tělocvičny v Běchovicích dne 29. června 2004.
Běžecká dráha i hřiště pro míčové hry mají technicky velmi dokonalý povrch,
který vyžaduje pečlivé užívání a ošetřování. Proto se všichni uživatelé budou řídit pravidly, aby
areál sloužil a ne aby velmi brzy dosloužil. Přijďte se podívat na první sportovní den na novém hřišti
u tělocvičny 29. června 2004. Srdečně zve zastupitelstvo MČ Praha-Běchovice a základní škola.

CHCEŠ ZDE SPORTOVAT?
Pak musíš dodržet následující pravidla:
1) Připojíš se k nějakému sportovnímu družstvu, oddílu, třídě – kde je vedoucí, trenér, cvičitel.
2) Budeš obutý ve sportovní obuvi se světlou (bílou) podrážkou (ne černé kopačky a podobně).
3) Nebudeš v žádném případě na kurtu nebo na běžecké dráze jezdit na kolečkových bruslích, na kole, na
skateboardu.
4) Nebudeš stále přebíhat z okolních ploch na čistý povrch, aby nebyl znečišťován povrch hřiště nebo dráhy.
5) Užívání sportovišť je pro účastníky zatím zkušebně bezplatné.
6) Provoz v době jara, léta a podzimu bude v případě příznivého počasí v pondělí až pátek od 13.00 hod. do
21.00 hod., soboty a neděle po dohodě se správcem tělocvičny.
7) Sportovní potřeby (sítě, míče atd.) je možno zapůjčit od správce tělocvičny, půjčení vyjedná vedoucí.
8) Celý areál má hodnotu několika milionů, proto dbej na to, aby sportovní zařízení nebylo ničeno.
Zastupitelstvo městské části Praha-Běchovice

DOVOLENÁ LÉKAŘKY

Koupím

Ve dnech
22. 6. – 6. 7. 2004
a 16. 8. – 20. 8. 2004
nebude MUDr. Viera Zemanová z důvodů
dovolené ordinovat.
V akutních případech zastupuje
MUDr. Hana Nováková,
Dolní Počernice, tel. 281 932 371.

stavební parcelu 1000 až 2000 m2
v klidné zahradní nebo okrajové části
obce Běchovice.
Kazda Vratislav
Čelchovského 1016
Dvůr Králové nad Labem
544 01
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pracovního rázu, kdy uvádíme pouhé příjmení a jeden
z titulů: obraťte se na ing. Nováka; po dobu nepřítomnosti zastupuje doc. Bílou mgr. Zelená.

Prodám:
* velmi hezký byt 4+1/L (95 m2)
* DV (nulová anuita)
* Praha-Újezd nad Lesy (sídliště Rohožník)
* cena 1 750 tisíc Kč (18 421 Kč za m2)
nebo
* vyměním za menší byt (DV, 40 – 60 m2)
Tel. 602 120 548

Zkratky titulů kandidát věd a doktor věd (CSc. a DrSc.),
které se uvádějí za příjmením, oddělujeme čárkami
stejně, jako bychom oddělili plná vyjádření: (zúčastnil
se také docent Nový, kandidát věd, a připomněl...) zúčastnil se také doc. Nový, CSc., a připomněl...
Nověji se místo titulu CSc. uděluje doktorský titul,
jehož zkratku slýcháme v podobě [pí ejč dý], popř. [pé
há dé]. Kdybychom ho měli napsat tak, jak to odpovídá české tradici v psaní zkratek titulů, napsali bychom
PhD. (pro teologii ThD.); ale v zákoně o vysokých školách je uvedena podoba Ph.D. (Th.D.).

VYZNÁTE SE V TITULECH?
V současné době se i v našem zpravodaji vyskytují
zkratky titulů, které jsou méně obvyklé a vy se nás ptáte, co ten který titul znamená. Proto jsme pro vás připravili přehled všech současných používaných titulů.

Zdroj: Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR

ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Tituly, které se píší před jménem:
Bc.
bakalář
BcA.
bakalář umění
Ing.
inženýr
Ing.arch. inženýr achitekt
Mgr.
magistr
JUDr.
doktor práv
PhDr.
doktor filozofie Dr.
doktor
prof.
profesor
doc.
docent
MgA.
magistr umění
RNDr.
doktor přírodních věd
PharmDr. doktor farmacie
ThLic.
licenciát teologie
ThDr.
doktor teologie
PaedDr. doktor pedagogiky
PhMr.
magistr farmacie
MUDr.
doktor medicíny
MVDr.
doktor veterinární medicíny

Dne 4. května jsme
mohli díky příznivému počasí sledovat úplné zatmění Měsíce. Na rozdíl
od zatmění Slunce trval
úkaz celou hodinu. Při
vlastním zatmění byl povrch Měsíce tmavý, viditelný byl jen jeho obrys,
který měl červenou až šedou barvou.
Tento jev je skvělý indikátor čistoty ovzduší. Při prvním úplném zatmění v roce 1992 Měsíc zcela zmizel
z oblohy. Ovlivněna byla i dvě následující zatmění, která
nastala v roce 1993. Vinu
tentokrát nenesly jen průmyslové exhalace, automobily ani kuřáci. Ovzduší si
totiž znečistila sama příroda. Viníkem byly sopky, resp.
vyvržený sopečný prach.
Právě před dvanácti lety vyvrhla sopka Pinatubo na Filipínách oblak, který sahal
až do výšky 27 km nad zemský povrch. Exploze, způsobená touto sopkou je považována za nejsilnější ve
dvacátém století.

Za jménem se píše:
Ph.D. doktor
Th.D. doktor teologie
CSc. kandidát věd
DrSc. doktor věd
dr. h. c. čestný doktorát
DiS.
diplomovaný specialista
Akademické tituly, vědecko-pedagogické hodnosti:
Závaznou podobu mají ve shodě s platným zněním
vysokoškolského zákona oficiální zkratky současných
a v minulosti udílených vědecko-pedagogických hodností nebo akademických titulů: MUDr., MVDr., PhDr.,
PaedDr., JUDr., PhMr., RNDr., Ing., Bc., Mgr.; dále CSc.
a DrSc. Jiným způsobem se zkracují tituly jako Ing.
arch., akad. arch., ak. mal., ak. soch. aj. Zkratky vědecko-pedagogické hodnosti profesor a docent se píší
s počátečním písmenem malým (prof., doc.).

Fotosběrna
Jan Jech, Do Říčan 371

Má-li oficiální podoba zkratky velké písmeno, pak
podoba s malým písmenem platí za neoficiální. Použijeme ji tehdy, nespecifikujeme-li druh doktorátu
(dr. A. Vomáčková). Můžeme ji použít také ve sděleních

zpracovává klasické i digitální fotografie
Příjem i výdej zakázek denně
do 22.00 hodin!
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čtveřice budou nejlépe reprezentovat školu. (V nedávné minulosti už se nám podařilo probojovat i do celopražského kola).
Dne 19. května nás na dopravním hřišti ve Vysočanech zastoupili v 1. kategorii Ondřej Horák, Phog Hoang Tuan, Daniela Karasová a Kristína Míková (všichni
z 5. ročníku). Ze starších nejlépe uspěli Tomáš Polesný,
Lukáš Klicpera, Eva Archmanová a Zuzana Kafková
(všichni 8. ročník).
Pochvalu za zajištění stanoviště s úkoly z první pomoci si zaslouží z 9. ročníku Lucie Frejková, Lucie
Nováková, Lenka Rybová a Jana Vogeltanzová. Některé z nich úspěšně vykonaly přijímací zkoušky na
střední zdravotnické školy, takže jejich pomoc byla částečně odborná.
A jak si naši cyklisté vedli ve Vysočanech?
Mladší (Ondřej Horák, Phong Hoang Tuan, Kristýna Míková a Daniela Karasová) obsadili 3. místo.
Starší (Tomáš Polesný, Lukáš Klicpera, Zuzana Kafková a náhradník za nemocnou Evu Archmanovou
Tomáš Pechouš) dosáhli na stříbrnou medaili.
Blahopřejeme.

Dne 29. června se
v rámci oslav 100 let
Základní školy PrahaBěchovice uskuteční
od 9.00 hod.
„Sportovní den“
CESTOVALI JSME
V dubnu jsme ve škole uvítali dva zcestovalé muže.
Nejprve jsme si s dětmi 7., 8. a 9. ročníku poslechli
přednášku o Latinské Americe. Zaujalo nás zejména
vyprávění o životě lidí v Panamě a historie výstavby
Panamského průplavu. O své zážitky z mnohaletého
pobytu v Americe se s námi podělil pan Roman Kudlata. Za zprotředkování děkujeme naší bývalé žákyni
paní Benešové – Syrovátkové.
O dva týdny později promítal diapozitivy ze svých
cest po Velké Británii pan Pavel Joneš. Každý obrázek
doplnil mnoha historickými, přírodopisnými i literárními zajímavostmi ze Spojeného království. Mnohdy přidal i trochu humorného koření.
Oba pánové nám věnovali svůj čas bez nároku na
odměnu, děkujeme.
E. Hlávková

Jaroslav Svátek a Eva Hlávková

MALÍ CYKLISTÉ
Dopravní nehody jsou vážným nebezpečím pro všechny účastníky silničního provozu, hlavně pak pro děti.
V loňském roce při dopravních nehodách zemřelo 36
dětí, což odpovídá jedné až dvěma školním třídám!!!
Dalších 3 401 dětí bylo při dopravních nehodách zraněno, což se rovná osmnácti školám stejně zaplněným jako naše běchovická!!!
Při vyučování na základních školách je věnována
pozornost dopravní výchově i zásadám první pomoci
při úrazech. To přináší pozitivní výsledky. Následky
nehod zaviněných dětmi v ČR jsou, na rozdíl od následků zaviněných dospělými, srovnatelné se zeměmi
Evropské unie.
V oblasti dopravní výchovy je celostátně organizován „Program pro začínající cyklisty“. Jde o soutěž
v teoretických znalostech pravidel provozu na pozemních komunikacích i jejich užití v praxi, v jízdě zručnosti a zásadách první pomoci. Tato soutěž je rozdělena do dvou kategorií:
1. kategorie – 5. až 6. ročník ZŠ
2. kategorie – 7. až 8. ročník ZŠ.
Poněvadž zájemců o účast v oblastním kole této soutěže se přihlásilo přes dvacet, připravili jsme na odpoledne 5. května místní klání. Tak se ukázalo, které dvě

Jízda zručnosti byla sice náročná, ale všichni se na ni těšili.

Ke znalostem cyklisty patří i umění ošetřit kamaráda. Na snímku
předvádí znalosti z první pomoci Phong Hoang Tuan.
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VYBÍJENÁ
Sportovní oddělení Domu dětí a mládeže na Proseku sezvalo na 3. května hochy a děvčata na obvodní kolo turnaje ve vybíjené. Tuto oblíbenou míčovou
hru občas zařazujeme i do hodin tělesné výchovy.
Družstvo hochů odjelo ve složení: Martin Cach, Igor
Floryan, David Holeček, Lukáš Jandus, Kryštof Kolesa, Tomáš Mauer, Jan Papírník, Ondřej Starý, Matěj
Štacha, Lukáš Vlach a Phong Hoan Tuan. Ve své semifinálové skupině obsadili 4. místo.
Johana Andrlová, Anna Frejková, Barbora Humlová, Klára Jeníková, Daniela Karasová, Nikola Matušíková, Kristýna Míková, Tereza Radová, Kristýna Růžičková a Kristýna Tesaříková postoupily do finále
a tam obsadily celkově 4. místo.
Pochvalu si zaslouží za sportovní výkony a také za
slušné chování v hromadné dopravě.
E. Hlávková, J. Řeháková

Milé vystoupení žáčků z mateřské školy při příležitosti oslavy
Dne matek.

JARO VE ŠKOLCE

Dětem věnujeme k jejich svátku čtyři stránky!
Čekání na jaro nám připadalo moc dlouhé. Zkrátili
jsme si ho zajímavým programem. V únoru bylo ve
školce dvakrát zájezdové divadlo. Viděli jsme představení Jak našel tygřík odvahu a 0 třech prasátkách. Od
konce února jezdí otužilé děti do sauny v Újezdě nad
Lesy. Na plavání v Hloubětíně nás bylo bohužel málo.
Začátkem března jsme navštívili místní knihovnu.
Děti si poslechly krásnou pohádku 0 slepičce a kohoutkovi a prohlédly si dětské knihy. Návštěva se jim moc líbila,
i ty nejživější se chovaly společensky a byly pozorné.
Ve dnech 4. a 5. března byl v MŠ zápis dětí pro
nový školní rok. K zápisu přišlo 27 dětí, bohužel bude
od září jen 15 volných míst. V polovině března jsme
byli mikrobusem na výletě, navštívili jsme výstavu obrazů Adolfa Borna a děti si pohrály na novém, krásně
vybaveném hřišti na Dětském ostrově.
Před Velikonocemi hledaly děti v polích nadílku od
velikonočního zajíce. Po svátcích vystřídala bohatou
velikonoční výzdobu školky výzdoba jarní s velkými
sluníčky a květinami.
V pátek 23. 4. jsme měli ve školce Sporovní dopoledne se soutěžemi a odměnami.
Každé úterý děti pilně procvičují angličtinu, každou
středu hrají na flétničku a ve čtvrtek je sauna. Jednou
měsíčně pracují s keramickou hlínou.
Od 20. 4. chodí naši předškoláci do ZŠ zkoušet si
být školákem s paní učitelkou Silovskou.
Pilně jsme se připravovali na oslavu Dne matek, nacvičili jsme program a vyrobili dárky. Máme vstupenky
na Spejbla a Hurvínka a určitě se ještě vypravíme na
výlety. Při práci, hrách a oslavách nás fotí pan ředitel
Svátek. Svoje děti si můžete najít na internetové adrese www zsbechovice.cz.
Marta Hrušková,
zástupce ředitele školy pro MŠ

SILÁK ROKU
Na druhém stupni naší základní školy jsme v minulých dnech uspořádali sportovní soutěž „Silák roku“.
Jaké disciplíny jsme zařadili? Hod plným míčem (medicimbalem) o hmotnosti 2 kg, 3 kg nebo 4 kg (podle
věku), trojskok snožmo, leh-sed v časovém limitu 30
sekund, vzpory na doskočné hrazdě (hoši) a vis na
doskočné hrazdě na čas (dívky).
Nejlepšími vrhači plných míčů jsou Tereza Juřenová a Jan Papírník (6. roč.), Michaela Černá a Tomáš
Forst (7.), Tereza Žemberová a Artem Migali (8.), Světlana Kolejčuk a Radim Růžička (9.).
Nejdále doskočili Kristýna Růžičková a Kryštof Kolesa (6.), Simona Grendelová a Tomáš Forst (7.), Denisa Platilová a Artem Migali (8.), Lucie Frejková a Adam
Vodička (9.).
Nejrychleji lehali-sedali Kristýna Strnadová a Ondřej Starý (6.), Michaela Černá a Jiří Miller (7.), Denisa
Platilová a Lukáš Klicpera (8.), Jana Vogeltanzová
a Adam Vodička (9.).
Na doskočné hrazdě se nejlépe vedlo Kristýně Strnadové a Lukáši Vlachovi (6.), Simoně Grendelové
a Jiřímu Hladkému (7.), Denise Platilové a Martinu Čekalovi (8.), Lucii Frejkové a Luboši Paulíkovi (9.).
Celkové vítězství patří Kristýně Strnadové a Janu
Papírníkovi v 6. ročníku, Michaele Černé a Tomáši Forstovi v 7. třídě, Denise Platilové a Artemu Migali v 8.
ročníku, Lence Rybové a Luboši Paulíkovi v 9. třídě.
Blahopřejeme ke krásným výkonům.
Eva Hlávková, Alena Silovská
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náklady na vzdělání pro jednoho konkrétního žáčka.
Také naše škola by se chtěla do projektu zapojit. Organizaci má na starosti paní učitelka Silovská, realizaci plánujeme do konce školního roku.
• Že řešení velkého problému nemusí být složité mne
přesvědčily paní Benešová a Čížková, maminky Karolíny a Terezy ze 3. třídy. Nelíbil se jim nepořádek
kolem naší školy, a tak vyhledaly kontakt na internetu,
zajely do Roudnice, zakoupily dva parádní venkovní
koše a ještě týž den je nechaly zabudovat – jak snadné… Děkuji jim, a nejen za ty koše.
• Škola v přírodě 1. až 4. třídy ve Lhotě nad Rohanovem (Kašperské Hory) se opravdu vydařila. I přes
vrtochy počasí se dětem líbilo a to je myslím největší
ocenění vám, kteří jste se na škole v přírodě podíleli.
Zážitky ze školy v přírodě připravíme do příštího ŽB.

OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNEM
• Tomu, kdo marně hledal webové stránky na adrese uvedené posledně, se velice omlouvám – tečka
navíc jeho požadavek odeslala kamsi do neznáma.
Správná adresa zní www.zsbechovice.cz.
• Problém, který nás trápí, ale který bez ohleduplnosti těch, kterých se to týká nevyřešíme: Prosím
všechny naše bývalé žáky, kteří přijdou posedět na
schody naší školy, aby nám na nich nejezdili na skateboardech a aby nám tam nekouřili. Tím prvním se schody ničí, to druhé se u školy nehodí. Opravdu! Děkuji
za pochopení.
• Sběr starého papíru organizovaný paní učitelkou
Horákovou má již v Běchovicích tradici. Ten poslední
sice proběhl již koncem dubna, ale až po uzávěrce
Života Běchovic. Já bych chtěl za celou školu vám
všem, kteří starý papír před naši školu přivezete, upřímně poděkovat. Vedle toho, že je to pro životní prostředí
velice prospěšná věc, je také díky vám naše škola
v čele průběžného hodnocení pražských škol.
• Pohádka v angličtině sehraná začátkem měsíce
rodilými mluvčími pro 4., 5. a 6. třídu v Redutě měla
u dětí velký úspěch. Děti si poslechly angličtinu v originále a díky dobře vymyšlenému ději byly vtaženy do
poznávání záludností tohoto, dnes již nezbytného jazyka. Z pohádky byly dokonce nadšeny i doprovázející učitelky, a to i přesto, že některé z nich (zatím) anglicky nehovoří.
• Vstát a jít ráno do školy považujeme u nás za samozřejmost. Že to nemusí být stejné pro všechny děti
na světě nám přišla vyprávět paní Hlinomazová, které
tímto velice děkuji. Na besedách se všemi ročníky nás
seznámila s projektem „Adopce na dálku“, ve kterém
se za vybrané peníze hradí v rozvojových zemích světa

Jménem školy přeji červen na samé jedničky nejen
našim žákům, ale i všem čtenářům Života Běchovic.
Jaroslav Svátek, ředitel školy

KERAMIKA LÁKÁ
V letošním školním roce na naší škole pracovaly
s keramikou tři skupiny dětí různých věkových kategorií.
Velmi rychle se zapojili i prvňáčci a téměř na konci školního roku se ze všech stali zruční malí keramici. Jsme
rádi, že děti práce s keramickou hlínou baví a většině
z nich jejich první nadšení vydrželo až do konce.
Fotografie z hodin a některé výsledky naší práce si
můžete prohlédnout na www. zsbechovice.cz (fotogalerie – keramický kroužek). Kroužky byly zakončeny
13. 5. 2004, poslední výrobky budou dětem rozdány
v polovině června.
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Přihlášky na další školní rok jsou k dispozici u pí. učitelky Svátkové, pro nové prvňáčky v MŠ.
Pokud mají děti opravdový zájem, nabízíme slevu:
jedna hodina zdarma. Podmínkou je včasné odevzdání přihlášky, tedy do 25.6.2004. Složenka se sníženou
částkou bude vydána na základě odevzdání závazné
přihlášky.
Z organizačních důvodů je nutné, aby před úhradou
dané částky (jakoukoli formou) byla odevzdána a potvrzena nejprve přihláška.
Těšíme se na nový školní rok, nové nápady a nadšené šikovné děti.
Zdenka Svátková

NY ČESKÉ“. U zámku je nádherný park a pávi, kteří
se skutečně velmi rádi předvádějí před objektivy turistům. Zde jsme soutěžili o nejlepší foto. Skupina zájemců zatím navštívila zámecký archiv a prohlédla si
opravdové unikáty naší historie. Tady se skutečně snad
zastavil čas a my jsme se přenesli o několik století
zpět a oči nám jen přecházely.
Ke krásným zážitkům patřila také vyhlídková plavba „kolem Světa“. Některé děti si s chutí a velkou zvědavostí postály i u kormidla. Ke školnímu výletu zajisté patří i rozchod a nákupy suvenýrů. Mizící inkoust,
pastička na žvýkačky, falešné cigarety a jiné „poklady“
místního papírnictví nás všechny zabavily téměř na
celou zpáteční cestu.
Chtěli bychom poděkovat paní Evě Zemanové za
velkou pomoc při přípravě výletu, zajištění programu
a průvodní slovo. Fotografie si je možné prohlédnout
na internetových stránkách školy (fotogalerie - školní
výlet 5. a 6. třídy).
Zdenka Svátková

HUDBA OSLOVILA DĚTI
Na konci dubna naši školu navštívil pan Václav Krahulík se synem. Oba vyučují v Teplicích na konzervatoři
a také na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Nabídli nám tři různé hodinové programy. Vyprávění bylo spojené s živými ukázkami hry na kytaru a el.
varhany. Některé děti si také zasoutěžily a pochlubily
se tak se svými hudebními znalostmi.
Rádi jsme si všichni zazpívali známé lidové písničky,
starší žáci potom některé z černošských spirituálů. Přišly se podívat také děti z mateřské školky. Všem se
koncert líbil a zajisté obohatil výuku hudební výchovy.

Při hodině keramiky byla zastižena Anna Frejková z 6. třídy.

PLAVBA KOLEM SVĚTA
V úterý 18. května 2004 vyjela 5. a 6. třída do jižních Čech na jednodenní výlet, tentokrát za krásami
města Třeboň.
Prohlédli jsme si město, navštívili rožmberské interiéry zámku, kde děti nejvíce zaujalo dobové nádobí,
zbraně, terče a brnění. Dověděly se mnoho zajímavostí, které v dějepisu ještě neprobíraly. Velmi pěkná
byla expozice ve sklepení „STRAŠIDLA ZEMÍ KORU-

PRVNÍ REKORDMANI
V úterý 29. června v 9.00 hodin bude zahájen provoz na novém letním cvičišti u tělocvičny CHANOS.
Pokud se přijdete podívat, nebudete se nudit. Po slavnostním zahájení se rozběhnou sportovní soutěže
v celém areálu. Na vítěze nečekají jen diplomy, ale
především první historický zápis do „Knihy rekordů“,
která bude při dalších soutěžích doplňována.
V jakých disciplinách budou žáci naší školy měřit
své síly? Sprint na 60 metrů a skok daleký budou moci
sledovat diváci současně, protože každá z těchto disciplin probíhá na jiné straně oválu. Celý okruh 150
metrů si vyzkouší dvě padesátičlenná družstva ve štafetě. Kdo bude mít tu čest rozběhnout tento závod,
kde každý závodník poběží za jeden rok trvání naší
školy, se zatím tají.
Na vnitřní části hřiště proběhnou míčové hry družstev, vystoupí děvčata s ukázkou aerobiku a přivítáme i ukázku moderní gymnastiky.

Cesta na lodi kolem rybníku Svět byla pro výletníky zajímavá.
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né systémy staničních a traťových zabezpečovacích
zařízení, trakčního vedení a ostatních zařízení.
Zastávka Běchovice střed
Hlavním záměrem v traťovém úseku Úvaly – PrahaBěchovice je celková rekonstrukce železničního spodku a svršku pro možnost dosažení maximální rychlosti
160 km/hod. Též bude provedena rekonstrukce trakčního vedení se samostatným zavěšením trakčního vedení nad jednotlivými kolejemi na bránových převěsech.
V rámci zpracování projeku stavby je technickým
řešením respektována i budoucí poloha nové zastávky Praha-Běchovice střed. Zastávka bude vybudována v rámci samostatné stavby rozvoje příměstské dopravy. Investorem této souviswející stavby má být
ROPID ve spolupráci s orgány hl.města Prahy. Nová
zastávka bude umístěna v těsné blízkosti podjezdu ul.
Mladých Běchovic (silnice III. tř./0113 Běchovice – Xaverov) s nástupišti orientovanými směrem od podjezdu k žst. Praha- Běchovice. Délka nástupišť bude podle
provozovaných typů příměstských souprav 200 m. Na
zastávce budou doplněny přístřešky, nový informační
systém s osvětlenými tabulemi, piktogramy a zřízeny
přístupové cesty k nástupištím.
Protihluková opatření
Významnou součástí stavby modernizace je řešení
požadavků současné legislativy na přípustné hlukové
zatížení z provozu železnice při provozované rychlosti. V lokalitě Praha-Běchovice je navrženo a již projed-

ROZVOJ ŽELEZNICE
Modernizace traťových úseků
Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha jako investor stavby na Českých drahách společně se sdružením projektantů SUDOP PRAHA a.s.
& PRAGOPROJEKT a.s. připravují projekt „Modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly“. Další bezprostředně navazující investicí železniční infrastruktury bude stavba „Modernizace traťového úseku
Praha-Libeň – Praha-Běchovice“. V rámci této stavby
je řešena celková přestavba osobního nádraží a nákladového obvodu v žst. Praha-Běchovice a navázání
na traťový úsek směrem na Prahu-Malešice a směrem na Prahu-Libeň celková modernizace traťového
úseku s vybudováním i třetí traťové koleje.
Zvýšení přepravní kvality
Tento úsek je další stavbou budovaného I. tranzitního koridoru Českých drah SNR – Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – státní hranice. Hlavním
přínosem stavby je vytvoření podmínek pro vyšší kvalitu osobní dálkové a příměstské intervalové dopravy zejména z hlediska vyšší kvality a pohodlí při cestování
na zcela rekonstruovaném a modernizovaném železničním svršku a spodku za dosahování nových možných rychlostí až do maximální rychlosti 160 km/hod.
Na tuto maximální rychlost jsou konstruovány používa-

SVATEBNÍ
TEBNÍ SALON
Břečková Vlasta
Vám nabízí:










Po
Út až Pá
So

s va t e b n í š a t y
pánské obleky
dětské šaty
společenské šaty
zásnubní prsteny
snubní prsteny
s va t e b n í o z n á m e n í
s va t e b n í k y t i c e
spodní prádlo
vizážistka
O t ev ř e n o :
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
8.00 – 11.00

Břečková Vlasta
Palackého 143
(1. patro)
282 01 Český Brod

Telefon
321 620 548 - prodejna
605 124 395 - mobil

OD 1. DUBNA ROZŠÍŘENA NABÍDKA O PRODEJ SPOLEČENSKÉ OBUVI
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náno realizovat 3 úseky protihlukových stěn rozdílné
výšky od kolejnice v rozmezí 3,0-3,5 m o úhrnné délce 1 300 m. Všechny úseky jsou navrženy směrem
k obytné zástavbě. Panely budou z vysoce pohltivých
materiálů. Absorbce bude s útlumem hluku nad 8 dB
– kategorie A3, barevné řešení bude předloženo k posouzení na Úřad městské části Praha-Běchovice.
V obytných objektech, kde se i přes provedenou rekonstrukci železničního spodku a svršku a ochranu
pomocí protihlukových stěn nepodaří splnit hlukové
limity, budou provedena inviduelní protihluková opatření v oknech. Celkem je předběžně navrženo provedení těchto opatření cca na 25 místech v lokalitě
Běchovic. Tato opatření budou realizována v závěru
stavby po provedení kontrolních hlukových měření hygienickou stanicí. Tam, kde měření neprokáží nutnost
provádění opatření v oknech nebudou realizována. Již
samotnou konstrukcí nového železničního spodku
a svršku s pružným upevněním a broušením koleje do
ideální geometrické polohy a použitím moderních souprav vlaků s diskovými (kotoučovými) brzdami dochází k podstatnému snížení ekvivalentní hladiny hluku.
Kdy dojde ke stavbě?
Realizace této stavby je závislá na vydání platného
územního rozhodnutí (bohužel bylo již dvakrát přerušeno) a stavebního povolení; na možnostech financování této stavby pravděpodobně z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud by probíhalo
vše bez obtíží, tak by realizace stavby mohla proběhnout od II. pol. roku 2005 do II. poloviny roku 2007
v úhrnné délce cca 24-30 měsíců na celou stavbu.
Všechny obyvatele městské části Praha-Běchovice, kterých se stavební činnost nějakým způsobem
dotkne, bychom chtěli požádat při provádění stavebních prací o maximální pochopení při dočasném stížení životních podmínek. Zhotovitelé stavby budou
nuceni dodržovat platné předpisy a vyhlášky k omezení hluku při výstavbě. Další ztížení budou i nezbytná omezení železničního provozu při dlouhodobých stavebních výlukách. Stavba musí být realizována bez přerušení provozu na silně zatížené trati Praha – Kolín.
Zkvalitnění příměstské dopravy
Věříme, že občanům městské části Praha-Běchovice tato stavba přinese zejména zkvalitnění příměstské
osobní dopravy, zkrácení taktového intervalu a snad
i zavedení tangenciálních směrů linek příměstské dopravy, které jsou ve výhledu uvažovány. Doufáme, že
brzy budou zastavovat moderní příměstské patrové
jednotky řady 471 u moderních nástupišť v nové zastávce Praha- Běchovice střed.
Upozorňujeme občany, že v době od května do
srpna 2004 se budou v obci pohybovat projektanti, kteří zde budou provádět místní šetření k vybudování protihlukových opatření.

ČERVNOVÉ KONTEJNERY
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny:
v sobotu 12. června 2004 od 10.00 hod.
Stanoviště:

1) Za Poštovskou zahradou
2) Do Říčan x Václava Kovaříka

Připomeňme si, co do velkoobjemového kontejneru
PATŘÍ:
* starý nábytek – skříně, židle, postele, stoly, křesla
* koberce, linolea, matrace
* elektrospotřebiče – pračky, myčky, videa, počítače
* zdravotní keramika – umyvadla, záchody, dřezy, vany
* kovový odpad – motory, plechy, kola, části autovraků
Do kontejnerů nikdy NEDÁVÁME:
* zahradní odpad – listí, větve
* autobaterie a jiné nebezpečné odpady
* stavební odpad – suť, pneumatiky
* lednice
V tomto termínu NEBUDE organizována likvidace větví a jiného odpadu ze zahrádek.

DĚTÍ V OBCI PŘIBÝVÁ
Dne 1. června společně oslavíme Den dětí. Proto
jsme se zeptali v dětském zdravotním středisku, kolik
miminek v minulých letech v obci přibylo. Od zdravotní
sestry Jolany Kopejskové jsme se dozvěděli, že v poslední době v naší obci přibývalo jen málo občánků.
V některých letech se nenarodilo ani deset dětí. V loňském roce však nastal zvrat. A tak gratulujeme 21
šťastným rodičům k narození potomka. Přibylo nám
9 holčiček a 12 kluků. Tento trend pokračuje i v první
polovině roku 2004, současně evidujeme již několik
dalších nastávajích maminek.

Za investora stavby: Ing. Wohlmuth, Ing. Veigl
Za projektanty stavby: Ing. Matějovský, Ing. Pech

Jedním z dvanácti loňských kluků je i Dominik Hazuka.
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SVÚM PRAHA a.s.
Podnikatelská 565
areál výzkumných ústavů
Praha 9 – Běchovice

SVÚM PRAHA a.s. pronajímá na výše
uvedené adrese kancelářské prostory
a menší sklady již od 20 m2 až do 900 m2.
Ceny od 99,- Kč/m2/měsíc bez služeb.
Bez provize přímo od majitele.
Ihned k dispozici telefonní linky,
vysokorychlostní internet, parkovací místa.
Vše bezbariérový přístup.
www. svumpha.cz
e-mail:svumphareality@volny.cz
kontakt: 274 023 184, 606 342 411, 274 023 141

POZVÁNKA DO KINA
Den poté
Přesně tak se jmenuje nový americký film v našich
kinech. Jedná se o katastrofický film, na kterém strávíte
zhruba 120 minut. Vzhledem k jeho pojetí je „bohužel“
přístupný až od 12 let. Ty, kteří mají rádi dabované filmy,
budu muset zklamat. Film je zatím pouze s českými titulky. Nicméně si myslím, že by to nemělo být na škodu.
Film vypráví o výzkumech klimatologa Jacka Halla
(Dennis Quaid), které naznačují, že by globální oteplování mohlo spustit prudkou a katastrofální změnu
zemského klimatu. Všechno začalo, když se Hall stal
svědkem odlomení ledové kry o velikosti Rhode Islandu z antarktického ledového pole. Na celé zeměkouli
následovaly prudké změny počasí. V Tokiu padaly kroupy o velikosti grapefruitu, rekordy lámající hurikán řádil na Havaji, v Dillí napadl sníh a přes Los Angeles se
přehnala ničivá série tornád. Profesor Rapsona (Ian
Holm) potvrdil Jackovy nejhorší obavy. Tyto prudké
změny počasí jsou příznakem velké globální změny.
Množství vody z tajících polárních ledovců narušilo
mořské proudy, které stabilizují náš klimatický systém.
Globální oteplování posunulo planetu na pokraj nové
doby ledové, která nastane během jedné globální superbouře! Zatímco Jack varuje Bílý dům před blížící
se klimatickou změnou, jeho sedmnáctiletý syn Sam

(Jake Gyllenhaal) uvízl v New Yorku. Obyvatelstvo je
evakuováno na jih, avšak Jack míří na sever zachránit
Sama. Ale ani Jack není připraven na to, co se stane
jemu, jeho synovi a jeho planetě
Postavy otce a syna jsou zranitelné, rozporné a milující, a to dělá jejich boj proti nesmírné síle přírody tak
vzrušující. Jde o obecný boj člověka proti přírodě.
Doufám, že po přečtení této pozvánky do kina budete vědět, na co do kina půjdete. Ať už tento film zhlédnete nebo ne, přeji Vám krásné požitky.
Adam Lázenský

NA VÝMĚNU ŘIDIČÁKU JE ČAS
Se vstupem naší republiky do Evropské unie dochází ke změně řidičských průkazů. Nově vydávané
průkazy jsou typu platové karty růžovomodré o velikosti 54 x 86 mm. Údaje na nových průkazech jsou
téměř totožné s předchozím typem – nově je digitalizovaná fotografie a podpis.
Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4.
2004 jsou i nadále platné, a to ve všech členských
státech Evropské unie. Je však třeba si je postupně
vyměňovat, a to v těchto termínech.
ŘP vydán v období
Povinná výměna do:
1. 7. 1964 – 31. 12. 1993
31. 12. 2007
1. 1. 1994 – 31. 12. 2000
31. 12. 2010
1. 1. 2001 – 30. 4. 2004
31. 12. 2013
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OBJEKTIVEM ČTENÁŘŮ
Pan Josef Matějka nám poslal dvě fotografie z Běchovic II. Na
první je sloup bývalého místního rozhlasu, který statečně odolává nepřízni počasí i nájezdům bezohledných zlodějů surovin.
Na druhé je jedna z mnoha nově instalovaných cedulí místo
těch, které to štěstí neměly a byly „přemístěny“ do výkupu.

Inzerci v Životě Běchovic můžete objednat na tel. 606 481 222 nebo
v úřední dny na Úřadu městské části Praha-Běchovice
„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY
VEBNINY KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 281 980 193 – 4, 602 384 790
www.krutsky.cz e-mail: stavebniny@krutsky.cz

AKCE ČERVEN:
*************************
!! CIHELNÉ BLOKY POROTHERM SLEVA 20% * !!
(KAMIONOVÁ DODÁVKA)

!! PŘESNÉ TVÁRNICE A PŘÍČKOVKY YTONG SLEVA 10% * !!
!! PŘESNÉ TVÁRNICE A PŘÍČKOVKY ECRIT SLEVA 15% * !!
!! CEMENT 32,5 R 279,- Kč/q !!
!! ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST OD 194,- Kč/,2 !!
!! KOMÍNOVÝ SYSTÉM SCHINDEL - SLEVA 10% * !!
(KOMPLETNÍ KOMÍN)

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA :
!! PŘÍČKOVKA 17,5 P+D II. JAKOST – SLEVA 49% * !!
* slevy platí z cen výrobců

MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN VELUX ZDARMA (5% DPH)
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Pavlína Brzáková
Magda Váňová
Robert Ruark

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
obracím se na vás s prosbou, abyste do 30. 6. 2004
vrátili knihy, které byly zapůjčeny z Městské knihovny
v Praze. Další výměnný soubor knih vyberu v září a bude
u nás opět půl roku.
Jistě také využijete naší nabídky a na prázdniny si
v červnu půjčíte pěkné knížky z fondu knihovny. Určitě
vás potěší řada nových knižních titulů. Tentokrát bylo
zakoupeno knih víc, aby si mohl vybrat každý. Jak je
v Běchovicích zvykem o prázdninách není knihovna
otevřená pro veřejnost. Automaticky budou všechny
červnové výpůjčky prodlouženy do září.
Pokud by si někdo z vás chtěl půjčit knihu i o prázdninách, můžeme se domluvit na termínu návštěvy. Budu
v knihovně pracovat na kontrole řazení a opravě knih.
Přeji dětem pěkné vysvědčení a vydařený začátek
prázdnin. Dospělým hodně zdraví do letních dnů.
Věra Santolíková, knihovnice

Pro dívky
Lenka Lanczová

Ivan Kraus
Marie Kubátová

Podivný případ se psem

Poezie
Jiří Žáček
Karel Šiktanc

Kapesní básně
Zimoviště

Henry Denker
Francois Cheby
Phillip Gulley

Sci-fi
Emily Roddaová
Začarovaná třída
Luisa a Lotka
Kouzelná knížka optických iluzí

Deltora - Jezero prokletí
Deltora - Lesy hrůzovlády

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří se dožívají v měsíci červnu 2004 významného životního
jubilea a přejeme jim pevné zdraví.
Zastupitelstvo
Městské části Praha-Běchovice

Souhvězdí labutě
Všechno bude fajn
Past na kočku
Mokrá louka

Naučná literatura
Jaroslav Strnad a kol.Dějiny Indie
Václav Veber
Dějiny sjednocené Evropy
Pavel Juráček
Deník
Monika Zgustová
V rajské zahradě trpkých plodů
- o životě B. Hrabala
Z. a S. Thomovi
Japonská mozaika
Miloslav Stingl
Indiáni stříbrné luny
Indiáni zlatého slunce
Karel Levine
Hanin kufřík
Nessia Laniado
Máte neklidné dítě
Eduard Estivill
Dětská nespavost
Beletrie
Vladimír Komárek

Detektivky
Mark Haddon

Karel Štorkán

Nové knihy
Pro děti
Ivona Březinová
Erich Kastner
Elmer Churchil

Daniele Steele

Dědeček Oge
Zapomeň na minulost
Medojedky
Safari
Meč magistra medicíny – Kronika katů Mydlářů
Kati ve službách císařů
Katova vinice
Domov pro Kathy
Věčnost není příliš dlouhá
Povídky z verandy
Povídky z mého města
Přístav bezpečí

Děkuji Úřadu městské části Praha-Běchovice za
blahopřání k mému životnímu jubileu a dále za milý
dárek předaný paní Jitkou Burianovou a paní Jarmilou Svobodovou.
Blažena Martanová
Děkuji Úřadu městské části Praha-Běchovice za
blahopřání k životnímu jubileu a za dárek, který
mě velmi potěšil.
Emílie Svobodová
Děkuji Úřadu městské části Praha-Běchovice za
blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Mudr. Julie Cabalková

Pojednání o mé radostné cestě
od kolébky ke krematoriu
Udělej mi tichoučko
Jak roztancovat babičky

Fotografiemi do tohoto čísla přispěli:
Pavel Čížek (2), Jaroslav Svátek (5), Jan Jech (1)
Josef Matějka (2), Martin Richter (1)

Život Běchovic – vydává Úřad MČ Praha Běchovice * E-mail: bechovice@zris.mepnet.cz * tel.: 281 932 223 * www.bechovice.org/zivot
Šéfredaktor Jan Jech * Redakční rada: Hana Košťálová, Adam Lázenský, Zdenka Púčeková, Kateřina Zemanová * E-mail: zb@jechsoft.cz.
Dáno do tisku 28.5.2004 * Povoleno NVP – č.j.kult.-3-2255/77. * Za obsahovou a názorovou stránku článků odpovídá jeho autor.
Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit * Sazba a tisk – BETIS spol. s r.o. * Příspěvky přijímáme
do 25. každého měsíce.* Inzerci je možno projednat na ÚMČ Praha-Běchovice. * Do všech domácností Běchovic ZDARMA. * Náklad 700 ks.
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