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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Historie Běchovic II. a park Manželů Kotrbových

Běchovice II. dříve patřily pod správu obce Dubeč a nesly název Nová
Dubeč. Rodinné domky se začaly stavět po první světové válce na
pozemcích bývalého knížecího dvora ležícího v blízkosti nádraží, ale
v půlhodinové pěší vzdálenosti od své mateřské obce. Takovéto umístění se
nemile dotýkalo občanů, kteří strávili hodinu času na cestě, když potřebovali
jednat s obcí. Na jejich žádost byla zřízena přímo v Nové Dubči dočasná
„úřadovna“, kde se za druhé světové války například vydávaly potravinové lístky
a poukázky na obuv.
Na začátku roku 1960 se začali zdejší obyvatelé dožadovat, aby byla
tato osada přičleněna k Běchovicím. Odůvodněním byla velká vzdálenost
od Dubče a chybějící propojení veřejnou dopravou. Na zasedání Místního
národního výboru, které se konalo 6. května 1960 v sokolovně za účasti
zástupců složek Národní fronty a občanů, byly uznány důvody, které
k tomuto jednání vedly, a MNV bylo odsouhlaseno přičlenění k Běchovicím.
Nová Dubeč byla přejmenována na Běchovice II. a ty společně
s Běchovicemi I. byly pak 1. července 1974 připojeny k hlavnímu městu
Praha. To přineslo velké změny. K těm se řadilo například přejmenování většiny Detail květenství jírovce maďalu
(Aesculus hippocastanum L.)
ulic, aby nebyly v rámci jednoho města duplicitní názvy.
Parková úprava se vzrostlými jírovci a borovicemi, před kterou se nacházíme, tvoří významnou
plochu zeleně v obci. Je zde umístěn pomník obětem první světové války. S nápadem na jeho postavení
přišel jako první v roce 1945 Václav Zajíček, předseda spolku chovatelů drobného hospodářského zvířectva
v Nové Dubči. Přítel Kabelka doplnil návrh o to, aby se k této akci přizvaly ostatní spolky a občané. V roce 1946
byl ze zástupců všech místních spolků a občanů zvolen komitét pro postavení
památníku. Stal se jím rovněž Zajíček, který neúnavně pracoval a zdolával překážky,
které se postavení památníku stavěly do cesty. Dobrým rádcem po odborné stránce
mu byl občan Josef Schmitter, který zprostředkoval koupi kamene. Sbírkou mezi
občany a spolky získal komitét 35 998 Kčs. Obnos plně kryl vydání spojené
s postavením památníku. Zbývající částka 6 180 Kčs byla předána spolku na udržování
památníku a sadu. Dne 5. května 1946 byl památník slavnostně odhalen a členové
spolku k němu položili věnce a kytice. V roce 2005 byly na pomníku provedeny
restaurátorské práce.
Park i ulice, která ho obklopuje, jsou pojmenovány na paměť Františka
a Marie Kotrbových, kteří byli učitelé na běchovické škole. František Kotrba byl
významný odbojový pracovník proti nacismu, při obklíčení gestapem spáchal
František Kotrba
(1907 - 1942)
sebevraždu. Jeho žena byla umučena v koncentračním táboře v říjnu 1942.

Podoba pomníku v roce 1959, v pozadí jsou již vidět
mladé stromky jírovců
Rozmístění nejbližších zastávek
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Ukázková fotografie

Rozkvetlý jírovec v parku Manželů
Kotrbových

1. Sportovní areál Na Korunce
2. Historie Běchovic II.
a park Manželů Kotrbových
3. Park Běchovice
4. Běchovické nádraží
5. U tří mostů
6. Ochrana přírody
7. Soutok tří potoků

Trasa začíná u sportovního areálu Na Korunce, pokračuje kolem běchovického nádraží do středové části obce a ukončena je u vodní nádrže Jalovka. Stezka má 18 zastavení.
Naučná stezka byla zřízena v roce 2010 za podpory hlavního města Prahy, text: Aleš Rudl, fotografie: Josef Červený, Aleš Rudl (2010), archiv ZŠ Běchovice; další informace: www.praha-bechovice.cz

