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Slovo starosty
Zastupitelstvo, Rada, Úřad MČ
Ohlédnutí za děním v Běchovicích
Novinky v Běchovicích
MŠ a ZŠ
Sociální služby Běchovice
Sudoku
Knihovna
Kultura
Sport
Inzerce
Rozpis kulturních akcí

CENÍK INZERCE ŽIVOTA BĚCHOVIC
1/2
A4

1/3
A4

1/4
A4

A4

1/8
A4

1/16
A4

1/6
A4

Ceník je platný od 1.1.2016

Uzávěrka inzerce a příspěvků
pro č. 9 / 2020 je

15. 8. 2020
Velikost 1 strany A4-uvnitř
Velikost 1 strany A4-poslední strana

3 840,- Kč
4 480,- Kč

Velikost 1/2 strany A4-uvnitř
Velikost 1/2 strany A4-poslední strana

1 920,- Kč
2 240,- Kč

Velikost 1/3 strany A4-uvnitř
Velikost 1/3 strany A4-poslední strana

1 440,- Kč
1 680,- Kč

Velikost 1/4 strany A4-uvnitř
Velikost 1/4 strany A4-poslední strana

960,- Kč
1 120,- Kč

Velikost 1/6 strany A4-uvnitř
Velikost 1/6 strany A4-poslední strana

720,- Kč
840,- Kč

Velikost 1/8 strany A4-uvnitř
Velikost 1/8 strany A4-poslední strana

480,- Kč
560,- Kč

Velikost 1/16 strany A4-uvnitř
Velikost 1/16 strany A4-poslední strana

240,- Kč
280,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
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SLOVO STAROSTY
Letní slovo starosty
Milí Běchovičáci
s nastupujícími letními
prázdninami se nám pomalu
uvolňují restriktivní opatření
spojená s čínskou virózou.
Nálada ve společnosti se
zlepšuje, a to i díky možnostem
vycestovat a trávit čas bez
omezení s přáteli. Snad kromě
metra se tak můžeme pohybovat
po
našem městě zcela svobodně.
Běchovice prožily poslední 4 měsíce stejně jako zbytek
republiky ve znatelně klidnější atmosféře. Zdánlivý útlum
ale jistě neznamenal nečinnost naší radnice. V průběhu
jara jsme spolu s radními finalizovali přípravu u dvou
investičních akcí, které naplno propuknou již toto léto.
Výstavba nového pavilonu mateřské školy již běží.
Přestavba budovy základní školy bude v blízké době
zahájena. Oběma investicím předcházelo několik let
příprav a vyjednávání o dotacích. Přínos
pro Běchovice bude přitom obrovský. MČ získá s těmito
investicemi dostatečnou rezervu pro případný rozvoj
do nejbližších několika let. Nestane se tak, že by
při realizaci nové zástavby musely naše děti navštěvovat
základní školy v jiných městských částech.
Letní prázdniny nebudeme v Běchovicích trávit jen
relaxací. V přípravě jsou již známé, ale i zbrusu nové
projekty. Mezi již dříve prezentované kusy patří příprava

nového náměstí. Projekt je již kompletní a prochází fází
zajišťování „razítek". V ideálním případě bychom rádi
získali stavební povolení do konce roku 2020 a již příští rok
zahájili výstavbu.
Za zcela nový projekt se dá považovat rozšíření stávající
železniční zastávky Běchovice střed. Rozšiřovat by se
mělo do prostoru nákladních kolejí na viaduktu přes ulici
Mladých Běchovic. K faktickému rozšíření přitom
prostorově nedojde. Realizací by došlo "pouze" k doplnění
2 kolejí do míst, kde již historicky koleje byly. Cílem
rozšíření bude vznik 2 nových nástupišť umožňujících
jízdu vlaků nových spojů přímo ze zastávky Běchovice
střed přes Jahodnici, Malešice, Hostivař až do centra
města. Nově bychom se tak měli dostat přímým spojem
na konečnou metra A - Depo Hostivař, do Vršovic,
do centra, anebo také až na Smíchov.
Projektů zaměřených na rozvoj veřejného prostoru
městské části připravujeme samozřejmě více. Postupně
vás s nimi budeme seznamovat ať už na Facebooku nebo
v dalších vydáních ŽB.
Na prahu letních prázdnin mi dovolte ještě vzpomenout
jednu z nedávno dokončených investic, a tou je hřiště
v Kuťatech. V druhé polovině června jsme toto krásné
hřiště plné zeleně otevřeli našim dětem a podle ohlasů
i úsměvů malých návštěvníků si myslím, že se povedlo.
Přeji vám všem pohodové prožití letních prázdnin
a dovolených. S mnohými z vás se pak těším na viděnou
třeba v letním kině.

Ondřej Martan,
váš starosta

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Městská část Praha - Běchovice
vám oznamuje, že
11. jednání Zastupitelstva Městské části Praha - Běchovice
proběhne ve středu
16. září 2020 od 18 hodin
na ÚMČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, Praha 9
Program jednání bude oznámen na úřední desce Úřadu MČ.

ÚMČ Praha - Běchovice
.........................................................................................

Českobrodská 3
190 11 Praha 9
.........................................................................................

+ 420 281 028 611
..........................................................................
@ podatelna@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 8-12 13-17
Středa 8-12 13-18
Pátek 8-12
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
PROVOZ Úřadu MČ Praha - Běchovice
v červenci a srpnu
V červenci a srpnu bude čerpat většina zaměstnanců úřadu řádnou dovolenou, a protože zákoník práce ukládá vyčerpání
veškeré dovolené v příslušném kalendářním roce a dále pak máme povinnost umožnit vyčerpání 14 dnů dovolené vcelku,
je opravdu obtížné při malém počtu zaměstnanců zajistit v době dovolených plnohodnotnou zastupitelnost.
Budeme se snažit zajistit provoz pro veřejnost v běžném
rozsahu, ale ve výjimečných případech se může stát, že bude
provoz omezen, proto vám doporučujeme informovat se
předem na podatelně.
Telefon podatelna: 281 028 611.
Děkujeme za pochopení a všem přejeme příjemné a klidné
letní dny.

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ

Dne 15. dubna 2020 vyhlásil prezident republiky volby
do Senátu rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
pod č. 169/2020 Sb.
V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu ČR se
v našem senátním obvodu budou tyto volby konat. Termín
voleb stanovil prezident republiky na 2. a 3. října 2020
(I. kolo; případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020).

Volby do 1/3 Senátu - volební obvod
č. 24 - Praha 9

Další bližší informace uvedeme v zářijovém čísle
zpravodaje ŽB, případně je získáte u pracovnice
odpovědné za volby Mgr. Martiny Vlkové – tel: 281 028
613, e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz.

Důležité prázdninové dopravní info!
V Dubči na ulici Ke Křížkám proběhne v rámci "Stavby č. 3151 TV Dubeč, etapa 0027 TI
pro Hasičskou zbrojnici" oprava povrchu vozovky v celkovém termínu:
Od 20.07. - 30.10.2020.
Akce ovlivní dopravu v MČ Praha - Běchovice a v MČ Praha - Koloděje
(objízdná trasa je vedena ul. Do Panenek - K Běchovicům - K Dubči - Ke Kolodějskému zámku).
V rámci uzavírky proběhne od září 2020 i druhá etapa rekonstrukce ulice Do Říčan.
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RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 41. jednání dne 27.5.2020 mimo jiné Rada
MČ projednala:

Na svém 42. jednání dne 10.6.2020 mimo jiné Rada
MČ projednala:

ź návrh Závěrečného účtu MČ Praha - Běchovice za rok

ź návrh Rozpočtového opatření č. 08/20 – přesuny v rámci

2019
ź návrh na aktualizaci pojištění majetku MČ Praha –
Běchovice
ź návrh na vyhlášení veřejné nabídky na pronájem bytu
č. 2/161 v nemovitosti č.p. 2 v ulici Mladých Běchovic
v Praze - Běchovicích
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku
parc.č. 727, k.ú. Běchovice
ź návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „PD Výstavba 3. pavilonu pro centrum sociálních služeb“
ź návrh výběru koordinátora BOZP investiční akce „Zvýšení
kapacity MŠ“
ź návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí
s příspěvkovou organizací ZŠ Praha – Běchovice
ź návrh Dodatku č. 5 k Dohodě o předání movitého majetku
k hospodaření příspěvkové organizaci ZŠ Praha –
Běchovice
ź návrh výběru dodavatele demontáže a zpětné montáže
fotovoltaických panelů na Základní škole Praha –
Běchovice
ź návrh na odpuštění nájemného v důsledku krizových
opatření
ź návrh výběru dodavatele notebooků v rámci opatření
v souvislosti s šířením nového typu koronaviru
ź návrh na změnu Územního plánu hl. m. Prahy – historické
centrum Městské části Praha – Běchovice
ź návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR – Alej legionářů – II. Etapa
ź návrh na souhlas s uzavřením dodatku č.7 ke Smlouvě
o dílo na zajištění údržby majetku, zeleně a prostor
ve správě Městské části Praha - Běchovice s T.H.
ź návrh na souhlas s uzavřením dodatku č.7 ke Smlouvě
o dílo na zajištění údržby majetku, zeleně a prostor
ve správě Městské části Praha - Běchovice s L.V.
ź návrh na souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce strojů
s T.H.
ź návrh na souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce strojů
s L-V.
ź návrh na souhlas s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě
o dílo Realizace zakázky na stavební práce „Pítka
a mlžení na dětská hřiště“
ź návrh na souhlas s objednáním úpravy plochy tržního
místa na části pozemku parc.č. 727, k.ú. Běchovice
ź návrh na souhlas s odváděním srážkových vod
z přístavby garáže u RD č.p. 591 do obecní dešťové
kanalizace
ź návrh na vyjádření ke stavbě „Praha 21 – Běchovice,
K Táboru, obnova kNN (S-147568)“
ź návrh na souhlas s plánovanou přeměnou elektrického
vedení ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s.
v MČ Praha – Běchovice z nadzemního vedení 22 kV
na kabelové rozvody
ź návrh na souhlas s výjimkou z místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích
ź návrh na převzetí záštity nad společenskou akcí
pořádanou dne 20.6.2020 na nádvoří objektu Staré pošty

rozpočtu
ź návrh žádosti o dotaci Jany Matušíkové - Šipkový klub

BLIK – BLOK
ź návrh na uzavření smlouvy o zprostředkování a správě

pojištění
ź návrh na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové

organizace Základní škola Praha – Běchovice
ź návrh na poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové

organizace Mateřská škola Čtyřlístek Praha – Běchovice
ź návrh na zajištění autorského dozoru investiční akce

„Zvýšení kapacity MŠ“
ź návrh na schválení výběru dodavatele nábytkového

vybavení nového oddělení Mateřské školy Čtyřlístek
Praha – Běchovice
ź návrh na rozšíření zahrady Mateřské školy Čtyřlístek
Praha – Běchovice
ź návrh na uzavření smlouvy o obstarávání věci – zajištění
akce Slavnosti vína dne 19.9.2020
ź návrh na uzavření Dodatku č. 3 k příkazní smlouvě
na zajištění fotografování a na grafické práce pro potřeby
MČ Praha – Běchovice
ź návrh na jmenování nových členů správní a dozorčí rady
ústavu Sociální služby Běchovice, z. ú.
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc.
č. 727, k.ú. Běchovice
ź návrh na schválení výběru dodavatele pro VZMR
s názvem „Bezbariérový přístup na ÚMČ – nový výtah“
ź návrh na jmenování komisí pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro VZ s názvem „Zvýšení kapacity
ZŠ“
ź návrh na souhlas s uzavřením Dodatku č. 3 k rámcové
smlouvě na zajištění technické pomoci při realizaci
investičních akcí, opravách a údržbě nemovitého majetku
MČ Praha Běchovice
ź návrh na souhlas s obnovením zábradlí v ulici
Českobrodská, Praha Běchovice
ź návrh na schválení čištění chodníků a silnic - Běchovice I
ź návrh na schválení čištění chodníků a silnic - Běchovice II
ź návrh předkupního práva ke stavbě – garáže
ź návrh na souhlas s uzavřením kupní smlouvy na pozemek
parc.č. 792/2, k.ú. Běchovice, oddělený z pozemku
parc.č. 792, k.ú. Běchovice, s manželi J. a Z. P.
ź návrh na souhlas s uzavření Kupní smlouvy s M. S.
na nemovitosti v areálu bývalých uhelných skladů v jejím
vlastnictví
ź návrh na uzavření smlouvy o obstarávání věci – zajištění
akce COUNTRY BÁL dne 14.11.2020
· návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha –
Běchovice dne 24.6.2020

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ
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OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V BĚCHOVICÍCH

Foto (6x): Miroslav Säckl

Slavnostní otevření hřiště v Kuťatech proběhlo v pátek 19. 6. 2020
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NOVINKY V BĚCHOVICÍCH
Ulice Do Říčan

Foto : Ondřej Martan

Vážení spoluobčané,
důsledky čínského zápalu plic se bohužel začínají projevovat
i ve zpoždění některých dříve plánovaných investičních akcí.
Jedna konkrétní se dotkne i Běchovic. Velmi očekávané
pokračování rekonstrukce ulice Do Říčan (původně
plánované na letošní jaro) je přesunuto na měsíc září.
Součástí rekonstrukce budou i obě autobusové zastávky
a zelené pásy.
Za komplikace v provozu na dosud nezrekonstruovaném
povrchu se omlouváme.

Ondřej Martan
starosta
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MŠ

Zahrada pro EVVO
ź Název projektu: MŠ Čtyřlístek – Zahrada pro EVVO
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

a polytechnické vzdělávání
Číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001120
Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2020
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2020
Délka realizace: 8 měsíců
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2.271.919 Kč
Výše podpory: 2.044.727,10 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

do dvanácti měsíců v roce.
V učebně bychom rádi realizovali výchovu k řemeslům
a enviromentální výchovu.
Máme velkou radost, že náš projekt byl na jaře 2020 schválen
a v červnu započaly stavební práce. Některé keře, které je
při rekonstrukci vyjmout, zachováme a přesadíme, společně
s dětmi se o ně budeme starat. I to je součástí výchovy k péči
o krásnější zahradu.
Současně s naším projektem bude realizován i projekt pana
starosty na přístavbu mateřské školy.
Podařilo se časově skloubit oba projekty a zahrada by mohla
být obnovena během letních měsíců.

Eva Mašitová,
ředitelka MŠ

Školka se v tomto školním roce v rámci projektu Ekoškolka
začala věnovat zlepšování prost ř e d í , v e k t e r é m d ě t i
pobývají, učíme se chránit životní prostředí, pěstujeme
rostliny, pozorujeme drobné živočichy, věnujeme se
pracovním činnostem. Velmi nám v tom pomáhají rodiče dětí,
kteří se do projektu zapojili a vyrobili pro děti 2 hmyzí hotely,
zasadili na zahradě ovocné stromy.
Ředitelka mateřské školy plánuje již delší dobu v rámci vize
Školka v pohybu, umožnit dětem dostatek pohybových
činností uprostřed přírodně zaměřené zahrady. Podala proto
žádost o dotaci výzva č.37 Operační program Praha-pól růstu
vybudování zahrady pro EVVO a polytechnické vzdělávání,
který je spolufinancován Evropskou unií. Žádosti
předcházela příprava projektové dokumentace
a administrace projektu. Ředitelka MŠ vycházela
ze stávajících podmínek a vybavení mateřské školy.
Zahrada je na slunném místě a málo zastíněná, proto
ředitelka navrhla vybudovat mlhoviště pro děti a zastíněnou
zahradní učebnu pro venkovní výuku. Součástí projektu jsou
proutěné chýše a zastíněné hrabaliště se senzorickým
chodníkem s různými druhy přírodnin, rozdělenými

Hmyzí hotel v mateřské škole
Aby naše zahrada a okolí bylo přívětivějším místem pro život,
chceme záhony plné rozkvetlých květin, bylinek, zelených
stromů poskytujících stín a útočiště pro motýly, brouky,
pavoučky, včely a spoustu jiného užitečného hmyzu. Děti se
rozhodly vytvořit společně s rodiči hmyzí hotel. Vysvětlily
rodičům, že hmyzí hotel je vícepatrový domeček, kde mohou
přebývat potvůrky všemožných tvarů a velikostí. Vyrábí se
z přírodních materiálů, jako je trouchnivé dřevo, kůra a sláma
pro brouky a slunéčka, šišky, kamínky pro hlemýždě, duté
stonky pro včely samotářky, větvičky a klacíky pro pavoučky,
úzké štěrbiny pro motýly. Děti poprosily rodiče, jestli mohou
hotel vyrobit. Pan Doležel a pan Hendrych vyrobili krásné
hmyzí hotely, které jsme umístili v areálu školky. Děti samy
nasbíraly přírodniny, na vycházkách se školkou naplnily
batohy šiškami, klacíky, kamínky, slámou, aby drobný hmyz
mohl hmyzí hotel osídlit.

Dagmar Hlavová,
zástupkyně MŠ

strana 8

Foto (2x): Archiv MŠ

Cílem projektu je vybudování venkovního polytechnického
zázemí s hrabalištěm, venkovní učebnou s mobiliářem,
gejzírem a organickými chýšemi na školní zahradě
pro realizaci komplexního systému polytechnické výuky
a EVVO pro všech 112 dětí MŠ. Projekt má 2 etapy a v rámci
projektu budou realizovány stavební práce.

ZŠ
Škola v době koronaviru

Foto (2x): Jan Jech

Na přiložených fotografiích vidíte, že výuka na naší škole
probíhala poslední měsíc za velmi speciálních podmínek.
Ráno jsme se scházeli na oddělených shromaždištích pro zpestření pojmenovaných po slovutných univerzitách.
Tak někdo například každý den nastupoval na Oxford, jiný
na Yale, M.I.T., Cambridge či Sorbonnu. V učebně nás mohlo
být jen 15, s povinnými rozestupy nejméně 1,5 metru. Každá
skupina se musela dle speciálního rozpisu vyhýbat těm
dalším a při pohybu po škole nebo práci ve skupině jsme
museli nosit roušky nebo štíty. Tady máme roušky i proto,
abychom zapózovali panu fotografovi.
Také ve školní jídelně nás mohlo být zároveň jen dvakrát
patnáct. Abychom se všichni stačili najíst, první třídy musely
na oběd už před jedenáctou. Po každém přesunu se vše
důkladně vyčistilo. Zkrátka - dezinfekce tu tekla proudem...
Spolužáci, kteří do školy přijít nemohli- byla jich přibližně
třetina -, zůstávali na distanční výuce přes internet.
Ale nakonec se to, jak jinak, zvládlo. Držme si všichni palce,
ať se tyto snímky nestanou do budoucna normou, ale jen
veselou vzpomínkou na bláznivou dobu!

Jaroslav Svátek,
ředitel ZŠ
Krásné léto a na shledanou v lepších časech
přeje za celou školu
Jaroslav Svátek

ORDINAČNÍ DOBA PEDIATRIE A ALERGOLOGIE
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE
Vážení čtenáři,
léto se rozběhlo v plném proudu.
Jarní měsíce byly z větší míry
ovlivněné globálními starostmi,
a tak doufám a věřím, že druhá
polovina roku bude probíhat
radostněji. V Sociálních službách
Běchovice jsme od června začali
vracet život do běžných kolejí,
ačkoli jsme stále obezřetní
a prosíme o to taktéž všechny
klienty a návštěvy.
Do provozu se opět dostalo pondělní trénování paměti, které
je nyní dočasně pod mým vedením. Trénink probíhá od 15:00
hodin. Pokud byste chtěli zavítat, jste zváni. Ke čtvrtečním
aktivitám se vrátila naše kolegyně Tereza, která je toho času
na mateřské dovolené. V rámci pěkného počasí jsme zvládli
se zpožděním zahájit grilovací sezónu s novým grilem od
dárců, který jsme si tak dlouho přáli.
Také jsme se stihli rozloučit s třídou dětí z MŠ Klánovice,
která k nám na konci loňského roku začala docházet
jedenkrát měsíčně. Od září se děti rozprchnou do základních
škol.
Poslední den v měsíci patřil koncertu našeho hudebního
mecenáše pana Erika Bezdíčka s klavírním doprovodem
Václava Vedrala.
Teď už se velmi těšíme na oslavu Dne matek, kde přivítáme
pana starostu a pana místostarostu.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE
Léto zakončíme tradičním DNEM ZDRAVÍ A LOUČENÍM
S PRÁZDNINAMI. Koná se v sobotu 29. srpna od 14:00
hodin.
Chcete vidět z bezprostřední blízkosti krokodýla? Chcete si
prohlédnout opičky? Přijďte tedy k nám před DPS.
Připravujeme také samozřejmě další program a soutěže
nejen pro děti.
Dále chci KLUB SENIORŮ informovat, že PRVNÍ
POPRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ PROBĚHNE VE STŘEDU 2.
ZÁŘÍ 2020 od 14:00 hodin. Je to mimo plán setkávání, ale
věřím, že se všichni sejdeme.
A jak jsem naznačila v jednom z minulých čísel ŽB, brzy vás
moc poprosím o vyplnění dotazníků o tom, jak vnímáte
poskytování služeb pro seniory v Běchovicích a jaké jsou
vaše představy do budoucna.
S pozdravem a přáním všeho dobrého

Martina Rafačová,
sociální pracovnice, koordinátorka aktivit

SUDOKU
Sudoku č. 1

Sudoku č. 2

PODĚKOVÁNÍ OD OSLAVENCŮ

Děkuji vedení městské části a panu Michalovi Jiříkovi za návštěvu a předání dárku k mému
jubileu.

Miroslava Borovičková
Děkuji Městské části Praha-Běchovice za gratulaci a dárek k mému životnímu jubileu, který
mi předal místostarosta pan Petr Vich. Ocenila jsem, že i v této náročné době nezapomínáte
na své spoluobčany.

Mgr. Marie Lásková
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Kam s ní?
Jednou v pondělí jsem přišla do knihovny a spatřila přede
dveřmi krabici. A protože krabice před dveře nepatří, rozhodla
jsem se zkusit diskusní skupinu naší MČ a vyzvat majitele
krabice, aby si ji odnesl. Zrovna řádila Medardova kápě,
takže jsou-li v krabici knihy, není to pro ně příliš zdravé.
A ozvalo se několik dalších sledovatelů skupiny, kteří se divili
mému rozhořčení. Je pravda, že jsem to mohla nechat
bez povšimnutí, pravděpodobně byl dárcem krabice někdo
neznalý místních poměrů. Bude to 10 let, co jsem
v Běchovicích knihovnicí, a nikdy jsem se nesetkala s něčím
podobným. Vždycky jsem se s každým domluvila, knižní dary
knihovně jsem buď přijala, nebo odmítla - podle aktuální
situace. Jak to dopadlo? Když byla krabice na stejném místě
i následující den, podívala jsem se dovnitř a zjistila, že je plná
starých ročníků časopisu Lidé a Země. Není to špatný
časopis, ale není na něj v knihovně místo.
Naše knihovna má přes 10000 svazků knih a přibližně 5000
výpůjček ročně. To znamená, že nejméně 5000 knih se
nepůjčí ani jednou. Pochopitelně jich během roku neopustí
knihovnu daleko více, protože jiné knihy se vypůjčí vícekrát.
Tyto počty zde uvádím pouze proto, abych zdůraznila, že
knih, které tu jen leží, aniž by se půjčovaly, je mnoho. Snažím
se knižní fond obnovovat, nakupovat novinky, ale i starší
tituly, pokud vím o konkrétním zájmu mezi čtenáři. Knihovna
bude přitažlivá pro své čtenáře pouze tehdy, najdou-li tam
knihy, o něž mají zájem. A to je důvod, proč se k nevyžádaným
knižním darům stavím velmi zdrženlivě. Od loňského

podzimu máme v Běchovicích rekordní počet knihobudek,
kam je možné nepotřebné knihy umístit.
Jak tedy postupovat, pokud byste chtěli věnovat knihy
do knihovny?
Nejlepší je se předem domluvit. Záleží na tom, o jaké knihy se
jedná. Pořiďte si seznam, kde je uveden autor, název, rok
vydání. Ten se vám může hodit i v případě, že se pokusíte
knihy nabídnout jinde. Do naší knihovny přijímáme dary jen
minimálně, není nafukovací. Vybíráme si nové knihy (vydané
po roce 2000), dále i knihy starší, které jsou v povinné nebo
doporučené četbě pro středoškoláky, také po domluvě.
Většina nabízených knih ale do těchto dvou kategorií
nespadá, proto doporučuji je zanechat v knihobudkách. Také
je možné se pokusit staré knihy prodat, například na portále
trhknih.cz nebo v bazaru knih na databazeknih.cz. Tam také
uvidíte, jaká je současná poptávka po konkrétních titulech.
Pokud například likvidujete knihovnu z pozůstalosti,
doporučila bych nějaký antikvariát. Přijedou, odvezou, trochu
můžete i vydělat. Další možností je věnovat knihy nějakému
sociálnímu zařízení, kde mají knihovničky pro klienty a sami
nové knihy nenakupují. A staré časopisy? V předsíni
v knihovně také máme k rozebrání, velký zájem o ně není.
Nechávám je tam, při Mladých Běchovicích je vyndám před
knihovnu k rozebrání, co zbyde, to pak sbalím do sběru. Ale
opravdu nechci přijít ráno do práce a najít přede dveřmi
nevyžádanou krabici.

Hana Santolíková,
knihovnice
Otvírací doba o letních prázdninách
V červnu a červenci je možné si vypůjčit knihy na celé letní
prázdniny. Po domluvě si můžete vypůjčit i více svazků, než
je obvyklých 10. Všechny prázdninové výpůjčky je třeba vrátit
do 10. září 2020.

TIP NA PRÁZDNINY
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Foto (2x): Míša Čížková

KNIHOVNA

KULTURA - pozvánky

strana 12

SPORT

Byla to skutečně prapodivná část sezóny. Koronavirus
v březnu zhatil rozjezd všech soutěží dříve, než vůbec stihly
začít. Proto Běchovičtí sršni všech kategorií nesehráli na jaře
ani jediný ostrý zápas. Po uvolnění restrikcí se ale naštěstí
trenérům podařilo domluvit řadu přátelských zápasů
s podobně natěšenými soupeři. Zúčastnili jsme se také
několika turnajů. V červnu jsme tři velké pořádali sami u nás
v Běchovicích. Zájem byl velký, na každý přijelo 15 týmů
soupeřů zblízka i zdaleka... Pro naše hráče to byly těžké
zkoušky - školička obsadila 11.místo, mladší přípravka 13.
a starší přípravka také 13.
Trenéři a funkcionáři Běchovických sršňů i v červnu přiložili
ruku k dílu a pokračovali ve vylepšování vybavení naší
klubovny a na hřišti natřeli všechny notně zrezivělé branky.
Vypadají jako nové!
Na konci června proběhla úspěšně valná hromada klubu.
Už se těšíme na novou sezónu. Snad se vše odehraje
bez potíží.
Ještě předtím ale pojedeme na tradiční srpnové soustředění
- už podruhé do hotelu Ort v Nepřívěci u Sobotky. Těšíme
se!!!
Nové zájemce o hru zvanou fotbal a členství v prima partě dál
zveme mezi nás. Potřebné kontakty najdou rodiče na našich
stránkách www.bechovictisrsni.cz v sekci NÁBOR.

Alan Hejma

Dětský šipkový turnaj
o putovní pohár starosty Běchovic
Dne 14. 6. 2020 od 15 hodin se konal dětský šipkový turnaj
o putovní pohár starosty Běchovic Ing. Ondřeje Martana.
Po delší nucené pauze se sešlo celkem 20 super hráčů
a hráček. Děti byly rozděleny na 2 věkové kategorie: na 5–10
a 11–17 let.
Chtěla jsme dětem zpestřit turnaj, že by hrály venku
pod altánem, ale bohužel nám počasí nepřálo.
V mezičase probíhala také soutěž o putovní pohár, kde cílem
hry bylo naházet co nejvíce bodů na tři šipky. Dále děti také
házely šipkami na střed. Ten nikdo netrefil, ale nejvíce
naházeno na tři šipky měl Ondřej Skalický. Ten se stal
vítězem a odnesl si putovní pohár starosty, ceny a nějaké
dobroty.

dostaly kornout s dobrotami, k tomu letky k šipkám a balíček
od organizace UŠO.
Chtěla bych poděkovat sponzorovi - panu Ing. Tomáši
Rejkovi z firmy Cinkili, který nám dal slevu na terče, šipky
a pouzdra.
Šipkové turnaje pro děti a mládež probíhají pravidelně každý
měsíc mimo letní prázdniny, a to již 9. rokem. Soutěž
o putovní pohár starosty se koná dvakrát do roka. Výsledky
všech turnajů jsou poté zasílány na Středočeský kraj UŠO.
Děti se tak kvalifikují do žebříčku a první tři vítězové z každé
kategorie celého roku si pak vyzvednou ceny a poháry
v Kamenici ve Středočeském kraji na vyhlášení sezóny.
Teď budeme mít prázdninovou pauzu a děti se již teď těší
na září, kdy bude další turnaj. Když nám bude počasí přát,
chtěla bych dětem nachystat venkovní hraní pod altánem.

Jana Matušíková

Vítězové turnaje
skupina 5–10 let:
·
1. Tobiáš Fatka
·
2. Jessica Sudíková
·
3. František Okrouhlík
skupina: 11-17 let:
·
1. Ondřej Skalický
·
2. Jaroslav Srazil ml.
·
3. Maxim Sroka
Putovní pohár starosty Běchovic si odnesl do prosince domů
Ondřej Skalický.
První místa si odnesla velký pohár, steelový terč a dobroty.
Druhá místa získala pohár, šipky a dobroty. Třetí místa si
odnesla pohár, pouzdro na šipky a dobroty.
Jako vždy děti dostaly během hry párek v rohlíku. Dále
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Foto : Alan Hejma, Jana Matušíková

Nejpodivnější jaro
Běchovických sršňů je za námi

SPORT
Dětský den na kolečkách

Foto (2x) : Alena Wudy

Dětský den na kolečkách se konal 3. 6. 2020 za finanční
podpory TJ Sokol Běchovice a grantu z MČ Praha Běchovice v nádherném areálu Na Korunce v Běchovicích II.
Děti na kolečkových bruslích za pomoci rodičů plnily úkoly
u 12 disciplín. Za splnění či snahu dostal každý samolepku
do připraveného a zataveného barevného soutěžního archu.
Při splnění všech úkolů si mohl každý vyzvednout v bistru
vybranou zmrzlinu a dostal dárky a sladkosti ke Dni dětí. Kdo
chtěl, tomu jsem podle jeho přání namalovala obličej. Počasí
nám přálo a i letos se akce vydařila.

Ivana Kafková

SUDOKU - řešení
Sudoku č. 1

V minulém čísle bylo mylně uvedeno, že autorem fotografií u bruslení je
Iva Kafková. Autorem fotografii byl Jan Jech. Tímto se mu omlouváme.
redakce

INZERCE

Sudoku č. 2

Nabízím externí vedení účetnictví,
daňové evidence, správa
personalistiky včetně zpracování mezd
pro s.r.o. i OSVČ.
Zpracování DPH, KH, SH, silniční daň
a ostatních daňových přiznání.
Komunikace se státními institucemi FÚ,
SP, ZP a ÚP.
Mám 20 let praxi s osobním přístupem.
Ceny jsou vždy, po dohodě.
Kontakt: 608 955 185,
mail: belivanucto@gmail.com

Z pozůstalosti prodám
starožitné hodiny, obrazy a porcelán.
Volejte na telefon: 604 433 420.
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KULTURA
Rozpis kulturně - společenských akcí červenec až září 2020

Všem čtenářům přejeme
pohodové léto a
zasloužený odpočinek o dovolené.
redakce

