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Základní škola přišla v průběhu letošního jara o střechu.
V úpravě „Cabrio“ vydrží zhruba do prázdnin.
Foto : Jan Jech
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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. 7 - 8 / 2021 je

18. 6. 2021
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

Milí Běchovičáci,
také se těšíte na dobu
porouškovou? Na dobu restaurační a koncertovou? Na dobu
divadelní a přátelskou?
Já strašně!
Za sebou máme rok a půl
neuvěřitelných změn, zvratů,
smutných lidských i profesních
příběhů i neuvěřitelných
báchorek a lží našich vrcholných
představitelů. Nic z toho si náš národ, stejně jako národy
okolo nás, nezasloužil. Téměř ze dne na den jsme přišli
o své svobody, jistoty a mnohdy i přátele a známé. Nic
pozitivního by si na uplynulé době člověk asi nevzal…
A přeci, jako určité memento toho v jak bezprecedentně
komfortní době žijeme, jsme tuhle zkoušku absolvovali.
Covid, tenhle čínský virus, není ještě zdaleka za námi.
Tahle nejdražší a nejkrutější zkušenost za posledních 50
let nám připomíná, jak strašně křehká je naše civilizace
a jak potřebné, ba přímo nezbytné, je mít ji postavenou
na kvalitních základech a hodnotách.
V dobách nejtěžších skvěle zafungovala nejprve lidská
soudržnost (to, když nebyly k sehnání roušky, které jsme
darovali Číně). Následně prošli krutou zkouškou naši
zdravotníci a armáda. Nelze zapomenou na práci hasičů
a policie. A vlastně všech, kteří se svou vůlí snažili
zachovat v provozu služby, bez kterých by se náš
společenský systém dozajista zhroutil. Dnes se dá říct, že
hlavně díky nim je světlo na konci tunelu již jasně zřetelné.
Obecná a široká proočkovanost nám pak může po delší
době slíbit vytouženou dovolenou v zahraničí, pohyb bez
respirátorů a děti ve škole.
Chyb, kterých se vláda naší republiky dopustila bylo moc.
Možná přespříliš. A téměř každá z nich byla korunována
nějakou lží. Byly to chyby fatální a nevratné, které stály
životy tisíce našich občanů.

Přál bych si proto, aby se rok 2021 stal rokem změny. Aby
se z covidové situace naše republika poučila a vyšla z ní
silnější. Aby lidé více poslouchali, co jim, kdo říká a kriticky
o tom přemýšleli. Aby naše připravenost na mimořádné
události byla o mnoho lepší a hlavně! abychom byli stále
schopni rozlišit pravdu od lži, dobro od zla a neskákali
na laciná pozlátka od prodavačů naděje.
Červen nám končívá v běžném školním roce
vysvědčením. Pro děti by mělo jít o jedinečnou
a spravedlivou zpětnou vazbu k tomu, jak za uplynulých
5 respektive 10 měsíců ve škole pracovaly. Ani
vysvědčení ale letos nebude spravedlivým a úplným
odrazem toho, jak jsou děti pracovité a kolik své energie
přenesly do vzdělání. Ti, co se poctivě učili proto nesmí
klesnout na mysli, a dál na sobě makat! A ti, co tomu letos
moc nedali musí vědět, že příští rok tomu už neutečou.
Dovolte mi tedy, na závěr mého slova, vyslovit malé přání.
Přál bych si, abychom se co nejdříve vrátili k našim
původním životům. Děti mohly chodit bez omezení
na kroužky, do školy, na sporty a za kamarády. Abychom
měli zpátky radost ze všedních věcí a přestali řešit, jestli
jsme si náhodou nezapomněli roušku, či hůře, abychom
se snad někde nenakazili obávaným virem z Číny.
Věřím, že to nejhorší jsme již překonali a těším se na nový
start naší společnosti do běžného života. Doufám, že to
bude brzy a s plnou parádou. Do té doby nám všem držím
palce, ať jsme zdraví a neopouští nás optimismus.
S přáním pohodového měsíce června

Ondřej Martan
Váš starosta

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

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
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RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 64. jednání dne 21.4. 2021 mimo jiné Rada
MČ projednala:

Na svém 66. jednání dne 5.5. 2021 mimo jiné Rada
MČ projednala:

ź výsledek hlasování o návrzích projektů k realizaci v rámci

ź návrh na souhlas s omezením provozu v době hlavních

participativního rozpočtu „NÁPAD PRO BĚCHOVICE“;
ź návrh na souhlas s objednáním rozšíření plochy tržního
místa na části pozemku parc. č. 727 k. ú. Běchovice;
ź návrh na souhlas s objednáním opravy propadlé zámkové
dlažby v ulici Travnatá;
ź návrh na objednání právního posouzení Výzvy k úhradě
bezdůvodného obohacení;
ź návrh na souhlas s doplněním zábradlí na chodník v ulici
Českobrodská před č. p. 53;
ź návrh na uzavírání smluv o výpůjčce a následném
darování kompostérů;
ź návrh na poskytnutí daru společnosti Zdravotní
klaun, o. p. s.;
ź návrh na zajištění správy Sportovního areálu Richtrova;
ź návrh na souhlas s osázením prostoru v okolí železniční
zastávky Praha – Běchovice střed – etapa 2.;
ź návrh Žádosti o změnu sekretáře příspěvkové organizace
hl. m. Prahy;
ź návrh na přeložení červené turistické trasy podél Rokytky;

Na svém 65. mimořádném jednání dne 26.4. 2021
mimo jiné Rada MČ projednala:

prázdnin v MŠ Čtyřlístek;
ź návrh na souhlas s uzavřením Smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s.;
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p.č.
1416, v k. ú. Praha – Běchovice;
ź návrh Rozpočtového opatření č. 7/21 – zvýšení rozpočtu –
účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
na demolici objektu č. p. 34;
ź návrh na seznam projektů Městské části Praha –
Běchovice podporující klimatický závazek;
ź návrh na souhlas s odkoupením garáže na pozemku parc.
č. 27 v k.ú. Běchovice;
ź návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků parc.č.
1276/1 a 1333 k. ú. Běchovice;
ź návrh na pořízení změn Územního plánu hl. m. Prahy;

Na svém 67. mimořádném jednání dne 12.5. 2021
mimo jiné Rada MČ projednala:
ź návrh na souhlas s opravou polní cesty na pozemku parc.

č. 1400/8 k.ú. Běchovice
ź návrh na zrušení a nové vyhlášení VZ s názvem

„Zastávka Běchovice-střed pro linky S49 a S71, DÚR+IČ“;

RNDr. Soňa Beroušková

ź návrh souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 k příkazní

tajemnice ÚMČ

smlouvě na administraci VZ „Zpracování PD – Zastávka
Běchovice-střed pro linky S49 a S71, DÚR+IČ“;
ź návrh na jmenování komisí pro otevírání nabídek
a pro hodnocení a posouzení nabídek pro VZ s názvem
„Zpracování PD – Zastávka Běchovice-střed pro linky S49
a S71, DÚR+IČ“;
ź návrh na likvidaci a vyřazení zničeného majetku;

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

Městská část Praha - Běchovice
vám oznamuje, že
15. jednání Zastupitelstva Městské části Praha - Běchovice
proběhne ve středu
16. června 2021 od 18 hodin
na ÚMČ Praha – Běchovice, Českobrodská 3, Praha 9
Program jednání bude oznámen na úřední desce Úřadu MČ.
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

Dovolte mi poděkovat všem, kdo nám pravidelně doplňují
knížky do knihobudek v naší městské části.

Čtenářům:
Použití knihobudky je zdarma. Není potřeba žádná registrace
nebo evidence, každý čtenář si může knihu půjčit, vzít si ji
domů nebo vyměnit v knihobudce za jinou. Knihy je možné
samozřejmě do kterékoli knihobudky věnovat. Přečtené
knihy je možné vracet do původní knihobudky nebo
přemisťovat do jiných knihobudek bez omezení. Děkujeme
za dodržovaní malých pravidel.

Užitečná aplikace
PRAHA SVÍTÍ
Milí přátelé, vážení občané,
velmi často se stává, že v ulicích či na propojovacích
chodnících přestane svítit veřejné osvětlení. Taková porucha
má nyní jednoduché řešení!
Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. začala
provozovat aplikaci pro chytré telefony s názvem Praha svítí.
V ní můžete velice jednoduše a intuitivně zapsat číslo lampy
a připojit fotografii nefunkčního, či jinak nevyhovujícího stavu
veřejného
osvětlení.
Věřím, že
aplikace bude
hojně využívána
a přinese
zlepšení do
komunikace
mezi městem
a občany.
Vše se podává
anonymně.

Ondřej Martan
starosta MČ

Šárka Hudečková
Úřad MČ

Štěpkujeme
Jarní prořezy dřevin skončily již téměř před měsícem.
Pořezané větve jsou výborným materiálem pro další využití –
štěpkování.
Tomáš Hrubý a Libor Vlk se nezastavili, štěpkovali jak
o závod. Žádná štěpka při tom nepřijde na zmar. Všechna
bude využita jako mulč k nově vysazeným stromům.

Ondřej Martan
starosta MČ
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Foto (3x): Petr Vich

Velké poděkování

OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V BĚCHOVICÍCH
Milí Běchovičáci,

Foto (2x): Archiv MČ

provedli jsme instalaci dočasného opatření
pro omezení kritizovaného průjezdu nedočkavců,
objíždějících kolonu v ulici Do Říčan. Pamětníci si jistě
vzpomenou na původní podobné opatření, kdy na rohu ulice
K železnici a Otakara Vrby byly napevno betonové sloupky.
Pokud se toto dočasné opatření projeví jako funkční, jsme
připraveni ho projednat a nechat instalovat nastálo
(vč. zjednosměrnění ulice Do Dubče - s omezením vjezdu
od Korunky k nádraží).
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při jízdě autem.

Ondřej Martan
starosta

Foto (3x): Jan Jech

Kladení věnců dne 5. května 2021
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KULTURA V BĚCHOVICÍCH
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MŠ

Zdravá svačinka
v Mateřské škole Čtyřlístek
Ve čtvrtek a v pátek 6.5. a 7.5.2021 dopoledne navštívili naši
školku kuchaři Matěj a Tomáš v rámci akce „Zdravá svačinka
hrou“. Děti se dozvěděly, jak se pomazánka ke svačině
připravuje, jaké suroviny se do ní dávají a jakou technikunapř. mixér můžeme při vaření používat. Poznávaly
podle čichu různé zdravé potraviny – česnek, brokolici, řepu,
křen, papriku a různé druhy koření. Ve skupinách děti
mixovaly 5 druhů pomazánek: řepovou, špenátovou,
hráškovou, z pečených paprik a brokolicovou. Děti to moc
bavilo! Nejvíc jim chutnala špenátová a řepová pomazánka.
Projekt se konal ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

Natálka Tarasenko

Foto (3x): Archiv MŠ

paní učitelka MŠ
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KNIHOVNA
E-knihy v naší knihovně

Milí čtenáři,
v květnu byly do našeho on-line katalogu implementovány
e-knihy, které nabízí Městská knihovna v Praze.
V nabídce je téměř 2 400 knih, jejichž digitalizaci pro své
čtenáře městská knihovna již několik let zajišťuje.
Jak to funguje?
Při vyhledávání v našem katalogu (https://katalog.knihovnabechovice.cz) najde vyhledávač spolu s tradičním tištěným
titulem i e-knihu. Tu pak můžete stáhnout nebo číst on-line
v prohlížeči. Pro stahování je třeba vybrat formát vhodný
pro vaše čtecí zařízení. K dispozici bývá formát EPUB
pro většinu čteček, chráněný formát PRC pro Kindle a formát
PDF.
Jaké e-knihy jsou k dispozici?
Můžete si vybrat v první řadě díla, která již nepodléhají
autorskému zákonu, tedy díla autorů, od jejichž úmrtí
uplynulo 70 let. Sem patří autoři 19. století, počátku 20. století
a starší, například Božena Němcová, Alois Jirásek, Jiří
Wolker, Jaroslav Havlíček, Karel Poláček, bratři Čapkové
a další. Dále jsou k dispozici knihy mladších, i stále žijících
autorů (nebo jejich dědiců), kteří dali souhlas k tomuto
způsobu zpřístupnění jejich díla, nebo jsou tato díla přístupná
v rámci licencí Creative Commons. Sem patří například Ota
Pavel, Bohumil Hrabal, Josef Kainar, Pavel Šrut, Josef
Škvorecký, Rudolf Čechura, Ivan Klíma, Pavel Kohout, Miloš
Urban nebo Irena Dousková.
Věřím, že možnost stahování e-knih přímo z našeho katalogu
bude pro vás vítaným obohacením služeb naší knihovny.

Ing. Hana Santolíková,
knihovnice
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Foto : Archiv SDH

SDH PRAHA - BĚCHOVICE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE

červnový příspěvek věnuji našim
pečovatelkám, které tvoří srdce
organizace a bez nichž bychom
nemohli fungovat.
Oficiálně se pečovatelé
a pečovatelky označují jako
pracovníci v sociálních službách.
Jejich práce a osobnost je
naprostým základem, ačkoli je
často veřejností dehonestována, upozaděna, nedoceněna.
Mluvím zde o celkovém povědomí profesionálního
pečovatelství. Být pracovníkem v sociálních službách
znamená mít vysokou odbornou kvalifikaci, neustále se
vzdělávat k tématu stáří, umět pracovat s psychickou,
fyzickou a spirituální složkou člověka, znát a umět rozeznat
potřeby druhého člověka, mít pozorovací a komunikační
schopnosti, mít odolnost pracovat ve dvanáctihodinových
službách denních i nočních. Výčet vlastností a schopností
pečovatelek je velmi rozsáhlý. Pečovatelka musí umět
zachovat klid ve vypjatých a krizových situacích, být vždy
spolehlivá, vlídná, empatická a usměvavá. Také je třeba, aby
byla pečovatelka zdatnou zapisovatelkou, musí umět dobře
předávat informace a hodnotit situace, zachytit a všímat si
změn u klientů. Naprostou nezbytností je umění držet
s klientem tempo, a hlavně respektovat člověka takového,
jaký je. V klidu klienta doprovodit na lavičku, strávit více času
v koupelně, aby třeba sám použil žínku. Velká část populace
se může domnívat, že pečovatelství je jen o zajištění
fyziologických potřeb člověka. Uspokojení základních potřeb
je pouze zlomek celé práce. Pečující personál je mnohdy
u klíčových životních situací klienta. Starší generace sdílí
s našimi pečovatelkami zármutek, strach, hněv, řeší rodinné
záležitosti. Na druhou stranu se ale také klienti dělí o radosti
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každodenního života. Pro klienty může být také velmi
náročné pustit pečovatelku do svého soukromí, do intimní
zóny, do domácnosti. Toto vše musí pečovatelka zvládnout
a umět přirozeně překlenout a respektovat ostych
a zachování soukromí. Myslím, že z výše uvedeného nemá
takovéto schopnosti žádný populární a obdivovaný
superhrdina.
Není tedy na čase dívat se na pečovatele a pečovatelky jiným
úhlem pohledu?
Milé kolegyně, děkujeme Vám za vaší práci, moc si vás
vážíme.

Martina Rafačová
sociální pracovnice
tel.: 775 997 853, martina@cssb.cz

Foto : Archiv CSSB

Vážení čtenáři,

INZERCE - COVID

Zahrajeme vám na oslavách,
rautech, svatbách,zahradních slavnostech, koncertech aj.
Trio Hrajeto - housle, harmonika, basa www.hrajeto.webnode.cz
Cimbálová muzika - cimbál, housle, basa, viola www.pernica.unas.cz
L.Vojta, e-mail : L.vojta@volny.cz,
tel.:604 960 676
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INZERCE

SUDOKU
Sudoku č. 1

ZDE BY MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT
Velikost 1/16 A4
Cena 240,- Kč (včetně DPH)

Sudoku č. 2
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SPORT
Běchovičtí sršni
se připravují na příští sezónu!
Naše fotbalová radost pokračuje! Soutěže všech
amatérských, tedy i dětských a dorosteneckých kategorií, se
sice letos nedohrají, alespoň ale trénujeme. Už od půlky
dubna a s nadšením všech! Počínaje školičkou, přes
přípravky, žáky, dorostence a trenéry konče. Nic nedělat, to
není nic pro nás! Tréninky jsou v plném proudu a trenéři
jednotlivých kategorií domlouvají alespoň přátelské zápasy
a turnaje. Přes prakticky roční pauzu není pochyb –
Běchovičtí sršni žijí!!!
Za chvíli se rozjedeme na prázdniny a znovu se do toho
opřeme na srpnovém soustředění.
Opět v Nepřívěci u Sobotky. A pak začnou opravdové, ostré
zápasy!
Každého kluka nebo dívku, kteří se k nám chtějí přidat,
vítáme! Rodiče nových Sršňů najdou potřebné kontakty
na našich stránkách www.bechovictisrsni.cz v sekci NÁBOR.
.

Foto (3x) : Archiv Sršni

Alan Hejma
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SPORT
Čarobruslení
Hurááá, už můžeme bruslit! Pípaly mi smsky, od dětí z oddílu
bruslení. A tak jsme se 14. dubna prvně sešli a zabruslili si.
Nejdříve lehce, protože jsme se zasmáli tomu, jak jsme skoro
všichni krásně nějaké to kilčo přibrali. Ale to zkusíme touto
naší aktivitou 2x do týdne rozpohybovat. Když to půjde,
v pátek dáme běhy, naší Bečvářskou a zpět do Běchovic.
Děti mi říkaly, že jsou smutné kvůli tomu, že nejsou
„čarodejnice”. A tak mě napadlo, že jim připravím akci
Čarobruslení a vyšlo nám to akorát na 30. dubna. Domluvili
jsme se tedy, že kdo bude chtít, čarodejnicky se oblékne
a dáme si průlety na bruslích. Zatancovali jsme si na bruslích
na písničku Jerusalema. A měli jsme výborné grilované
kukuřice, které připravil tatínek Kuba Hozman, párky ohřála
a nandala pro všechny děti s kečupem a hořcicí maminka
Martina Osvaldová. Papírové tácky zajistila maminka Lucka
Kubátová. Akce se moc povedla. Počasí bylo vysněné,
sluníčko pálilo do 18 hodin večer. Akci nafotil Jan Jech a jeho
záběry je možné si prohlédnout na stránkách ve fotogalerii
Života Běchovic. Další krásné fotozáběry čarodejnic
a černokněžníků zachytil tatínek Petr Vich.
Děkuji všem rodičům za přípravu čarodejnického oblečení
dětí a organizaci, tak abychom vše zvládli v době CV
opatření.

Foto (6x) : Petr Vich

Ivana Kafková
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SPORT
Velikonoce v pohybu
Na rozptýlení dětí i rodičů z MŠ Čtyřlístek byla na dlouhý
velikonoční víkend připravena zajímavá hra, která začínala
na Velký pátek.
Děti se těšily na úkoly, které byly připraveny po celých
Běchovicích. Start byl u Památníku Mistra Jana Husa, kde
předškoláci počítali postavy na pomníku a my dospělí jsme se
snažili vzpomenout si na bývalé ředitele školy. Kdo by řekl, že
jich za téměř 120 let bylo již sedmnáct. Mnohým se vybavil
první řídící učitel Václav Holub, který učil nejstarší obyvatele
Běchovic. My mladší jsme si vzpomněli z vypravování rodičů
na pány Podzimka, Renčína, Sokola a samozřejmě
současného pana ředitele Jaroslava Svátka.
Další úkol je na břehu Jalůvky. Za pomocí rodičů
a připraveného nožíku vyrábíme lodičku a posíláme ji
po proudu Rokytky. Oříškem je najít loupežnický poklad
na pískové pláži u sokolovny. Odměnou nám je keramická
beruška z dílny paní učitelky. U Pomníku padlých se
pokloníme památce zesnulých při počítání jejich jmen
a zamíříme k Památníku 17. listopadu. V nedaleké
knihobudce objevujeme strašidelný příběh, za jehož druhou
částí se vypravíme do knihobudky u nádraží.
Cestou se ještě stačíme podepsat na tabuli u družinového
hřiště, spočítat garáže u hasičské zbrojnice a zopakovat si
čísla na hasiče, policii a záchranku. Než opustíme centrum

obce, zastavíme se u spřežení na dvoře Staré pošty
a najdeme tajný úkol v hmyzím hotelu u školky. Na naší
dobrodružné cestě se zastavíme u Památníku běžců
a památného patníku s číslem 13, odkud se letos poběží již
po 125. nejstarší běžecký závod.
Odpočineme si na hřišti u v Kuťatech, kde prozkoumáme
duhový kopec a podél Běchovického potoka se vydáváme
k nádraží. Cestou si přečteme druhou část příběhu a jdeme
hledat mateřskou školu, která má stejný název jako naše
třída – Beruška. Kdo měl štěstí a vyrazil na hru v pátek, mohl
si pohrát na sluníčku, ostatní pokračují dál, aby unikli dešti
a větru. Naše bojovka se blíží do finále. Procházíme ulicemi
Běchovic II a rodiče cestou přemýšlí o roku založení naší
obce. Na konci cesty nás čeká bedna plná pokladů, kde si
děti mohou vybrat velikonoční vajíčka a další pěkné odměny.
Byla to skvělá zábava pro děti i dospělé a parádní procházka.
Tímto děkujeme paní učitelce Dáše Hlavové za realizaci
a doufáme, že se z toho stane velikonoční tradice.

Martina Stejskalová

SUDOKU

Foto : Jan Jech

Sudoku č. 1

Sudoku č. 2
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