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Zpravodaj MČ Praha - Běchovice

Psí hřiště v Běchovicích otevřeno.
více na str.8

Foto: Petr Vich
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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. 6/2021 je

15.5.2021
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 MÍSTOSTAROSTY

Milí Běchovičáci.
Letošní jaro je velmi ostýchavé. Teplotně podprůměrné,
ale při procházkách naší obcí
je vidět, že už sem tam něco
kvete.
V záhoncích u Českobrodské
ulice máme spoustu tulipánů
a jak trochu zasvítí sluníčko, vše začíná hrát barvami.
Určitě doporučuji projít se na meandry u Lítožnice. Zcela
běžně tam zahlédnete ledňáčky a i tam už pár keřů
nasadilo na květ.
Doufejme, že se v příštích týdnech jaro rozjede naplno
a že se konečně dočkáme i teplejšího počasí.
V této kovidové době, která je pro nás všechny velmi
složitá a je už nepříjemně dlouhá, je venkovní procházka,
či sport jediným vyžitím, které můžeme provádět.
Díky této pandemii se bohužel i u nás zastavil veškerý
kulturní život. Myslím, že to každý na sobě už trochu
pociťuje.
V Běchovicích jsme byli zvyklí na spoustu akcí, při kterých
jsme se potkávali, popovídali si. S našimi seniory jsme už
dlouho nebyli na žádném výletě, ale mohu vás ujistit, že
jsme ve střehu a jakmile se situace zlepší a vláda
rozvolní, rozjedeme to s plnou parádou.
Na léto připravujeme naše tradiční letní kina a na konec
srpna parádní akci Svátek sousedů. Jsme v jednání se
slovenskou skupinou No Name, Kapitánem Demo
a Michalem Nesvadbou.

Tak doufejme, že se naší vládě konečně podaří rozjet
očkování ve svižnějším tempu a že se z Koronaviru stane
opravdu jen „chřipka”.
Co se týká aktuálního dění u nás v obci, tak asi na první
pohled vidíte velké stavební práce na naší škole.
Jak určitě víte, zvedáme jí takzvaně o “štok”, tak abychom
rozšířili její kapacitu. Dominantou je pak velký jeřáb, který
se stáčí po větru a je viditelný opravdu z velké dálky.
Práce na ní zatím probíhají bez větších problémů
a stavební firma je samozřejmě připravena v součinnosti
s námi a vedením školy na situaci, kdy se děti vrátí do
školy k normální výuce.
Otevřeli jsme i nové psí hřiště u rybníčku za hasičárnou,
kde se svými pejsky můžete vyřádit v agility dovednostech. Ostatně více se toho o něm dočtete na str.8.
Jsem také rád, že se nám povedlo nainstalovat nové
zábradlí k chodníku u vlakové zastávky Praha Běchovice střed z příjezdové strany z Prahy.
Chodník je tam velmi z kopce a v zimě se tam nebylo čeho
chytit.
Na příští zimu jsme tedy připraveni.
Na závěr mi dovolte, abych Vám za celé vedení naší
městské části popřál krásné jarní dny a nám všem, ať už
se dostaneme do normálnějšího života.

Petr Vich,
místostarosta

RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 62. jednání dne 24. 3. 2021 mimo jiné Rada
MČ projednala:

ź návrh na souhlas se studií na revitalizaci a úpravu

arboreta v Parku Běchovice 2006;
ź návrh na souhlas se zapojením Základní školy Praha –

Běchovice do dotačního programu MŠMT;
ź návrh na revokaci usnesení č. 4/061/21 - udělení

souhlasu s uzavřením nájemních smluv na uvolněné byty
v objektu čp. 564 a čp. 557, ve svěřené správě Sociálních
služeb Běchovice z.ú.;
ź návrh na schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o vzájemné
spolupráci;
ź návrh na uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám s PRE
distribuce, a.s. - Náměstí Běchovice;
ź návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu části
nemovitosti mezi Základní školou Praha – Běchovice
a společností Vodafone Czech Republic a.s.;
ź návrh na souhlas s rekonstrukcí rodinného domu
Antonína Hodného č.p. 133;

ź návrh na schválení výběru dodavatele pro VZMR

s názvem „Výtah do ZŠ – vstupní hala“;
ź návrh Rozpočtového opatření č. 6/21 - ponechání

nevyčerpaných finančních prostředků z dotací
poskytnutých MČ v roce 2020, 2019 a v předchozích
letech;
ź návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Projektová
dokumentace – Rekonstrukce sportovní haly Richtrova“;
ź návrh na revokaci usnesení č. 5/058/21 a souhlas
s návrhem Smlouvy o spolupráci s investorem
v upraveném znění;
Pokračování na str. 4
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RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Pokračování ze str. 3

Na svém 63. jednání dne 7.4. 2021 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź návrh na složení povodňové komise MČ Praha –

Běchovice – revokace usnesení Rady MČ Praha –
Běchovice číslo 7/008/19;
ź návrh na schválení zhotovitele přívodu el. energie
pro tržiště Českobrodská;
ź návrh na aktualizaci pojištění majetku MČ Praha –
Běchovice.;
ź návrh předkupního práva ke stavbě – garáže;
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku p.č.
565, v k.ú. Praha – Běchovice – revokace;
ź návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce garáže v č.p. 536,
v k.ú. Praha – Běchovice.;
ź návrh na souhlas s náhradní výsadbou stromů v k.ú.
Běchovice;
ź návrh na souhlas s převzetím majetku po zemřelém Janu
Lamačovi, kterému MČ Praha – Běchovice vypravila
sociální pohřeb“;

ź návrh na souhlas s udělením výjimky z místní úpravy

provozu na pozemních komunikacích;
ź návrh na schválení dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

„Stavební úpravy a nástavba ZŠ Běchovice“;
ź návrh na schválení výběru dodavatele pro VZMR

s názvem „PD – Komunitní centrum Stará pošta
Běchovice“;
ź návrh na souhlas s odkoupením garáže na pozemku
parc.č. 32 k.ú. Běchovice;
ź návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha –
Běchovice dne 21.4.2021;
ź návrh na jmenování komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro VZ s názvem „Zastávka
Běchovice-střed pro linky S49 a S71, DÚR + IČ“.

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

!!!POZOR ZMĚNA!!!
Úřední hodiny ÚMČ od 1.5.2021
ÚMČ Praha - Běchovice
.........................................................................................

Českobrodská 3
190 11 Praha 9

Úřední hodiny:

.........................................................................................

Pondělí 8-12 13-17

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

Středa

Pietní akty
k uctění památky památky obětí válek
(kladení věnců)
proběhnou
dne 5. května 2021
v Běchovicích 1 v 9:30 hodin
v Běchovicích 2 v 9:45 hodin.
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8-12 13-18

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

OČKOVÁNÍ COVID
Všichni zájemci o očkování proti onemocnění COVID
vakcínou ASTRA ZENECA

se můžou hlásit na tel. č. ordinace - 281 930 867.
Očkování bude probíhat postupně podle určených
věkových kategorii a dle dodávky vakcín.
MUDr. Zemanová Viera
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NOVINKY V BĚCHOVICÍCH
Nové psí hřiště otevřeno
Milí přátelé, drazí pejskaři,
dne 31.3. 2021 bylo otevřeno nové psí hřiště v Běchovicích. Spolu s Petrem Vichem, Jirkou Klůnou a jeho fenkou
Arwen, Miroslavem Säcklem a Jitkou Ryšavou jsme, tak trošku na tajňačku, slavnostně přestříhli pásku a oficiálně
hřiště odemkli. Stejně jako u jakéhokoliv jiného hřiště pro děti bude i u tohoto psího plácku záviset na návštěvnících, jak
dlouho bude vypadat k světu a upraveně.Hřiště najdete u hasičské zbrojnice za rybníkem.
Přejeme všem návštěvníkům spoustu zábavy!

Ondřej Martan

Foto : (2x) Petr Vich

starosta
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NOVINKY V BĚCHOVICÍCH
Vlakem z Vršovic do Běchovic
za 23 minut
Do konce roku 2024 se svezeme úplně novou vlakovou
linkou S61, díky které se po kolejích dostaneme z Vršovic
do Běchovic za úžasných 23 minut. Pro tuto linku už máme
ve Vršovicích hotové čtvrté nástupiště, odkud vlak projede
stanicemi Eden, Zahradní město a podél trasy projektujeme
čtyři nové stanice Depo Hostivař, Jiráskova čtvrť, Jahodnice
a Hostavice.
Celý projekt se snažíme rychle posouvat. Proto jsme dnes
na Radě odhlasovali vypsání soutěže na dopravce, ať
předejdeme zbytečným prostojům, a během tří let máme vše
připravené. Moderní metropole musí železniční příměstskou
dopravu rozvíjet, co to jen jde, protože nabízí spolehlivý
a komfortní způsob, jak se pohybovat po městě a v přilehlém
regionu.
A ruku na srdce, kdo nerad jezdí vlakem?
Už nyní železnice ukazuje, že dokáže být nejrychlejším
dopravním prostředkem i při cestách Prahou. Za posledních
deset let se počet cestujících ve vlacích zdvojnásobil. Aby
tento příznivý trend pokračoval i nadále, musíme nabídnout
kratší intervaly, pohodlnější vlaky, ale i nové vlakové

zastávky. Proto nekončíme jen u linky S61. Plánujeme i linku
S71 z Běchovic přes Kačerov do Radotína. Na fotce můžete
vidět, jak pokračují práce v budoucí železniční stanici Praha –
Zahradní město.

Pozn. redakce
Článek převzat z fcb
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NOVINKY V BĚCHOVICÍCH
Praha chystá soutěž na dopravce
7 nových elektrických jednotek
pro městské železniční linky S49 a S61
K první městské železniční lince S49 přibude další vlaková
linka S61, která rychle propojí jednotlivé čtvrti po obvodu
centrální Prahy bez nutnosti cestovat přes centrum města
a povede z Vršovic přes Zahradní Město, stanici metra Depo
Hostivař a tři další nové zastávky na Praze 14 do Běchovic.
Aby bylo vše připraveno na spuštění nové linky S61 v roce
2024 po dokončení nových vlakových zastávek, bude Praha
již nyní soutěžit provozovatele sedmi nových elektrických
vlakových jednotek pro linky S49 a S61. Na lince S49 tak
dojezdí současné nevyhovující motorové vlaky.
Záměr na rychlé propojení okrajových částí Prahy kolejovou
dopravou je tu už od roku 2002. V roce 2004 vyjela první
městská železniční linka S41 mezi Libní a Roztoky, která se
postupně prodloužila až do Hostivaře a díky tomu změnila
označení na S49. Od prosince 2020 je v provozu nová
vlaková zastávka Praha-Eden, v září 2021 bude
zprovozněna sousední zastávka Praha-Zahradní Město.
„Městská železnice má v Praze stále co dohánět.
Každopádně nevyužitý potenciál doháníme mílovými kroky.
Pro potřeby nové linky S61, která propojí Vršovice
s Běchovicemi za rekordních 23 minut, je ve Vršovicích již
dokončeno nové 4. nástupiště a vzniknou čtyři zcela nové
zastávky Depo Hostivař, Kyje-Jiráskova čtvrť, Jahodnice
a Hostavice, jejich dokončení je plánováno do roku 2024
a projektují se z dotace hlavního města. Výstavbu 4.
nástupiště ve Vršovicích také spolufinancovala Praha,“
uvádí náměstek pražského primátora a radní pro oblast
dopravy Adam Scheinherr.
Dokončení nových zastávek je plánováno do roku 2024.
Do té doby bude zároveň nutné vybavit vlaky novým
evropským zabezpečovacím systémem ETCS. A právě

do roku 2024 je tedy nutné pořídit nové elektrické vlakové
jednotky, které zajistí provoz jak nové linky S61, tak i nahradí
stávající nevyhovující motorové vlaky na lince S49, která už
je nyní celá vedena pod trolejemi. Jen kvůli nedostatku
vhodných vozidel byla tato linka v roce 2019 dočasně
svěřena do péče dopravce Arriva Vlaky.
„Nové elektrické vlaky splní nejmodernější požadavky
na rychlé a pohodlné cestování po metropoli. Už nyní
železnice ukazuje, že dokáže být nejrychlejším dopravním
prostředkem i při cestách v rámci Prahy. Za posledních deset
let se počet cestujících ve vlacích zdvojnásobil. Aby tento
příznivý trend pokračoval i nadále, je potřeba nabídnout ještě
kratší intervaly, pohodlnější vlaky, ale i nové vlakové
zastávky. A neskončí to jen u linky S61, v delším časovém
horizontu je nová linka S71 z Běchovic přes Kačerov
do Radotína,“ shrnuje dále Adam Scheinherr.
Praha tedy musí již v letošním roce vypsat výběrové řízení
na nového dopravce linek S49 a S61 s podmínkou
provozování nových nízkopodlažních elektrických jednotek
s kapacitou cca 240 cestujících po dobu 15 let. „Obě městské
vlakové linky budou jezdit prozatím v intervalu 30 minut
ve všední dny a 60 minut o víkendech. Ve výhledu je pak
možné v rámci obcí rozšíření provozu, zkrácení intervalů
i prodloužení obou linek. Linka S49 by mohla jezdit až
do Říčan a linka S61 až na Smíchov a na druhé straně až
do Úval. Zahájení provozu na třetí navrhované lince S71 je
vázáno na rozšíření počtu kolejí mezi Branickým mostem
a Krčí a předpokládá se až v delším časovém horizontu
po roce 2025,“ nastiňuje další možný rozvoj pražské
železnice ředitel ROPID Petr Tomčík. Předpokládaná roční
hodnota zakázky na provoz linek S49 a S61 v základní verzi
(bez opcí) je cca 250 mil. Kč.

Tisková zpráva HMP

SUDOKU

Sudoku č. 1
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Sudoku č. 2

OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V BĚCHOVICÍCH

Foto : (2x) Petr Vich

Budova prvního stupně ZŠ
ztratila střechu
a v květnu ji čeká přístavba dvou nových pater.

Nový pavilon MŠ Čtyřlístek získal svou finální podobu.
V průběhu měsíce května
bude na fasádu doplněna grafická výzdoba.
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OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V BĚCHOVICÍCH
Dubnové počasí je jako na houpačce.

Přesně na Velikonoce se narodila dvě krásná jehňátka.

Foto : (2x) Archiv MŠ, (5x) Jan Jech

Práce na škole pokračovaly i přes svátky.

Psí plácek je pravidelně využíván.

Na RC letiště to láká modeláře každý slunný den.

Bojovka – Na trase bojovky si děti připomněly cvrnkání kuliček
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Bojovka – jedna z mnoha
vyrobených lodiček

SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE

měsíc duben byl pro nás obdobím velké
solidarity a respektu. Velmi oceňujeme,
že si i v této době si mnozí najdou
prostor na to, aby se nezištně věnovali
druhým. Pan Martin Olejník z Běchovic
(www.oakendesign.cz ) se v zimě
rozhodl, že nám vyrobí vysoké truhlíky,
o které budou pečovat obyvatelé DPS. Před Velikonoci u nás
zastavila dodávka a truhlíky byly na světě. Z peněz, které
byly ponechány v dárcovském fondu
a původně měly sloužit právě na nákup
truhlíků, zakoupila paní Martina
Míková keramzit a substrát.
A abychom žili ještě více s přírodou,
z peněz od vánočních dárců jsme
pořídili také zásobník na dešťovou
vodu. A víte co? To ještě není všechno.
Od dárkyně, která si nepřála být
zmíněna, dostali naši pěstitelé
zahradnickou výbavu. Lopatky,
rukavice, konve, motyčky, hrábě,

kyblíky. Nevýslovně děkujeme za vše, co jsme díky vám
a spolu s vámi mohli dopřát starší generaci.
A protože i my chceme přispět a nejen přijímat, rozhodli jsme
se zapojit do potravinové sbírky pro lidi v tísni, kterým
pomáhá organizace Neposeda (www.neposeda.org ).
Na konci března byla jejich potravinová banka zcela prázdná,
a tak jsme se společně s vámi rozhodli bleskově
zprostředkovat nákupy trvanlivých potravin. Zapojili se
občané Běchovic, obyvatelé DPS a pracovníci Sociálních
služeb Běchovice – ti všichni donesli jídlo a hygienické
potřeby. Pomoci bylo tolik, že ředitelka Neposedy paní Jana
Hamplová musela přijet s autem dvakrát. Dovezené dary
pracovníci Neposedy ihned předali lidem v sociální a finanční
nouzi. Vyřizuji obrovské poděkování.
Článek zakončuji všeříkajícím citátem: „Samou přirozeností
laskavosti je šířit se. Budeš-li laskavý k druhým, budou dnes
laskaví k tobě a zítra k někomu jinému“.
S pozdravem a přáním všeho dobrého

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

Foto : (3x) Archiv CSSB

Vážení čtenáři,

Osázené truhlíky vyrobené panem Olejníkem.

Ředitelka Neposedy Mgr. Jana Hamplová
přebírá potravinovou sbírku.
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KNIHOVNA

Milí čtenáři,
od května již otevíráme běžný provoz knihovny, po čtyřech
měsících trvání výdejního okénka. I nadále budou platit
základní protiepidemická pravidla: nošení respirátoru,
povinná dezinfekce rukou u vstupu, dodržování
dvoumetrových rozestupů a omezení maximálního počtu
návštěvníků na 5 osob. Prosím, abyste již reagovali
na upomínky, během května ještě nebudu vybírat poplatky
za pozdní vrácení. Toto odpuštění poplatků mohou využít
i čtenáři, kteří dluží knihy daleko delší dobu, než je doba
současné pandemie, obzvlášť žádám o vrácení knih paní PP
a paní NM, které mají vypůjčené knihy několik let.
Během uplynulých měsíců byl fond naší knihovny doplněn
o řadu nových knih. Dnes zmíním knihy oblíbených autorů
a pokračování sérií. Z detektivního žánru sem patří například
Tichá smrt od Petera Maye, Sára a Klubko zmijí od Dominika
Dána, Bretaňský odkaz, Bretaňský příliv a Bretaňské světlo
z cyklu detektivek s komisařem Dupinem od Jean-Luc
Bannaleca a Krize od Felixe Francise.
Historické romány zastupuje například nový román o Janu
Lucemburském Až na vrchol od Jiřího Hanibala, závěr
sklářské tetralogie Vlastimila Vondrušky Křišťálový klíč –
Hejnické pastorále a nový román Kena Folletta Večer a jitro,
který předchází jeho historické trilogii Pilíře země.
Z dalších knih oblíbených autorů stojí za zmínku třetí díl série
Kavárna u Anděla Anne Jacobsové Dcery naděje,
pokračování románu Vinařství od Marie Lacrossové, další
kniha povídek Zdeňka Svěráka Povídky a jedna báseň,
novinka Aleny Mornštajnové Listopád a také nová knížka
humorných příběhů pro děti Něfo od Davida Walliamse.

Hana Santolíková,
knihovnice
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SDH PRAHA - BĚCHOVICE

11. dubna v ranních hodinách byla
vyslána k požáru opuštěné budovy.

6. dubna byla Jednotka Sboru dobrovolných hasičů vyslána k požáru lesa.
Díky dobré spolupráci s ostatními jednotkami se podařilo dostat požár
rychle pod kontrolu a zabránit dalšímu šíření.
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Foto (2x) : Archiv SDH Praha - Běchovice

Kde a jak hasiči pomáhali?

SPORT
Běchovičtí sršni
začali v půli dubna s tréninky
Konečně! Půlka dubna přinesla to, na co jsme čekali celé
měsíce coronaviru…
Vláda konečně umožnila organizovaným sportovním klubům
trénovat na hřišti. Tedy i nám Běchovickým sršňům.
Maximálně ve 12 hráčích rozdělených do prostorově
vzdálených dvojic, ale začali jsme se zase hýbat! Pravdou je,
že trenéři měli jisté obavy, kolik kluků a holek na první tréninky
po pauze přijde. Nakonec se ale ukázalo, že obavy to byly
naprosto zbytečné. Trávník se zase začal hemžit Sršni…
V době uzávěrky tohoto čísla Života Běchovic nebylo jisté,
jestli se ještě něco nezmění. Ale – tréninky se rozjely! Teď
ještě nějaké ty zápasy, kdyby byly…

Foto (3x) : Alan Hejma

Samozřejmě trvá naše výzva všem dětem z Běchovic i okolí –
vítáme každého nového Sršně! Potřebné kontakty jsou
na našich stránkách www.bechovictisrsni.cz v sekci NÁBOR.

Alan Hejma
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INFORMACE PRO OBČANY
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INZERCE

SUDOKU
Sudoku č. 1

Sudoku č. 2

INZERCE
Zájemci o inzerci ve zpravodaji „Život Běchovic“, mohou dle ceníku inzerce
Vyplnit formulář: „Objednávka inzerce“
na www.praha-bechovice.cz a zaslat ho na adresu: zivotbechovic@seznam.cz
INZERCE
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Městská část Praha – Běchovice
v rámci podpory omezení z důvodu epidemie covid-19
poskytne místním podnikatelům a živnostníkům, kteří mají sídlo
nebo provozovnu v Běchovicích
ZDARMA INZERCI
pro 1 inzerát ve zpravodaji o velikosti 1/8 A4,
a to v období květen – červen 2021.
Vaše podklady zasílejte na:
zivotbechovic@seznam.cz, označené: „Covid-19“.

