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Slovo starosty
Zastupitelstvo, Rada, Úřad MČ
Ohlédnutí za děním v Běchovicích
Novinky v Běchovicích
MŠ a ZŠ
Sociální služby Běchovice
Kultura
Sport
Sudoku
Poděkování od oslavenců

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. 10 / 2020 je

15. 9. 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
Milí Běchovičáci,
tak se nám vrací život opět do starých kolejí. Děti se
nemohou dočkat školních lavic, rodiče ostatně také, a ti,
co snad ještě děti nemají, anebo je již vyvedli z hnízda,
budou dělat to, co každý všední den. Datum 1. 9. 2020
nepoznáte přitom jen podle dětí zasedlých v lavicích
našich škol. Dalším neklamným znamením onoho data
jsou i nové povinnosti v nošení roušek na místech,
na kterých se již několik týdnů nosit nemusely.
Od prvního září se tak, bez roušky na ústech, nesvezete
městskou hromadnou dopravou, nezajdete si k lékaři,
anebo třeba na úřad. Také děti budou muset myslet
na roušky a brát si je s sebou do školy. Ve třídě a v jídelně ji
mít nemusí. Všude jinde ano.
Ačkoli se nařízení může zdát srozumitelné a nad slunce
jasnější, nejsem z něj příliš moudrý. To, co mi dělá vrásky
na čele a nutí mě zvedat obočí výše než kdy před tím,
jsou, dle mého názoru, opatření postrádající smysl
a jdoucí proti sobě. Když totiž nebudu muset nosit roušku
například při nakupování, sportování a ve službách, proč
si ji mám brát do autobusu, na úřad a do školy?
Nesrozumitelná mi přijde představa, že někde se
koronavir šířit může a jinde jako by ne. Někde se šíří
dokonce jen od určitých hodin a do té doby ne.
Celý balík nových opatření, přijatý vládou a vydaný
ministerstvem zdravotnictví, tak postrádá základní smysl
ochrany obyvatelstva. Buď bychom měli chodit
v rouškách všude a měla by být také prokázána jejich
účinnost, nebo je pak zrušme zcela, a vydejme se tzv.
Švédskou cestou.
Výše uvedená opatření vedou k jedinému výsledku.
Občan ztrácí důvěru v opatření přijatá politiky. Jsou
vlastně nakonec více k smíchu, než aby pomáhala.
Ve víru informací, které nás obklopují, se pak ztratí i ten
nejzkušenější. Po půlroce nošení/nenošení roušek tak

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

vlastně nevíme, jestli roušky
fungují, jestli je vir
nebezpečnější než chřipka
a jestli si z nás vlastně aparát
Andreje Babiše tak trochu
nestřílí.
Do doby, než se tedy opět někdo
z vlády podívá do křišťálové
koule a tajemný hlas zevnitř mu
napoví další opatření spojená
s virózou, dovolte mi, abych vás
pozval na již tradiční a oblíbené zářijové akce.
Září zahajujeme Svátkem sousedů. Letos, 5. září, na něm
vystoupí Ivan Mládek a Michal Hrůza. Chybět nebude
pouť a kulinářská soutěž. Za 14 dní poté vás v sobotu 19.
9. přivítáme hned na dvou super akcích. Dopoledne
proběhne již 55. ročník závodu Mladé Běchovice.
Po poledni se nám na Staré poště rozjedou Slavnosti
vína. K poslechu i tanci zahraje Slovácký krúžok.
Vrcholem zářijových akcí bývají vždy závody BěchovicePraha. Letošní ročník bude hned v několika ohledech jiný.
Kromě opatření spojených s koronavirem (nebude možné
se registrovat na místě a bude omezen počet běžců) jsme
se díky zrušení Bostonského maratonu stali
NEJSTARŠÍM SILNIČNÍM ZÁVODEM s nepřerušenou
tradicí na světě! Běchovice tak vystupují na pomyslné
první místo a my uděláme vše pro to, abychom ho již
neztratili.
Na všechny akce (krom závodů Běchovice-Praha)
naleznete pozvánky uvnitř tohoto vydání ŽB.
Se všemi, kteří se chystají na některou z našich akcí, se
těším na viděnou.
A jim i všem ostatním přeji pohodové babí léto.

Ondřej Martan,
váš starosta

Městská část
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
Pátek
8-12

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.
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RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 43. mim. jednání dne 24.6. 2020 mimo jiné
Rada MČ projednala:

Na svém 45. jednání dne 22. 7. 2020 mimo jiné Rada
MČ projednala:

ź návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky s názvem

ź návrh vyjádření k podkladům územního řízení o umístění

„Stavební úpravy a nástavba ZŠ Běchovice“ (Zvýšení
kapacity ZŠ)

stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice
– dálnice D1“
ź návrh aktualizace podmínek pronájmu Společenského
sálu Staré pošty
ź návrh Rozpočtového opatření č. 11/20 (Revitalizace
školní zahrady v EVVO stylu a vybudování přírodní
učebny v ZŠ Praha-Běchovice)
ź návrh Rozpočtového opatření č. 12/20 (neinvestiční
dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných technických herních zařízení)
ź návrh Rozpočtového opatření č. 13/20 – zvýšení
rozpočtu (daň z příjmu právnických osob za období 2019)
ź návrh Rozpočtového opatření č. 14/20 – výsledky
finančního vypořádání za rok 2019
ź návrh Rozpočtového opatření č. 15/20 (projekt
Revitalizace školní zahrady v EVVO stylu a vybudování
přírodní učebny v ZŠ Praha–Běchovice)
źnávrh na aktualizaci pojištění majetku MČ
Praha–Běchovice
ź návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.
č. 727, k.ú. Běchovice
ź návrh na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.
č. 409, k.ú. Běchovice – zahrádka číslo 15
ź návrh na souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu částí
pozemků v MČ Praha - Běchovice za účelem umístění
kontejnerů na obnošené ošacení a obuv se společností
KOUTECKÝ, s.r.o.
ź návrh na vydání stanoviska k projektu změny stavby před
dokončením „Přístavba rodinného domu, XXX, PrahaBěchovice“
ź návrh na souhlas s předloženou projektovou
dokumentací „Hájovna Běchovice – zázemí pro techniku,
rekonstrukce zpevněné plochy – projekt a inženýring“
ź návrh na uzavření smlouvy o kulturní spolupráci se
společnostmi Běchovice 1, s.r.o, a Běchovice 2, s.r.o.

Na svém 44. jednání dne 1.7. 2020 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź návrh

na likvidaci a vyřazení nepotřebného
a nepoužitelného majetku
ź návrh Rozpočtového opatření č. 09/20 – zvýšení rozpočtu
na projekty OPPPR realizované MČ, příp. jejich
příspěvkovými organizacemi
ź návrh Rozpočtového opatření č. 10/20 – vratka z akce EUŠablony MŠ Čtyřlístek
ź návrh na vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové
organizace Mateřská škola Čtyřlístek
ź návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu v nemovitosti č.p.
2, blok IV
ź návrh na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem bytu
a na uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 2/161
v nemovitosti č.p. 2, Praha–Běchovice, s vybraným
zájemcem
ź návrh na zajištění inženýrské činnosti investiční akce
„Nové náměstí Běchovice“
ź návrh na pokračování projekčních prací „Dostupné
bydlení – lokalita Mladých Běchovic“ – revokace
ź návrh na novelizaci ceníku pronájmu pozemků
ź návrh administrace žádosti o dotaci „Pořízení kompostérů
pro občany Městské části Praha–Běchovice“
ź návrh finančního příspěvku na akci 32. štafeta Kladno –
LIDICE – Včelákov - LEŽÁKY dne 17. - 18. 10. 2020
ź návrh na souhlas s nabídkou na roční údržbu zeleně
a stromů v betonových truhlících v ulici Českobrodská
ź návrh na souhlas s provedením řezu živých plotů
v Běchovicích I
ź návrh na vyjádření k předložené studii „NOVOSTAVBA
HALY/PRAŽÍRNA PRAHA– BĚCHOVICE“
ź návrh na zpracování studie kaple na novém náměstí
v Běchovicích
ź oznámení o seznámení s podklady pro vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy,
stavba 511 Běchovice – dálnice D1“
ź návrh na aktualizaci pojištění majetku MČ PrahaBěchovice
ź návrh na zajištění autorského dozoru investiční akce
„Zvýšení kapacity ZŠ“

RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Zahradní kompostéry
Milí zahrádkáři,
II. vlna přihlášek na kompostéry byla ukončena.
Státní fond životního prostředí, kde jsme žádali o dotaci, nám sdělí výsledek v únoru r. 2021.
Pokud bude žádost schválena, proběhne výběrové řízení na dodavatele kompostérů a poté bude následovat jejich
dodávka.
Těm z vás, kteří se přihlásili (prostřednictvím ÚMČ), by se mohly kompostéry předávat zhruba v 2. polovině roku 2021.
Informace budou s předstihem uvedeny na webových stránkách úřadu a prostřednictvím FC.

Šárka Hudečková
ÚMČ
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POŘADOVÉ ČÍSLO 1.

Dejte BIOodpadu 2. šanci.
Pořiďte mu hnědou BIOpopelnici
Jen v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný odpad
z domácností šanci být ještě užitečný. Například
kuchyňské odřezky, slupky, uschlé kytice, ale také
posekaná tráva z vašich zahrad se v kompostárnách
promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady
a zahrady. A čím více se budou zelenit, o to zdravější
vzduch budeme všichni dýchat.
Hnědá BIOpopelnice? Tu nemám
Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 pražských domácností
už ano. Chcete ji? Pokud jste vlastník nemovitosti,
sdružení vlastníků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit
a odeslat formulář, který najdete
na https://bio.praha.eu/formular/. Jako běžný nájemník
požádejte o objednání BIOpopelnice povolanou osobu.
Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný
a poplatek za svoz je nastaven v podobném režimu jako
starý známý poplatek za směsný komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Celé to má také
finanční výhodu. BIOpopelnice vám navíc totiž sníží
poplatky za odvoz odpadu. Po převzetí služby
pod Magistrát hl. m. Prahy je pro vlastníky nemovitostí,
kteří již nyní využívají BIOpopelnici, cena snížena o 50 %
oproti cenám z loňského roku. Zároveň je umožněno
vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu
1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně.
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

120 litrů
240 litrů

Četnost obsluhy/objem nádoby
1x za 2 týdny 1x za týden
2x za týden
56
112
224
90
179
359

Nenechte živiny odlétat komínem
Nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu
běžných popelnic. Pětina odpadků, které by ještě mohly
posloužit ozdravení ovzduší, končí ve spalovně… Topivo
je to ale mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku
komínem. Čistý separovaný bioodpad je svážen
do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží
jako hnojivo. Pražská zeleň proto bude jen vzkvétat.
A zkvalitnění zeleně, a tedy i životního prostředí,
znamená zkvalitnění života nás všech.
Do kompostu s ním!
Kompostování je proces aerobní. Jedná se o rozklad
materiálu pomocí celé řady organismů, pro které je
organický materiál potravou. Celý proces spočívá v tom,
že mikrobům
a drobným půdním živočichům, jako
jsou například žížaly, jsou v kompostárnách dopřány
ideální podmínky pro to, aby přeměnily organické látky na
kompost. Výsledný produkt obsahuje především humus,
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nedocenitelnou surovinu. Humus v půdě zadržuje vodu,
zachycuje zdraví škodlivé látky a vyrovnává kyselost.
Humus i ostatní půdní organická hmota zvyšuje kyprost,
soudržnost a udržuje ideální skladbu mikrobů v půdě.
Pokud proces kompostování správně probíhá, kompost
nezapáchá.
Neutopme se v odpadcích
Je tu i další důvod, proč třídit: Neustále rostoucí množství
směsného odpadu. Odkládání BIOodpadu
do BIOpopelnic skutečně dokáže zmenšit objem
pražských odpadků o už zmíněnou pětinu. Což je dost,
aby to za pořízení BIOpopelnice a pár kroků navíc
stálo.Je to snadné!Abyste věděli, co do BIOpopelnice
na rostlinný odpad patří a co ne, nabízíme vám přehledný
seznam. Je to snadné, ale je třeba dávat dobrý pozor.
Některý odpad, který se na první pohled jeví jako žádoucí,
do BIOpopelnice nepatří. Jedná se například o zbytky
odpadu, který obsahuje suroviny živočišného původu.
Dále do BIOpopelnice nepatří, možná pro někoho
překvapivě, také podestýlky domácích zvířat včetně
exkrementů.
webové stránky: https://bioodpad.praha.eu/
e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz
registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Informace k volbám
do senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020
ve volebním obvodu č. 24
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky byly
vyhlášeny volby do 1/3 volebních obvodů pro senátní
volby, které proběhnou ve výše uvedených dnech,
případné druhé kolo pak 9. a 10. října 2020. Z uvedeného
rozhodnutí vyplývá, že volby do části Senátu Parlamentu
ČR proběhnou i u nás v MČ Praha-Běchovice, a to jako
vždy ve dvou volebních okrscích pro Běchovice I
a Běchovice II.
Hlasovat můžete jako obvykle ve svém volebním okrsku
a volební místnosti dle místa trvalého pobytu, a to:
źv Běchovicích I v budově Úřadu MČ Praha –
Běchovice, Českobrodská 3
ź v Běchovicích II ve sportovním areálu Na Korunce,
Na Korunce 580
Volební místnosti budou pro vás otevřeny v pátek dne
2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu
3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin.
Pro případné druhé kolo to bude obdobné.
Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3 dny přede dnem
voleb, tedy do 29. září 2020. Vzhledem k různé velikosti
volebních okrsků se může termín dodání v jednotlivých
částech Běchovic lišit. V případě, že dojde k jeho
poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové sady
hlasovacích lístků.
V těchto senátních volbách je možné také volit na voličský
průkaz, o který může volič požádat již v současné době.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad předá voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, nejdříve
15 dnů přede dnem voleb (tedy nejdříve 17.9.2020).
źŽádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě
s ověženým podpisem voliče musí být doručena
nejpozději do 25.9.2020.
źOsobně lze podat žádost o vydání voličského průkazu
do 30.9.2020 do 16:00 hod.

Volič, kterému byl vydán voličský průkaz, může volit
pouze ve volebním obvodu, ve kterém je přihlášen
k trvalému pobytu. Tzn., že volič, s trvalým pobytem v MČ
Praha-Běchovice může volit na voličský průkaz pouze
ve volebním obvodu č. 24.
Volební obvod č. 24 - Sídlo: Praha 9
zahrnuje území městské části Praha 9, s výjimkou k. ú.
Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín, části k. ú. Malešice , ležícími
na území městské části Praha 9. Dále zahrnuje území
městských částí Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21,
Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, PrahaKlánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř.

Mimořádné opatření
vzhledem ke koronavirové situaci
(do volebních místností vstup
pouze s ochranou dýchacích cest)
Ministerstvo zdravotnictví, jako správní úřad příslušný

podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nařizuje
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 mimořádné opatření
spočívající mimo jiné v zákazu pohybu a pobytu
bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo
jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to
ve vnitřních prostorách staveb, které jsou volebními
místnostmi podle zákonů o jednotlivých volbách, a to
v době, kdy slouží pro tento účel. Zároveň budou ve všech
volebních místnostech k dispozici dezinfekce na ruce.
Vzhledem k situaci lze dále také předpokládat, že vstup
do volebních místností bude omezen určitým počtem
přítomných voličů tak, aby nedocházelo ke kumulaci
osob.
Dne 24. srpna 2020 byl přijat zákon o zvláštních
způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů
a do Senátu v roce 2020, který téhož dne také nabyl
účinnosti.
Zákon je určen osobám, které mají nařízenou karanténu
nebo izolaci krajskou hygienickou stanicí nebo praktickým
lékařem z důvodu onemocnění covid-19. Zákon též
umožní hlasování voličům umístěným
v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické
stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního
způsobu hlasování:
·Hlasování z motorového vozidla u volebního
stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební
stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy
78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd
motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto
může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (tedy
dne 30.9.2020, v případě 2. kola u senátních voleb dne
7.10.2020) od 7 do 15 hodin.
·Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb,
které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice
nahlásí krajskému úřadu uzavření zařízení
na svém území, ten do nich vyšle speciální komisi
pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka
volebního týdne (tedy od 1.10.2020, v případě 2. kola
u senátních voleb od 8.10.2020) od 7 hodin do pátku
volebního týdne (tedy do 2.10.2020, v případě 2. kola
u senátních voleb do 9.10.2020) do 18 hodin.
·Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky –
pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže
využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního
týdne (tedy do 1.10.2020, v případě 2. kola u senátních
voleb do 8.10.2020) do 20 hodin oznámit MHMP, že
žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou
tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou
volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování
bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin
do soboty volebního týdne do 14 hodin (tedy
od 2.10.2020 do 3.10.2020, v případě 2. kola u senátních
voleb od 9.10.2020 do 10.10.2020).
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální
hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele
jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů
provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.
Konkrétní místo se řeší a informace budou v předstihu
k dispozici na úřadě a webových stránkách MČ.
Další bližší informace pak získáte u pracovnice
odpovědné za volby Mgr. Martiny Vlkové – tel: 281 028
613, e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz nebo
u tajemnice úřadu RNDr. Soni Berouškové – tel: 281 028
604, e-mail: sona.berouskova@praha-bechovice.cz.
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OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V BĚCHOVICÍCH

Milí Běchovičáci,
nové dětské hřiště v Kuťatech je otevřeno teprve pár měsíců
a už ledasco zažilo.Nápor dětí jsme očekávali, ale co mě
velice mrzí, je to, jak se tam některé děti chovají - zejména
u pítka a mlžítka. A po pravdě jsem až zaskočen, že na to
jejich rodiče koukají a nic svým ratolestem neřeknou.Pítko se
už mnohokrát muselo čistit, jelikož děti si v něm dělají
bábovičky, případně maminky svým dětem v pítku myjí nohy
od písku.Odtok vody se pak ucpává. U mlžítka jsem zase
několikrát upozorňoval děti, které si stouply na trysku. Opět
k mému překvapení maminky na to koukaly a dětem nic
neřekly.Jen na vysvětlenou: pokud se tryska mlžítka
zašlápne nohou, v celém systému se zvýší tlak, a ničí se tak
jak čerpadlo, tak celý systém.Dalším místem jsou nerezové
skluzavky, kam zase děti hází kamínky.Kromě toho, že se
klouzačky poškrábou, si další, zejména menší děti sjíždějící
na klouzačce mohou způsobit bolavé odřeniny.
A proto apeluji hlavně na rodiče:
Nechte děti používat pítko jen k napití.
Nenechte je stoupat na trysku mlžítka, ať nám ještě
nějaký čas vydrží.
Nenechte je házet kamínky na klouzačku, i když to zrovna
třeba není vaše dítě.
Vím, že sem jezdí spousta rodin, které v Běchovicích nebydlí.
Zkuste jim to vysvětlit. Hřiště bylo finančně nákladné
a myslím, že snad všichni chceme, aby nám dlouho sloužilo.
Neničme je a nenechme si tady ničit to hezké.
S přáním hezkého babího léta

Petr Vich
místostarosta MČ

Rekonstrukce ulice Do Říčan pokračuje
Ulice Do Říčan prošla částečnou rekonstrukcí v návaznosti
na dokončení opravy Českobrodské ulice již v roce 2019.
Pokračování v opravách bylo naplánováno na jaro 2020.
Avšak do našich plánů vstoupil čínský virus a vše bylo jinak.
Po urgencích a vyjednávání našeho starosty na TSK Praha
byl jako termín pokračování zvolen začátek září 2020. TSK
Praha využije uzávěry ulice ze strany od Dubče a od 7. září by
měla být zahájena druhá etapa rekonstrukce. Ta bude
zahrnovat mimo opravy povrchu ulice a nového chodníku
i nové, bezpečnější zastávky MHD. Hotovo by mělo být
do konce října tohoto roku.

Jiří Klůna,
radní MČ

SUDOKU
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Foto (2x) : Petr Vich

Nové dětské hřiště v Kuťatech

NOVINKY V BĚCHOVICÍCH
Rekonstrukce základní školy začíná
V předešlých vydáních ŽB starosta MČ Ondřej Martan
informoval o přípravě investice do základní školy.
Zhotovitel stavby byl vybrán na začátku měsíce července.
Přes naše očekávání nemohly být práce na demolici části
školy zahájeny ihned v červenci. Důvodem byla nutnost
provedení statického zjištění objektu. Ta probíhá a bude
probíhat v suterénu školy v prostorách jídelny a kuchyně,
a to zhruba do poloviny října. Do té doby bychom se chtěli
omluvit za výpadek v dodávce obědů pro naše děti.
Statické zajištění není bohužel možno provést jinak. Není
ani možné provedení urychlit. Technologické postupy
v případě betonování základů jsou neúprosné. Proto
bychom chtěli rodiče našich dětí požádat o trpělivost
a shovívavost.
Hlavní práce na rekonstrukci školy (demolice a stavba
nového pavilonu) budou prováděny od jara 2021. Do té
doby budou probíhat přípravné práce, které by neměly mít
vliv na chod školy.
O dalším postupu budete informováni jak naším
prostřednictvím, tak i ředitelem školy a vyučujícími.
Michal Jiřík,
radní MČ

Mateřská školka
Výstavba 2. pavilonu MŠ zdárně pokračuje. Osazeny jsou
již téměř všechny moduly stavebního systému. Hotovo by
mělo být na konci září tohoto roku.

MŠ

Ondřej Martan,
starosta MČ

Foto: (2 x) Petr Vich

Zahrada pro EVVO
a polytechnické vzdělávání
v Mateřské škole Čtyřlístek
Na zahradě mateřské školy se během měsíce června
a července podařilo zrealizovat projekt pro děti k rozvoji
pracovních dovedností a znalostí z oblasti péče o životní
prostředí.
Stavba byla předána 17. 8. 2020. Byl vybudován vodní
gejzír pro sprchování dětí v teplých letních měsících. Dále
bylo postaveno zastíněné hrabaliště se senzorickým
chodníčkem pro tvoření dětí s pískem a přírodními
materiály. V rohu zahrady u třídy Kuřátek stojí proutěné
chýše pro hry dětí venku. Ve středu zahrady budou děti
a paní učitelky využívat zahradní učebnu s mobiliářem
pro pracovní výchovu a učení venku. Děti tak budou moci
trávit větší část dne venku pobytem na čerstvém vzduchu
a přitom si osvojovat nové znalosti a dovednosti. Velice se
těšíme, až budou dokončeny všechny stavební práce
spojené s výstavbou nové třídy a budeme moci zahradu
využívat.

Bc. Eva Mašitová,
ředitelka MŠ
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Projekt Město do kapsy - mikroklima okolí školy je
dlouhodobý projekt od Ekocentra Koniklec. Žáci v něm
zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody
a zeleně a získají znalosti o životním prostředí ve svém okolí.
Do projektu se znovu zapojila Základní škola Běchovice se
žáky 7. třídy pod vedením paní učitelky Kolářové.
Žáci projekt zahájili dotazníkovým šetřením, ve kterém se
ptali spoluobčanů:
1) Kterou lokalitu v naší městské části vnímáte jako
problémovou z hlediska ovzduší, vody nebo zeleně?
2) V čem konkrétně problém spočívá (znečištění ovzduší,
zvýšený provoz atd.)? Nejvíce jmenovanou lokalitou byla
oblast kolem hlavní silnice, lokalita kolem zastávky a pošty.
Důvodem byl provoz, znečištěné ovzduší a malé množství
zeleně. Žáci proto zkoumali prašnost ovzduší kolem ulice
Českobrodské v blízkosti školy pomocí Petriho misek
s krémem a dále zkoušeli čistotu ovzduší skrze stěr parapetů
školy – parapety směrem k ul. Českobrodská a parapety
směrem do zahrady.

Fotografie z těchto aktivit a průběh dalších výzkumů můžete
sledovat v internetových kapsách školy na stránkách
projektu Město do kapsy:
https://www.mestodokapsy.cz/?temata=mikroklima-okoliskoly-2019-2020&skola=zs-praha-bechovice&kapsa.

Dalia Petrová
koordinátorka projektu

SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE
Vážení čtenáři,
po udělení souhlasu
zveřejňujeme doslovně dopis,
který pro nás napsala
běchovická obyvatelka M.V.,
která na nějaký čas
potřebovala využít
odlehčovacího pobytu v našem
Centru krátkodobé péče
(CKP).
„Velkou rychlostí se přibližuje
chvíle, kdy opustím CKP
a vrátím se domů. Vím, že se
mi bude stýskat, především po všech pečovatelkách. I když je
každá jiná, mají společné přátelské a empatické chování
ke klientům. Ochotně splní každý požadavek, přestože mají
práce až nad hlavu. Ještě nikdy jsem nebyla takhle dlouho
mimo domov. Ale když nastala koronavirová krize, byla jsem
ráda, že zde mohu být v bezpečí. Také mi bude chybět
podávání stravy několikrát denně doslova až pod nos. To
jsem předtím neznala. Když mě něco trápí, ochotně mne
vyslechnou a snaží se poradit a uklidnit. Je moc dobře, že
v Běchovicích existuje takovéto zařízení. Předtím jsem
pobývala 1 měsíc v LDN v Bubenči, což se nedá s naším CKP
vůbec porovnat v žádném směru. Moc děkuji za tuto
možnost.“
Moc děkujeme za vyjádření dojmů. Je to jeden z mnoha
důvodů, proč existujeme, proč má naše práce smysl. Jsme
velmi rádi, pokud můžeme pomoci běchovickým lidem –
a nejen jim. Pokud to je jen trochu možné, nezpřetrhají se
vazby k domovu, k blízkým. Jsme rádi, že tu můžeme být.
Teď už se vracím k událostem uplynulého léta. Od června
jsme se začali opět pravidelně scházet ke společenským
aktivitám. Dočasně jsem převzala záštitu nad pondělními
tréninky paměti a doufám, že to klienty baví alespoň
z poloviny tak jako mě. Čtvrteční setkávání si vzala pod svá
křídla naše kolegyně Tereza Kopřivová, která je toho času
na mateřské dovolené. Každý týden si tedy od rodičovských
povinností odskočí k nám – je to dobrá cesta k seberealizaci
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a skloubení pracovního a osobního života. Nejnovějšími
výrobky z aktivit jsou vyplétané obrázky – viz foto.
V červenci a v srpnu se uskutečnilo opékání buřtů. Při druhém
grilování už klienti seděli na nových zahradních židlích,
na jejichž pořízení nám věnovali finanční obnos manželé
Vackovi. Židle jsme si velmi dlouho přáli, poskytnou totiž
bezpečnější oporu při sezení. Moc děkujeme. Přeji všem
šťastný vstup do podzimu.
S pozdravem

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

Foto : Tereza Kopřivová, Dalia Petrová

Projekt MIKROKLIMA
okolí školy na ZŠ Běchovice

KULTURA - rozpis akcí
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KULTURA - pozvánky
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KULTURA - pozvánky
Po roce znovu oslavujeme víno
Za pár dnů se uskuteční tady u nás v Běchovicích již 2. ročník
Slavností vína, který pořádá Městská část Praha –
Běchovice. Já jsem měla tu možnost potkat se s autorem
myšlenky Martinem Konrádem. Spolu s ním mi na několik
otázek také odpověděla i Katka Slámová, tanečnice a
zpěvačka Slováckého krúžku v Praze.
Ráda bych se vrátila o rok zpět. Kde se vzal ten nápad
uspořádat akci Slavnosti vína?
Martin:To by bylo asi na dlouhé povídání, a tak zkusím být co
nejstručnější. Syn chodil v Běchovicích do školky a nyní už
tady chodí do 5. třídy. Také hraje už 5 let fotbal za Běchovické
sršně. Tak mám možnost sledovat dění Běchovic zblízka, a to
především to kulturní. Vidím, že Běchovice jsou v tomto
směru hodně aktivní a hodně zajímavých věcí se tady děje.
Já už se 30 let pohybuji v oblasti kultury a ani pořádání
a organizování akcí mi není cizí. Tak když jsem viděl, jakou
úžasnou proměnou prošla
Stará pošta, napadlo mě toho využít a v tomto krásném
prostředí udělat něco hezkého.
Tak to byl impuls, ale proč zrovna Slavnosti vína?
Martin: Vy nemáte ráda víno? (smích). Mně byl vždy velmi
blízký folklor. Ale nikdy jsem se mu nevěnoval. To se před pár
lety změnilo a já se opatrně teď snažím aspoň nakouknout
do jeho tajů a krás. A to mi umožnilo poznat báječné lidi.
Muzikanty, tanečníky. A protože se jedná o Moravský folklor,
tak samozřejmě i milovníky a znalce vína. A tak se to samo
nějak poskládalo. Jedním z těch dílků bylo i to, že primášem
muziky je Běchovičák Martin Sochor, který je rodákem
ze Strážnice a člen muziky i chasy (tanečníků) jeho syn
a rodák z Běchovic Martin Sochor mladší. Ostatně oba se
v těchto rolích krásně uvedli již v loňském roce při prvním
ročníku. Tak jsem poskládal nápad do konkrétní podoby
a vyrazil za starostou panem Martanem. Musím říct, že
podpora byla okamžitá a skvělá! Obec celou akci maximálně
podpořila myslím, že se první ročník báječně zdařil.
To určitě. Proto máme ročník druhý a víme, že spousta
lidí se na něj těší. Já osobně také. Bude letošní ročník
stejně dobrý?
Martin: Záludná otázka. Já
doufám, že ano a že bude
ještě lepší. Loňský rok se
povedl, protože bylo
krásné počasí. To je
základ. Pokud bude pršet,
tak je to problém. Jinak
stejně jako v loňském roce
uvidí návštěvníci
tanečníky, uslyší báječné
muziky a hlavně budou mít
k pití nabídku vín od šesti moravských vinařů a moravský
burčák. O to se bude starat stejně jako v loňském roce pan
Ulčar a jeho společnost Naši vinaři. Já věřím, že i letos se
počasí vydaří a že si přijde tu báječnou atmosféru užít ještě
více lidí.

Já se teď zeptám tady Katky. Můžete mi víc přiblížit
program, na který se můžeme těšit? Koho uvidíme, co
uslyšíme?
Katka:
Co se týče programu, rádi bychom předvedli průřez naším
repertoárem. Slovácký krúžek sdružuje rodáky a přátele
Slovácka, a tak se logicky zaměřujeme především na tento
region. Nejvíce se věnujeme písním a tancům z Horňácka,
Strážnicka a také Kyjovska a Uherskohradišťska. Takže se
pokusíme udělat divákům co nejzajímavější a nejpestřejší
program z těchto regionů. Hrát bude naše kmenová
cimbálová muzika, zazpívají vám členové ženského
a mužského sboru a zatancují tanečníci z naší chasy.
Můžete nám ještě říct, jaké další akce Slovácký krúžek
v Praze pořádá a kde jinde vás můžeme vidět?
Katka: Každý měsíc pořádáme besedy u cimbálu, kde se
naši členové a přátelé pravidelně setkávají. Kromě prázdnin
se konají každou druhou středu v měsíci. Střídají se na nich
naše dvě muziky, kmenová cimbálová muzika pod vedením
primáše Martina Sochora st. a CM Žandár s primášem
Ondrou Blahou.
Největší akcí, kterou pořádáme, je Tradiční moravský ples.
V posledních letech se koná ke konci plesové sezóny v Paláci
Žofín. Zveme na něj soubory, muziky a chasy z různých koutů
Slovácka a společně vytváříme krásnou atmosféru
pro všechny návštěvníky plesu. Všichni zpívají a tancují
a vlastně není rozdíl mezi krojovanými a nekrojovanými
účastníky.
Každoročně v dubnu chystáme oblíbený Košt moravských
a českých vín, probíhá stejně, jako na slováckých dědinách.
O svých akcích informujeme na facebookových stránkách
krúžku. Účastníme se i různých festivalů, slavností
a vinobraní v Praze, na Moravě, ale třeba i v zahraničí.
Určitě jste zažila spoustu vystoupení a festivalů. Jak se
Vám z tohoto pohledu jeví naše malá akce
v Běchovicích?
Katka: Asi nebudu
mluvit jen za sebe,
když řeknu, že zázemí
a kulisu, jakou nám
vytvořila Stará pošta,
nenajdete všude. Za
mě to bylo velmi
příjemné. Minulý rok
nás měli diváci jako na
dlani, a to znamená,
že my je také. Bylo
hezké vnímat tu energii mezi námi. Myslím, že má tato akce
potenciál a přála bych organizátorům, aby jim vše vycházelo.
Martin: Já ten pocit mám stejný. A jsem rád, že ten prostor je,
jaký je. Neumožňuje, aby se akce moc rozrostla, a tak
zůstane vždy takovou komornější. I když kapacita zatím je.
Ale plány na další ročníky už také.
Rozhovor vedla

Šárka Hudečková
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KULTURA - pozvánky
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SPORT
Mladé Běchovice v době kovidové

Rozpis závodu:

Již za několik dní, přesně 19. září, se uskuteční závod pro děti
a mládež od jednoho roku do 18 let Mladé Běchovice. Letošní
půlkulatý, 55. ročník, je poznamenán velkým napětím. Nikdo
neví, jak se hygienici rozhodnou a v jakém režimu
v uvedenou sobotu se budou moci sportovní soutěže
pořádat. Abychom předešli možným omezením, rozhodli
jsme se pro tento ročník k několika opatřením:
ź příchod do areálu bude pouze cestou kolem rybníčka.
ź vyzvedávání čísel bude probíhat postupně na malém
fotbalovém hřišti
ź závodníci nebudou čekat na losování – firma IPEX
věnovala ceny nejstarším kategoriím
ź závodníci budou odcházet z areálu „hlavním“ vchodem
ihned po vyhodnocení kategorie
ź dětská atletika bude mimo areál na louce pod DPS
ź přihlásit se je třeba nejpozději v pátek 18. září do 16
hodin!!! na www.mladebechovice.cz
ź závod je časově rozvolněn, aby se jednotlivé kategorie
nepotkávaly

Dorost
Starší žactvo
Mladší žactvo

Výdej čísel od

Přestávka
Nejmladší žactvo
Naděje I, II
Přestávka
Naděje III, IV
Přestávka
Naděje V
Přestávka
Naděje VI

Start závodu
09:00
8:00
09:15
09:30
- odchod závodníků
9:00
10:00
9:30
10:20
- odchod závodníků
10:15
11:15
– odchod závodníků
11:00
12:00
- odchod závodníků
12:00
13:00

Držte nám palce, aby se i 55. ročník vydařil.

Jan Jech,

Foto : Jan Jech

Na mapce je příchod červeně, odchod modře.

ředitel závodu
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SPORT
Karneval na kolečkách
Dne 22. června jsme se s rodiči rozhodli uspořádat v rámci
dvou oddílů kolečkového bruslení jak začátečníků, tak
pokročilých karneval na bruslích. Pěkně jsme si v maskách
na areálu Na Korunce v rámci našeho oddílového bruslení
zadračili, a protože skoro každá maminka připravila pro děti
nějaké dobroty od ovoce, zeleniny, chipsů, brambůrek
a různých bábovek, perníků, muffinů, bonbonků a dalších
dobrot, nestačili jsme si na bruslích tentokrát ani nic
zatrénovat. Zbaštili jsme dobroty. Vyhodnotili jsme s porotou
složenou z rodičů masky, které si zasloužily odměnu
od sponzorů. Respektive každý, kdo měl nějakou masku,
dostal drobný dárek a díky grantu z MÚ Běchovice i zmrzlinu.
Počasí nám přálo, byl to krásný akční a sportovní den.

Foto (6x) : Alena Wudy, Jana Lorencová, Vojta Brambora

Iva Kafková

Společná fotka je tentokrát se všemi
25 dětmi (15 začátečníků a 10 pokročilých).
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SPORT

Dlouho jsme na tu chvíli čekali,
bylo to nekonečné, ale je to tady!
Začal fotbalový podzim a jeho
soutěže! Běchovičtí sršni letos
obsazují kategorie staršího
dorostu, mladších žáků, starší
přípravky, mladší přípravky
a samozřejmě i našich
nejmenších fotbalistů, školičky.
Jako každý rok jsme koncem
srpna odjeli na soustředění.
Letos znovu na naše oblíbené
místo do Nepřívěci
u Sobotky. Naši zkušení trenéři
dali klukům a holkám pořádně zabrat, ale ono se to
na podzim jistě projeví pohlednou hrou a skvělými
výsledky…Držme si palce!!!
Ale soustředění, to
samozřejmě nebyla jen dřina. Sršni si užili spoustu
zábavy a výletů...
P.S. Úplně první soutěžní zápas nové sezóny
po koronavirové pauze a prázdninách sehráli starší
dorostenci doma s Dolními Počernicemi s velice slušným
výsledkem 2:2. Jen tak dál, pánové!

Běchovičtí sršni dál s radostí přijímají nové hráče
a hráčky. Nikdy není pozdě začít!
Potřebné kontakty najdou rodiče na našich stránkách
www.bechovictisrsni.cz v sekci NÁBOR.

Alan Hejma

Foto: (4x) Matěj Šmída

Konečně začal fotbal!
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INZERCE

SPORT

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
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SPORT
Klánovický miniadventure

Foto : Jan Jech

V neděli 2. srpna byl uspořádán závod Klánovický
miniadventure. Jedna z disciplín zavedla závodníky
i na běchovický rybníček, který ožil hejnem žlutých kachen.
Závodníci si užili krásný den na kolech a vyzkoušeli si řezání
dřeva, překonávání potoka, nebo prostě jen porotcům
v dolnopočernickém parku zatančili.

PODĚKOVÁNÍ OD OSLAVENCŮ
Děkuji Městské části Praha-Běchovice za blahopřání k mému životnímu jubileu
a za dárek, který mi předal radní Michal Jiřík.

Karel Jílek
Děkuji Městské části Praha-Běchovice a panu starostovi za gratulaci k mému
životnímu jubileu a za dárek, který mi předal místostarosta Petr Vich.

Marie Kotrbová
Děkuji MČ Praha-Běchovice za blahopřání k mým narozeninám a za dárek, který mi předal
radní Michal Jiřík.

Vlasta Beránková

SUDOKU - řešení
Sudoku č. 1

Sudoku č. 2
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