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Foto: Jan Jech

Novoroční ohňostroj letos nechyběl.
Více fotografií na str. 15
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CENÍK INZERCE ŽIVOTA BĚCHOVIC
1/2
A4

A4

1/8
A4

1/3
A4

1/16
A4

1/4
A4
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Ceník je platný od 1.1.2016

Uzávěrka inzerce a příspěvků
pro č. 2/2021 je

15.1.2021
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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NOVOROČNÍ SLOVO STAROSTY
Milí Běchovičáci,
vstupujeme do nového roku 2021. Vstupujeme do něj
po roce, který nám v mnoha ohledech změnil životy
a vytrhl naši společnost ze zajetých a do značné míry
neotřesitelných kolejí. Minulý rok, touto dobou jsme již
o nějakém viru v nějakém čínském městě slyšeli. Nikoho
však nenapadlo, co Čína za své hranice vyveze, a jak
zásadně nás ovlivní.
Naše společnost se musela utkat s nevídanými výzvami.
Výpadek veřejného stravování, uzavření školských
zařízení, významná omezení ve společenském životě
a mnoho dalších. I přes značný rozsah nastalých změn
jsme se se situací, dle mého soudu, vypořádali dobře.
S omezeními, která nám vstoupila do života si mnozí z nás
poprvé doopravdy uvědomili váhu základních životních
hodnot. Daleko lépe muselo začít fungovat rodinné
zřízení i složky našeho integrovaného záchranného
systému, včetně armády. Základní pilíře naší společnosti,
bez kterých bychom při mnohdy chaotickém vedení vlády
situaci zvládali jen s obtížemi. Je tedy na místě poděkovat
všem hasičům, vojákům, policistům a zdravotníkům, kteří
denně makali na udržení situace v únosných mezích.
Stejně tak je potřeba poděkovat všem rodičům a učitelům,
kteří nerezignovali na vzdělání a výchovu svých dětí
a pokračovali v ní i přes nemožnost děti denně vodit
do školy. Vlastně je potřeba poděkovat všem, kteří korona
nekorona denně pracovali a udržovali naši společnost
v chodu. Vím, že tu čínský virus bude ještě řadu měsíců.
Mám ale pocit, že se s ním začínáme učit žít, a že prostě
jeho existenci bereme na vědomí, bez panikaření
a zbytečné hysterie.
Světlem na konci tunelu se pak jeví nově objevená a snad
brzy distribuovaná vakcína. Lék, který by měl pomoci
utnout neustálé obavy o životy naše i našich blízkých.
Spolu s vakcínou do našeho prostředí pronikla
i neobvykle vysoká dávka lživých informací popisujících
její vedlejší účinky včetně podlých záměrů boháčů
na ovládnutí našich myslí. Velmi mě to mrzí. Já osobně se
nechám očkovat, jakmile to bude možné. Jsem
přesvědčen, že jedině kolektivní imunita celých národů
zajistí schopnost zbavit se smutné reality jménem COVID
19 nadobro.
Rok 2021 tedy zahajujeme s nadějí. Máme před sebou půl
roku až rok, kdy se budeme snažit dosáhnout co nejvyšší
proočkovanosti naší populace. Věřím, že spolu
s očkováním přijdou i výhody, jako je obnovení pravidelné
školní docházky, znovuzavedení společenských akcí,
možnost svobodně a bez omezení cestovat a hlavně,
přestat mít povinnost nosit všude s sebou roušku.

A jak v roce 2021
v Běchovicích?
Nadcházející rok bude
pro Běchovice opět rokem
investic a nových záměrů.
V prvních týdnech nového
roku bude dokončen nový
pavilon Mateřské školky
Čtyřlístek. V průběhu ledna,
a následně pak března bude
zahájena největší
rekonstrukce budovy
základní školy za mnoho
desítek let nazpět.
Odbourána bude téměř celá budova prvního stupně
a nahrazena zcela novou a kapacitnější. Škola dostane
nový vzhled a bude i moderně vybavena. V průběhu roku
21 bychom také rádi zahájili výstavbu nového náměstí.
Běchovice by díky němu měly získat nový centrální
prostor pro setkávání, farmářské trhy a trávení volného
času. V přípravě jsou projekty jako výstavba dalšího
objektu Sociálních služeb Běchovice z.s. i kompletní
rekonstrukce Sportovního centra Běchovice – tělocvičny
Chanos. Rok 2021 tedy bude výzvou nejen při zdolávání
Covid 19, ale i v koordinaci investic a shánění prostředků
na jejich dokončení.
Na konci každého slova starosty, které píšu v běžném
roce, vás zvu na tradiční kulturně-společenské akce. Se
vstupem do nového roku tak učinit nemohu. Bohužel.
Dovolím si tedy, alespoň vyslovit několik přání.
Do roku 2021 bych chtěl v první řadě popřát vám všem,
našim občanům hodně zdraví a štěstí, aby nás čínský
virus v tomto roce opustil a přestal naši společnost
omezovat a otravovat. Přál bych si, abychom se v blízké
době mohli opět začít setkávat na společenských akcích,
počínaje oslavami narozenin, svatbami a velkými
koncerty a divadelními představeními konče. Přál bych si,
abychom neklid v naší společnosti přečkali v míru
a vzájemném porozumění. Přál bych si také, abychom se
ze současné situace poučili, vyšli z ní silnější a pamatovali
si, odkud virus přišel, kdo nám pomohl, anebo naopak lhal
a jak se choval v době, kdy jsme ho nejvíce potřebovali.
Přál bych si, abychom se v roce 2021 opět vrátili ke svým
původním životům.
Vše dobré do roku 2021 přeje,

Ondřej Martan

Váš starosta

strana 3

RADA MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Na svém 53. jednání dne 25.11.2020 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź návrh rozpočtu MČ Praha – Běchovice na rok 2021,

finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha –
Běchovice na rok 2021 a střednědobého výhledu
rozpočtu MČ Praha – Běchovice do roku 2026
ź návrh na poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové
organizace Mateřská škola Čtyřlístek Praha – Běchovice
ź návrh na likvidaci a vyřazení majetku z účetní evidence
příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Praha Běchovice
ź návrh Rozpočtového opatření č. 26/20 – Zákon
o pohřebnictví
ź souhlas s rozšířením účelu dotace Sociálním službám
Běchovice, z.ú.
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 38,
k.ú. Běchovice
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 19,
k.ú. Běchovice
ź návrh na zpracování zadávací dokumentace – rozšíření
žel. zastávky Praha – Běchovice střed
ź návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „PD Výstavba 3. pavilonu pro centrum sociálních služeb“
ź návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce Parku padlých – Běchovice I“
ź návrh na souhlas s nabídkou na zahradnické práce –
trvalkové záhony osázené cibulovinami v lokalitě
Na Vaňhově
ź návrh ukončení nájmu dohodou a vyhlášení záměru
na pronájem bytu č. 1 na adrese Mladých Běchovic č.p.
252 v Praze – Běchovicích
ź žádost o odpuštění 2 nájmů z důvodu oprav v bytě
Českobrodská 575, byt č. 19
ź žádost o odpuštění části nájemného za byt
ź návrh na uzavření Dohody o uznání dluhu a splátkovém
kalendáři a žádosti o odpuštění části nájemného
ź návrh na souhlas s odstraněním stavby rodinného domu
č.p. 101 v ulici Nad Propustí
ź návrh na souhlas s objednáním technické podpory
při návrhu parkoviště u ZŠ
ź návrh na souhlas s vydáním stanoviska k rozdělení
pozemku parc. č. 963, k.ú. Běchovice
ź návrh na souhlas s provedením pravidelné servisní
prohlídky hasičského vozu SCANIA
ź návrh stanoviska k projektu Vysokorychlostní trati (VRT)

Na svém 54. jednání dne 9.12.2020 mimo jiné Rada
MČ projednala:
ź návrh na plán kulturních, sportovních a společenských

akcí pořádaných MČ Praha – Běchovice v roce 2021
a výši finančních příspěvků poskytnutých na jednotlivé
akce
ź návrh na souhlas s omezením provozu MŠ Čtyřlístek
v období zimních prázdnin základní školy
ź návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní – nákup
nemovitosti parc. č. 183 včetně stavby č.p. 34 v k.ú
Běchovice
ź návrh na odpuštění nájemného v důsledku krizových
opatření
ź návrh ukončení nájmu dohodou a vyhlášení záměru
na pronájem bytu č. 3 na adrese Českobrodská 1 v Praze
– Běchovicích
ź návrh na uzavření Smlouvy o nájmu garáže na parc.č.
416 v k.ú. Praha – Běchovice
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ź souhlas s rozšířením účelu a posunutí termínu čerpání

dotace z grantového programu poskytnuté Sociálním
službám Běchovice z.ú.
ź návrh na schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
na vybudování náhradních prostor pro výuku základní
školy po dobu rekonstrukce v bloku IV. Mladých Běchovic
2
ź návrh na souhlas s výběrem dodavatele požárního
evakuačního rozhlasu do MŠ Čtyřlístek
ź návrh na schválení výběru dodavatele pro VZMR
s názvem „Vybavení psího hřiště na parc.č.1416 v k.ú.
Běchovice“
ź návrh na schválení plánu zimní údržby komunikací
v Městské části Praha – Běchovice v období 2020 – 2021
ź návrh Dodatku č. 1 k servisní smlouvě knihovního
systému
ź návrh na souhlas s konáním sbírky „Novoroční ohňostroj“
ź návrh na souhlas s výjimkou z místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích
ź návrh projednání zadání změny Z3433/00 ÚP SÚ HMPspočívající v úpravě trasy vysokorychlostní trati Praha –
Brno – Běchovice a ve vymezení funkce VPS
ź návrh Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje hl. m.
Prahy
ź návrh na plán termínů zasedání Zastupitelstva MČ Praha
– Běchovice v roce 2021
ź návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha –
Běchovice dne 21.12.2020
ź žádost o dotaci z rozpočtu MČ Praha – Běchovice na rok
2020 pro Spolek Tělovýchovná jednota Sokol Praha 9 Běchovice II, z.s.,
ź projektovou dokumentaci pro umístění stavby „Dostavba
Centra sociálních služeb Běchovice – výstavba 3.
pavilonu“
ź návrh Rozpočtového opatření č. 27/20 - pojistného plnění
za poškozenou knihobudku a informační tabule
ź návrh Rozpočtového opatření č. 28/20 – přesuny v rámci
rozpočtu
ź návrh na souhlas s doplněním prvků EZS a domácích
telefonů do 1.NP Bloku IV.

Na svém 55. mim. jednání dne 21.12.2020 mimo
jiné Rada MČ projednala:
ź návrh Rozpočtového opatření č. 29/20 – přesun

účelových prostředků v rámci již poskytnutých účelových
investičních dotací
ź návrh Rozpočtového opatření č. 30/20 – zvýšení rozpočtu
– účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
„Zvýšení kapacity ZŠ – II. etapa“
ź návrh Rozpočtového opatření č. 31/20 - odvodu
z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních
zařízení
ź návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní – nákup
nemovitosti parc. č. 183 včetně stavby č.p. 34 v k.ú
Běchovice – revokace usnesení
ź návrh na uzavření Dohody o uznání dluhu a splátkovém
kalendáři
ź návrh na vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové
organizace Základní škola Praha – Běchovice
RNDr. Soňa Beroušková
tajemnice ÚMČ

ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
Zastupitelstvo odmítlo vysokorychlostní tratě
Vážení spoluobčané,
na posledním jednání zastupitelstva naší městské části jsme dopodrobna probrali problematiku vedení vysokorychlostních tratí
(VRT) vedoucích přes náš katastr. Již před rokem jsme zástupce Správy železnic, s.o. (SŽ) upozorňovali na nepřekročitelné
podmínky pro další debatu o možném vedení VRT přes Běchovice. Bohužel, ani do konce listopadu 2020 nedošlo k zapracování
našich podmínek do plánů SŽ. Hlavní podmínky by se dali shrnout pod požadavek na maximální vedení tratí pod zemí
s maximálním využitím tzv. ražené hlubinné metody, která je k okolí šetrnější jak při stavbě, tak i posléze při provozu. Z výše
zmíněného důvodu zastupitelstvo na svém jednání 21. 12. 2020 zásadně odmítlo jak návrh projektu, tak i s ním spojené změny
územního plánu i aktualizace zásad územního rozvoje. Zároveň starosta upozornil přítomné zastupitele na připravenost rady
MČ bránit se případnému dalšímu postupu SŽ bez zapracování podmínek MČ i soudně.

Petr Vich

místostarosta
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
POPLATKY ZE PSŮ
UPOZORŇUJEME CHOVATELE PSŮ, ŽE TERMÍN PRO ZAPLACENÍ POVINNÉHO
POPLATKU ZE PSA ZA LETOŠNÍ ROK SKONČÍ POSLEDNÍM DNEM LHŮTY, tj.DNE
31.3.2021.
Po marném uplynutí této lhůty bude všem dlužníkům podle platné právní úpravy vyměřena
dlužná částka platebním výměrem a zároveň může být poplatek zvýšen až na trojnásobek.
Úhrada bankovním převodem na účet:
2112140621/2700, KS: 1341, VS (číslo na přihlášce vpravo nahoře v kroužku),
do poznámky uveďte jméno poplatníka s poznámkou: poplatek ze psa.
Tyto údaje jsou nutné pro identifikaci platby.

ÚMČ Praha - Běchovice

Výběrové řízení na byt
Městská část Praha-Běchovice
vyhlašuje
výběrové řízení na byt Českobrodská 1, byt č. 1.
Jedná se o byt 2+kk o velikosti 63,19 m2.
Prohlídky bytu jsou plánované na 4.1.2021 a 13.1.2021 od 17.00 do 18.00.
Prohlídku je nutno dohodnout předem na tel: 281 028 608 nebo 281 028 611.
Bližší informace na www.praha-bechovice.cz

Park padlých v Běchovicích 1

Foto : Jan Jech

Park padlých v Běchovicích 1 prochází revitalizací.
Přemístěn byl pomník, doplněny byly i lavičky.
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE
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ÚŘAD MČ PRAHA - BĚCHOVICE

HARMONOG RAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
OLEJŮ V ROCE 202 1
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
739 412 393 , 731 686 777 , 602 485 324
datum - den

22.04. - čt
10.07. - so
02.11. - út

strana 8

zastávka

Praha-Dolní Počernice, Praha -Běchovice, Praha -Koloděje,
Praha-Klánovice
1. křižovatka ul. Nad Rybníkem x Bezděkovská (obraciště bus
č. 263)
2. křižovatka ul. Bohuslavická x Listopadová
3. křižovatka ul. Do Říčan x Hasičská
4. ul. Za P oštovskou zahradou (u prodejny)
5. ul. V L ipách (u potravin)
6. ul. Votavova (u nákupního střediska)
7. ul. Krovova (u pizzerie Samos)
8. křižovatka ul. Šlechtitelská x Libčanská

A JEDLÝCH

čas od - do

po – pá

so

1500 - 1520

800 - 820

1530 - 1550
1600 - 1620
1630 - 1650
1700 - 1720
1740 - 1800
1810 - 1830
1840 - 1900

830 - 850
900 - 920
930 - 950
1000 - 1020
1040 - 1100
1110 - 1130
1140 - 1200

MŠ

Poprvé v tomto školním roce jsme se sešli na schůzce
Ekotýmu. Vzhledem k opatřením ke COVID-19 jsme se
všichni chránili rouškou. Každá třída měla své dětské
zástupce. Schůzky se též účastnily paní učitelky společně
s paní ředitelkou.
Tento rok se naše školka zaměří na téma Potraviny. V každé
třídě děti dělaly část analýzy, zároveň se pomocí autorské
pohádky a jejich nápadů seznamovaly s pojmy, které
v Ekoškolce používáme. Stejně tak tato schůzka byla
zahájena diskusí na téma Potraviny a ekologie, děti napadaly
kreativní odpovědi. Zaměřili jsme se na to, jaké potraviny jsou
zdravé a škodlivé, děti tyto potraviny třídily pomocí obrázků.
Došli jsme k tomu, že v naší školce jíme zdravě a dobře.
Jídelníček obsahuje dostatek ovoce a zeleniny, ryby i jídlo
bezmasé, avšak děti zjistily, že jídlem plýtváme
a nevyužíváme zbytky potravin. Majdu, Terezku a Šimona
napadlo, že zbytky jídel dávají doma slepicím, a tak se zeptají
dědečka, jestli by slepicím mohli dávat i některé zbytky
ze školky. Dále děti napadlo, že bychom mohli sušit chléb,
který nesnědí během svačiny a ten poté donést koním nebo
jiným zvířatům. Vojtík bydlí vedle koní, a tak tuto možnost
do další schůzky zjistí. U Delfínků dělali analýzu pití a děti
napadlo, že by si chtěly vyrobit vlastní mošt z jablek. Vavřík,
Vojta a paní ředitelka se nabídli, že by do školky zapůjčili
odšťavňovače a týden před Vánoci by si děti v každé třídě
mošt udělaly.

Veronika Fibigrová

učitelka MŠ

Foto (2x) : Eva Mašitová

Schůzka malého Ekotýmu
v Mateřské škole Čtyřlístek

Rosničky se zaměřily na to, že bychom rádi ve školce
pěstovali vlastní plodiny, a tak proběhla diskuze, co bychom
na jaře mohli zasadit a pěstovat a co všechno je k tomu
potřeba. Neměli bychom zapomínat i na zvířátka a hmyz,
který ve školce chováme – například strašilky, které chovají
v Beruškách potřebují Ostružinu beztrnnou. Zaměříme se
také na to, co dětem ve školce chutná a nechutná a začneme
s hodnocením pomazánek, které dostáváme ke svačinkám,
vše budeme zakreslovat do tabulky a později hodnotit.
Na závěr jsme ochutnali lahodný a zdravý čaj z natrhaných
šípků, který nám připravila paní ředitelka s Beruškami a děti
nadšeně souhlasily, že se brzy sejdeme na další schůzce
a že vše důležité předají ostatním dětem ve třídách.

SUDOKU
Sudoku č. 1

Sudoku č. 2
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY BĚCHOVICE
Vážení čtenáři,
před Vánoci jsme uzavřeli čtvrtý ročník
akce Přání seniorů z Běchovic.
Musím říct, že každý rok je tato akce
vždy lepší a lepší. Hlavní aktéři jsou
úžasní, vstřícní, komunikující,
nezištní, spolehliví, nadšení.
Společně s Martinou Míkovou bych
chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili. Jednotlivě bylo
za každé přání poděkováno na facebookových stránkách.
Přikládáme zde několik fotografií.
Pro řadu obdarovaných klientů Sociálních služeb Běchovice
byly dárky materiálním přilepšením, duševní podporou
a radostí. Smyslem pořádání této akce je zejména přání, aby
se na seniory myslelo nejen před svátky, nejen za účelem
splnění si jistého vlastního pocitu dobročinnosti, ale aby se
lidem pozdního věku věnovala pozornost, myšlenka
a podpora celoročně. Zamyšlení se nad tématem stáří.
Pokud byste měli nápady či postřehy k podpoře starších
obyvatel v Běchovicích v průběhu roku, ozvěte se mi.
Přejeme vám všem mnoho sil a zdraví v novém roce.

Martina Rafačová,

Foto (3x) : Martina Rafačová

sociální pracovnice
tel.: 775 997 853

PODĚKOVÁNÍ OD OSLAVENCŮ

Děkuji Městské části Praha - Běchovice za blahopřání k mému životnímu jubileu.

Antonín Chadima

strana 10

INZERCE

SUDOKU - řešení
Sudoku č. 1

Sudoku č. 2
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SPORT
Čínský virus dál blokuje
i Běchovické sršně!

Foto (2x) : Archiv Sršni

Fotbalový podzim skončil dříve, než začal a zimních fotbalů,
tréninků, a hlavně halových turnajů jsme si neužili vůbec. Bylo
to poprvé v historii Běchovických sršňů, kdy jsme v prosinci
nemohli v tělocvičně pořádat tradiční Mikulášské turnaje,
které máme tak rádi! Kvůli coronaviru se Mikuláš s andělem
a čerty premiérově vůbec nemuseli obtěžovat... V prosinci
jsme mohli trénovat 14 dní a nastala znovu pauza. Dorost se
zúčastnil Zimní ligy v Satalicích a po odehrání jediného
zápasu všechno skončilo... Musíme doufat, že po skončení
krize si zase zahrajeme.
A hlavně – že se při obnovení tréninků a zápasů sejdeme
VŠICHNI!!! Že nikdo z nás fotbal neopustí...
Běchovičtí sršni samozřejmě dál hledají a zvou mezi sebe
nováčky. Potřebné kontakty najdou rodiče na našich
stránkách www.bechovictisrsni.cz v sekci NÁBOR.

Alan Hejma

Informace z MO ČRS
Praha – Běchovice
Vážení přátelé,
i naší organizace se dotkla opatření spojená s nákazou
Covid-19. Připravovaná členská schůze musela být zrušena,
tak, jako například Celorepublikový sněm, Územní
konference a ostatní setkání v rámci rybářského svazu.
Výborovou schůzi jsme uskutečnili jako videokonferenci
za přítomnosti pánů K. Zajace, M. Štellnera, M. Outraty,
M. Růžičky, T. Kafky, Vl. Kafky a paní M. Volšické.
Zápis z této schůze je dostupný na webových stránkách
www.rybaribechovice.cz.
Jak tedy postupovat, pokud nemůžeme svolat členskou
schůzi? Odložit věci, které snesou odklad a povinné věci řešit
v rámci výborové schůze. Členové schválili rozpočet jako
rozpočtové provizorium a stejně postupovali se závěrečným
účtem. Tato rozhodnutí výborové schůze budou na nejbližší
možné členské schůzi předložena ke schválení.
Se současnou situací souvisí i prodej povolenek, který bude
probíhatjen po telefonické domluvě na čísle 603 858 764 (jen
pro členy MO ČRS Praha – Běchovice).
Povolenky je možné vrátit pánům Štellnerovi, Outratovi a
Zajacovi nebo zaslat na adresu V Alejích 240, Nové Jirny (jen
pro členy MO ČRS Praha – Běchovice).
Případné dotazy ohledně věcí týkajících se činnosti MO ČRS
Praha – Běchovice, neváhejte zaslat na níže uvedené emaily:
martinsteli@seznam.cz, moutrata@seznam.cz,
karel.zajac@post.cz.
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Pro úplnost ještě uvádím ceny povolenek pro rok 2021:
Územní povolenka
MP/dospělí
MP/mládež
MP/děti
1100,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
P/ dospělí
P/mládež
P/děti
1100,- Kč
500,-Kč
300,- Kč
Celosvazová povolenka
MP/dospělí
MP/mládež
2550,- Kč
1400,- Kč
P/dospělí
P/mládež
2600,-Kč
1500,- Kč

MP/děti
650,-Kč
P/děti
700,- Kč

Celorepubliková povolenka revíry ČRS + MRS
MP 3600,- Kč
P 3700,- Kč
Na závěr mi dovolte Vám popřát mnoho pěkných úlovků,
ale hlavně pevné zdraví a úspěšný rok 2021.

Karel Zajac

SPORT
Mistrovství v krosu (přespolním běhu) přivítaly Běchovice
12. prosince v Lesoparku Vinice
Vítěz kategorie z Újezdu nad Lesy

Start jedné z dívčích kategorií

Ceny ve dvou kategoriích předal i náš
starosta Ondřej Martan
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Foto (4x) : Jan Jech

Stoupání v kopci u Kamene demokracie
bere sílu

Rekonstrukce ulice Do Říčan

Nový zastávkový přístřešek zastávky BUS - Hasičská

Nový, zvýšený přechod pro chodce
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Foto (2x) : Jan Jech

OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V BĚCHOVICÍCH

Foto : (3x) Petr Vich, (1x)Jan Jech

Novoroční ohňostroj

OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V BĚCHOVICÍCH
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NÁPAD PRO BĚCHOVICE
– k dispozici je 2.000.000, - Kč
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás přizvali ke spoluvytváření a rozhodování
o dalším rozvoji naší městské části. Rozjíždíme
participativní rozpočet „NÁPAD PRO BĚCHOVICE“!
Městská část Praha – Běchovice uvolní ze svého rozpočtu
2.000.000, - Kč, o kterých můžete rozhodnout právě vy!
Máte nápad, jak dále zpříjemnit žití v naší městské části?
Rádi byste vybudovali něco, co vám zde schází? Nebo
byste jen rádi podpořili jeden z navrhovaných projektů?
Nyní máte možnost!
„Nápad pro Běchovice“ má své webové stránky
www.napadprobechovice.cz , kde se dozvíte všechny
potřebné informace.

Jak celý proces funguje?
ź vymyslete projekt, který byste rádi v Běchovicích

zrealizovali

ź v termínu 14.12.2020-10.2.2021 nám jej zašlete

(dle platných pravidel zveřejněných na webových
stránkách projektu)
ź v průběhu března 2021 projekty společně veřejně
představíme
ź 1.4.-19.4.2021 proběhne hlasování o navrhovaných
projektech
źod května 2021 vítězné projekty začneme realizovat –
vaše projekty!
Pevně věříme, že participativní rozpočet „Nápad
pro Běchovice“ s sebou přinese plno pozitivních a dobrých
nápadů pro naší městskou část.

ÚMČ

