BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – DUBEN 2010
Vážení spoluobčané,
S malou pauzou je tu nový Emil. Ne, že by minulé číslo Emila nebylo včas napsáno –
bylo, ale následně „selhal lidský faktor“ a Emil nebyl odeslán k distribuci. Podívejme
se tedy co nám (mimo zdařilého pálení čarodějnic) přinesl duben.
Hezké májové dny vám přeje
Vaše zastupitelstvo
✔ Byl ukončen soudní spor o koupaliště. Bohužel negativně pro nás, nejvyšší soud ČR odmítl
naší žádost o dovolání. Pro zájemce je rozhodnutí soudu k nahlédnutí u starostky.
✔ Stále se opravuje dešťová kanalizace v ulici Květnového povstání. V současné době se řeší
problém spočívající v průvlaku s kabelem NN procházejícím rourou dešťové kanalizace.
Prováděcí firma podala žádost na Úřad MČ Praha 22 o další dopravně inženýrské opatření.
✔ Na opravu komunikací ve správě TSK (Květnového povstání a K Lipanům), stále čekáme.
Náhodně umístěný čerstvý asfalt, který se jeví jako oprava je údajně jen zbytek, kteří asfaltéři potřebovali někam odložit. Zůstává problém s točkou autobusu. Komunikace je v naší
správě. Žádali jsme Technickou správu komunikací, aby jí od nás převzala, ale bezvýsledně.
Nyní jsme požádali náměstka primátora Klegu o účelovou dotaci na nutnou opravu.
✔ Na úřadě opět proběhlo jednání o provozu MHD. Někteří oslovení se k problém vyjadřovali,
děkujeme za názory. Pokud by provozovatel chtěl vyhovět všem, jezdily by autobusy kaž dých 15 minut směrem na Háje a DEPO Hostivař. Kromě toho by jezdil minibus do Uhříněvsi a Čestlic. Plánované změny budou tedy opět vyhovovat jen některým z nás. Bude lepší ná vaznost na vlak ze zastávky Uhříněves. Ve večerních hodinách máme navíc jeden spoj od nádraží Uhříněves ve 23.46. Dopoledne se zlepšilo spojení z Hájů, na Háje je doporučen přestup na aut. č. 232. Prodloužila se doba čekání na spoj do DEPA Hostivař na 15 – 21 minut.
Novou zastávku u Normy údajně financovala MČ Praha 22, která stanovila i její umístění. S
přístřeškem se z důvodu nedostatku finančních prostředků zatím nepočítá. Linka 326 je zatím ve zkušebním provozu. Částečně je hrazena obcí Čestlice, která ale nemá zájem, aby linka
jezdila přes Benice.
✔ Stále řešíme problém umístění našich dětí v mateřských školkách. Statutem má městská část
uloženo, aby se v případě, pokud sama na svém území školku nemá, dohodla s nejbližšími
městskými částmi umístění dětí v předškolním věku. Je to šalamounské řešení. Jak rodiče
dětí v tomto věku vědí, v okolních městských částech nejsou schopni uspokojit ani vlastní
potřeby. V naší městské části máme celkem 24 dětí ve věku od 0 do 6ti let. Pokud se školka
nepostaví v rámci velkého investičního záměru, (což se samozřejmě snažíme prosadit), dotaci na ní nedostaneme. Kromě toho by byl provoz klasické mateřské školky pro tak malou
městskou část, finančně velmi náročný. Bohužel nemáme ani prostor, který bychom mohli
dočasně této potřebě přizpůsobit. Neznamená to, že bychom tento problém nechtěli řešit,
ale zatím se nám nepodařilo řešení nalézt. Budeme rádi, kdyby někdo z vás přišel s řešením,
které by bylo realizovatelné.

✔ Příprava a vlastní organizace Pálení čarodějnic se hasičům opět vydařila. I počasí přálo a tak
se opět příjemně povídalo a popř. popíjelo. Manželé Bolinovi poskytli nezbytný přísun el.
energie a tak nezbývá, než všem, poděkovat.
✔ Oslava dětského dne proběhne, jak jsme již informovali, v sobotu 22. 5. 2010 od 14 hod.
Děti se budou bavit na oblíbeném místě za dětským hřištěm. Společnost ORCO zajistila pro
tuto příležitost skákací hrad a motorky. Děkujeme!
MČ Praha - Benice
www.praha-benice.cz
urad@praha-benice.cz

