BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – ŘÍJEN 2009
Vážení spoluobčané,
snažili jsme se najít vhodný úvod pro říjnového Emila. Nejprve nám jako nejvhodnější přišla myšlenka Oskara Wilda: „V životě nám nejvíc chybí někdo, kdo by
za nás udělal to, co můžeme udělat sami.“, ale pak jsme si řekli, že „Každý svého
štěstí strůjcem“ a vrhli jsme se do dalších aktivit, z nichž některé vám přiblíží právě dnešní Emil.
Hezké počtení přeje Vaše zastupitelstvo
















Zahájili jsme stavbu Společenského centra. Hurá !!!!! Teď věci související. Měli jsme stavět
Společenské centrum a Hasičskou zbrojnici. Na Hasičskou zbrojnici jsme dostali dotaci na letošní rok 4 mil. Kč a ústní opakovaný příslib od pana náměstka primátora, že další peníze na
dostavbu zbrojnice dostaneme. Ředitel krizového odboru Magistrátu hl. m. Prahy naopak koncem minulého měsíce o další dotaci s ohledem na panující krizi, vážně pochyboval. To bylo důvodem, proč se starostka obrátila na Zastupitelstvo hl. m. Prahy se žádostí o převod letošní dotace 4 mil. Kč z hasičské zbrojnice na Společenské centrum. žádost jsme podávali před koncem
měsíce září. Bohužel, dosud nebyla ani na pořadu jednání Rady zastupitelstva hl. m. Prahy.
V souvislosti se stavbou Společenského centra žádáme všechny okolní obyvatele o trpělivost a velice se omlouváme za dočasně zhoršené životní prostředí.
Rekonstrukce komunikací. Jak jsme informovali v minulém čísle, nebude zahájena rekonstrukce další etapy stavby TV 3150 – rekonstrukce komunikací Benice. Starostka žádala
alespoň o řešení kritického stavu dešťová kanalizace v úseku zhruba od domu čp. 2 k mostu,
kde se na křižovatce ulic Květnového povstání a K Pitkovicům neustále propadá zemina, stejně
jako v ulici Na luka. Pracovníkem odboru bylo přislíbeno, že by tyto naléhavé opravy mohly
být provedeny ještě v letošním roce.
Společnost ORCO PROPERTY GROUP nebude dle konceptu nového územního plánu v nejbližší době pokračovat ve výstavbě dalších rodinných domů. Přesto nadace společnosti projevila zájem se podílet na investicích do zeleně v naší městské části. Na základě dohody organizačně i finančně zajistila vysazení 40 krásných vzrostlých lip na turistické cestě
K Lipanům. Děkujeme
Také děkujeme občanům Benic, kteří uspořádali brigádu a shrabali listí pod kaštany. Všechny kaštany jsou napadeny klíněnkou jírovcovou. Listí odvezou do spalovny Pražské služby.
Zároveň žádáme občany, jejichž pozemky sousedí s místní komunikací (chodníkem
nebo silnicí), aby uklidili listí spadané z jejich stromů na tyto komunikace.
27. 11. se již po třetí setkáme my všichni, kteří jsme toho již více zažili. Při osobním pozvání Vám řekneme, kde.
Z celopražských akcí Vás upozorňujeme na Oznámení o vystavení a projednání konceptu
Územního plánu hlavního města Prahy. Odkaz je i na našich webových stránkách.
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