BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – KVĚTEN 2009
Vážení spoluobčané,
ať chceme nebo nechceme, politická situace ve státě potažmo v Praze, se nás dotýká. Minimálně silně ovlivňuje možnosti čerpání finančních prostředků Magistrátu.
Naše městská část nikdy neubírala z kasy hlavního města velký díl, ale v poslední
době se podařilo zajistit prostředky na zvelebení obce. Je to další, velmi důležitý krok na cestě, kterou zastupitelstvo zahájilo před třemi lety, na jejímž konci budou Benice místem, ve kterém bude
ještě větší radost žít.
Vaše zastupitelstvo


Začínáme bohužel smutně. Během letošního jara se rozloučili se životem čtyři starousedlíci.
Paní Kořínková z ulice K Pitkovicům, paní Doktorová, která bydlela v ulici Květnového povstání, pan Počta z domku u mostu a také pan Vodrážka, kterého většina z Vás znala, protože
se staral s manželkou a synem o údržbu zeleně v Benicích. Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.



Firma Vodrážka ukončila svojí činnost v Benicích. Ochotně zajistila náhradu a městská část
uzavřela smlouvu na zahradnické práce s panem Zdeňkem Baladou z Netluk.



Do ulice U Císařské cesty se přestěhovala část kontejnerů na tříděný odpad od plynové přečerpávací stanice. Máme tedy v současné době tři stanoviště na obou koncích a uprostřed
Benic.



Od 14. 6. 2009 platí nové jízdní řády. Autobus č. 265 bude mimo špičku jezdit z Benic pouze
do stanice Uhříněves – nádraží. Spojení s centrem Prahy bude v této době zajištěno návazností na autobus 267, který končí na stanici metra Háje. Pracovníci Ropidu tvrdí, že v době
mimo špičku není autobus dostatečně vytížen. Pokud nejste s tímto opatřením spokojeni,
doporučuji Vám obracet se přímo na www.ropid.cz



Toto jsou nové jízdní řády


http://194.213.60.4/DataFTP/JRPortalData/265/20090614/265_(159_2)Z.pdf



http://194.213.60.4/DataFTP/JRPortalData/265/20090614/265_(1071_4)T.pdf



Možná jste si všimli, že na Úřední desce MČ již byly zveřejněny Výzvy k podání nabídky na
Dostavbu budovy MÚ – Požární zbrojnice a Společenského centra. Budeme se maximálně
snažit, aby okolní obyvatelé trpěli stavbou i budoucím provozem Společenského centra co
nejméně. Je to ale jediné místo, které je ve správě městské části a je uprostřed obce.



Trochu předčasně proběhla v Benicích oslava Dne dětí. Důvodem je především velká konkurence v řádném termínu. Myslíme si ale, že se již konkurence bát nemusíme. Oslava proběhla
k plné spokojenosti oslavenců a myslím i rodičů. Všem, kteří akci připravovali, děkujeme. A
Vy ostatní, přidejte se! Můžete vymyslet hru, upéct koláče, pomoci finančně, …. Musíme si
uvědomit, že co si neuděláme, to mít nebudeme. Má to ale jednu výhodu, hned vidíte výsledek svého snažení. Také jsme již psali, že pozemek za dětským hřištěm je náš. I zde máme
možnost projevit své nápady, jak ho využít. Nejlépe asi pro sport, ale jak byste si to představovali? Jaký zvolit povrch do tak pěkného prostředí?



Dokončili se zahradnické práce v centru Benic, které byly hrazeny z dotace Hl. m. Prahy. Teď
už nás jen čeká rozhodnutí, zda v rámci rekonstrukce ulice Květnového povstání necháme
porazit všechny staré kaštany na návsi, aby mohla vyrůst nová rovná alej. Pokud seženeme
peníze, mohlo by to být již příští rok.



Další velmi dobrou zprávou je, že budeme v pondělí přebírat opravenou Okrasnou ulici. Původně bylo v plánu, že po dokončení opravy se bude realizovat značení parkovacích míst. Velice se obyvatelům Okrasné ulice i ulice U zahrádek omlouváme, ale museli jsme tuto akci z
finančních důvodů zatím odložit. Společenské centrum stavíme z vlastních zdrojů. Šetříme,
kde se dá, ale stále nemáme finančně zabezpečenou celou stavbu. Vzhledem k tomu, že v nebližší době nebude pokračovat výstavba ORCA podél Okrasné ulice, myslíme že označení
parkovacích míst není nezbytně nutné.



Na středu 3. 6. zve pan primátor starosty na pracovní setkání na projednání ekonomické
krize a daně z nemovitosti. O tom, jaký dopad bude mít jednání na Benice, Vás budeme informovat na veřejném zasedání



Další informace o dění v obci si přijďte vyslechnout na veřejnou schůzi 5. června od 19.00
hod. v hasičské zbrojnici.
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