BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – ÚNOR 2009
Vážení spoluobčané,
Jestliže má pravdu staré přísloví, že únor bílý pole sílí, bude letos pěkná úroda.
Doufáme, že i na Vašich zahrádkách
Vaše zastupitelstvo



Ještě stále panuje v obci stavební klid. Příčinou byla poměrně bohatá sněhová nadílka, která
z Benic udělala vesničku jak Ladových obrázků. Někteří z nás dokonce vytáhli běžky a zasportovali si na turistických cestách. Díky firmě Vodrážka, která uklízela sníh na chodnících
a členům sboru dobrovolných hasičů, kteří uklízeli místní komunikace, jsme nebyli sněhem
na veřejných prostorách příliš obtěžováni.



Nevíme, zda se dá nazvat sportovními výkony i převržení zastřešených laviček na začátku
pěší cesty do Lipan nebo zlomení stromů a opěrných tyčí na pěší cestě za bývalým koupalištěm. Borec nebo borci, kteří takto svou sílu vyzkoušeli, nemají potřebu veřejného obdivu.
Své „sportovní výkony“ podávají nejspíše za tmy.



Za denního světla ale někdo odnesl kryt z pískoviště na dětském hřišti. Nevíme, zda se jedná
o další ukázku sportovního výkonu, kryt je poměrně těžký nebo na někoho dolehla krize
a nemá čím topit. Při rozhodování, zda navýšit náklady na vybudování hřiště o oplocení,
jsme nebyli jednotni. Teď je vidět, že obavy z vandalismu byly opodstatněné. Některé „děti“
mají potřebu si hrát na hřišti i večer. Musí bohužel přelézat zmíněný plot. Náklady na případné opravy ubírají z peněz na úklid, investice apod.



Mnozí z nás si prohlédli nové domy vedle Okrasné ulice. Každý sám posoudí, zda vyhovují
jeho představám. Faktem je, že počet návštěvníků prý nesplnil očekávání investora.



Z odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy jsme dostali oznámení, že oznamovatel
záměru „Obytný soubor Benice“ požádal o ukončení procesu posuzování vlivu na životní
prostředí. V překladu tato informace znamená, že investiční záměr společnosti Projekt Sever
s.r.o. postavit cca 1200 bytových jednotek za zahrádkami, dojde buď podstatné změny nebo
pozastavení. Jednatelem společnosti je pan Sebastian Pawlowski.



Jak jsme mockrát informovali je jednou z priorit současného zastupitelstva vybudování Centra obce. Opakovaně žádáme o poskytnutí dotace z Magistrátu hl. m. Prahy. Dalším naději
jsme vkládali do dotace z Evropských fondů. Stavební povolení jsme získali až po ukončení
termínu podání žádostí v první výzvě. O to víc jsme doufali, že ve druhé výzva uspějeme. Příprava stála nemalé úsilí, leč nepochodili jsme. Magistrát dává přednost projektům, které
jsou více zaměřeny na životní prostředí. Mezi uznatelné náklady nepatří náklady na výstavbu. Těch je v našem projektu naprostá většina. Takže bohužel, tato naděje padla. Na fondy
z EU si „šáhneme“ v případě, že bude v příštím roce vypsán jiný dotační titul, který bychom
mohli využít. V březnu se ukáže, jestli nám s naší investiční výstavbou pomůže Hl. m. Praha.



V minulém čísle Emila jsme Vás informovali, že za 20 milionů Kč, které Odbor městského investora dostal na letošní rok na rekonstrukci komunikací, budou opraveny všechny zbývající komunikace v Benicích, vč. Květnového povstání. Dle sdělení projektanta bude uvedená
částka stačit na rekonstrukci pouze dvou místních komunikací a to K Pitkovicům a Na koupaliště.



Poslední zpráva bude, jak doufáme, příjemná. Zastupitelstvo městské části společně se sdružením obyvatel Be nice pořádá dne 21. 3. 2009 „tancovačku“ v hospodě v Lipanech.
S ohledem na dopravní spojení je začátek již v 18.00 hod. Oficiální ukončení je před odjezdem posledního autobusu před 24.00 hod.
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