BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – PROSINEC 2008
Vážení spoluobčané,
je 5. ledna 2009, sněží a Benice vypadají hezky. Přejeme si, aby se líbily i Vám.
Hodně štěstí, pohody a zdraví do Nového roku,
Vaše zastupitelstvo
Pokusíme se hodně stručně podívat, co se podařilo za poslední rok udělat a na to, co nás čeká v roce
novém.
● Otevřel se krám.
● Opravily se komunikace Na luka východ, Zkrácená a V prutinách vč. dešťové kanalizace.
Před dokončením je nový osvětlený chodník v ulici k Lipanům.
● Máme nový chodník podél ul. Květnového povstání (také opravené) k Okrasné ulici.
● Je opravena komunikace do Uhřiněvsi.
● Na návsi byly zahájeny úpravy zeleně. Jak moc se povedly se ukáže až počasí dovolí.
● Ze změn na úřadě občané mohou ocenit hlavně zajištění nové agendy – ověřování,
zpříjemnění prostor knihovny (jste srdečně zváni) a vytvoření archivu.
● Máme stavební povolení na hasičskou zbrojnici a kulturně společenské zařízení.
● Za nejdůležitější ale pokládáme společenské akce, kde se nás zase sešlo více. Čarodějnice,
Den dětí, koncert, ohňostroj, večeře s těmi, co mají více za sebou.
Pro obyvatele Benic, nebyl rok 2008 jednoduchý. Žádná ze stavebních firem nechtěla respektovat,
že nestaví na „zelené louce“, ale, že nové stavby navazují na stávající, kde žijí lidé. Stále jsme ještě
obklopeni ze všech stran haldami, které nepřidají Benicím na kráse. Zastupitelstvo se snaží bojovat,
ale boj ještě zdaleka neskončil. Ve hře je dost neznámých. Např. další stavby.
O tom, co je v Benicích ještě potřeba, víme všichni a chtěli bychom toho zvládnout ještě hodně.
Nebudeme si hrát na politiky a slibovat něco, co není reálné. V Benicích je přihlášeno necelých 480
obyvatel. Od toho se odvíjí naše dotace (i když byla letos navýšena) a tím pádem i naše finanční
možnosti. Nepatříme ani pod ochranná křídla modrého ptáka, ani nemáme plantáž s růžemi.
Dovolte jeden povzdech. Nevím, kolik z vás se zúčastnilo sázení stromů. Bylo to prima a každý z nás
se přinejmenším občas podíval, jak stromky rostou. Ne všichni. Nějaký dobrák 3 krásné vzrostlé
stromy na cestě ke Kolovratům, zlomil. U jednoho alespoň serval větev. Na benické návsi byly
vysazeny nové keře vedle bezejmenné cesty. Něčí auto přes 4 z nich projelo. Naše chyba, proč jsme
raději místo na zeleň, nesehnali peníze na velké parkoviště přes celou náves ?
V Benicích bydlí spousta prima lidí, se kterými stojí zato se zastavit - mít dobrého souseda je výhra.
Stejně tak je zde mnoho lidí, kterým není lhostejný rozvoj Benic. Budeme moc rádi, když nám
pomůžete. Třeba jenom tak, že když uvidíte někoho jezdit v zeleni, tak jej napomenete. I takové
maličkosti povedou k tomu, že budou Benice hezčí a bude se nám v nich ještě lépe bydlet.
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