BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – DUBEN 2008
Vážení spoluobčané,
máme za sebou čtvrtinu nového roku. Pokud máte připomínky k probíhající výstavbě,
čistotě v obci, dopravě nebo návrhy na vylepšení naší MČ – neváhejte a napište.
Vaše zastupitelstvo











Bohužel jsme měli opět možnost se přesvědčit, že jsou sliby chyby. První týden, kdy byla uzavřena ulice
Květnového povstání, nastal pro obyvatele ulic K Pitkovicům a Okrasná, kteří byli starostkou ujištěni, že
těmito ulicemi budou jezdit pouze vozidla, která „prosáknou“ , protože ostatní doprava je vedena
dohodnutou objízdnou trasou, se nestačili divit. S řidiči nákladních aut se dívali z oken svých domů z očí
do očí. Beničané, nebydlící v těchto ulicích platili za průjezd ulicemi, které se opravují z našeho rozpočtu,
na který potažmo sami přispívají. Neomlouvám se, udělali jsme úplně všechno, co bylo v našich silách.
Bohužel ostatní složky státní správy, zaspaly. Nejprve bylo špatné značení, pak do dopravní obsluhy
patřila i vozidla stavby apod. V současné době je u nás státní nebo městská policie skoro každý den.
Jedinou obranou, proti řidičům nerespektujícím dopravní značení, by byly panely na silnici.
Za Holiday parkem, na cestě k Lipanům jsme pod taktovkou Sdružení Be-nice zasadili další stromky. Grant
na jejich pořízení získala Ing. Schneiderová. Stromky dovezli z Kostelce nad Č. l. bezplatně jednou pan
Fiala a jednou pan Hodal. Většina z nás již sázela stromky na cestě ke Kolovratům. Přijďte příště také.
Majitelé Holiday parku následně nechali zarovnati výše uvedenou cestu. V případě nutnosti projevil pan
Linhart ochotu cestu zpevnit.
Ve stejný den proběhl i sběr železného odpadu. Z jakého důvodu bylo pak pletivo a jiný železný odpad ve
velkoobjemovém kontejneru není dobře pochopitelné. Zvláště, když pro šrot si dojeli hasiči až k domu.
30. 4. 08 organizuje Sbor dobrovolných hasičů za dětským hřištěm „malé čarodějnice“. Vuřty pro děti jsou
zdarma, právě z výtěžku za šrot.
Pro starší občany jsme pozvali na setkání v knihovně v budově ÚMČ léčitelku, paní magistru Neprašovou.
Popovídání se uskuteční dne 7. 5. 2008 v 17.00 hod. V případě zájmu dalších občanů, pozvání paní
magistry zopakujeme.
Radní a následně zastupitelé Magistrátu hl. m. Prahy uvolnili z rezervy pro městské části hl. m. Prahy
vytvořené v kapitole 1016 pro naší městskou část 800 000,- Kč na výstavbu a úpravu zeleně vč.
vybudování odpočinkových zón. Škoda, že jsme nesepsali jako umělci petici a nešli žádat zastupitele o
příspěvek na investiční akce. Hodilo by se heslo Dejte více pro Benice.

