BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – PROSINEC 2007
Vážení spoluobčané,
Dostává se k vám poslední vydání Emila roku 2007, ve kterém bychom chtěly malinko
zhodnotit rok minulý a podívat se na výhled do roku letošního. Proto je také dnešní Emil
malinko delší, ale myslíme si, že stojí za přečtení.
I díky vaši podpoře a pomoci se nám podařilo dosáhnout řady zajímavých úspěchů a
udělat důležité kroky k tomu, aby se Benice staly ještě příjemnějším místem nejenom pro
bydlení, ale také pro život.
Děkujeme vám za vaši přízeň, přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobních i profesních úspěchů v novém roce
a těšíme se na další spolupráci,
Vaše zastupitelstvo

Krátce z prosince 2007
 Jak jsme informovali v minulém Emilovi, byla společností Liveta a.s. podána žádost o změnu využití území

té části pozemku společnosti, kde stála hromada vytěžené zeminy (za Parkem Holiday). Tuto akci, stejně
jako zahájení stavby ORCO „B“ provázel od začátku nedostatek ohledu na obyvatele v okolní zástavbě.
Doufáme, že na základě intervence ze strany úřadu a správce komunikací TSK dojde k nápravě.
 Benický krámek se stává realitou, ale jenom pozvolna. Vývěsní štíty sice už sice máme hotové, ale termín

dokončení si již raději netroufáme dopředu říci. Informace ze strany stavební firmy se neustále mění.
Děláme vše pro to, aby termín dokončení byl co nejkratší.
 Magistrát bohužel nebude během prvních měsíců letošního roku zajišťovat přistavení velkoobjemových

kontejnerů. Odvoz velkoobjemového odpadu bude zajištěn pouze v případě, že bude schváleno navýšení
poplatků za směsný odpad.
 10. 12. 2007 jsme my starší příjemně povečeřeli a poseděli v hospodě U DŘEVORUBCE v Nupakách.
 27. 12. 2007 jsme si zase zazpívali v kostele sv. Prokopa v Čestlicích. Myslím, že si obě akce zaslouží

opakování.
 Zakoupili jsme nové police do naší knihovny. Přijďte se podívat až půjdete kolem ...

Jaký byl rok 2007?
Byl z velké části úspěšný, i když ne vše, co jsme si předsevzali se povedlo. Posuďte sami:
 Nepovedlo se nám zachovat benickou hospodu. Bohužel a je nám to moc líto. Ale víme, že jsme pro její

zachování udělaly maximum toho, co bylo možné jak z pohledu jednání, která jsme vedly, tak z pohledu
ekonomických možností Benic.
 Získaly jsme mimo rozpočet finance na
•

nové počítačové vybavení úřadu

•

rekonstrukci budovy úřadu za účelem zřízení prodejny a zázemí pro hasiče

 Podařilo vybudovat dětské hřiště. Úhradou polovičních nákladů přispělo ORCO
 Pokračovali jsme v jednání o dopravní situaci – zatím nepříliš úspěšně, ale budeme bojovat dále
 Byla zahájena intenzivní spolupráce mezi zastupiteli MČ a Sdružením obyvatel Be-nice
 Zkulturnili jsme kanceláře úřadu a podařilo se částečně vyklidit i stodolu a dvůr
 a v Benicích se konalo nemálo (podle našeho názoru úspěšných) akcí, jako byly:


ples

 den dětí
 otevírání dětského hřiště
 akce Sdružení Be-nice – sázení stromků
 večeře a posezení starších občanů
 Vánoční zpívání v kostele

Jaké jsou naše priority pro rok 2008?
Je jich samozřejmě mnoho a tak zde uvádíme jen ty nejdůležitější
 podání žádosti o dotaci na vybudování nového centra obce
 zahájení velmi důležité akce „komunikace Benice“ – oprava komunikací, dobudování veřejného osvětleni,

na první fázi již máme potvrzené finanční prostředky
 pokračování v jednání o řešení dopravní situace
 vypracování studií na vybudování naučné stezky podél Pitkovického potoka
 získání pozemku pro vybudování sportoviště
 usilovat o to, aby zahájené stavby co nejméně zasahovaly do života obyvatel Benic
 a opět udělat maximum pro to, aby se nám v Benicích žilo lépe a abychom se setkávali na zajímavých

akcích. Budeme samozřejmě rádi, když svými návrhy přispějete i Vy

