BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – LISTOPAD 2007
Vážení spoluobčané,
Děkujeme vám za vaši podporu, přejeme příjemné čtení říjnového Emila a těšíme se na
vaše připomínky a náměty nejenom k Emilovi,
Vaše zastupitelstvo

•

21. 11. 2007 proběhlo na odboru výstavby v Praze 22 veřejné ústní jednání v rámci územního řízení
zahájeného na základě žádosti majitelů rekreačně sportovní centra Park Holiday o vydání rozhodnutí o
změně využití území v místě, kde byla uložena vytěžená zemina. Vytěžená zemina bude využita přímo na
pozemku. Zájemci se mohou na modelaci terénu podívat na úřadě. Nejvýše položená plocha bude nad
úrovní okolního terénu 7 metrů. Celý pozemek bude ozeleněn. Městská část žádala, aby ze strany, kde
máme turistickou cestu, byla úprava, která by zajistila, aby na cestu nestékala dešťová voda.

•

Blízcí sousedé si zajisté všimli, že stoupla pracovní aktivita na všech současných stavbách. ORCO „A“, „B“
a Stagic. V případě, že budete míst stížnosti související s činností stavby, neváhejte kontaktovat úřad.
(267 710 933, 267 710 976, mcbenice@seznam.cz)

•

Probíhá budování krámku v budově úřadu. Pevně doufáme, že uvedení do provozu proběhne ještě letošní
rok. Už se vyrábí cedule.

•

Rada zastupitelstva hl. m. Prahy schválila převod 1 mil. Kč na stavbu 3150 Komunikace Benice na Tyto
prostředky budou použity na zaplacení projektové dokumentace a vypsání výběrové řízení na zhotovitele.
Vše je v režii Odboru městského investora Magistrátu. Usilujeme o získání prostředků na zahájení stavby
na příští rok. Zda se to podařilo, Vás budeme informovat.

•

29. 11. 2007 byl schválen rozpočet Hl. m. Prahy. Městská část Praha-Benice dostane dotaci ve výši
1 697 000,- Kč. Ze státního rozpočtu obdržíme 8 000,- Kč. Dále nám bylo schváleno financování do výše 8
mil. Kč na stavbu TV 3150 Komunikace Benice.

•

10. 12. 2007 proběhne setkání starších občanů. Popovídání spojené s pohoštěním plánujeme v hospodě
U DŘEVORUBCE v Nupakách. Bude přistaven autobus.

•

O zpracování žádosti o dotaci z EF na vybudování centra obce jsme požádali společnost RAVEN
Consulting a.s.

•

Nemáte – li doma internetové připojení a potřebujete se podívat na web, poslat elektronickou poštu, …
přijďte k nám. Nabízíme bezplatné využití našeho připojení a naší techniky! Této nabídky můžete využít
denně od 8.00 do 15.00 hod. V pondělí a středu do 18.00 hod. Pokud budete chtít přijít mimo úřední
hodiny, raději zavolejte, mohlo by se stát, že budeme na pracovní schůzce.

Varhanní koncert Jaroslava Tůmy
Zveme Vás do děkanského kostela Všech svatých v Uhříněvsi v předvečer adventu 2007 v sobotu 1. prosince
2007 od 16 hodin na VARHANNÍ KONCERT předního českého varhaníka Jaroslava TŮMY.
Na programu jsou díla J.Spetha, J.S.Bacha, G.F.Händla, J.Kriegera, J.K.Kuchaře a J.Tůmy.
Vybrané dobrovolné vstupné se stane součástí sbírky na restaurování oltářního obrazu hlavního oltáře v kostele
Všech svatých.

V Říčanech funguje nová galerie Kotelna
Rubrika: Kultura | 19.11.2007 17:53
Ve středu 14. listopadu došlo ke slavnostnímu otevření nové galerie Kotelna v Říčanech u Prahy.
Slavnostní zahájení bylo doprovázeno živou hudbou a recitací textů.
Galerie Kotelna, nové kulturní zařízení, se nachází na Komenského náměstí v zrekonstruované budově bývalé
kotelny. Tento objekt od města Říčany odkoupila před více než rokem a půl nynější majitelka paní Kočová právě
kvůli využití pro galerii.
Galerie byla zahájena vernisáží obrazů malíře a básníka pana Michala Singera. Jde o obrazy vytvořené za
poslední tři roky, ale najdou se zde i obrazy starší. Zároveň v Kotelně začíná malířská škola a kurzy malby pod
vedením špičkových výtvarníků.
Pan Singer bude vést kurz malby a mozaiky. Kurzy budou probíhat v konfrontaci s vystavovanými díly přímo v
galerii, což umožňuje ještě intenzivnější zážitek a zkušenost. Všichni zájemci o umění jsou do galerie zváni a
přejme jim, ať zde prožijí příjemné chvíle.

