BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – ŘÍJEN 2007
Vážení spoluobčané,
Čas letí jako voda, uplynul další měsíc a máme zde dalšího Benického Emila. Jak uvidíte na
následujících řádkách, v Benicích se opravdu neustále něco děje! A to z důvodu přehlednosti
uvádíme v tomto zpravodaji pouze výběr zajímavostí.
Realizujeme celou řadu koncepčních projektů, snad se nám daří měnit zaběhlé stereotypy a
pomalu také tvář našich Benic. Je to „běh na dlouhou trať“ ve kterém se snažíme prosadit
mezi zkušenějšími a otrlejšími borci. Posoudit zda a jak se nám to daří, nepřísluší nám, ale
vám, občanům Benic.
Děkujeme vám za vaši podporu, přejeme příjemné čtení říjnového Emila a těšíme se na vaše připomínky a náměty
nejenom k Emilovi,
Vaše zastupitelstvo

•

Zastupitelstvo rozhodlo již dále nepokračovat ve snaze získat peníze na odkoupení objektu čp. 15 –
Benické hospody. Magistrát hl. m. Prahy nám sdělil, že na takovou investici nemá prostředky, ORCO je
v první fázi realizace projektu a proto také nemůže požadované prostředky uvolnit ihned v plné výši. Bylo
možno řešit nákup formou půjčky splácené postupným čerpáním prostředků od ORCA. Toto čerpání bylo
vázáno podmínkami, které jsme neměli možnost ovlivnit a celkový projekt byl pro MČ velmi rizikový.
S ohledem na tyto skutečnosti a také na stav objektu, kde náklady na rekonstrukci by byly srovnatelné
s náklady na pořízení, jsme se rozhodli, že za takových okolností by získání objektu nebylo pro naší MČ
žádným přínosem. Naše rozhodnutí bylo sděleno majiteli objektu a společnosti ORCO.

•

Benice jsou bohatší o dětské hřiště, které bylo vybudováno ve spolupráci MČ a společnosti ORCO.
Nemalé náklady ve výši 588 tis. Kč byly z poloviny uhrazeny MČ a druhou polovinu přislíbilo uhradit
ORCO. Otevření hřiště bylo ve slavnostním duchu a podívat se přišla většina občanů s dětmi i bez nich,
což bylo příjemné. Podávané občerstvení bylo v režii ORCO. V současné době má hřiště již správce –
pana Františka Brože a stanovenou otevírací a zavírací hodinu..

•

V průběhu minulého měsíce jsme nechaly vymalovat a následně vlastnoručně uklidily místnosti úřadu.
Přijďte se podívat, budete překvapeni!

•

V Benicích bude opět prodejna! V říjnu jsme zahájili rekonstrukci části zadního traktu budovy MČ na
obchod. Pokud půjde vše podle plánu, tak ještě před vánocemi budeme mít možnost jít na nákup
v Benicích.

•

Podařilo se získat prostředky na obnovu počítačového vybavení našeho úřadu. Vzhledem k stále
probíhajícímu přechodu agend z papírové formy do počítačové a jejich náročnosti na techniku nám tento
přechod umožní být výrazně flexibilnější a operativnější.

•

Kontejnery na tříděný odpad se vyvážejí častěji. Papír již 3x týdně a sklo jednou za 4 neděle. To je
výsledek naší žádosti adresované Pražským službám, o které jsme Vás informovali v minulém čísle Emila.

•

Od 9.12.2007 bude stavět autobus během dne na zastávce K Lipanům bez podmínky „na znamení“.
Písemně jsme také požádali o změnu trasy autobusové linky 267. Po zastávce v Lipanech by následovala
zastávka K Lipanům a U starého mlýna. Tuto žádost podpořily i Kolovraty.

•

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.

•

Velice pěkná akce bylo Sázení stromů, která proběhla 27. 10. Již jistě víte, grant na zakoupení stromů
získala paní Schneiderová. Zapojili jste se aktivně jak při přípravě, tak při vlastním sázení. Děkujeme,
bylo to opravdu příjemné odpoledne. Uvidíme, zda tato akce nepřinese dodatečně ještě užitek vytvořením
dalšího spolku?

•

Jednali jsme na odboru dopravy v Praze 22 o provozu nákladních automobilů v Benicích. ORCO bude
směřovat nákladní dopravu převážně směrem na Nupaky. Pouze v případě uzavření této komunikace by
Benicemi projíždělo max. 10 nákl. aut denně. Bohužel nikdo nemá zmapováno kolik nákladních aut
Benicemi projíždí již nyní přes zákazovou značku umístěnou na kraji ulice U starého mlýna. Neustále jsme
všichni v napětí, zda dostaneme peníze na rekonstrukce našich komunikací a komunikace Květnového
povstání od závor k Benicům,

•

Obracíme se na vás s prosbou - máte-li nějaké zkušenosti s procesem získávání dotací a grantů uvítáme
pokud nám poradíte. Je toho hodně, co chceme zrealizovat touto formou a každá rada je drahá …

