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Aktuality........................................................
☛ Na 31. ledna je naplánovaná schůzka starostů malých
městských částí Prahy s primátorem Bohuslavem Svobodou.
Starostové se domnívají, že nové politické zastoupení Prahy je
přesvědčeno, že správa Prahy by se zlevnila snížením počtu
městských částí, tedy třeba i nás, Benic. Ze společného jednání starostů vznikla iniciativa požádat primátora a zastupitele hl.
m. Prahy o znovuvytvoření tzv. sněmu starostů, který původně
v zákoně o Praze měl své místo. Schůzky se zúčastní i radní za
TOP 09 Mgr. Lukáš Manhart, který má na starosti zefektivnění
správy Prahy.
☛Představitel firmy Evergold, pan Andrey Emelyanov, požádal
zastupitelstvo o změnu zamítavého stanoviska k projektu vybudovat v Benicích mezinárodní tenisovou školu pro juniory.
V první fázi by měla být na pozemku za rodinnými domky u
hřbitova (viz foto) postavena ubytovna s cca 50 lůžky, další objekt s učebnami a zázemím a jeden tenisový kurt. V další fázi,
až dojde k uvažované změně územního plánu, bude na zbývající části pozemku postaveno dalších zhruba 9 kurtů a 2 hřiště
s pískem pro volejbal. Přestože tenisová škola má především
sloužit žákům z Ruska a dalších sousedních zemí, investor přislíbil, že i beničtí zájemci by mohli ve vyhrazených hodinách
využívat za příznivou cenu některý z kurtů.

☛ Starostka V. Topičová s místostarostou O. Matouškem jednali s náměstkem primátora a radním pro územní plán RNDr.
T. Hudečkem o změně územního plánu ÚP 1713. Projednávání změny, která se uskutečnilo na žádost společnosti Jihovýchodní město a.s., je v současné době přerušeno.
☛ Došlo k Dohodě o narovnání a uzavření kupní smlouvy na
pozemek č. p. 165/2 se společností Liveta, zastoupenou manžely Linhartovými. Tím byl ukončen spor s touto společností.

☛ Starostka V. Topičová žádala, zda by “malý” autobus č. 325 jezdící přes Pitkovice do komerční zóny
Čestlice nemohl jezdit přes Benice. Bohužel zastupitelstvo obce Čestlice tento záměr z finančních důvodů (na provoz autobusu přispívá) neodsouhlasilo.
☛ Množí se případy, kdy majitelů psů neodklízejí přímo v obci po svých miláčcích exkrementy. Vystavují se
tím riziku přestupkového řízení. Dbejme o veřejnou zeleň
a čistotu!
☛ Pokračuje rekonstrukce obratiště pro autobusy. V rámci těchto prací na našich komunikacích (Akce TV 3150, finančně a organizačně zajištěná odborem městského investora) byla dokončena
oprava dešťové kanalizace a v současné době se buduje
parkoviště. Další etapou bude vybudování chodníků. Práce
budou ukončeny vybudováním nové komunikace. V době
její rekonstrukce budou pravděpodobně občané Benic moci
využívat pouze zastávku autobusu K Lipanům. Dokončení
se předpokládá v dubnu.
Srdce a srdíčka Jana Pirka

Dne 24. ledna se uskutečnila ve Společenském centru
U Sv. Prokopa beseda s kardiochirurgem prof. MUDr.
Janem Pirkem, DrSc. (nar. 20. 4. 1948). Je přednostou Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie
IKEMu a přednosta Kardiocentra. Ročně odoperuje 330
srdcí, má na svém kontě už přes
7000 operací, z toho 179 úspěšných
transplantací. Dozvěděli jsme se, jak
se chovat ke svému srdci, abychom
se cítili svěží, mladí a silní. Prof.
Pirk doporučuje střídmé pití vína,
samozřejmě pohyb a zdravou stravu. Účast našich občanů byla hojná
a v následující besedě zazněla řada
zajímavých dotazů a odpovědí.
Připomínáme chovatelům psů povinnost zaplatit za
ně poplatek. Zároveň prosíme, aby placení pokud
možno neodkládali až na březen. Děkujeme!
V první polovině roku 2012 bude přistaveno
5 kontejnerů na velkoobjemový odpad
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Upozorňujeme občany, že nejbližší sběrný dvůr,
kam mohou bezplatně odvážet odpad,
je v Bečovské ulici v Uhříněvsi.
Drobným benickým podnikatelům a živnostníkům
nabízíme možnost zdarma inzerovat své služby na
těchto webových stránkách.

☛ 26. prosince 2011 proběhl již tradiční vánoční koncert

v kostele Sv. Prokopa v Čestlicích, krásné vánoční melodie
přednesl dětský sbor Radost a v závěru si klasické koledy
zazpívali také posluchači, kterých bylo opravdu hodně. Děkujeme za přízeň a těšíme se na shledanou opět za rok!

