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Přála bych si, aby si
lidé byli blíž

Sledujte
Benice
na Facebooku
Benice mají svou stránku na
Facebooku. Najdete na ní
informace o připravovaných
akcích, aktuality z dění
v obci nebo třeba zajímavé
fotky. Budeme rádi, když
se budete na obsahu sami
podílet. Prostřednictvím
facebookových zpráv nám
můžete posílat náměty na
příspěvky, dotazy nebo třeba
fotky ze svých procházek.
Stránku najdete na 
Facebook.com/PrahaBenice.

Také v dalších čtyřech letech povede Benice z pozice starostky Hana
Karasová. Jaké projekty by chtěla během svého druhého funkčního
období realizovat? Jak řeší zpomalení dopravy v obci? A jaké se
chystají nové akce pro občany?

Přijďte volit
do Evropského
parlamentu

S jakými ambicemi vstupujete do svého druhého
funkčního období?
Ten vstup je diametrálně
odlišný od toho prvního,
protože tehdy jsem se ještě
musela naučit hodně věcí o vedení obce. Nyní už je ale řada
projektů rozjetých a já přesně
vím, co bych pro obec chtěla.
A co byste chtěla?
Už v minulém období jsem
chtěla udělat strategický plán
pro Benice, aby se různé pro-

jekty dělaly koncepčně a byly
ucelené. Z více důvodů se to
bohužel nepovedlo.
Ale protože jsme měli na
magistrátu podáno několik
žádostí na různé rekonstrukce nebo investice,
podařilo se s jejich odborem
technické
vybavenosti
(aktuálně je sloučený s odborem strategických investic a přejmenován na odbor
investiční, pozn.) vyjednat,
že pro nás zpracují studie na
rekonstrukci stodoly, návsi

a lesoparku. Za to jsem byla
moc ráda, protože jsem si
uvědomila, že ty studie nám
přinesly to, co jsem zamýšlela
strategickým plánem.
A tím se vracím k původní
otázce: studie pokrývají to,
na čem bych chtěla pracovat
v dalším funkčním období.
Vím, že to nebude jednoduché, ať už z pohledu legislativy nebo financování, ale
budu o to usilovat.
Pokračování na str. 2

V roce 2019 nás čekají
jediné volby – ve dnech
24. a 25. května budeme
rozhodovat o svých
zástupcích v Evropském
parlamentu. V celé Evropské unii se přitom volby
uskuteční 23.–26. května.
Výsledky zveřejní Český
statistický úřad v neděli
26. května ve 23:00 hodin.
V Benicích se bude jako
tradičně volit v budově
úřadu městské části.

povede kolem
obce dráha?

kde bylo benické
letiště?

Metropolitní plán a naše
připomínky

Co víte o historii Benic? Zkuste
si historický kvíz

...strana

4

...strana

6

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Anketa mezi
zastupiteli
O co byste se chtěli zasadit
ve své funkci během
následujících čtyř let?
Martin Cubr
I nadále se chci podílet
na tom, aby se Benicím
vyhýbala masová
výstavba a velké developerské projekty. Kromě
toho bych se rád zasadil
o zpomalení dopravy
v obci prostřednictvím
digitálních ukazatelů
rychlosti.
Vladislav Mareš
Chci přispět k tomu, aby
se tu obyvatelé Benic cítili
jako doma, aby byli pyšní
na svou obec a ta jim za
to poskytovala spokojené
a kvalitní bydlení a vyžití
pro všechny generace.
Mária Marešová
Benice leží na hranici
města a přírody, proto
chci přispět k tomu,
aby toto spojení bylo co
nejpříjemnější. Abychom
měli zrekonstruovanou
náves, abychom opravili
koryto potoka a přiblížili
se realizaci lesoparku.
Jiří Pirk
Chci, aby v Benicích
zůstal zachován vesnický
charakter bydlení, proto
je mojí prioritou nedopustit masovou developerskou výstavbu. Také
budu rád, pokud se nám
podaří v Benicích rozvíjet
komunitní život.
Romana Vaňková
Za absolutní prioritu
považuji zabránění
masové výstavbě, která
by naši obec nevratně
poškodila. Dál se budu
snažit o podporu
společenského života
prostřednictvím co
největšího počtu akcí.
Michal Včeliš
Vnímám, že naší obci
chybějí sportovní akce.
Rád bych se proto podílel
na jejich organizaci.
A samozřejmě budu
stejně jako ostatní
zastupitelé bránit masové
výstavbě, jak to jen půjde.
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Přála bych si, aby si lidé byli blíž
Pokračování ze str. 1
Existuje také plán na rekonstrukci betonového koryta
v Pitkovickém potoce?
O tuto rekonstrukci se snažíme
dlouhodobě. Bohužel žádná
ze dříve odsouhlasených variant neumožňovala z koryta
odstranit betony, proto jsme je
zastavili. Nedávno si ale odbor
životního prostředí na magistrátu vzal celou rekonstrukci za
svou a řeší novou studii, výkup
pozemků a další nezbytnosti.
Který z těch projektů má
nejblíž k realizaci?
To se dá těžko odhadovat.
Možná náves, kde by snad
v blízké době měla být vypsána
výběrová řízení na zhotovení
projektové dokumentace. Ale
jednání jsou složitá a jejich
výsledek se nedá předvídat.
Součástí návsi je také budova obchodu, jejíž odkup už
zastupitelstvo řešilo. Jaká je
aktuální situace?
Už když jsme řešili rekonstrukci návsi poprvé, začali jsme
zjišťovat, za jakých podmínek
by bylo možné tuto budovu
získat. Tenkrát jednání nedopadla pozitivně. Nyní jsme do

nich vstoupili znovu. Problém je ovšem s majetkovým
rozdělením – budova má jiného vlastníka než pozemek.
Jsme ochotni o odkoupení
reálně uvažovat teprve
v momentě, kdy bude možné
získat pozemek i budovu.
Probrali jsme dlouhodobé investice. Chystají se
i nějaké menší změny, které
budou viditelné už brzy,
nebo jsou už dotažené?
Nově jsme nainstalovali
po Benicích tři zrcadla na
křižovatky, do kterých byl
špatný rozhled. Také řešíme
rychlou jízdu od Lipan.
V místě, kde začínají Benice,
jsme nainstalovali značku
s padesátkou, aby bylo na
první pohled jasné, že řidiči
projíždějí obcí.
Je pravda, že auta
projíždějí Benicemi rychle.
Jsou i nějaká další řešení?
Zpomalovací prahy nám
policie bohužel nepovolila.
Ale napadlo nás, že bychom
mohli na křižovatce silnic
na Nupaky a Čestlice změnit
přednost v jízdě, aby řidiči jedoucí rychle od Nupak museli dávat přednost. Ale jedná se

o území Středočeského kraje,
musíme tedy vše řešit s jejich
odborem dopravy.
V minulosti se také
uvažovalo o využití digitálních ukazatelů rychlosti.
Je to v jednání. Příslušný
odbor na magistrátu dává na
tyto radary dotace s tím, že
to nejprve musíme mít povolené od odboru dopravy
v Uhříněvsi a schválené od
magistrátu. Už jsme našli
vhodné místo ve směru na
Uhříněves, kde bychom radar
instalovali u mostu. Směrem
od Uhříněvsi nám ale nebylo
schváleno, abychom radar
umístili před přechod, ale
jsme nuceni udělat ho výš.
V minulém roce přibyla
řada nových akcí. Co
nového se uskuteční letos?
Nyní se chceme zaměřit na
sportovní akce, které nám
chybějí. Byla bych za ně
opravdu ráda.
A co byste si přála vy sama
– ne jako starostka, ale jako
máma a občanka Benic?
Moc bych chtěla, aby si tu
lidé byli blíž. Aby o sobě
věděli a drželi při sobě.

ze zasedání Zastupitelstva
Ustavující zasedání se konalo 5. 11., 2. zasedání 29. 11., 3. zasedání 17. 12.
• Zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní
výbor. Předsedou fin. výboru zvolilo
R.Vaňkovou a členy M.Marešovou
a M.Včeliše. Předsedou kontrolního výboru
J.Pirka a členy M.Cubra a M.Včeliše.
• Zastupitelstvo určilo, že pro výkon funkce
starosty bude člen zastupitelstva uvolněn,
pro všechny ostatní funkce nebude člen
zastupitelstva uvolněn. Odměna za výkon
funkce neuv. člena – 2 049 Kč/měsíc.
• Zastupitelstvo schválilo programové
prohlášení (najdete na Praha-benice.cz).
• Zastupitelstvo zvolilo do funkce starostky
Hanu Karasovou, do funkce místostarosty
Vladislava Mareše.

• Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem
koupě stavby na pozemku parc. č. 143/2
(obchod na návsi, pozn.) za podmínky
smluvního zajištění převodu pozemků
parc.č. 143/2 a 143/3 na hl. m. Prahu.
• Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu
s ohledem na získané dotace z loterií
na kulturu a sport a s ohledem na dotaci
na komunální volby.
• Zastupitelstvo schválilo napojení plynové
a elektro přípojky na pozemku parc. č. 74
k.ú. Benice pro rodinný dům (Zkrácená 60).
• Zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu
na pronájem společenského centra
se společností BoogieHouse s.r.o.
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Rekonstrukce ulic
míří do finále

Po jedenácti letech se letos
uzavře rozsáhlý stavební
projekt, v rámci kterého byly
zrekonstruovány
povrchy
všech ulic. Nese označení
TV 3150, stavební povolení

získal v roce 2008
a zahrnuje nejen
vybudování nových
povrchů silnic, ale
také rekonstrukci
kanalizace a jiných
sítí.
V letošním roce
budou
rekonstruovány poslední
zbývající ulice – Na
Koupaliště a Na
Luka, která se bude opravovat jak ve směru od úřadu,
tak ve směru na louku. Ve
všech zmíněných ulicích
nebude na přání občanů
zámková dlažba, ale asfal-

výstavba okruhu
výstavbu této významné

jihovýchodní části Pražského

silniční tepny, jejíž otevření

okruhu

se

polovině

výrazně zklidní dopravní

starostové

situaci v regionu. Zajíma-

dotčených městských částí.

vostí je, že memorandum

Společně podepsali memo-

podepsal i Ondřej Martan,

randum

starosta Běchovic, jejichž

sešli

za

v

urychlenou

okruhu blokovali žalobami.
Setkání

Voliči v seznamu: 502
Odevzdané obálky: 291
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O nové obecní studni,
která se nachází v ulici
K Pitkovicům, jsme vás informovali už v minulém vydání Dostavníku. K jejímu
úplnému dokončení v té době
zbývalo vybudování stříšky
a zapojení čerpadla.
Nyní už je obecní studna
kompletní. Dřevěnou stříšku
zhotovil truhlář Jan Počta.
Poděkování patří nejen jemu,
ale také benickým hasičům
za
pomoc
s
instalací
a také panu Urbanovi,
který ochotně nechal na svém
pozemku zřídit elektroměr
pro čerpadlo.

obyvatelé dosud dostavbu

zúčastnili

Spolu s volbami do benického
zastupitelstva se začátkem
října konaly také volby do
Zastupitelstva
hlavního
města Prahy, jejichž výsledek
bude mít na život v Benicích
nemalý vliv. Podívejte se, jak
volili vaši sousedé:

Obecní studna je kompletní

S cílem přiblížit se výstavbě

prosince

tový povrch vozovky. Projekt počítá i s vybudováním
nových parkovacích míst.
Magistrát,
který
bude
zajišťovat stavební dozor
i administrativu, hodlá s rekonstrukcí začít na jaře, a to
v co nejčasnějším termínu
s ohledem na počasí. Opravy
by pak neměly trvat déle než
osm měsíců.
V rámci této výstavby
bude také mírně rozšířena
ulice Květnového povstání,
a to na křižovatce s ulicí
V Prutinách, kde se kvůli
ostré zatáčce komplikovaně
vyhýbají autobusy.

Jak jsme volili?

starostů
také

se

zástupci

Magistrátu hlavního města
Prahy a Ředitelství silnic
a dálnic. Pozvání obdržel
i ministr dopravy Dan Ťok,
který se ovšem omluvil.

Nová stavba = příspěvek obci na vybavenost
S každým novým domem
či bytem, který bude v budoucnu v Benicích posta
ven, získá obec příspěvek
na občanskou vybavenost.
O nových podmínkách pro
výstavbu rozhodlo zastupitelstvo na svém posledním
zasedání v minulém roce.

Výše příspěvků zohledňují
velikost nemovitosti i její
typ. Nejméně zaplatí stavitel bytu do 40 m2 obytné plochy (25 000 Kč),
nejvíce
pak
stavitel
rodinného domu s obytnou plochou nad 150 m2
(70 000 Kč).

Výše příspěvku byla
nastavena tak, aby byla
únosná
pro
zájemce
o stavbu jednotlivých
rodinných domů či bytů,
ale aby zároveň limitovala developery v realizaci
rozsáhlých projektů. Ti
budou muset v případě

výstavby uhradit poplatek
za každý byt či dům.
Benice
nejsou
jedinou
městskou částí, která podobné podmínky nastavila.
Dopady výstavby a přílivu
nových
obyvatel
tímto
způsobem kompenzují i další
pražské městské části.
3
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Povede u Benic dráha?

Kde se bude moci v budoucnu stavět? Kde budou lesy
a kde pole? Na všechny tyto
otázky lze najít odpovědi
v novém Metropolitním
plánu, který ovlivní podobu Prahy v dalších desetiletích. O to, aby Benice
zůstaly klidné, se zasadili
také občané svou peticí.
Aktuálně platný územní plán
pro Prahu pochází z roku
1999. Co všechno se od té
doby změnilo, si uvědomíte
při pohledu do tehdejších
novin – Miloš Zeman byl
premiérem, Česko vstoupilo
do NATO, zrodila se měna
Euro a slova jako Google,
Facebook nebo Agrofert byste tam ani najít nemohli.
Zkrátka je to dávno.
Změnila se i Praha a potřeby
jejích obyvatel. Proto už
v září 2013 Zastupitelstvo
hlavního města Prahy dalo institutu plánování a rozvoje za
úkol vypracovat nový územní
plán, který dostal specifické
jméno – Metropolitní plán.

Plán, který chce
chránit krajinu

„Návrh Metropolitního plánu
se soustředí na celek města
a formuluje důležité úkoly
4

pro jeho rozvoj: jeho cílem
je zastavit rozšiřování města
do okolní krajiny, chránit
volnou krajinu nebo zajistit
síť kvalitních ulic, náměstí
a parků, dostatek veřejné
vybavenosti a technickou
infrastrukturu. Na základě
toho pak především vymezí
zastavitelná a nezastavitelná území, stanoví výškovou
regulaci a určí, jak smí být
dané území využíváno,” stojí na oficiálním webu Prahy.
Po komunálních volbách
v roce 2014 smetlo nové vedení Prahy původní návrh
Metropolitního plánu ze
stolu a začalo pracovat na
svém vlastním návrhu. Po
volbách v loňském roce se
ale stávající vedení metropole zavázalo, že nebude
také tvořit vlastní plán,
ale zasadí se o rozvoj toho
stávajícího.

Žádná nová
zastavitelná
území

Během tvorby Metropolitního plánu dostanou Pražané
i městské části dvakrát
možnost návrhy urbanistů
a architektů připomínkovat,
jak můžete vidět na časové
ose. Nutno podotknout, že
Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy (IPR)
už ve svém prvním návrhu
nijak nepoškodil charakter
Benic tím, že by vytvářel
nová zastavitelná území.
Pouze zachoval ta stávající.
Největší diskusi proto vyvolala rychlostní vlaková
trať, která by se zařízla
do krajiny mezi Benicemi
a Prknovkou. Ačkoliv zatím není jisté, že tudy trať
opravdu povede (pro dráhu
se zvažuje i tzv. severní

varianta, která by vedla
v jiné části Prahy), architekti
svým návrhem občany Benic
nepotěšili. Pod Prahou totiž
vede rychlostní trať v tunelu,
právě v sousedství Benic by
ale měla ústit na povrch.
„To je pro nás jednoznačně
největší a nejproblematičtější
zásah. Proto jsme v průběhu
července dali požadavek, aby
i na území Benic vedla dráha
v tunelu,“ popisuje starostka
Hana Karasová. „Sice se
jedná o výhledový projekt
a zakreslení tratě slouží jako
územní rezerva, ale i tak
jsem proti němu vystoupila
ve chvíli, kdy o dráze jednali
pražští radní. Tehdejší radní
pro dopravu Petr Dolínek
trval na prosazení svého
návrhu. Řekl mi, že jsem
nebezpečná a že jsou to zase
Benice, které dělají problém,“ dodává.
Za úpravu plánu se postavili
také občané Benic. Dana
Klossová byla iniciátorkou
petice, pod jejíž text se na
dvanácti arších podepsalo
190 občanů.

Poldr ani další
cyklotrasa
nejsou potřeba

Benické zastupitelstvo podalo během července celkem
deset připomínek k návrhu
nového územního plánu. Na
jejich formulaci se podílel
advokát Michal Bernard.
Mezi ty významnější patří
například zrušení návrhu
cyklotrasy v přírodním parku
mezi Benicemi a Pitkovicemi. „Na druhém břehu potoka
povede oficiální cyklostezka,
není proto důvod zatěžovat
lesík další cyklodopravou,“
zdůvodňuje tuto připomínku
Hana Karasová.
Další připomínkou bylo
zrušení suchého poldru
na potoce před Benicemi.
„Sami hydrologové při svých

BENICE
ÚŘAD MČ
A JEJICH
INFORMUJE
OKOLÍ .

kontrolách říkají, že žádný
poldr nepotřebujeme, a tak
nechceme v přírodním parku
zbytečně budovat přehradu,“
dodává benická starostka.
Urbanisté také v plánu
proměnili některé lesní
plochy v ornou půdu (dle
stávajícího stavu), zastupitelstvo ovšem požaduje zpětné
zakreslení lesa, protože není

vyloučeno, že k rozorání
půdy došlo neoprávněně.
Benice také požadují, aby byl
do plánu zakreslen lesopark,
na který existuje zpracovaná
studie.
Autoři Metropolitního plánu
se nyní musejí připomínkami
zabývat a nový návrh by
měli představit nejpozději
v příštím roce.

Jak jde čas s Metropolitním plánem
2013

- Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo zadání
Metropolitního plánu
- Architekti a urbanisté Institutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracovali návrh
Metropolitního plánu

2018

- Občané, spolky, městské části a dotčené orgány
připomínkovali návrh Metropolitního plánu v tzv.
společném jednání
- IPR upravuje návrh Metropolitního plánu

2020

- Možnost pro spolky, občany a městské části
připomínkovat upravený návrh Metropolitního
plánu v tzv. veřejném projednávání
- IPR podruhé upraví návrh Metropolitního plánu

2022

Kde najdu plán?

- Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválí a vydá platný
Metropolitní plán

Kompletní návrh Metropolitního plánu najdete na: www.plan.app.iprpraha.cz.
Obecné informace o Metropolitním plánu si můžete přečíst na:
www.metropolitniplan.praha.eu

Potřebujete nový kotel?
Praha vám přispěje až 127 500 Kč
Vytápíte starým neekologickým kotlem na pevná paliva?
Nečekejte, až vás dohoní zákonná povinnost jej vyměnit
– na některé Pražany se začala vztahovat v září 2017
a další radikální omezení používání kotlů 1. a 2. emisní
třídy nastane v září 2022.
Nyní máte šanci využít finančních prostředků
z dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m.
Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“,
ze kterého můžete získat až 127 500 Kč (85 %
z maximálních 150 tisíc Kč). Dotace jsou určeny na
výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva
s ručním přikládáním v rodinných domech za moderní
nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:
• Kotle na biomasu s automatickým přikládáním.
• Plynové kondenzační kotle.
• Tepelná čerpadla (jakéhokoliv systému).
Žádosti na kompletně realizované projekty v rámci
aktuální Výzvy č. 2 je možné podávat až do 30. prosince
2019.
Zásadní informací ovšem je, že se připravuje také Výzva
č. 3 s předpokládaným vyhlášením příjmu žádostí ke
konci roku 2019 a s realizací výměn až do roku 2023.
V rámci této výzvy nebudou žadatelům prostředky
propláceny zpětně, jak tomu bylo doposud, ale již před
pořízením kotle. „Aktuálně hledáme cesty, jak občanům
pomoci s administrativou při žádosti o dotace. Věřím, že se
to povede. Nejde totiž jen zlepšení kvality života samotných
žadatelů, ale vzhledem ke zplodinám v ovzduší také o zdraví
všech obyvatelů Benic,“ říká starostka Hana Karasová.
Další důležité informace naleznete na internetových
stránkách: portalzp.praha.eu/energetika

Termín přistavení kontejnerů
v I. pololetí 2019
Kontejnery pro velkoobjemový odpad budou přistaveny
v těchto termínech (vždy od 12 od 16 hodin):
sobota 2. března .............................. Na luka
sobota 13. dubna .............................. Okrasná
sobota 25. května ............................ U Císařské cesty
sobota 22. června ............................. Na luka
Kontejnery na bioodpad budou přistaveny v těchto
termínech (vždy od 13 do 16 hodin):
sobota 16. března ............................. Okrasná
sobota 23. března ............................. Na luka
sobota 30. března ............................ U Císařské cesty
sobota 6. dubna ............................... Okrasná
sobota 13. dubna .............................. Na luka
sobota 27. dubna ............................. U Císařské cesty
sobota 18. května ............................. Okrasná
sobota 8. června ............................... Na luka
Mobilní sběr nebezpečného odpadu
(vždy od 15 do 15:20 hodin):
úterý 26. února...... Květnového povstání (před Úřadem MČ)
úterý 28. května ... Květnového povstání (před Úřadem MČ)
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového
vozidla: 601 389 243, 731 451 582
Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných
odpadů je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů
z domácností (z fritování apod.). Olej bude obsluhou
mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.
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STŘÍPKY Z HISTORIE

Co víte o historii Benic?
Vybrali jsme zajímavosti z benické kroniky. Víte o tom,
že v Benicích bylo letiště? Tipnete si, do jakého roku
museli naši předci svítit jen petrolejkami? A jakému
území se říkalo „V Rybníku“?

1)

A – První zmínka o Benicích pochází ze 14. století,
kdy byly nazývány Zbynice (ves Zbyňových lidí),
což byla domácí podoba jména Zbyslav.

2)

A – Stejně jako Nupaky, Pitkovice, Lipany
a Kolovraty bývaly Benice v držení řádu Templářů.
Po jejich zániku byly obce přiřknuty řádu Johanitů.

3)

C – Benice byly v držení rodu Lichtenštejnu, kteří
zdejší statky v roce 1623 koupili od Albrechta
z Valdštejna, jemuž v témže roce připadly. Předchozím
vlastníkem byl Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic, který
patřil k iniciátorům odboje českých stavů, kvůli čemuž
jeho statky propadly konfiskaci.

4)
5)

B – V minulosti totiž na tomto území rybník
skutečně býval.

1. Z jakého století pochází
první písemná zmínka
o Benicích?
a) ze 14. století
b) z 15. století
c) z 16. století
2. V držení kterého
rytířského řádu byly Benice
v dávných dobách?
a) Řádu templářů
b) Řádu německých rytířů
c) Řádu Božího hrobu
3. Jaký knížecí rod získal
Benice krátce po českém
stavovském povstání a panoval zde až do konce první
světové války?
a) Kolovratové
b) Pernštejnové
c) Lichtenštejnové
4. Kde byste v Benicích
hledali místo, kterému se
v minulosti říkalo
„V Rybníku“?
a) na území mezi fotbalovým
hřištěm a Prknovkou
b) na území od posledního
stavení cesty k Pitkovicům
směrem k Čestlicím
c) na území od koupaliště
po Pitkovický potok
5. Jaký drahý kov se ve
středověku dobýval na
současném území Benic?
a) zlato
b) stříbro
c) platina
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6. Jaký je historický název
stezky/strouhy, která vede
od původní Císařské cesty,
kříží silnici na Lipany a dále
vede k Pitkovickému potoku?
a) Hadí rokle
b) Vlčí stezka
c) Škaredá strouha
7. Do jakého roku byly
součástí Benic také přilehlé
Beničky?
a) 1790
b) 1890
c) 1990
8. V jakém roce získaly
Benice samostatnost a „politicky“ se oddělily od Nupak
a Pitkovic?
a) 1819
b) 1869
c) 1919
9. V jakém roce se začalo
v Benicích s elektrifikací?
a) 1885
b) 1905
c) 1925
10. Kde se v naší obci
nacházelo letiště?
a) u cesty k Čestlicím
b) u cesty k Uhříněvsi
c) u cesty k Pitkovicům
11. Od jakého roku jsou
Benice součástí Prahy?
a) 1964
b) 1974
c) 1984

A – Koncem 13. století se východním směrem od
silnice na Uhříněves nacházely zlaté doly. Táhly
se až přes polní cestu k Tehovičkám (dnes součást
Kolovrat). Tomuto území se proto ještě v nedávné
době říkalo „v šlachtách“, ačkoliv správně by bylo
„v šachtách“.

6)

C – Zápis v benické kronice říká: „Této rokli
se říká Škaredá strouha, proč ten název není
známo“. Strouha zřejmě sloužila k odvodnění významné Císařské cesty.

7)

B – Beničky
se nacházely
„50 kroků vlevo od cesty
k Tehovičkám“. Dva domy
zde stály ještě v roce 1890.
Následně byly obě rodiny
za náhradu 300 zlatých
přestěhovány do Benic a
domy byly zbourány. Na
tomto místě byl přitom položen základ Benic. Beničky
totiž byly postaveny na naznačených dolech, ale
protože tam byla podmáčená půda, tehdejší Zbynice se
začaly budovat na svém současném místě.

8)

C – Sloučení osad Benice, Nupaky a Pitkovice bylo
zrušeno v roce 1919. Do roku 1850 patřily Benice
pod sousední obec Uhříněves.

9)

C – Až do roku 1925 se v Benicích svítilo jen
petrolejovými lampami, svíčkami nebo olejovými
kahánky.

10)

C – Po levé straně cesty na Pitkovice bylo při
mobilizaci před druhou světovou válkou (1938)
zřízeno provizorní letiště, které se stalo domovem pro
celou jednu vojenskou letku.

11)

B – Benice se připojily k Praze 1. července 1974.
Spolu s námi se připojilo dalších 29 obcí a Praha
se rozrostla o 200 km2 na současných 496 km2.
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MČvINFORMUJE
benicích .

Jazzové oslavy republiky
V den oslav stého výročí
naší republiky se v restauraci
BoogieHouse sešli příznivci
jazzu na tradičním Benickém
hudebním podvečeru. Tuto
slavnostní neděli Benice po
dlouhé době přivítaly vynikajícího pianistu a hudebního skladatele Zdeňka
Zdeňka, který společně
s kytaristou Františkem
Prokopem vytvořil jedinečné
hudební duo.
Při příležitosti oslav
zazněly jazzové improvi-

zace a variace, ve kte
rých zkušenější mohli
postřehnout motivy děl

hudebních velikánů, jakými byli například Jaroslav
Ježek nebo Scott Joplin.

beničtí ve Vile Tugendhat

Poslední opravdu letní den
jsme se vydali na výlet do
Brna, do známé vily Tugendhat, která je zapsána na
seznamu světového dědictví
UNESCO. Její architekt tímto
kouskem
započal
novou

éru moderní architektury
a vystavěl pevné základy
moderního bydlení.
I přes zdržení na dálnici
jsme stihli navštívit kasematy pod hradem Špilberk,
které nejdříve sloužily jako

Adventní dílny
se jen blýskaly, když dorazili

první

tvořitelé.

Jak

následně věnce vypadaly,
bylo

poté

už

jen

na

účastnících dílen a jejich
nápaditosti

a

kreativitě.

Mezi stoly hbitě asistovala
S blížící se první adventní

hlavní

tvořitelka

Domča,

nedělí nastal čas poohlížet

která

neváhala

pora-

se po krásném věnci, jehož

dit s aranží nebo vázáním

svíčky nám připomenou, že

mašlí: Věnců se za celé od-

Vánoce už jsou za dveřmi.

poledne vytvořilo přes 30

V restauraci BoogieHouse

a nepochybně byly ozdobou

vonělo jehličí a ozdobičky

každé benické domácnosti.

kasárny a později jako
vězení, procházku centrem
Brna s obědem, a hlavně
samotnou vilu. Ta od
osmdesátých let prochází
rozsáhlou
rekonstrukcí,
která by jí měla vrátit
zašlou slávu.
Zajímavostí je, že vila
byla
dějištěm
jednání
o rozdělení Československa.
Mezi hlavní prvky vily patří
hlavní obytný prostor, který
je ikonický svou prosklenou
stěnou, jejíž okna mohou
zcela splynout s podlahou
a vytvořit tak propojení
s přilehlou zahradou.

Lampionový
průvod

V podvečer první listopadové neděle rozzářil benické ulice první lampionový
průvod. Zájem o novou akci
byl velký a před úřadem
se shromáždilo na šedesát
malých a velkých účastníků
s připravenými a rozsvícenými
lampiony. Cesta vedla i přes
strašidelný lesík, kde si
museli všichni svými lampiony na cestu posvítit, aby
viděli před sebe a aby se
chránili před strašidly.

Vánoční
koncert
v Čestlicích
Ve čtvrtek 27. prosince pro
obyvatele Benic zbýval ještě
jeden dárek k rozbalení. Byl
jím oblíbený vánoční koncert
komorního sboru Coro d’Oro
pro Benice.
Čestlický kostel sv. Prokopa
byl už zcela zaplněný, když
zazněly první tóny římskokatolického
chvalozpěvu
Laudate Dominum. Zazněla
i stará anglická koleda The
First Noel, jejíž českou úpravu textu připravila samotná
sbormistryně Ivana Remková.
Hudebník a skladatel Zdeněk
Zdeněk, který sbor doprovází
na piano, si také připravil
malé vánoční překvapení
v podobě nádherného sóla.
Celý koncert uzavřela klasická
koleda narodil se Kristus Pán,
která rozezpívala celý kostel.
Celé vystoupení byl nádherný
zážitek jak pro obecenstvo,
tak pro samotný sbor, jak se
při loučení zmínila paní Remková: „Tento vánoční koncert
pro Benice je pro nás opravdový vrchol sezóny.“
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NENECHTE SI UJÍT

Kalendář benických akcí
Benické hudební podvečery

V nepravidelných intervalech budou i nadále pokračovat
hudební podvečery, kde se budeme snažit rozšířit žánrový
záběr a pozvat také představitele popu, rocku a dalších žánrů.
Vstupné dobrovolné.

JARNÍ ÚKLID A OČKOVÁNÍ PSŮ

6. dubna, od 9 hodin úklid, od 12 do 13 hodin očkování
Pojďme se společně postarat o to, aby Benice byly co nejhezčí.
V sobotu 6. dubna se vydáme od budovy úřadu, abychom po
zimě zbavili Benice nepořádku. Odměnou pak bude společný
oběd v restauraci BoogieHouse. Na stejný den připadá i očkování
psů, které organizujeme společně s MVDr. Jiřím Hatinou a které
se uskuteční v hasičárně od 12 do 13 hodin.

rodinné Dílny

3. března od 14 hodin
Pro všechny tvořivé ruce pořádáme každý měsíc dílny
s různou tématikou. Ty nejbližší proběhnou v neděli
3. března od 14:00 v restauraci BoogieHouse. Těšit se
můžete na jarní tvoření. Vstupné je 50 korun. Zájemci se
mohou hlásit alespoň týden předem na mailové adrese:
aneta.vankova9@seznam.cz nebo na telefonu 604 718 075.
V první půlce roku nás čekají ještě tyto dílny:
14. dubna: Velikonoce – každý zná zajíčky, vajíčka, beránky.
Co si ale vyrobit netradiční vejce z flitrů či velikonoční věnec
na dveře? Fantazii se meze nekladou.
27. dubna: Čarodějnice – s příchodem Filipojakubské noci si
vyrobíme čarodějnici, kterou pak můžeme o tři dny později
hodit do zapálené vatry.
19. května: Origami – kdo by řekl, že náušnice, náramky,
náhrdelníky a další doplňky je možné vyrobit z papíru?
16. června: Batikování – před létem se trochu vymódíme
a vyrobíme si batikované tričko podle vlastní fantazie.

Hasičský ples v Benicích

16. března od 19 hodin
Úplně první hasičský ples se bude v Benicích konat v sobotu
16. března od 19 hodin v restauraci BoogieHouse. Těšit se
můžete na pořádnou porci zábavy, tombolu o hodnotné ceny,
příjemný hudební poslech v podání kapely Tomgrass-Pop
a zejména dobré jídlo a pití. Vstupenky kupujte v restauraci
BoogieHouse, počet míst je omezený. Oprašte společenské
oděvy a přijďte si připomenout pár tanečních kroků.

Pálení čarodějnic

30. dubna ve 20 hodin
Jako každý rok se můžete těšit na pálení čarodějnic, a to
30. dubna. Zhruba ve 20 hodin zapálíme vatru, do které
si může nějakou tu (vyrobenou) čarodějnici hodit každý.
Občerstvení je zajištěno.

výlet do telče

18. května, odjezd v 7 hodin
Vydejte se s námi do jednoho z nejkrásnějších historických
měst v Česku. Čeká nás prohlídka zámku, zámecké zahrady
i nádvoří. Následovat bude procházka po náměstí a dále pak
prostor pro individuální prohlídku města i oběd. Z Telče
se přesuneme do Slavonic, kde se projdeme historickým
jádrem města. Do Benic se vrátíme přibližně v 19.20 hodin.
Zájemci se mohou hlásit v úředních hodinách u Magdy
Roškotové. Cena pro dospělé účastníky je 200 Kč, pro děti
a seniory 150 Kč.

Den dětí

25. května odpoledne
Přijďte oslavit s dětmi jejich den. Na louce za dětským
hřiště se opět bude soutěžit, hrát a řádit. Za splněné úkoly
na nejrůznějších stanovištích získají děti „benické koruny“,
za které si pak mohou v krámku nakoupit krásné odměny.

I. Benická cyklojízda

8. června, čas bude upřesněn
První sportovní akcí roku bude společná cyklojízda. Z Benic se
vydáme po přírodních stezkách a cyklotrasách. Trasu plánujeme tak, aby se bylo možné na několika místech odpojit na
vlak. Více informací najdete už brzy na webu a Facebooku.

Cestovatelská přednáška

19. března v 18:30 hodin
Benice navštíví Pavel Dobrovský se svou cestovatelskou
přednáškou „Etiopie – černé zrcadlo“. Přijďte prozkoumat
krásy této východoafrické země z pohodlí restaurace BoogieHouse, a to v úterý 19. března od 18:30 hodin. Dozvíte se
o křesťanských památkách tohoto regionu i drsných podmínkách, v jakých přežívají místní přírodní národy.
Vstupné dobrovolné.
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