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Ulice dostaly nový kabát

Jak jsme volili
do EP

Také v letošním roce probíhaly na území městské části Praha – Benice
intenzivní stavební práce. Navázaly na modernizace komunikací,
které se uskutečnily v minulých letech.

Květnových voleb do
Evropského parlamentu se
v Benicích zúčastnilo 211
osob ze 495 voličů, účast
tedy dosáhla 43 %. Nejvíce
hlasů získala koalice Starostové a TOP 09 (22,27 %).
Následovaly ODS (18,96 %),
Piráti (17,06 %), ANO
(12,80 %), Hlas (6,16 %),
SPD (4,27 %), KDU-ČSL
(3,79 %) a KSČM (1,90 %).

Plnění rozpočtu
za rok 2018

V květnu byla zahájena
rozsáhlá rekonstrukce někte
rých ulic. Akci financovalo ze
svého rozpočtu hlavní město
Praha a za jejího zhotovitele
byla vybrána společnost
Strabag.
V první etapě se stavbaři
zaměřili na ulici Na luka,
respektive její úsek od návsi
k lesíku. Oprava trvala do
začátku měsíce srpna. Potom
se dělníci i s potřebnou me
chanizací přesunuli do ulice
Na koupaliště. Zároveň se
začala budovat opěrná zídka
v ulici Květnového povstání
na výjezdu z obce směrem
k Uhříněvsi, což bylo spojeno
s přeložkou inženýrských sítí.
Jako poslední přišel na řadu

krátký úsek v ulici Na luka –
jih. Definitivně bylo vše hoto
vo začátkem září. V průběhu
podzimu už budou na progra
mu jen drobnější zahradnické
úpravy.
Tento fakt je třeba mi
mořádně ocenit. Strabag
totiž nikoliv vlastní vinou
zahájil práce s měsíčním
skluzem a přesto je dokončil
dle původního harmonogra
mu. Projevil se jako velmi
solidní a flexibilní firma,
která vyšla vstříc našim
požadavkům i nad rámec
původní zakázky. Díky
tomu se podařilo vyslyšet
přání občanů a zachovat
v ulici Na koupaliště po jed
né straně původní kamenný

obrubník, patřící k historii
Benic.
Průběh oprav si vynutil
různá časově limitovaná
omezení. Někteří občané
dočasně nemohli ke svým
domovům dojet automo
bily, které bylo třeba parko
vat v jiných vyhrazených
místech. V ulici Květnového
povstání byl provoz stažen
do jednoho jízdního pruhu
a řízen světelnou signalizací.
Zastupitelstvo městské části
touto cestou děkuje všem
obyvatelům za trpělivost
a
shovívavost,
kterou
v průběhu náročné rekon
strukce projevili. Odměnou
pro ně bude zlepšená do
pravní obslužnost Benic.

Pro loňský rok jsme měli
schválený rozpočet ve výši
4 674 000 Kč. V průběhu
roku se nám podařilo získat
dotace zhruba za 4 000
000 Kč. Hospodařili jsme
tak s finančními prostředky
o objemu 8 707 000 Kč.
Díky tomu jsme mohli
modernizovat technické
vybavení obce a zakou
pit nový zametací stroj,
který od loňského podzimu
můžete vídat v ulicích.
Další prostředky jsme
věnovali na ošetření zeleně,
údržbu hasičské techniky,
vybavení knihovny nebo
benické akce.
Hospodaření hlavní
činnosti naší MČ v roce
2018 skončilo přebytkem
ve výši 1 304 000 Kč, který
nám zůstává pro využití do
budoucna.

Výlet do Telče
a Slavonic

Jak nakládat
s odpadem

Putování za památkami
UNESCO v České republice

Kam s ním aneb jak ho
správně třídit

...strana
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Úřad městské části informuje

V Benicích se neustále něco děje
Na tomto místě chceme postupně představit všechny členy benického
zastupitelstva. A kým jiným začít, než místostarostou. Tuto funkci
v aktuálním volebním období zastává Ing. Vladislav Mareš.
šily. Po revoluci se zde
rozeběhla intenzivní výstav
ba, díky níž přibylo hodně
obyvatel. S nimi přišly také
nové nápady, jiný náhled na
to, jak by měla obec žít. My
slím, že teď se v Benicích
neustále něco děje.
Jak dlouho jste zastupitelem?
Začal jsem již druhé období,
takže dohromady šest let.
A odkdy bydlíte
v Benicích?
Přistěhoval jsem se s man
želkou v roce 1995. To
už je 24 let! Ani jsem
si neuvědomil, jak je
to dlouho. Jinak znám
Benice již od dětství, kdy
jsem jezdil na prázdniny
k babičce. Naši předci tady
žili od poloviny devatenác
tého století.
Jak se za tu dobu Benice
proměnily?
Především se rapidně zvět

V současnosti finišuje
kompletní rekonstrukce
veřejných komunikací,
která probíhala i v minu
lých letech. Jak těžké
bylo takovou na investice
náročnou záležitost zajistit?
Takto rozsáhlý projekt v ma
lé obci je vždy závislý na
zabezpečení
financování,
což bývá hodně složité.
Z našeho nevelkého rozpočtu
si můžeme dovolit realizo
vat jen drobné opravy, ale
rozhodně ne tak obrovský
záměr. V tomto případě
se jednání započala již po
roce 2006, ale Praha ten
krát nenašla dostatek financí.
Nicméně se nám podařilo,
a tím myslím také předchozí
zastupitelstva, nakonec přes

vědčit magistrát, aby vložil
prostředky i do tak okrajové
části metropole, jakou jsou
Benice.
Na to, že Benice skutečně
nejsou žádným velko
městem, se zde koná velké
množství společenských,
kulturních i sportovních
akcí. Čím to?
Řekl bych, že tady pořád
panuje duch vesnice. Tu ob
vykle drží nad vodou spolky
a také hospoda. Zásadní
jsou pro nás hasiči, což je
tým lidí, který je schopný
svým nasazením a prací vše
dokonale připravit. K němu
přistupují další nadšenci.
Zde bych rád zmínil jak
naší starostku a zastupitele,
tak i ostatní občany, kteří
s chutí pomohou zmíněné
akce realizovat.
Zmínil jste se o nebý
valém rozmachu Benic
v uplynulých dekádách.
Je však reálné, aby se
obec dále rozšiřovala?

Já jsem technik, takže to
vezmu z této stránky. Benice
leží v údolí. Veškeré odpadní
vody se musejí přečerpávat.
Kapacita přečerpávací stanice
odpadních vod a vodovodního
řadu přitom není taková, aby
zvládla další masovou výstav
bu. Navíc je tu i problém
složité dopravní obslužnosti.
Zahuštění dopravy je značné,
protože se bohužel projevuje
mohutná developerská činnost
v oblasti Říčan a Uhříněvsi.
Řidiči si z těchto lokalit
pochopitelně hledají nejkratší
cestu na dálnici a Benice tím
trpí. Uspokojivé řešení přinese
až dostavba Pražského okruhu,
který odvede tok aut z neustále
přibývajících satelitů.
Závěrem bychom se rádi
zeptali, s jakým cílem
jste se funkce zastupitele
ujímal a jak se vám ho daří
naplňovat.
Můj cíl je velmi jednoduchý.
Aby Benice dále vzkvé
taly, aby se udržela a ještě
zvýšila kvalita života v nich.
K tomu chci přispět i mými
profesními znalostmi. S os
tatními zastupiteli se dobře
doplňujeme a tak doufám, že
se nám dílo podaří.

ze zasedání Zastupitelstva
Čtvrté zasedání se konalo 25. 2. , páté zasedání 15. 4. a šesté zasedání 13. 6. 2019
• Zastupitelstvo schválilo zprávu
územního řízení s názvem Optické
Projednané body programu:
o celoročním hospodaření MČ Prahapřipojení buňky BTS.
• Zastupitelstvo souhlasilo se zrušením
Benice za rok 2018 bez výhrad.
duplicitního vlastnictví pozemků parc. • Zastupitelstvo schválilo aktualizovaný
• Zastupitelstvo schválilo úpravu
Řád veřejného pohřebiště Prahač. 75/3, 76/1 a 76/2 v k. ú. Benice.
rozpočtu pro rok 2019 následovně:
Benice.
• Zastupitelstvo schválilo cenu za
zvýšení na straně příjmů celkem
• Zastupitelstvo souhlasilo s odejmutím
zřízení služebnosti inženýrské sítě.
o 2 885 800 Kč, zvýšení na straně
pozemku parc. č. 159/125, k. ú.
Jednorázová cena za umístění každé
výdajů celkem o 2 885 800 Kč. Jedná
Benice, ze správy MČ Prahajednotlivé přípojky v délce do pěti bm
se o dotace na volby do Evropského
Benice za účelem sjednocení
činí 5000 Kč, jednorázová cena za
parlamentu (35 800 Kč), dotace
majetkoprávního vztahu. Jedná se
umístění každé jednotlivé přípojky
MHMP z loterií na kulturu a sport
o pozemek pod přečerpávací stanicí
v délce nad pět bm činí 5000 Kč
(42 000 Kč), dotace pro knihovnu
splaškové kanalizace, budova je již
+ 300 Kč za každý započatý bm.
(3000 Kč), sponzorský dar (5000
v majetku Magistrátu HMP.
• Zastupitelstvo souhlasilo
Kč), dotace MHMP na nákup nového
• Zastupitelstvo schválilo darovací
s projektovou dokumentací
traktoru (2 800 000 Kč).
smlouvu SDH na 10 000 Kč.
stavebního záměru ve stupni
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Slovo starostky

Vážení beničtí sousedé,
končí nám léto a s ním se
chýlí ke konci i stavební práce
na opravě našich komunikací.
Dokončením
rekonstrukcí
ulic Na luka západ a jih,
Na koupaliště a rozšířením
ulice Květnového povs
tání se nám podařilo téměř
dokončit velký projekt, který
zahrnoval všechny benické

komunikace a byl postupně
realizován. Zbývá zhruba
50 metrů chodníku kolem
mostu v ulici Květnového
povstání a náves. Na tu
bude zpracována samostat
ná projektová dokumentace,
o které jednáme s Magi
strátem hlavního města
Prahy. Naším záměrem
je, aby otočka a konečná
stanice autobusu byly po
sunuty až na konec Benic
směrem na Čestlice. Tím
by bylo umožněno zřídit
v těchto místech další auto
busové zastávky a náves by
se mohla více začlenit do
veřejného života obce.
Uplynulé měsíce vlivem
souběhu dalších staveb
byly pro všechny občany

i pro nás velice náročné.
Pokud to bylo v našich
silách, snažili jsme se
s
pracovníky
úřadu,
našimi zastupiteli, zástup
ci magistrátu i s odbory
Prahy 22 různé konfliktní
situace řešit s nadhledem
a konstruktivně.
Přesto, že bylo naší sna
hou vyjít maximálně vstříc
různým námitkám občanů,
ne vždy byli všichni spo
kojeni. Jako starostka
obce nerozhoduji sama,
jsem zodpovědná benic
kým zastupitelům, kteří mě
zvolili. S nimi se o problé
mech obce radím a všechna
rozhodnutí dělám s jejich
vědomím. Jsem moc ráda,
že se nám podařilo získat

Na louce u potoka se už hraje i fotbal
nyní se zakrývá plachtou.
Pro další rozšíření mo
ž
ností sportovních akti
vit jsme zakoupili lehké
přenosné branky a umístili
je na louce vedle dětského
hřiště, k dispozici jsou
i míče. Chceme vyzkoušet,
zda budou mít děti o tako
véto provizorní fotbalové
hřiště zájem. Zatím to vy
padá, že ano.

Benické dětské hřiště u po
toka je bezpečnější. Při
každoročních revizích nás
pravidelně upozorňovali, že
naše dopadové plochy ne
splňují požadované paramet
ry. Proto během jara došlo
k prohloubení okolí u jednot
livých herních prvků a výměně
oblázků. Současně již dosloužil
dřevěný kryt na pískovišti
a bylo nutné ho nahradit,

Poruchy osvětlení v části Benic

Obyvatelé naší obce si
právem stěžují na opakující
se výpadky nočního osvětlení
v části nové výstavby. Úřad
městské části opakovaně ur
goval opravy u společnosti
Technologie hlavního města
Prahy, do jejíž gesce tato

záležitost patří. Ta následně
zjistila, že uvedená část sítě
není v jejím vlastnictví, nýbrž
ji spravuje společnost Jiho
východní Město (nástupce
v Benicích dříve činného de
velopera Orco). Ta ji dosud
Technologii hlavního města
Prahy nepředala.
Každá porucha je vždy
v nejkratší době odstraněna,
bohužel se vzápětí vyskytne
druhá. Podle posledních in
formací se jedná o systé
movou chybu. Technologie
hlavního města Prahy proto

stanovila firmě Jihovýchod
ní Město závazný termín,
do kdy musí být problém
definitivně vyřešen.
Nahlásit poruchu
veřejného osvětlení může
ale každý, a to přímo
správcovské firmě Tech
nologie hlavního města
Prahy. Lze k tomu využít
buď bezplatné telefonní
linky 800 40 40 60, nebo
mailu poruchyvo@thmp.
cz, případně formuláře na
webu www.thmp.cz.

finanční prostředky a přesvědčit
Magistrát o nutnosti zajištění
této investice, která se několik
let odkládala a která je pro
Benice tak významná.
Nakonec bych Vám všem
chtěla poděkovat za trpělivost
a spolupráci a popřát krásné
a mnohem klidnější pomalu
přicházející babí léto.

Ing. Hana Karasová

Situace ve
školách
Přinášíme vyjádření Rady
Městské části Praha 22:
Kapacita školních zařízení
v Uhříněvsi je už několik
let nedostačující. Ačkoliv se
vedení radnice snaží situaci
řešit co nejrychleji, dohnat
ve veřejné vybavenosti
masovou developerskou
výstavbu se během několika
nejbližších let nepodaří.
Nová mateřská škola bude
pravděpodobně otevřena
v roce 2021. Základní škola
Romance by mohla být
dokončena podle optimistických odhadů v roce 2023.
Do té doby bude situace
v základních i mateřských
školách kritická. Jednou
z možností, jak se vy
hnout přeplněným třídám
a provizorním učebnám, je
umístit své dítě do školního
zařízení (ať už trvale nebo
dočasně) ve vnitřní Praze,
například poblíž zaměstnání
rodičů. Zde je často počet
dětí ve třídě až o třetinu
nižší. Situace bude nejhorší
pro děti, které nastoupí
do škol a školek v letech
2020 a 2021. Informujeme vás proto v předstihu
o možnosti umístit svoje
děti i v jiných školních
zařízeních, než jsou ta
spádová v Praze 22. Vyna
kládáme velké úsilí k tomu,
aby se situace zlepšila a
školy mohly nabídnout co
nejdříve důstojné podmínky
pro vzdělání všech dětí
správního obvodu Praha 22.

3

Život v Benicích

Výlet za slavným kocourem
Vašáryovou,
Vlastimilem
Brodským, Jiřím Sovákem,
Vladimírem Menšíkem či
Jiřinou Bohdalovou.
Při vzpomínkách na další
filmy měl průvodce zdat
ného sekundanta v jednom
z účastníků benické sestavy
– v Elmaru Klossovi. A tak
společně přidávali další
známé tituly: Svatby pana
Voka, Cirkus Humberto, Kou

Tradiční výlety na zajímavá místa doma i v blízkém
zahraničí si získávají stále
větší oblibu. V květnu vyrazil zaplněný autobus za
opravdovými klenoty mezi
našimi městy: do Telče
a Slavonic.
Cesta ubíhala příjemně pře
devším díky úžasnému vý
kladu průvodkyně paní Čor
nejové. Účastníci zájezdu se
dozvěděli spoustu zajíma
vostí o místech, kterými se
projíždělo. Cíl se proto zdál
mnohem blíž, než si původně
kdo představoval.
Dokázali byste vyjmeno
vat dvanáct českých divů
světa? Máme na mysli obce
a města, na jejichž území se
nachází památka zapsaná na
Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNES
CO. Jedním z nich je histo
rické jádro Telče, které bylo
do seznamu dopsáno v roce
1992. Právě krásné náměstí
bylo cílem početné výpravy
všech věkových kategorií.
Beničáci měli štěstí. Na
náměstí Zachariáše z Hradce
právě probíhalo setkání
telčských folklórních souborů
a řemeslný trh. Ve vstupní síni
radnice byla ten den zahájena
4

výstava fotografií na téma
Poznej světové dědictví
UNESCO. Renesanční perla
uprostřed Českomoravské
vysočiny se opravdu má čím
pochlubit.
Další kroky vedly samo
zřejmě do zámku. Už víc

než čtvrt století je zámecký
areál společně s panskou
sýpkou prohlášen národ
ní kulturní památkou.
Původní gotický hrad ne
chal Zachariáš z Hradce
v šestnáctém století pře
budovat na renesanční
zámek. Zajímavé je, že ob
jekt nebyl nikdy prodán a ke
změnám majitele dochá
zelo jen prostřednictvím
dědictví.
Zámek je pohádkově krásný.
To je asi hlavním důvodem,
proč si ho často vybírají
filmaři. V roce 1963 zde
byl natočen film Až přijde
kocour v hlavních rolích
s Janem Werichem, Emílií

zelný měšec, Z pekla štěstí,
Bathory. A především Pyšná
princezna. Ale točili tady
nejen Češi, ale i Američané,
Němci a mnozí další.
Z Telče výprava zamířila
do krásného renesančního
městečka na pomezí tří
historických zemí: Čech,
Moravy a Rakouska. Už
v roce 1961 byly Slavonice
vyhlášeny městskou památ
kovou rezervací. Kouzelná
náměstí vytvořila středověká
zástavba měšťanských domů
postavených na dlouhých par
celách s úzkými dvory. Mezi
těmito náměstími stojí kostel
Nanebevzetí Panny Marie
s dominující městskou věží.
Při procházce Slavonicemi
máte pocit, že se tady zastavil
čas. Jenže tehdy v květnu se
bohužel nezastavil, a výprava
se musela vydat na zpáteční
cestu do Benic. S hodnotnými
zážitky a touhou vypravit se
na další podobné putování.

Úřad městské části
Život informuje
v Benicích .

Dětský den se zlatým hřebem

S týdenním předstihem se
dočkali nejmladší obyvatelé
Benic svého svátku. Den
dětí se sice oficiálně koná
1. června, u nás ale proběhl
již v sobotu 25. května.
Beničtí hasiči s dalšími do
brovolníky již od dopoledne
pilně pracovali na louce za

hřištěm. Kolem druhé
hodiny se místo začalo
plnit návštěvníky a tak
nastal čas rozmístit se
na stanoviště a připravit
si zbrusu nové „benické
stokoruny“.
Děti běhaly od jedné dis
ciplíny ke druhé a plnily

všechny úkoly, které jim
byly zadány. Za každý
splněný úkol obdržely od
měnu v podobě místní
měny, kterou mohly uplat
nit u stánku s odměna
mi. Bowlingové kuželky,
překážková dráha nebo
stříkání hasičskou  hadi
cí na cíl nepředstavovaly
žádný problém, takže je
někteří nadšenci absolvo
vali několikrát. Spektrum
zážitků rozšiřovaly také
projížďka na koni nebo
možnost usednout do po
licejního auta.
Když už byly všechny
odměny rozdány, přišel na
řadu zlatý hřeb -  pěna, do
které všechny děti naskáka
ly a řádily v ní, dokud
bublinky nezmizely.

Za Benice ještě krásnější
na

odpadky

a

rukavice

a ve skupinkách čistili jim
svěřený úsek. Všichni se
úkolu

zhostili

s

vervou

a chutí, pomáhaly i děti.
Krátce

před

polednem

už byly všechny odpadky
posbírány, Benice se jen
leskly a dobrovolníci si po
namáhavé práci sedli na
První dubnová sobota sice

nebránilo

desít

chvíli do restaurace Boo

slibovala déšť, ale naštěstí

kám dobrovolníků pustit

gieHouse, aby se tam za

skutečnost vůbec neodpo

se do jarního úklidu obce.

odměnu společně najedli

vídala předpovědi. A tak nic

Od hasičů vyfasovali 
pytle

a napili.

čtyřem

Cyklisté
založili no
vou tradici
Tour de France to sice
není, ale i tak se historicky
první cyklojízda v Benicích
vydařila. V neděli devátého června se do jejího
absolvování pustilo 37
bikerů, které neodradilo
ani to, že sraz měli přímo
u hřbitova.
Trasa vedla směrem na
Kolovraty. Zpočátku se
držela skupina vcelku
pohromadě, ale už
v Říčanech se počala trhat.
Každý jel podle svých
možností a potřeb - někdo
se kochal, jiný více šlapal
do pedálů. Nakonec se ale
všichni sešli v hostinci Na
Klokočné, kde na ně čekaly
řízky. Při obědové pauze
se dětským účastníkům
rozdaly diplomy a medaile,
které si poctivě zasloužili.
Po vítané přestávce ještě
čekalo putování domů. To
bylo sice trochu do kopce,
ale naštěstí v Říčanech
na Marvánku čepovali
studené pivo, čehož mnozí
využili pro osvěžení.
Potom již následovala
jen krátká vyhlídková
projížďka přes Lipany zpět
do Benic.
Ač trochu unaveni, možná
lehce spáleni a malinko
žízniví, všichni dorazili
zpět v pořádku a s poci
tem krásně a aktivně
stráveného odpoledne.

Čarodějnice vzdorovala,
ale nakonec přece jen vzplála
Od úterý 30. dubna se
v katastru Benic nevyskytují
žádné čarodějnice. Toho dne
skončily na hranici.
Ani letos občané neza
nevřeli na tradiční setkání
a sešli se v hojném počtu na
louce za dětským hřištěm.

V předchozích dnech zde vy
rostla pořádná hranice, které
dominovala čaro
dějnice ja
ko vystřižená z pohádky.
Sousedé, přátelé a příbuzní
se mezi sebou výborně bavi
li, a když padla tma, pustili
se do díla hasiči. Zlopověstná

bytost nejdříve vzdorovala,
zahalena hustým dýmem.
Nakonec se však oheň
rozhořel a zcela ji pohltil.
Její ostatky zároveň po
sloužily jako výborný zdroj
tepla, takže příjemný večer
mohl pokračovat.
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Poradna

Kam s ním aneb jak správně třídit
Musíme si přiznat, že stav kolem kontejnerů na
tříděný odpad v Benicích ne vždy lahodí oku.
Kromě faktu, že někteří občané (zhusta přespolní)
si je pletou s divokou skládkou, přispívá k jejich
nárazové přeplněnosti i to, že jsou do nich
vkládány nevhodné věci.
Zkusme si nyní v kostce
shrnout, co kam nepatří.
Tak v nádobách na papír
a lepenku nemají co
pohledávat mastný a jinak
znečistěný papír, papírové

kapesníky a ručníky, papí
rové pleny, uhlový, vosko
vý, pauzírovací a dehtový
papír a rovněž nápojové
kartony. Ty odkládáme
o kousek dále, ale určitě
k nim nepřidáme láhve ze
skla a plastů či nápojové
plechovky.
Nejčastěji přetékají žluté
kontejnery na plasty. Pro
blém je v tom, že PET láhve
je třeba nejprve sešlápnout,
což mnozí nečiní. Uzávěry
na nich mohou zůstat,

ale nedotažené. Obaly od
potravin není nutné předem
vymývat. Povolen je i poly
styren, v žádném případě
však ne guma, molitan,
kabely, PVC (velmi častý
nešvar), pneumatiky, lino
leum a další podlahové
krytiny, textil z umělých
vláken či nádobky od léčiv.
Do charakteristických zvo
nů na sklo patří samozřejmě
veškeré nevratné láhve
(které rozdělujeme na čiré
a barevné), střepy, skleni
ce, vázy nebo tabulové
sklo. Nikoliv ovšem zrca
dla, drátěné sklo, auto
sklo, keramika a porcelán,
žárovky, zářivky a výboj
ky, televizní obrazovky
a počítačové monitory.
Při organizovaném svozu
objemného odpadu se zba
víme starého nábytku,
koberců a linolea, zrcadel,
lyží, snowboardů, kol, umy
vadel nebo záchodových
mís. Veškeré domácí spo
třebiče je však potřeba
odevzdat ve sběrném dvoře.
Pro Benice je spádovým
areál v Bečovské ulici
v Uhříněvsi. Do něj je dále

možné dovézt stavební suť,
pneumatiky, dřevo, kovy
a i některé nebezpečné slož
ky komunálního odpadu.
Neodmítnou zde ani biood
pad. Řada obyvatel však na

něj používá unifikované hnědé
nádoby přímo u svých nemo
vitostí.   I v tomto případě je
třeba dbát určitých pravidel.
V zásadě je bioodpadem vše,
co je spojeno se zahradou
a pěstováním rostlin obecně.
Z logiky věci pak vyplývá,
že do něj nelze zahrnout po
destýlku od drobných zvířat,
kuchyňské zbytky, pytlíky
z vysavače, nedopalky ciga
ret, oleje, kosti nebo smetky
z ulice.
Na závěr jsme si nechali
nejobvyklejší univerzální po
pelnici. V ní má najít útočiště
vše, co nelze vytřídit. Ale
ruku na srdce, ne vždy se nám
to podaří zcela. Přimotaný
kelímek od jogurtu určitě
nenadělá žádnou paseku, což
bohužel nelze říci o byť jediné
baterii nebo plechovce od je
dovatých pesticidů.

Dovoz balené pitné vody zdarma
Společnost Pražské vodovody
a kanalizace zahájila projekt
doručování pitné vody ba
lené v sáčcích. Je určen pro
občany, kteří jsou držiteli
průkazů TP, ZTP a ZTP/P,
v případech, kdy dojde
k výpadku vodovodní sítě na
dobu delší než pět hodin.
Voda bude poskytnuta rov
něž důležitým institucím,
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jakými jsou školy, školky,
zdravotnická zařízení, do
movy seniorů a podobně.
Balicí linka je instalována
v úpravně vody Kára
ný. Její jakost je průběžně
kontrolována akreditovanou
laboratoří. S rozvozem bude
pomáhat smluvní partner.
Zájemci o tuto službu se
zaregistrují
u
Pražských

vodovodů
a
kanalizací.
Pokud
nastane
situace,
kdy má být dodávka pitné
vody aktivována, přijde jim
SMS ve znění: „Voda PVK:
máte-li zájem o donesení
pitné vody v náhradním
balení, zavolejte na telefon
228 883 606 nejpozději do
hodiny po obdržení této
zprávy.“

Distribuce bude probíhat
v době od 9 do 21 hodin
a odběratelé se při převzetí
prokáží příslušným průka
zem.
Bližší informace je možné
získat na internetové
adrese www.pvk.cz nebo
na telefonních číslech
601 274 274 a 840 111 112.

Úřad městské částiLidé
informuje
a okolí .

Fotbalisté se konečně chtějí
vrátit z exilu na domácí půdu
K životu naší obce
neodmyslitelně patří také
fotbal. I když v současnosti
jeho reprezentanti z TJ Sokol
Benice musejí vzít zavděk
útočištěm mimo obec.
Klub má velmi dlouhou tradici,
která sahá až do první poloviny
minulého století, konkrétně
do roku 1935. Bližší informace
o jeho zrodu bohužel nejsou
známy.

K
vrcholným
momentům
v historii oddílu patřil rok
2004, kdy v pražském fotbalovém poháru postoupil
až do semifinále. V něm
na domácím hřišti přivítal
daleko renomovanější Slavoj
Vyšehrad. Před neuvěřitelnou
návštěvou 400 nadšených
diváků podlehli v dramatic
kém utkání beničtí borci až
v závěrečném penaltovém
rozstřelu.

Velmi smutný byl naopak
rok 2006, v němž TJ Sokol
Benice nikoliv vlastní vinou přišel o svoje hřiště.
Po
krátkém
působení
v Hostivaři proto až do
současnosti hostuje v areálu FC Čechie Uhříněves.
Není třeba zdůrazňovat, že
tento stav rozhodně není
optimální.
Přesto byly dosaženy, i díky
pečlivé přípravě, velmi

kvalitní výsledky. V sezoně
2009/2010 se podařilo
postoupit do 2. třídy a o pět
let později dokonce do 1. B
třídy. Tak vysoko naši fotbalisté ještě nikdy nehráli.
Aktuálně je A-mužstvo
zařazeno do pražské 2.
třídy a před třemi roky
vzniklé „béčko“ do 3. třídy.

TJ Sokol Benice má 35 členů,
z nichž někteří jsou jimi již více
než patnáct let.
Jejich společným přáním je vrátit
fotbal co nejdříve zpět do Benic.
Jistě by to přispělo k lepšímu
kulturnímu
vyžití
obyvatel.
V takovém případě by bylo
reálné i fungování žákovských
a mládežnických týmů.

Kontejnery na velkoobjemový
odpad ve druhém pololetí roku
Také ve druhém pololetí tohoto roku budou v naší obci
přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Bude to,
vždy od 12 do 16 hodin, v následujících termínech
a lokalitách:
sobota 19. 10. ................................... U Císařské cesty
sobota 9. 11. ..................................... Okrasná
sobota 30. 11. .................................... Na luka
K dispozici budou rovněž, tentokrát od 13 do 16 hodin,
kontejnery na bioodpad:
sobota 5. 10. ..................................... U Císařské cesty
sobota 12. 10. ................................... Na luka
sobota 2. 11. ...................................... Okrasná
sobota 9. 11. ..................................... U Císařské cesty
sobota 16. 11. .................................... Na luka

Mobilní sběr nebezpečného
odpadu

Uskuteční se v úterý 15. října v době od 15.00 do 15.20
hodin. Stanoviště svozového vozidla je umístěno v ulici
Květnového povstání před úřadem městské části.
Kontakt na jeho řidiče: 601 389 243 nebo 731 451 582
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Pozvánky

Do Kalichu na Splašené nůžky

Divadlo Kalich, úterý 1. října od 19 hodin
Všechny divadelní nadšence v Benicích zveme na detektivní
komedii Splašené nůžky. Představení se koná 1. října v divadle
Kalich. Ve vyladěné směsici kriminálního napětí a veselého
smíchu, v níž hraje důležitou roli také publikum, vystupují
Dalibor Gondík, Otakar Brousek mladší, Ivana Jirešová nebo
Ladislav Županič. Vstupenky je možné zakoupit v budově
Úřadu MČ Praha-Benice, odkud je i zajištěná přeprava na
místo a zpět.

Pohádka O veliké řepě

Restaurace BoogieHouse, neděle 6. října od 14 hodin
Nejmenší diváci si určitě přijdou na své v neděli 6. října v restauraci BoogieHouse. Od 14 hodin se totiž právě pro ně koná
představení pohádky O veliké řepě. Pomůžete nám ji vytáhnout? Vstupné je dobrovolné.

Lampionový průvod

Neděle 3. listopadu v 17 hodin
Po velice úspěšném prvním ročníku je tu
již druhý Lampionový průvod v Benicích.
Společně rozsvítíme ulice, zaženeme
zdejší strašidla a nakonec se občerstvíme
v restauraci BoogieHouse. Sraz je v neděli
3. listopadu v 17 hodin na návsi u budovy
úřadu.

Předvánoční posezení

Restaurace BoogieHouse, čtvrtek 7. listopadu v 17.30 hodin
Tradiční setkání dříve narozených bude opět spojeno s dob
rou muzikou a chutným občerstvením. Účastníci v předstihu
obdrží pozvánku.

Rozsvícení vánočního stromku

Náves, sobota 23. listopadu v 18 hodin
Tradičním setkáním u rozsvíceného benického vánočního
stromu přivítáme nadcházející adventní čas. Zazpíváme si
koledy s komorním pěveckým sborem Coro d´Oro, připijeme
svařeným vínem a ochutnáme letošní první vánoční cukroví.

Mikulášská nadílka

Restaurace BoogieHouse, sobota 30. listopadu od 14 hodin
Starý pán s bílými vlasy a vousy zavítá do Benic tentokrát
v předstihu. V doprovodu anděla a několika čertů přiveze nejen spoustu soutěží, her a písniček, ale především bohatou
nadílku.

Adventní výlet do Lipska
V srdci Himaláje

Restaurace BoogieHouse, úterý 8. října od 18.30 hodin
V úterý 8. října nás přijede navštívit cestovatel a dobrodruh
Pavel Dobrovský. Připravil si přednášku na téma Indie: V srdci
Himálaje, během níž pozve posluchače do nitra nejvyšších
světových velehor a také do jejich západního podhůří – provincie Džammú a Kašmír. Začíná se v 18.30 hodin v restauraci
BoogieHouse, vstupné je dobrovolné.

Pátek 6. prosince
Pro předvánoční výlet jsme pro letošní výlet vybrali Lipsko.
Nejdříve si s průvodcem projdeme historické centrum tohoto
saského města a následně nasajeme vánoční atmosféru mezi
stánky na trhu. Prodej zahájíme začátkem října.

Rodinné dílny

Restaurace BoogieHouse, vždy od 14 hodin
I ve druhé polovině roku pokračují oblíbené tvořivé dílny.
Všichni malí i velcí tvořílkové jsou zváni na nedělní odpoledne
plná kreativity, odehrávající se vždy od 14 hodin v restauraci
BoogieHouse. Na co se můžete těšit?
• 13.10. Zdobení cupcaků (Katka Počtová)
• 20.10. Výroba lampionů
• 24.11. Adventní věnce
• 8.12. Vánoční ozdoby
Zájemci se mohou hlásit (nejlépe
minimálně týden před akcí) na mailu
aneta.vankova9@seznam.cz nebo na
telefonním čísle 604 718 075, případně
přes události na Facebooku. Vstupné činí
50 Kč, na Adventní věnce 100 Kč.

Vánoční koncert

Kostel sv. Prokopa v Čestlicích, pátek 27. prosince v 18 hodin
Na tradičním vánočním koncertu vystoupí pěvecký sbor
Coro d ´Oro.
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