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Rok 2019 i v naší obci pomalu
míří ke svému závěru
Vážení sousedé, beničtí občané, v této době většina z nás bilancuje, čeho
v uplynulých dvanácti měsících dosáhla v osobním i profesním životě.
Za uplynulým rokem v životě naší obce bych se ráda s vámi ohlédla i já.

Pro bezpečnější
chůzi v zimě
Pro letošní zimu zakoupila
městská část čtyři nádoby
na zimní posypový materiál. Během prosince byly
rozmístěny na exponovaných místech v Benicích.
Obyvatelé je mohou využít
při náhlé kalamitní situaci,
kdy chodník nebo vozovka
budou pokryté ledovkou.
V každé nádobě je kromě
písku umístěna lopatka pro
snadné použití.

Pour féliciter
2020
V listopadu 2018 bylo zvo
leno nové vedení obce.
Hlavním úkolem, který pro
nadcházející období před
ním stál, bylo pokračování
rozsáhlých rekonstrukcí míst
ních komunikací. Podařilo
se nám zajistit opravu ulic
Na luka, Na koupaliště
a Květnového povstání. Po
organizační a finanční stránce
ji zabezpečoval Magistrát
hlavního města Prahy, za
dodavatele stavby byla vy
brána společnost Strabag.
Ta se svého úkolu zhostila

na jedničku. I díky jejímu
vstřícnému přístupu se
podařilo na přání oby
vatel zachovat stávající
žulové obrubníky v ulici
Na koupaliště. Na vlast
ní náklady jsme pak ne
chali upravit část zeleně v
ulici Na luka, což nebylo
součástí původního projek
tu. Opraveny byly rovněž
dřevěná lávka přes Pitko
vický potok a lavičky u res
taurace.
Nepříjemným a nebez
pečným jevem je stále

se zvyšující počet pro
jíždějících motorových vo
zidel obcí. Souvisí s uzav
řením silnice mezi Uhříněvsí
a Pitkovicemi, na níž
dlouhodobě probíhá výstav
ba vodovodního řadu. Tran
zitní doprava často používá
objízdnou trasu přes Beni
ce. Mnoho řidičů má navíc
problém s
dodržováním
rychlostních limitů. Proto
jsme přikročili k instalaci
prozatím dvou radarů poblíž
návsi.

Pokračování na str. 2

Během smogu
bez ohně v krbu
Upozorňujeme občany,
že s platností od 8. října
2019 je zakázáno při
vyhlášení smogové situace
pro území hlavního města
Prahy spalovat v krbech,
kamnech a jiných zdrojích
jakýkoliv druh pevného
paliva. Opatření se vztahuje pouze na zařízení, která
slouží pro příležitostné
vytápění. V praxi se tak
patrně nejvíce dotkne
krbů. Je třeba zdůraznit, že
restrikce se v jejich případě
týká i dřeva.

Pobyt na
Kolínské boudě

Užitečný
pomocník

Objevovali jsme krásu
Krkonoš

Jak správně používat
kompostéry
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Úřad městské části informuje

Vážení sousedé, beničtí občané,

Montáž dalších, na příjez
dech od Lipan a Nupak,
chystáme na nejbližší měsí
ce. Z vlastní zkušenosti mohu
potvrdit, že se toto opatření
neminulo účinkem a většina
vozů opravdu zpomalí. Ke
zvýšení bezpečnosti přispěla
i montáž tří zrcadel pro
přehlednost křižovatek. Mo
toristé jsou navíc při vjezdu
do obce ve směru od Lipan
vizuálně důrazně upozorněni
na maximální povolenou
rychlost 50 km/h.
I nadále podporujeme roz
voj komunitního života. Vý
raznou posilou se v tomto
ohledu stala Aneta Vaňková,
která se nejen podílí na
organizaci a vymýšlení akcí,
ale má rovněž na starosti je

jich prezentaci prostřednictvím
webových stran a sociálních
sítí. Společně zkoušíme také
nové formy, například jsme
naše akce rozšířili o hasičský
ples, jarní cyklojízdu, spor
tovně relaxační víkend na
horách, návštěvy divadel
ních představení. S velkým
úspěchem se setkal tradiční
lampionový průvod. Těší nás
pozitivní ohlas, zejména výle
ty po tuzemsku i do zahraničí
jsou nyní vždy velmi rychle
obsazeny. Váš zájem je pro
nás důležitým impulzem
k pokračování a hledání
dalších vhodných forem, které
by vás bavily.
Mám velkou radost, že lidé
mají zájem se sejít, sdílet
společné prožitky a seznámit
se s ostatními. Po dlouhé
době se přirozeným centrem
veřejného dění stala restau
race BoogieHouse, která
konečně plní záměr, s nímž
vedení Benic přistupovalo
k jejímu vybudování. Vel
kou měrou se o to zasloužili
současní nájemníci, kteří se
již nyní stali součástí benické
ho života. Tento milý a stále
dobře naladěný manželský pár
jsme si všichni oblíbili a rádi
se u něj zastavíme.

Všechny tyto věci přispívají
k lepšímu pocitu nás
všech. I když se v jednot
livostech nemusíme vždy
shodnout, můžeme mít
jiný názor nebo pohled na
konkrétní záležitosti, jsem
přesvědčena, že za námi
zůstalo velké množství dobře
odvedené práce.

Na závěr bych chtěla
poděkovat
především
našim
hasičům,
ale
i dalším, všem, kteří
se na společenském
životě v Benicích podí
lejí, zastupitelům a pra
covníkům našeho úřa
du, na které se mohu
spolehnout. Ale i vám
všem, kteří máte chuť
pobýt s ostatními a společně
utvářet benický život.
Do nového roku přeji
všem pevné zdraví, hodně
rodinné pohody a co nejvíc
milých sousedských setkání
a společných zážitků.


Hana Karasová
starostka

ze zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha–Benice se sešlo na svém sedmém zasedání dne 9. září a na osmém 4. listopadu 2019.
Projednané body programu:
• Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové
opatření č. 3/2019, kterým byl navý
šen rozpočet na straně příjmů a na
straně výdajů vždy o 319 600 Kč,
• schválilo Smlouvu o spolupráci se
společností BoogieHouse s.r.o. při
pořádání akce s názvem Beerfest
v sobotu 14. září 2019,
• schválilo odkoupení pozemků
parcelní číslo 260/14, 262/14
a 274/4, které budou využity
pro připravovanou Pitkovickou
cyklostezku,
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• schválilo dokument Souhlasné
prohlášení, kterým je Městské části
Praha-Benice svěřena do správy
1/12 pozemku parcelní číslo 291/1
v katastrálním území Benice o
výměře 510 m²,

odsouhlasilo benické zastupitelstvo
zmírnění dopadu snížením
základního koeficientu ze současné
hodnoty 5 na hodnotu 4,5,

• vyjádřilo nesouhlas s návrhem
vlastníků pozemků parcelní číslo
• schválilo aktualizovaný Knihovní řád
308/1 a 308/7 v katastrálním území
místní knihovny v MČ Praha-Benice,
Benice na pořízení změny územního
plánu. Návrh požaduje nové využití
• v návaznosti na záměr Zastupitelstva
plochy (nyní orné půdy) na OB-B
hlavního města Prahy, kterým
(čistě obytné území sloužící pro
(v souladu se zákonem č. 338/1992
bydlení, kód využití území B) na
Sb., o dani z nemovitých věcí)
pozemcích o rozloze 39 288 m²
navrhlo zvýšení místního koeficientu
a na další části stabilizovanou plochu
z hodnoty 1 na hodnotu 2,
SO 3,4,5 o výměře 11 142 m².

Úřad městské části informuje .

Dotace: už je nejvyšší čas!

Počínaje 1. říjnem 2020
bude na území hlavního
města Prahy, s dvouletým
předstihem oproti zbytku
republiky, zakázáno topit
v kamnech uhlím, uhel
nými briketami a koksem
a rovněž provozovat kotle,

které spadají do dvou
nejnižších emisních tříd
z pěti možných.
Nevhodné zařízení pro
vytápění mají v metropo
li odhadem stále stovky
domácností a takové hříš
níky najdeme i v Beni
cích. V podstatě poslední
příležitostí, jak problém
vyřešit, je třetí vlna tzv.
Kotlíkových dotací. Příjem
žádostí o ně byl již zahájen
a ukončen bude 30. října
2020 v 16 hodin. Dotace
jsou určeny na výměnu nee
kologických kotlů za mo
derní nízko-emisní tepelné
zdroje. Jedná se konkrétně
o kotle na biomasu s au
tomatickým přikládáním,
plynové kondenzační kotle
a tepelná čerpadla.

Se zájemci, kteří předloží
veškeré požadované do
klady, bude po schválení
příslušným
orgánem
hlavního města Prahy
uzavřena smlouva. V ní
Konkrétní informace
a vzory dokladů jsou
dostupné na webové
stránce portalzp.praha.eu
pod záložkou Energetika
– Kotlíkové dotace Praha
III. Telefonické dotazy
zodpoví: Ing. Miroslav
Zeman - 236 004 379,
Ing. Zlatuše Janáková 236 004 483. Písemné
dotazy lze zasílat na:
miroslav.zeman@praha.
eu; zlatuse.janakova@
praha.eu.

bude přesně uvedena maxi
mální možná výše dotace. Na
základě předem získané ga
rance na proplacení maximální
výše nákladů je vlastník povi
nen zajistit výměnu starého
kotle za nový do šesti měsíců od
podpisu smlouvy. To je důležitá
změna oproti dosavadní praxi!
Předem tak každý ví, na kolik
ho výměna vyjde a kolik mu
bude proplaceno.

Koryto potoka
je opět čisté

Povinné čipování psů už od 1. ledna 2020
nebo očkovacím průkazu).
Štěňata je třeba nechat
očipovat nejpozději k datu
vstupního očkování proti
vzteklině.
Výjimka z tohoto nařízení
se vtahuje pouze na pejsky
narozené před 3. červencem
2011 a zřetelně identifiko
vatelné tetováním.

Státní
veterinární
správa
upozorňuje všechny majitele
psů, že počínaje 1. lednem
2020 bude povinné očkování
zvířete proti vzteklině platné
pouze v případě, že toto bude
označené mikročipem.
Číslo mikročipu musí být
zároveň zaznamenáno v do
kladu o očkování psa (pasu

Radary krotí přílišnou rychlost

Obyvatele Benic dlouho
době trápí intenzivní tran
zitní automobilová dopra
va. Zejména v ranních
a podvečerních časech se
mnohdy jedná i o souvislé

kolony vozidel. Mnozí řidiči
si navíc nelámou hlavu ani
s dodržováním rychlostních
limitů, zejména třicítky při
průjezdu návsí.
Důležitým přínosem k ře
šení tohoto letitého pro
blému
se
v
nedávné
době stala montáž sta
cionárních radarů. Zatím
jsou instalovány dva na
ulici Květnového povs
tání a doufáme, že další
dva přibydou v nejbližších
týdnech na příjezdu do

obce od Lipan a Nupak.
Jsou pořízeny z prostředků
Magistrátu hlavního města
Prahy a BESIPu.
Motoristé si na nich mo
hou přečíst svoji okamžitou
rychlost a je třeba podot
knout, že naprostá většina
z nich na základě tohoto
údaje opravdu zpomalí.
K větší disciplíně nesporně
přispívají také poměrně
časté kontroly ze strany
příslušníků Policie České
republiky.

Chodci, překračující po
mostku Pitkovický potok,
si mohli v průběhu října
povšimnout bagru v jeho
korytě. Obsluha stroje
vybírala ze dna usazené
bahno, které bylo následně
odváženo nákladním automobilem.
Správcem tohoto vodního
toku je odbor ochrany
prostředí Magistrátu
hlavního města Prahy.
Údržbu pak provádí
magistrátem zřízená
společnost Lesy Praha.
Je třeba s povděkem
kvitovat, že o Pitkovický
potok se průběžně stará,
včetně úprav břehových
porostů v celé délce toku.
V centru Benic pravidelně
odstraňuje nánosy, které
řečiště často zanášejí.
Jedná se i o důležité
protipovodňové
opatření.
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Život v Benicích

Krkonošská pohoda

Zájezdy organizované úřa
dem městské části jsou
u obyvatel Benic velmi
populární. Ti tentokrát
dostali příležitost okusit
něco z poněkud odlišného
soudku.
V září se mohli vydat na
třídenní pobyt na Kolín
ské boudě. Horský hotel
se nachází na hřebenech
Krkonoš v nadmořské výšce
1197 metrů, necelé čtyři kilo
metry od Pece pod Sněžkou.
Svojí polohou umožnuje
turistické a sportovní akti
vity nejrůznějšího charak
teru. Do provozu byl uveden
roku 1927 díky úsilí Klubu
českých turistů z Kolína
a v devadesátých letech mi
nulého století nákladně re
konstruován. Disponuje i roz
sáhlým wellness zázemím
(bazén, whirlpool, sauna).
Program byl zcela dobrovolný
a záleželo jen na vůli každého
z účastníků, do čeho se pustí.
Naštěstí po celou dobu přálo
počasí, svítilo sluníčko a bylo
poměrně teplo.
Pátek byl vyhrazen pro pří
jezd, ubytování a informační
schůzku. Nazítří se většina
4

rekreantů vydala přes Liščí
horu na chalupu Na Rozces
tí, neboť je silně vábily
tamní vyhlášené borůvkové
speciality, například koláče,
kynuté knedlíky nebo na

kládané borůvky. Šlo sice
o fyzicky poměrně náročnou
záležitost, odměnou nic
méně byly kromě spoko
jených chuťových pohárků
i nádherné výhledy na
pásmo Krkonoš a jeho
nejvyšší bod – Sněžku.
Někteří ovšem zvládli ještě
o něco delší výšlap a oběd si
dávali až na Výrovce. Cesta
zpátky sice byla s kopce,
ale s pokračujícím odpoled
nem již všichni netrpělivě
vyhlíželi, až zahlédnou stře
chu Kolínské boudy.

Večer se všichni sešli
u grilovačky. Příjemnou rela
xaci poskytly vířivka a bazén,
jiní dali přednost družnému
posezení v restauraci.
V neděli bylo na pořadu pu
tování na Černou horu. Pláno
vaná prohlídka rašeliniště
bohužel odpadla, neboť
naučná stezka s vyhlídkou
byly kvůli rekonstrukci uzav
řeny. Výletníci tak dorazili
až k horní stanici lanovky
z Janských Lázní. Zde se
jim naskytla příležitost vy
stoupit na místní rozhlednu.
Na zpáteční trase zbyl čas i na

sbírání hub, borůvek a dalších
lesních plodů.
Potom už následovala jen
zpáteční jízda autobusem. Do
Benic dorazila výprava sice
unavená, ale šťastná a pevně
rozhodnutá si podobný zážitek
co nejdříve zopakovat.

Úřad městské části
Život informuje
v Benicích .

Šikovné ruce znovu v akci

Dobrou tradicí se v naší obci
staly pravidelné tvořivé
dílny, jejichž dějištěm se
v poslední době stala res
taurace BoogieHouse.

Jejich druhé podzimní
pokračování v neděli
20. října bylo tentokrát
zasvěceno přípravě na
nadcházející lampionový

průvod. Účastníci si na něj
chystali věc nejpotřebnější
– lampiony.
Ač se to zdá k nevíře, je
jich základem se staly zcela
obyčejné použité plastové
láhve od nápojů. Stačilo
však z nich vyřezat stěny
a vzniklá okénka polepit
průhledným papírem. Tím
předměty získaly pěkný tvar
a pak už zbývalo je jenom
rozličným způsobem vyz
dobit. Na koho se láhve ne
dostaly, udělal velkou parádu
i z nabarvených dřívek od
nanuků, která se slepila do
konstrukce a rovněž pokryla
průhledným papírem.

Na výletě do Indie a Pákistánu
vých fotografií je 
provedl
odlehlými končinami In
die a Pákistánu. Kromě
přírodních krás je seznámil
i s tvrdým životem zdejších
obyvatel,

v

němž

hrají

důležitou roli staleté zvyky
a náboženství. V závěru
potom zodpověděl množ
ství zvídavých dotazů.
Už teď můžeme slíbit, že
Již po několikáté zavítal

se

srdce

na jaře příštího roku se

do Benic cestovatel Pavel

Himálaje. Prostřednictvím

s námi Pavel Dobrovský

Dobrovský. Tentokrát poz

poutavého mluveného slo

opět podělí o své zážitky,

val
v

na

výlet

do

početné

posluchače

va, okořeněného nemalou

tentokrát ovšem z úplně

restauraci

BoogieHou

porcí humoru, a zajíma

jiného konce zeměkoule.

Skvělé
Splašené
nůžky
Třicítka benických divadelních fanoušků si
zpříjemnila úterní večer
1. října návštěvou komedie
Paula Pörtnera Splašené
nůžky. Tuto hru má na
svém repertoáru oblíbené
Divadlo Kalich.
Veselohra s prvky detek
tivky vznikla původně
jako psychologické drama,
ale dvojice amerických
divadelníků Bruce Jordan
a Marylin Abramsová
si námět předělala po
svém a zapojila do dění
i přítomné publikum. Sledovali jsme příběh malého
kadeřnictví, kterým otřásla
vražda hudební virtuosky
o patro výše. Všichni měli
motiv a příležitost, ale kdo
je vrah? Právě diváci svými
dotazy a připomínkami
pomáhají poručíkovi,
aby odhalil toho pravého
pachatele.
Výborný výkon podali
Otakar Brousek mladší
coby kadeřník Tony
Řezníček a Dalibor Gondík
jako poručík, který si
musel poradit nejen se
všemi podezřelými, ale
i se všímavým hledištěm.
Ve vedlejších rolích jsme
obdivovali Ivanu Jirešovou,
Jaroslavu Brouskovou nebo
Ladislava Županiče.

Děti pomáhaly popletenému Kašpárkovi
Nezvyklé návštěvníky jsme
mohli zaregistrovat v Benicích
v neděli šestého října. Zavítali
k nám totiž Kašpárek a další
protagonisté pohádky O veliké
řepě.
Divadlo
Úsměv
Ludmi
ly
Frištenské
připravilo
v
restauraci
BoogieHouse
maňáskové představení pro
nejmenší diváky. Ti byli nej
prve na rozpacích, protože
starý popleta Kašpárek jim

zpočátku vyprávěl o tom,
jak se ohleduplně chovat
k přírodě kolem nás. Teprve
po upozornění, že se pustil do
špatné pohádky, se dostal ke
správnému příběhu. Děti mu
za to pomohly obrovskou řepu
vytáhnout ze země ven.
Příjemné odpoledne, prolo
žené pěknými písničkami,
uběhlo jako voda a všichni se
už těší na to, až se divadélko
do naší obce vrátí.
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život v benicích

Skvělá zábava při Beerfestu
Koncem září se restaurace
BoogieHouse stala dějištěm
oslavy dobrého jídla a pití.
Konal se zde totiž Beerfest,
na jehož pořádání se spolu
s provozovatelem Boogie
House Restaurantu podílel
i městský úřad.
Návštěvníky čekalo neleh
ké rozhodování. Vždyť
k ochutnání je lákalo plných
třináct druhů piv, včetně řady
speciálů. K tomu přikusovali
lahůdky ze zdejší vyhlášené
kuchyně. Díky příznivému
počasí si účastníci mohli
také na zahrádce vyslech
nout vystoupení hned šesti

BoogieHouse uzavřena, aby
obsluha mohla nabrat sílu do
dalších dní.

kapel, starajících se o do
brou náladu.
Akce se setkala s jedno
značně pozitivním ohlasem

a určitě se dočká po
kračování. Ne však v ter
mínu od 2. do 13. ledna.
V něm bude totiž restaurace

Lampiony úspěšně zahnaly strašidla
S mimořádným ohlasem se
setkal lampionový průvod,
který se tentokrát v Beni
cích uskutečnil v neděli
3. listopadu.

Už loňská premiéra byla
úspěšná. Přesto organizátoři
rozhodně nepředpokládali,
že na jeho druhý ročník

Setkání dříve narozených
V podvečer 7. listopadu
zamířili do restaurace Boo
gieHouse trochu dříve naro
zení beničtí občané. Na
tradiční setkání na sklonku
roku je pozval úřad městské
části.
Večer se odvíjel v příjemné
atmosféře, protože přítomní
si měli spolu mnoho co říci.
K dobré náladě přispělo také
6

muzikantské duo Dominik
Lomička a Bohuslav Ježek,
jehož skladby v podání
akustické kytary a harmoni
ky se setkaly s nadšeným
přijetím. Stejně jako zlatý
hřeb programu, pohoštění
ze zdejší vyhlášené kuchyně
v podobě vepřové panenky
se šťouchanými brambory a
sladkého jablečného závinu.

dorazí více než stovka
lidí. Světelný had vyrazil
se soumrakem ulicí Květ
nového povstání, zahnul

ke koupališti, prošel okolo
hotelu a přes Žitavskou ulici
zamířil do Okrasné. Po krát
ké přestávce, kdy se čekalo
na opozdilce, se pokračovalo
k lávce na louku. Tou dobou
už se solidně setmělo, ale to
nikoho z malých ani velkých
účastníků neodradilo. Potom
se však do cesty postavila
nečekaná překážka. Náhle
se vyrojila strašidla! Naštěstí
nikdo nepropadl panice
a všichni se v bezpečí dostali
zpět na náves, kde zamířili
do restaurace BoogieHouse.
Tam na ně čekalo malé
pohoštění během posezení
s přáteli.

Úřad městské části informuje
poradna .

Odpad znovu zhodnocený
Každý, kdo pečuje v okolí své
nemovitosti o zahrádku, stojí
zvláště v podzimním období před problémem, kam
s velkým množstvím odpadu,
který vzniká při její přípravě
na zimu. Do běžné popelnice
určitě nepatří. Samozřejmě je
možné ho odložit do speciální nádoby nebo odvézt do
sběrného dvora. Ale co ho
šikovně využít pro vlastní
potřebu?
K tomu se skvěle hodí kompostér. Mnoho občanů Benic
si ho díky inciativě úřadu
městské části v minulých
letech bezplatně pořídilo. Hodí
se nejen pro zahradní odpad, ale i na všelijaké zbytky
z kuchyně.
V zásadě se dá říci, že do kompostéru je možné umístit vše

Ale i správně založený kompost
není z estetického důvodu právě
nejlepším společníkem.
Zrání za optimálních podmínek
trvá zhruba půl roku. Že je
kompost hotov, poznáme podle
toho, že v něm už nejsou vidět
části rostlin a příjemně voní
po půdě. Důležité je propojení
kompostéru se zemí, aby do něj
mohly otevřeným dnem pronikat různé živé organismy, které
příznivě ovlivňují tvorbu kom-

plevele, abychom nechtěně
nepřispěli k jeho dalšímu
šíření. Větve po ořezu ne-

dostal vzduch. Kompostér
je nejlepší umístit na stinné
místo, pokud možno daleko od venkovního sezení.
Nejde ani tak o zápach.
Ten mimochodem signalizuje, že uvnitř místo tlení
nastalo, zřejmě kvůli nedostatku hrubého materiálu, nežádoucí kvašení.

postu. Pak s ním můžeme na
jaře přihnojit třeba květiny nebo
zeleninové záhony (v množství
zhruba tři kilogramy na metr
čtvereční), případně ovocné
dřeviny (dva kilogramy na metr
čtvereční).

Používáte kompostér? A jaké s ním máte, dobré
či špatné, zkušenosti? Podělte se o své poznatky
s ostatními čtenáři Benického dostavníku! Svoje
postřehy, nejlépe doprovázené fotografiemi, můžete
zasílat na e-mailovou adresu: urad@praha-benice.cz.

organického původu – odkrojky z ovoce a zeleniny, zvadlé
květiny, kávovou sedlinu, vyluhované sáčky čaje, skořápky
vajíček (nejlépe rozdrcené)
nebo i nepotištěný papír a
popel ze dřeva. Naopak do
něj nepatří nedojezené porce
jídla, maso, kosti a zvířecí
exkrementy. Vyvarovat se
je třeba i věcí, obsahujících
potenciálně velké množství
škodlivin – sáčků z vysavače,
popelu z briket a uhlí,
barevných časopisů či chemicky ošetřeného dřeva. Opatrní
musíme být i při kompostování

jprve v drtičce rozmělníme
na menší kousky. Posečenou
trávu je vhodné promíchat
kupříkladu s listím nebo slámou, aby do kompostu mohl
pronikat vzduch.
Na
menších
pozemcích
bohatě postačí menší uzavíratelný termokompostér.
Jeho výhodou je, že hmota se
v něm díky vysokým teplotám a neúnavné činnosti
bakterií rozkládá opravdu
rychle. Přesto bychom ho
alespoň jednou za měsíc měli
otevřít a obsah promíchat,
tedy nakypřit, aby se do něj

Popeláří přijedou 2. ledna
Na Nový rok, tedy ve středu
1. ledna, nebude uskutečněn
pravidelný svoz směsného
odpadu. Není to však důvod
k po
plachu a reklamacím.
Konsorcium Pražské odpady
2016-2025,
které

se touto činností na území
Benic zabývá, dalo svým
zaměstnancům tento den
zasloužené volno. Popelářský
vůz nicméně dorazí hned
nazítří 2. ledna a jeho posádka
vyprázdní nádoby v celé obci.

Kam s vánočními stromky?
Povánoční období je také
spja
to s likvidací vánočních
stromků. Už nepotřebné
symboly Vánoc rozhodně do
popelnic nepatří. Lze je však
odložit vedle nich. V tako-

vém případě budou průběžně
odváženy, a to až do konce
února.
Pokud
ovšem
dosloužil
stromek umělý, je třeba ho
dopravit do sběrného dvora.
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Pozvánky

Vánoční koncert

Kostel sv. Prokopa v Čestlicích,
pátek 27. prosince v 18 hodin
I letos se uskuteční na závěr
vánočních svátků koncert v kostele.
Komorní pěvecký sbor Coro d´Oro
zazpívá známé koledy, ale i další
zahraniční a české písně, které vás
nabijí pozitivní energií.

Tvořivé dílny

Novoroční procházka

Sobota 4. ledna, sraz ve 13.30 hodin na návsi
Po vánočních a novoročních hodech je dobré trochu protáhnout tělo. K tomu je jako dělaná novoroční procházka okolím
Benic. Sraz bude ve 13.30 hodin u hasičárny, kde se příchozí
pochlubí přinesenými laskominami. Účastníci se pak podle
mapy vydají na cestu, která povede přes Čestlice, kde se
v místní restauraci budou moci na chvíli zastavit a napít a po
polní cestě se vrátí zpět. V hasičárně následně vypukne velká
degustace přinesených dobrot.

Sněhurka a sedm trpaslíků

Restaurace BoogieHouse, neděle 9. února od 16 hodin
Nejmladší obyvatelé Benic si určitě nenechají ujít další
z řady klasických pohádek. Tentokrát bude pro ně připraven
příběh o Sněhurce a jejích sedmi věrných kamarádech. Hrdinové se na pódiu objeví v 16 hodin, vstupné je dobrovolné.

Také v novém roce 2020 si šikovné ruce přijdou na své.
Zájemci o tvůrčí činnost rozličného druhu se scházejí vždy
v neděli ve 14 hodin v BoogieHouse Restaurantu. Tentokrát
jsou připravena tato témata:
neděle 26. 1. – Krmítka pro ptáky
neděle 16. 2. – Náramky z korálků
neděle 5. 4. – Velikonoce
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.

Jarní úklid
Sobota 4. dubna

Divokým Kurdistánem

Restaurace BoogieHouse,
úterý 11. února od 18.30 hodin
Předchozí přednášky cestovatele Pavla Dobrovského
se vždy setkaly s nadšeným
přijetím. V tomto případě nás
zavede do země, o níž jsme
kdysi čítali v knihách Karla
Maye a o které slýcháme, bohužel ne vždy v pozitivních souvislostech, v denním zpravodajství. Jaká je však skutečná tvář
Kurdistánu? Začíná se v 18.30 hodin, vstupné je dobrovolné.

Druhý Hasičský ples

Restaurace BoogieHouse, termín bude upřesněn

S přicházejícím jarem budou Benice určitě potřebovat
očistit si svoji tvář. Dobrovolníci proto vyrazí, vyzbrojení
igelitovými pytli, na sběr odpadků a všelijakého harampádí.
Za odměnu je čeká pohoštění v BoogieHouse Restaurantu.

Očkování psů a koček

Sobota 4. dubna
Již pravidelně ve stejný den, kdy se koná jarní úklid obce,
můžete přivést své mazlíčky na náves, kde kolem poledne
bude ordinovat MVDr. Jiří Hatina. Kromě očkování proti
vzteklině a dalším nemocem bude nabízet i potřebné
prostředky, jako jsou repelenty, obojky proti blechám
a klíšťatům nebo prášky na odčervení.

Pálení čarodějnic
Obnovená tradice se dočká dalšího pokračování. Těšit se
můžeme na příjemnou hudbu k tanci a poslechu, výborné
jídlo a pití a také na zajímavou tombolu. Vstupenky bude
možné zakoupit v restauraci BoogieHouse.

Louka za dětským hřištěm, čtvrtek 30. dubna
Přemnožení těchto nesympatických potvůrek čelíme jejich
pravidelnou likvidací ohněm. Jedna vezme za své během už
tradičního setkání na louce za dětským hřištěm. Akce je
i výbornou příležitostí k setkání a popovídání si se sousedy
a přáteli.
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