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Nedávejte zlodějům šanci
Koncem minulého roku došlo k sérii vloupání do rodinných domů ve
středních Čechách, zejména v okolí Jesenice. Vzhledem k tomu, že se
jedná o území, které navazuje na jihovýchodní část Prahy, iniciovali
zastupitelé těchto městských částí schůzku s vedením Obvodního
ředitelství policie Praha IV, pod které lokalita od Nedvězí a Kolovrat
přes Uhříněves a Benice až po Petrovice spadá.

Schůzka se uskutečnila za
čátkem února. Se starosty
těchto městských částí ak
tuální situaci probírala ře
ditelka OŘP Praha IV plk.
Mgr. Renáta Havlíková a její
zástupce plk. Mgr. Roman
Wopat.
„Je neštěstím, že čísla jsou
v médiích mnohdy špatně

interpretována. Například
byl zástupci samosprávy
zveřejněn poměrně vysoký
počet případů v konkrétní obci, ale šlo o údaj za
celou oblast. Paradoxně
ze Středočeského kraje na
tom tato konkrétní lokalita
podle našich oficiálních
statistik vůbec není tak

špatně, jak se prezentuje,“
vysvětluje plukovník Mgr.
Roman Wopat.
„Je pochopitelné, že obča
né mají obavy, a proto
jsme iniciativu uvítali.
Přítomné starosty a místostarosty jsme seznámili
se statistikami majetkové
trestné činnosti a poskytli
jim dostupné informace,
související
s
případy
ve Středočeském kraji.
Požádali jsme všechny
přítomné, aby apelovali
na své rezidenty, aby si
zabezpečili svá obydlí
a byli ostražití. Zároveň
jsme je ale uklidnili, že
žádné dramatické změny
v počtu vloupání do obydlí, tedy do rodinných
domů a bytů, na našem
území opravdu nenastaly.
Dokonce v našem obvodu se tato kriminalita
dlouhodobě snižovala.“


Pokračování na str. 3

Čas už je jen do
konce března
V Benicích je v současnosti
evidováno 105 pejsků. Jejich
majitelé jsou povinni za ně
do 31. března uhradit místní
poplatek. Ten činí u prvního
zvířete 300 Kč a u každého
dalšího 600 Kč (v případě
vlastníků nad 65 let je to
200 Kč a 300 Kč). Úhradu
částky v hotovosti je možné
provést v úředních hodinách
v pokladně benického úřadu.

Nevyhazuj to!
Ne všechno, co se nám už
nehodí, patří na smetiště.
Proto vznikl internetový
portál Praho.nevyhazuj
to.cz, který zájemcům
umožňuje darovat či získat
věci pouze za odvoz. Za
dobu svého fungování už
našel nové majitele pro
více než 60 000 položek.
Mezi nimi byly i takové rarity, jako užovka,
tři ořešáci, piano po
dědečkovi, trabant či osciloskop Křižík. Třeba i vy
máte doma něco, co byste
mohli tímto způsobem
nabídnout.
Bližší informace na www.
praho.nevyhazujto.cz.

Procházka místo
ohňostroje

Kouzlo vánočních
trhů

Netradiční oslava
nového roku

V prosinci jsme se vydali do
Lipska
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Úřad městské části informuje

Nové akce lákají stále více lidí
Proč jste se do toho pustila?
Na to je jednoduchá odpo
věď. Narodila jsem se tady,
mám Benice ráda a chtěla
jsem pro jejich obyvatele
něco udělat.
Bez jejího zápalu a nasa
zení bychom se v Beni
cích nemohli chlubit tak
širokou paletou kulturních
a společenských akcí. Ro
mana Vaňková je služebně
nejstarší členkou zastu
pitelstva městské části,
v němž má na starosti
právě tuto oblast.
Jak dlouho pracujete
coby zastupitelka?
Zrovna dnes jsem o tom
přemýšlela a došla k názo
ru, že vlastně ani pořádně
nevím. Určitě od roku
1998, možná ještě o jedno
volební období déle.

Život v obci se za ty dvě
dekády určitě hodně pro
měnil…
Dříve jsme měli omezené
prostředky, takže akcí
jsme pořádali méně. Nyní
se situace výrazně zlepšila.
Vedení Benic považuje
tuto sféru za velmi
důležitou a pravidelně pro
ni uvolňuje daleko větší
objem financí. Proto jsme
mohli ke stálicím typu dne
dětí, mikulášské či pálení
čarodějnic přidat další.
Ty zároveň lákají nové
zájemce.
Není to tedy jen záležitost
uzavřeného okruhu lidí?

Určitě ne, zapojují se i „no
vousedlíci“ a mladí, což mě
zvláště těší.
Jak moc k vytváření pocitu
sounáležitosti přispívá restaurace BoogieHouse?
Je to výrazný stmelovací
prvek, zejména za současných
provozovatelů. Já se třeba
s někým znala dvacet let, ale
teprve tam jsme se sblížili.
Objekt jsme vybudovali
opravdu v potu tváře a je
proto skvělé, že konečně plní
svoji funkci.
Předpokládáme, že tak ob
rovský objem činnosti byste
sama nezvládla. Kdo vám
nejvíce pomáhá?
Hodně dcera, která si vzala
na starost tvořivé dílny nebo
divadlo pro děti, a její přítel.
Aktivní jsou i další členové
rodiny, kamarádi a kamarád
ky, beničtí hasiči… Nechtěla
bych na někoho zapomenout.

Je nějaká akce, která vám
opravdu přirostla k srdci?
Obrazně
řečeno,
mým
dítětem je den dětí. Když
jsem s kamarádkou chystala
jeho první ročník, pořádně
jsme si mákly. Vlastnoručně
jsme kupříkladu vyráběly
kulisy.
Na co se beničtí mohou
těšit v nejbližší době?
Přišli jsme s několika novin
kami. S nadšeným ohlasem se
setkala návštěva divadelního
představení, v jejímž rámci
zajišťujeme i dopravu. Takže
už chystáme další. Organi
zujeme jednodenní pozná
vací zájezdy a s úspěchem
jsme vyzkoušeli i víkendový
relaxační pobyt na Kolín
ské boudě v Krkonoších.
Z něj bychom rádi vytvo
řili tradici. A uvažujeme
i o masopustním veselí,
které do českého prostředí
neodmyslitelně patří.

ze zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha–Benice se sešlo na svém devátém zasedání dne 12. 12. 2019 a na desátém 17. 2. 2020.
Projednané body programu:
• Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný
rozpočet pro rok 2020 pro hlavní
činnost ve výši 4 950 000 Kč na
straně příjmů i výdajů, pro vedlejší
činnost celkové výnosy ve výši 511
400 Kč a zisk před zdaněním ve
výši 445 400 Kč. Schválen byl také
Střednědobý výhled na roky
2021 – 2025,
• souhlasilo s napojením pozemku
parcelní číslo 38/51 a 38/52
v katastrálním území Benice na
veřejnou komunikaci dle projektové
dokumentace,
• souhlasilo s vybudováním přípojky
plynu na pozemku parcelní číslo
69 ve prospěch pozemku parcelní
číslo 75/1 v rozsahu dle projektové
dokumentace,
Zasedání ZMČ Praha-Benice
v roce 2020
20.4. ve 20 h – Úřad MČ,
knihovna, 1. patro
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• schválilo směnnou smlouvu,
268/3 (o evidované výměře
kterou MČ Praha-Benice poskytne
796 m²) a poloviny pozemku
oddělené pozemky parcelní číslo 10/2
parcelní číslo 268/4 (o evidované
o evidované výměře 235 m² a 10/3
výměře 29 m²) zapsaných na LV
o evidované výměře 36 m² za získání
č. 47, všechny v katastrálním území
ideální poloviny pozemku parcelní
Benice, za celkovou kupní cenu ve
číslo 159/51 (o evidované výměře
výši 85 000 Kč,
199 m²), poloviny pozemku parcelní • schválilo kupní smlouvu na nákup
číslo 268/3 (o evidované výměře 796
pozemků parcelní číslo 159/53
m²) a poloviny pozemku parcelní
o celkové výměře 83 m² a parcelní
číslo 268/4 (o evidované výměře
číslo 159/54 o celkové výměře 67 m²
29 m²) zapsaných na LV č. 47,
uvedených na LV č. 17, všechny
všechny v katastrálním území
v katastrálním území Benice, za
Benice, a to včetně doplatku za
celkovou kupní cenu ve výši 1000 Kč,
hodnotu poskytnutých pozemků ve
• na základě nařízení vlády
výši 14 457 Kč,
schválilo výši odměn zastupitelů
• schválilo kupní smlouvu na nákup
a místostarosty v částce 2704 Kč/
ideální poloviny pozemku parcelní
měsíc, a to s účinností od 1. 3. 2020,
číslo 159/51 (o evidované výměře 199 • schválilo finanční dar pro JSDH
m²), poloviny pozemku parcelní číslo
Benice ve výši 10 000 Kč.

18.6. v 19 h – BoogieHouse
Restaurant
7.9. ve 20 h – Úřad MČ,
knihovna, 1. patro

2.11. ve 20 h – Úřad MČ,
knihovna, 1. patro
10.12. v 19 h
– BoogieHouse Restaurant

Setkání s občany v r. 2020
(navazují na zasedání ZMČ)
18.6. a 10.12. v 19 h –
BoogieHouse Restaurant

Úřad městské části informuje .

Nedávejte zlodějům...
Desatero pro klidné
spaní:

Pokračování ze str. 1
Plukovník Wopat dále pří
tomné ubezpečil, že se
zaměřují i na prevenci.
V únoru realizovala Poli
cie České republiky bez
pečnostní akci s názvem Mi
lada. V jejím rámci se dostalo
občanům rad, jak efektivně
zabezpečit svůj majetek, a to
buď formou osobního rozho
voru, nebo prostřednictvím
informačního prospektu ve
schránce.

1) Informaci o svém
odjezdu sdělte jen svým
nejbližším, rozhodně ne
na sociální síti
2) Pověřte důvěryhodnou
osobu kontrolou
objektu během vaší
nepřítomnosti
3) Nevpouštějte do bytu
neznámé předem
neohlášené osoby
4) Při odchodu zavřete okna
a uzamkněte dveře
5) Nejdražší cennosti patří
do bankovního sejfu,
ostatní do trezoru
6) Udržujte přehledný pros
tor před domem, zeleň ho
nemá zakrývat
7) Bezprostřední okolí
by mělo být v noci
dostatečně osvětlené
8) Při výběru zabezpečova
cího zařízení dejte
přednost certifikovaným
produktům
9) Pamatujte si, že neaktivo
vaný alarm je k ničemu
„Mám-li alarm, zapnu ho,
10) Další tipy naleznete na
i když odjíždím třeba jen na
www.stopvloupani.cz
půlhodinu. Dveře je dob

ré zamknout na dva západy,
nejen zabouchnout. Pokud
přechovávám doma cenné
předměty, je vhodné si je
zaevidovat, popsat a nafotit.
Pátrat lze totiž jen po tom, co
lze individuálně identifikovat.
Pro francouzská okna a dveře
existují bezpečnostní fólie,
které mohou pachatele odradit,“ vypočítal nejdůležitější
body plukovník Wopat.
Nutné je i všímat si toho, co
se děje kolem nás. Nebezpečí
v tomto směru nepředstavují
ani tak bezdomovci a jim po
dobná individua. Takzvaní
tipaři i samotní zloději se
naopak snaží vypadat pokud
možno nenápadně. „Není to
tak, že by autem zaparkovali
před objektem, který jdou vykrást. Ve středních Čechách
ponechávali vozidla na nějaké
komunikaci mimo a přišli
zezadu, přes volný prostor,
les, louku nebo pole. Takže
když lidé uvidí, že k domu míří
netradiční cestou skupinka
sportovně vypadajících osob,
nikdo jim nebude nadávat,
když zavolají policii,“ dodal
Mgr. Wopat.

Sníh může klidně přijít
Zima si hraje s těmi, kteří se
těší na sněhové radovánky,
na schovávanou. Alespoň
v nížinách jsme se bílé zá
plavy zatím nedočkali.
To ovšem neznamená, že by
ti, kteří se starají o sjízdnost
a průchodnost komunikací,
polevovali v soustředění.
Připraveni jsme i nyní.
Vždyť toto roční období
s sebou přináší i další rizika,
například v podobě nenadálé
námrazy nebo náledí.
Cesty v Benicích náležejí do
gesce tří institucí. Silnice,
po niž jezdí autobusy MHD,
patří do péče Technické

správy komunikací. Úklid
chodníků zajišťuje na
základě uzavřené smlou
vy firma TV Facility. Ta

garantuje, že v případě
nočního sněžení bude
s prací hotova do ranních
sedmi hodin, tedy do doby,

Na zeleň s no
vou technikou

Bohatá zeleň ke vzhledu
naší obce neodmyslitelně
patří a je jen dobře, že se
její plochy nejen netenčí,
ale spíše rozšiřují. Každý
majitel trávníku však dobře
ví, že o porost je třeba
pravidelně pečovat, jinak
se z místa pro příjemný
odpočinek stane plevelem
prorostlá divočina.
Městská část má nyní
k udržování veřejných
prostranství k dispozici
nového pomocníka. Stávající zahradní traktůrek
pocházel již z roku 1997 a
při pravidelné prohlídce se
ukázalo, že jeho generální
oprava by byla nerentabilní. Proto úřad městské
části využil výhodné
nabídky na zakoupení
nového stroje s výraznou
slevou. Byl pořízen za
částku 76 400 Kč a do díla
se pustí už s příchodem
jara. Inventář rovněž obohatil výkonný křovinořez.

kdy obyvatelé odcházejí do
zaměstnání nebo do školy.
Zbylé vozovky udržuje úřad
městské části vlastními sila
mi. K tomuto účelu používá
výkonnou techniku. Obecní
multikára a zametací stroj
disponují speciálními zim
ními nástavci. Na zvláště
problematických
místech
byly letos navíc umístěny
nádoby s posypovým ma
teriálem. Pro odhrnování
sněhu se používá rovněž
traktor s radlicí. Tuto činnost
mají na starosti pracovník
technické údržby úřadu pan
Martin Cubr a beničtí hasiči.
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život v benicích

adventní
koncert
v Čestlicích
V pátek 27. prosince roku
2019 se konal tradiční
vánoční koncert pro Beni
ce v kostele sv. Prokopa
v Čestlicích.
I letos nám byl zprostřed
kován díky komornímu
sboru Coro d‘Oro. V pořadí
jeho již šesté pokračování
přitáhlo pozornost mnoha
obyvatel Benic, a tak byl

Procházka místo ohňostroje

Obyvatelé Benic se le
tos obešli bez tradičního
ohňostroje. Místo toho se
rozhodli udělat něco pro
svoje zdraví.
První sobotu v novém roce
se totiž vydali na procházku,
která je zavedla do sousední
obce Čestlice a zase zpět.

Sraz účastníků byl na
návsi v hasičárně. Výlet
níci vesměs nedorazili
s prázdnou, ale přinesli
s sebou „na ochutnání“
všeliké dobroty. Za
hanbit se nenechali ani
beničtí hasiči, kteří kromě
poskytnutí prostor uvařili

skvělou frankfurtskou po
lévku. Městský úřad za
jistil dostatek svařeného
vína, kávy a čaje, hostinští
z BoogieHouse Restauran
tu várnice.
Trasa vedla podél potoka,
přes lávku a kolem domů
v Okrasné a Chotěbuzské
ulici. V Čestlicích byla na
plánována hojně využitá
občerstvovací
zastávka.
Cesta dále směřovala na
Nupaky a po stezce zpát
ky do Benic. V závěru
se maličko pokazilo do
té doby krásné počasí,
nikomu to ale nevadilo.
V hasičárně pak akce až
do pozdních večerních ho
din pokračovala společným
povídáním a hodováním.

Vánoční strom se rozzářil
připravil cyklus tradičních
koled.
Poté, co starostka Hana
Karasová odpočítala pos
kostel úplně plný. Zazněly
písně duchovního charakteru s vánoční tématikou,
ale také modernější české
i zahraniční skladby.
Koncertem provázela
sbormistryně Ivana Remková a na klavír doprovázel skladatel a hudebník
Zdeněk Zdeněk.

lední sekundy, se úderem
osmnácté hodiny úchvatně
nazdobený strom rozzářil
do nastupující tmy. Pří
tomní

si

krásné

chvíle

mohli vychutnat s kalíškem
První připomínkou nej
krás

v parčíku na návsi. Ke

svařeného vína nebo punče

nějších dnů v roce se v Beni

sváteční atmosféře přispělo

v ruce a připraveno bylo

cích stalo slavnostní roz

také vystoupení pěveckého

také něco dobrého k za

svícení vánočního stromku

sboru Coro d´Oro, který si

kousnutí.

Mikuláše se dočkala také benická drobotina
Důstojný pán s bílými vousy,
provázený andělem a nepo
sedným čertíkem, při své
prosincové cestě za hodnými
i zlobivými dětmi nevynechal
ani Benice. V sobotu 30. lis
topadu se se svojí družinou
zastavil v restauraci Boogie
House, kde ho již očekávalo
několik
desítek
malých
nezbedů, kteří se ovšem naráz
začali chovat přímo vzorně.
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Zatímco si totiž hráli a zpíva
li, jejich rodiče vyplňovali list
z Knihy hříchů. Do něj zazna
menali prohřešky svých ra
tolestí. Ty se pak z nich zpoví
dali před Mikulášem. Slíbili,
že se určitě polepší, nebo se
rovnou
vykoupili
pěknou
písničkou či básničkou. Na
konec si všichni odnášeli
balíček plný dobrot, který jim
věnoval úřad městské části.

Úřad městské části
Život informuje
v Benicích .

Výrobky pro ptáčky i pro parádu
První tvořivé dílny v roce
2020 se uskutečnily v neděli
26. ledna v restauraci Boo
gieHouse. Malí i velcí tvořílci
se rozhodli pomoci ptáčkům,
kteří v zimě obtížně shánějí
potravu, a zhotovili krásná
krmítka.
Nejednalo se však o dřevěnou
stavbu, ani nebylo zapotřebí
kladiva či hřebíků. Krmítka
vznikla ze starých kartonů
od mléka. Nejdříve se stra
ny buď pomalovaly, nebo
polepily barevným papírem,
a pak se vyřízl otvor, kam se
bude sypat krmivo. Po doz
dobení nejrůznějšími doplňky

náramky z korálků. Ty byly
k dispozici v nejrůznějších
odstínech a velikostech, tak
že o zajímavé kreace nebyla
nouze.

a barvami se připevnilo ten
ké dřívko, aby měli opeřenci
kde přistát. Kdo chtěl, přidal
ještě provázek k zavěšení.

Šperky byly téma
tem setkání šikov
ných rukou 16. února.
Konkrétně se vytvářely

Pavel Dobrovský o klidném Kurdistánu
ti s Íránem a Arménií, dnes
ráj pašeráků, legendární
horu Ararat, na níž údajně
přistál Noe se svojí archou,
památky z doby před naším
letopočtem, jezero Van,
v němž se dá prát prádlo,
i historická města Kars, Urfa
nebo Mardin. Nechyběly ani
pohledy na všední a sváteční
chvíle života Kurdů.
V závěru Pavel Dobrovský
zodpověděl spoustu zví
davých dotazů a slíbil, že
s ním v Benicích určitě nevi
díme naposledy.

Zcela zaplněný BoogieHouse
Restaurant opět přivítal
cestovatele Pavla Dobrov
ského. Přítomné tentokrát
zavedl do nejvýchodnějšího
cípu Turecka, kde je doma
svébytný národ Kurdů.
Kurdistán
navštívil
již
více než dvacetkrát, a jak
se sám přiznal, tamní
obyvatelé i krajina mu
opravdu přirostli k srdci.
Jeho vyprávění, provázené
projekcí mnoha zajíma
vých fotografií, přiblížilo
posluchačům hraniční oblas

Sněhurku nakonec zachránil krásný princ
V neděli 9. února k nám po
roce opět zavítalo divadlo
eMillion. S sebou přivezlo
pohádku Sněhurka a sedm
trpaslíků.
Sněhurka žila na hradě se
zlou královnou, která si
přála být tou nejkrásnější
na světě. Chodila se pro
to ptát svého zrcadla, kdo
je na světě nejhezčí. To
však odpovědělo, že to je
Sněhurka. Proto královna

vydala příkaz Sněhurku za
bít, ale myslivec neměl dost
odvahy, aby to udělal, a po
radil ji, aby utekla.
Sněhurka po dlouhé cestě
narazila na malou chaloup
ku v lese, v níž žilo sedm
trpaslíků. Hned se ze všech
stali přátelé. Královna se
převlékla za stařenku a vy
dala se Sněhurku hledat.
Když ji našla, nabídla ji
otrávené jablko. Sněhurka

ho ochutnala a zemřela.Trpas
líci ji oplakávali a doufali, že ji
někdo zachrá
ní. Jednoho dne
projížděl kolem krásný princ,
který se do Sněhurky na první
pohled zamiloval. Přistoupil ke
kolébce, v níž Sněhurka ležela,
a nešťastnou náhodou jí shodil.
Díky tomu jí vyskočilo zapadlé
jablko z krku a byla zachráněna.
Příběh bedlivě sledovalo přes
20 dětí, které si představení
moc užily.
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Život v Benicích

Krásná tradice pěti století

Tradice výletů na adventní
trhy pokračovala 6. pro
since cestou do vánočně
vyzdobeného Lipska. Půl
milionová metropole Saska
a desáté největší město
v Německu potvrdily po
věst, že zdejší trhy patří
nejen k nejstarším, ale
i nejkrásnějším v Evropě.
K probuzení a rozhýbání
po několikahodinové cestě
posloužila návštěva Památníku
Bitvy národů. V říjnu 1813 se
v těchto místech odehrála jed
na z největších bitev napoleon
ských válek. Protifrancouzská
koalice v ní dosáhla rozhodu
jícího vítězství. Význam
nou událost dnes připomíná
nejmonumentálnější německý
památník postavený v roce
1913 a nově rekonstruovaný
v roce 2013.
O tom, že je na jeho vrcholku
vyhlídková plošina, z níž
je možné (ovšem v lepším
počasí) dohlédnout až do
centra města, jsme si ne
chali jen vyprávět. Výstup
na vrchol se neuskutečnil
nikoli z kondičních, ale jen
z časových důvodů.
Hlavním cílem benické
výpravy byly proslulé lip
ské adventní trhy s tradicí
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více než pěti století. I když
bylo během bombardování
za druhé světové války
zničeno téměř šedesát pro
cent budov, přesto může
Lipsko při rozmístění více
než 300 krásných originálně
nazdobených
vánočních
stánků využívat historické
kulisy města. Centrum je
poměrně kompaktní a zacho
valé, takže benická výprava
měla skutečně co obdivo
vat. Při úvodní procházce
s průvodkyní například
mnoho skvostných domů
z doby německého císařství.

Prohlédli jsme si největší
evropské nádraží, kostel
sv. Mikuláše, budovy druhé
nejstarší německé univer
zity, Operu či Augustus
platz s 38 metrů vysokým
ruským kolem. Hlavním
cílem však byly Marktplatz
a přilehlé ulice. Právě tam
– před Starou radnicí – je
tradičně hlavní část lipských
vánočních trhů.
K dokonalosti tentokrát
chybělo
jediné:
sníh.
Předvánoční kulisa tím
sice byla trochu ochuzená,
ale vůně svařeného vína,

meruňkového punče nebo
speciální vánoční bowle na
hradily i tento hendikep. Ne
bylo možné neochutnat různé
druhy tradičních německých
klobás, rozpečené preclíky
nebo perníčky.
Na Augustusplatzu nás zau
jala finská vesnička s ty
pickými řemeslnými výrob
ky a lahůdkami. Největší
fronty se tvořily u různých
dobrot z čerstvého lososa
a tradičního nápoje glögi. Ve
vánoční jihotyrolské vesničce
zase bylo možné ochutnat
chlebové placky Schüttelbrot,
speciální uzeninu Kamin
wurzen a samozřejmě svařené
víno přímo od vinařů.
Kdybychom však chtěli
vyzkoušet všechno, co pest
ré adventní trhy v Lipsku
nabízely, musel by být výlet
naplánovaný na několik dní.
Jen letmo jsme stihli navštívit
také proslulé lipské pasáže
a průchozí dvory. Běžně jsou
nákupním rájem, ale na to už
opravdu nebylo dost času.
Ulicí Salzgässchen, v níž
láká ke svezení poschoďový
kolotoč podle historického
vzoru, jsme pospíchali zpátky
k autobusu. Dobrým zvykem
všech účastníků benických
výletů totiž bývá dochvilnost.

Úřad městské části informuje
poradna .

Kanály jsou jen pro
dešťovou vodu
Také jste si všimli, že Pit
kovický potok někdy mívá
trochu nepřirozenou barvu?
Na vině není příroda, ale
někteří naši nesvědomití
spoluobčané, kteří si pletou
dva druhy kanalizací.

Objekty v Benicích jsou
napojeny na její splaškovou
větev. Ta odvádí znečištěnou
vodu do čistírny v Kolovra
tech. Dlužno ovšem dodat, že
ani do ní nepatří nebezpečné

látky, jako například zbyt
ky barviv nebo jiných
chemických látek. Také lití
oleje či omastku do zácho
dové mísy průchodnosti
kanalizačních trubek roz
hodně neprospěje. Veškerý
takový odpad patří do
sběrného dvora. Spádový
pro Benice se nachází
v Uhříněvsi v Bečovské uli
ci. Velice špatným řešením
je vylévání zbytků barev
po malování do kanálů
umístěných na venko
vních plochách. Jsou totiž
určeny výhradně pro svod
dešťových srážek a nejsou
proto opatřeny žádným
filtračním zařízením. Vše,
co se v této kanalizaci ocit
ne, tak teče přímo do po
toka.

Sběr nebezpečného odpadu
Nebezpečný odpad roz
hodně nepatří do popelnic
ani běžných kontejnerů.
Je třeba ho dopravit do
sběrného dvora nebo vy
užít služby jeho mobilního
odvozu.
V Benicích bude příslušné
vozidlo přistaveno před
úřadem městské části
v tomto roce v termínech:
26. května (15 – 15.20 h),
8. srpna (8 – 8.20 h),
13. října (15 – 15.20 h).
Akce je určena jen pro
občany s trvalým bydlištěm
na území hlavního města
Prahy. Kvůli ověření této
skutečnosti bude obsluha
vyžadovat předložení ob
čanského průkazu. Od
pad se přijímá pouze
v podobě, která nebude
ohrožovat zdraví nebo
životní prostředí. Týká
se to zejména kapalných
látek, které musejí být

v pevně uzavřených ná
dobách.
V případě, že vůz ne
dorazí na stanoviště ve
výše uvedených časech,
lze jeho řidiče kontakto
vat na telefonních číslech
601 389 243, 731 451 582
nebo 602 485 324.
Současně upozorňujeme, že
nebezpečný stavební odpad,
kupříkladu asfaltové lepen
ky s obsahem dehtu nebo
azbestové střešní krytiny,
je nutné předat k likvidaci
na to specializované firmě.
Jejich seznam je publikován
na webové stránce https://
isoh.mzp.cz/RegistrZarize
ni/main/mapa.

nic nepřijde nazmar
Také v Benicích mají
občané možnost odkládat
již nevyužívané ošacení
do speciálního kontejneru. Jeho provozovatelem
je firma Potex, která
nám poskytla informace
o průběhu sběru v minulém
roce.
Z naší obce putovalo
potřebným celkem 6473
kilogramů použitého textilu (v celostátním měřítku
to pak bylo 2 750 000
kilogramů!). Jeho další cesta vedla do skladu, kde z něj
bylo připraveno oblečení na
míru pro šest charitativních
organizací (Naděje, Centrum sociálních služeb Praha, Progressive, Společnou
cestou, Sananim a Fix-

punkt). Nutno podotknout,
že touto činností se zabývají
tři dobrovolníci, pracující bez
nároku na odměnu. Týdně
vytřídí asi tunu materiálu.
Věci,
které
již
nelze
upotřebit, míří na recyklaci.
Na skládkách tudíž nekončí
vůbec nic.

Kontejnery v prvním pololetí
Také v prvním pololetí tohoto roku budou mít obyvatelé Benic k dispozici
kontejnery pro velkoobjemový odpad. Přistaveny
budou vždy od 12 do 16 hodin, a to v těchto sobotních
termínech:
14. 3.
Na luka
25. 4.
Okrasná
23. 5.
U Císařské cesty
13. 6.
Na luka
Nakládka kontejnerů je
koordinována přítomnou
obsluhou.

Využít bude možné také
kontejnery na bioodpad.
Zbytky rostlinného původu
lze do nich odkládat od 13 do
16 hodin během sobot:
14. 3.
Okrasná
21. 3.
Na luka
28. 3.
U Císařské cesty
4. 4.
Okrasná
18. 4.
Na luka
25. 4.
U Císařské cesty
23. 5.
Okrasná
6. 6.
Na luka
Při naplnění kontejneru
bude dovezen další.

Uklízet je třeba všude
Pejskové jsou milí tvorové,
mají ale jednu nepříjemnou
vlastnost. Během venčení totiž
mnohdy vykonají potřebu
v místě nejméně k tomu
vhodném.
Odpovědní majitelé čtyřnohých
štěkavců nechtějí, aby do
exkrementů nechtěně někdo
šlápl a okamžitě je odstraňují.
Obvykle to není velký problém, protože po Benicích jsou
rozmístěny sběrné nádoby

i s potřebnými sáčky. Proto
se také můžeme pochlubit až
na výjimky čistými chodníky.
Trochu odlišná je bohužel
situace na travnatých stezkách. Ovšem i po nich se
pohybují četní chodci a nikdo z nich netouží po tom,
přinést si domů na botách
takovýto nechtěný kousek
přírody. Apelujeme proto
na všechny pejskaře, aby na
úklid výkalů dbali i zde.
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Pozvánky

Sběr železného šrotu

Sobota 28. března
V tento den budou členové Sboru dobrovolných hasičů
Městské části Praha – Benice odvážet železný šrot. Prosíme
občany, aby tento druh odpadu umístili na svoje pozemky
za vrata. Svozová četa ho vynese. Bližší informace na tele
fonním čísle 724 238 223.

Tvořivé dílny

Pálení čarodějnic

Louka za dětským hřištěm, čtvrtek 30. dubna
Definitivní konec nevlídného ročního období oslavíme již
tradiční kremací jeho protivného symbolu. Setkání u ohně
na louce za dětským hřištěm proběhne ve znamení příchodu
jarní pohody i sousedského popovídání si.

Výlet do Františkových Lázní
Sobota 16. května, sraz na návsi v 6.15 hodin

BoogieHouse Restaurant
Neděle 29. března – Velikonoční pečení s Katkou Počtovou
Neděle 5. dubna – Velikonoce

Tentokrát se budou chystat dobroty i dekorace při
příležitosti jedněch z nejkrásnějších svátků v roce. Zájemci
se mohou hlásit (nejlépe minimálně týden před akcí) na
mailu aneta.vankova99@seznam.cz nebo na telefonním
čísle 604 718 075, případně přes události na Facebooku.
Vstupné činí 50 Kč.

Jarní úklid

Během zájezdu navštívíme nejen Františkovy Lázně, svou
atmosférou stále trochu odkazující do doby RakouskaUherska. Zastavíme se také na hradě Seeberg (Ostroh) se
zajímavými expozicemi a v přírodní rezervaci Soos. Návrat
je plánován na 20.45 hodin.
Přihlásit se je možné v budově úřadu MČ Praha-Benice od
začátku dubna. Cena činí 200 korun, děti do patnácti let
a senioři nad šedesát let zaplatí 150 korun.

Den dětí

Louka za dětským hřištěm, sobota 23. května

Sobota 4. dubna
Dobrovolníci z řad místních občanů opět budou čistit obec
od pozůstatků zimy i lidské nezodpovědnosti. Odměnou
za pytle naplněné odpadky bude pohoštění v BoogieHouse
Restaurantu.

Očkování psů a koček

Sobota 4. dubna, od 12 do 13 hodin, náves
MVDr. Hatina bude znovu v improvizované ordinaci na
benické návsi očkovat psy a kočky proti vzteklině a dalším
chorobám. Současně chovatelům nabídne i různé potřebné
prostředky, jakými jsou repelenty, obojky proti blechám
a klíšťatům nebo prášky na odčervení.

Legenda jménem Holmes

Hudební divadlo Karlín, středa 8. dubna od 19 hodin
Se slavným detektivem se nejen milovníci napínavých příběhů
mohou setkat v Hudebním divad
le v Karlíně. V muzikálu, který
napsal Ondřej Gregor Brzobohatý
a režíroval věhlasný Gabriel Barre,
vystupuje v titulní roli Vojtěch Dyk.
Dále účinkují Anna Fialová, Ivana
Chýlková, Marek Holý, Jan Sklenář
nebo Jaromír Dulava. Vstupenky jsou bohužel již rozebrané.
Proto nyní jednáme o možnosti návštěvy dalšího divadelního představení.

Opět se koná odpoledne plné her a nejrůznějších akti
vit. Odměnou za splněné úkoly budou benické peníze,
směnitelné za krásné výhry. Pro malé i velké návštěvníky
bude také nachystáno občerstvení.

Cyklovýlet

Neděle 14. června
Po úspěšné loňské premiéře se putování v sedle ve
společnosti kamarádů a sousedů, zpříjemněné polední
zastávkou v útulné hospůdce, dočká dalšího pokračování.
Bližší informace budou zveřejněny na benickém webu
a facebookovém účtu.

Vzhledem k aktuální situaci může dojít ke změně termínů
naplánovaných akcí
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