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Benice v čase korony

Hledejte motýly

Koronavirus v minulých měsících převrátil vzhůru nohama život
prakticky každého občana České republiky. Výjimku pochopitelně
nepředstavovaly ani Benice.

Začátkem března se situace
prudce zhoršila a záhy došlo
k vyhlášení nouzového stavu. Velká část občanů začala
pracovat z domova. Kromě
povinného nošení ochrany horních cest dýchacích
na veřejnosti bylo nutné
zrušit nebo přeložit řadu
společenských, sportovních
a kulturních akcí. Rodičům
přineslo značné komplikace
přerušení výuky ve školách.
Restaurace
BoogieHouse
i ordinace společnosti Reha

sport v budově úřadu
musely být na několik
měsíců uzavřeny. Proto se
také městská část rozhodla
je podpořit a odpustit jim
na několik měsíců nájemné. Zrušeno bylo dubno
vé zasedání zastupitelstva
a nekonaly se ani pravidel
né porady zastupitelů.
Všechna energie byla
nasměrována k tomu, jak
nejlépe ochránit obyvatele
a zajistit potřebné ochranné pomůcky. Klíčovým

se stala distribuce dezinfekce, kterou jsme začali
pravidelně dostávat od
Magistrátu, avšak v desetilitrových barelech. Dříve,
než se podařilo zajistit
dodávky lahviček, kterých
byl v tu chvíli nedostatek,
pomohl pan Přílepek, který
poskytl vhodné reklamní
plastové nádobky.
Do nich se v místní
knihovně roztok stáčel.
Beničtí hasiči ho pak
rozváželi, přičemž tašku
s ním nechávali lidem za
brankou či na klice vstupních dveří, aby se minima
lizoval nežádoucí kontakt.
Pravidelně se aplikovala
dezinfekce na exponovaných místech: na lavič
kách, zastávkách MHD,
na dětském hřišti, na návsi
a před vstupem do BoogieHouse Restaurantu.
Řada spoluobčanů projevila příkladnou iniciativu.
Roušky nešili jen pro sebe
a své nejbližší, ale dávali
je prostřednictvím úřadu
k dispozici dalším.


Vycházky do přírody nyní
můžete spojit s užitečnou
činností. Entomologové totiž
žádají veřejnost o pomoc
při hledání denních motýlů
na území hlavního města
Prahy. Do mapování se letos
může zapojit kdokoliv –
stačí motýla vyfotografovat
mobilem a společně s GPS
polohou nebo upřesněním
místa a datem pořízení
vložit do jednoduché
aplikace iNaturalist či na facebookové stránky Hledejte
pražské motýly. Nejlepší
„lovci“ se za odměnu
podívají do depozitáře
Národního muzea.

Více místa pro
sklo
Časté stížnosti směřují
k nedostatečné kapacitě
sběrných nádob na
skleněný odpad. Ve spolupráci s Magistrátem se
podařilo zajistit umístění
dalších a větších nádob na
obou stanovištích.

Pokračování na str. 3

Velký dík
hasičům

Líbánky na
Jadranu

Náměstek primátora ocenil jejich
práci během nouzového stavu

Návštěva hereckého koncertu
ve Studiu DVA
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Úřad městské části informuje

Hledáme nový název ulice
Chceme vás požádat o spolupráci při řešení duplicitního

pojmenování pro okružní ulici Na luka a pro stejnojmen-

názvu ulic. Ulice Na luka se v Benicích nachází za úřadem

nou uličku směrem k Pitkovicům.

a přes hlavní ulici naproti. Kromě toho je to však také

Navrhovaný název nesmí být již v Praze použitý. Vyloučena

okružní komunikace od ulice K Lipanům, která se zase do

jsou rovněž jména žijících osobností.

ní vrací a přitom na tu původní není napojená. Ke všemu

Návrhy prosím zasílejte do konce září buď mailem na

se Na luka jmenuje také krátký úsek od úřadu k závoře, na

adresu urad@praha-benice.cz, nebo vhoďte do schránky

níž navazuje pěšina podél potoka směrem k Pitkovicím. Je

u vchodu do úřadu. Zastupitelé z nich vyberou nejvhodnější

to poněkud zmatečné a hlavně to činí potíže záchranným

a předají ho příslušné komisi Magistrátu hlavního města

složkám a dodavatelům. Rozhodli jsme se proto najít nové

Prahy ke schválení.

Díky dobrovolným hasičům
Obrovský kus práce od
vedli během nouzového
stavu dobrovolní hasiči
ze všech koutů Prahy, ty
benické samozřejmě nevy
jímaje.
Dostalo se jim proto také
náležitého poděkování ze
strany náměstka primátora
pro oblast bezpečnosti Petra
Hlubučka. Učinil tak během

návštěvy Benic dne 21.
května. Při této příležitosti
si také prohlédl jejich technické vybavení a přislíbil
pomoc při získávání novější
cisterny. Všem členům sboru přivezl pizzu a připil si
s nimi pivem.
K poděkování našim obě
tavým spoluobčanům se
samozřejmě
připojujeme
i my.

ze zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Benice se sešlo na svém jedenáctém zasedání dne 15. 6. 2020
Projednané body programu:
• zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu
na nákup traktoru se společností
Jan Kuchař, IČ: 46395865, vítězem
výběrového řízení na nákup traktoru
s příslušenstvím za celkovou cenu
2 338 930 Kč včetně DPH,
• schválilo odpuštění nájemného pro
společnosti Rehasport a BoogieHouse
v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu,
• schválilo celoroční hospodaření MČ
Praha-Benice za rok 2019 a vzalo na
vědomí zprávu inventarizační komise,
která konstatovala, že proběhla
fyzická i dokladová inventarizace a že
nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly,
• schválilo Rozpočtové opatření
č. 1/2020, kterým se zvyšuje strana
příjmů a výdajů o 1 579 800 Kč. Jedná
se o dotace pro knihovnu (3000 Kč),
pro boj s pandemií (311 800 Kč), na
revitalizaci zeleně (720 000 Kč),
na opravu techniky pro JSDH (250
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000 Kč), na nákup materiálu pro JSDH
(95 000 Kč) a na nutné investice pro
JSDH ve výši 200 000 Kč,
• souhlasilo s vybudováním nástavby
rodinného domu v ulici Na luka
č. p. 77 dle předložené projektové
dokumentace,
• nesouhlasilo s realizací záměru
Přípojka užitkové vody na pozemek
parc. č. 206/3 v k. ú. přes komunikaci
U zahrádek,
• schválilo Smlouvu o spolupráci se
společností Prague Be Nice, Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrských sítí na pozemku parc.
č. 164/1 se stavebníkem společností
Prague Be Nice s.r.o., Smlouvu o
smlouvě budoucí darovací na darování
části pozemku parc. č. 226/1 se
stavebníkem společností Prague
Be Nice s.r.o., Smlouvu o smlouvě
budoucí darovací na darování části
stavby na pozemku parc. č. 164/1 se
stavebníkem společností Prague Be
Nice s.r.o.,

• schválilo připojení na komunikaci dle
projektové dokumentace nazvané
Připojení na komunikaci stavby
Bydlení u Pitkovického potoka,
• schválilo kupní smlouvu na pozemky
parc. č. 228/2, 262/4, 265/6 a 268/5
v k.ú. Benice za dohodnutou cenu 130
Kč/m²,
• nesouhlasilo s novým připojením
pozemku parc. č. 205 (a dále parc. č.
206/1) v k. ú. Benice na komunikaci
K Pitkovicům.
Termíny zasedání ZMČ Praha-Benice:
Pondělí 2. 11. ve 20 h – Úřad MČ,
knihovna, 1. patro
Čtvrtek 10. 12. v 19 h – Restaurace
BoogieHouse
Termín setkání s občany
(navazuje na zasedání ZMČ):
Čtvrtek 10. 12. v 19 h – Restaurace
BoogieHouse

život v benicích .

Benice v čase korony
kat, přikročilo se také
k dlouhodobějším opatřením.
Do podatelny úřadu bylo instalováno ochranné plexi
sklo spolu s dávkovačem
dezinfekce. Další je umístěn
v centru Benic a před vchodem do restaurace.
Závěrem je potřeba podě
kovat všem za příkladně
ukázněné chování v kom
plikovaných časech. Dnes
se nám již dýchá lépe, ale
dodržování základních hygienických pravidel je pořád
vysoce aktuální.

Pokračování ze str. 1
Nezapomnělo se ani na
seniory a jedince, kteří se
ocitli v karanténě a nemohli vycházet. Pro ně byla
zajištěna donáška nutných
potravin a drogerie. BoogieHouse Restaurant fungoval po dohodě s vedením
Benic alespoň „přes okén
ko“, přičemž tato služba
se setkala s mimořádným
ohlasem.
Protože s chorobou Co
vid-19 se budeme bohužel
ještě nějakou dobu potý

Zábavné Líbánky na Jadranu
Bohudík už také můžeme
znovu zajít do divadla. Beničtí
občané toho okamžitě využili
a vyrazili na představení hry
známého autora bestsellerů
Patrika Hartla Líbánky na
Jadranu.
Do Studia DVA a zpět
byla zajištěna autobusová
přeprava, což všichni účastníci
skutečně ocenili. Vystoupili
totiž přímo u vstupu do divadla na Václavském náměstí,
takže jim zbyl i čas na menší
občerstvení. Potom si, bohužel
v povinných rouškách, vychutnali inscenaci, o níž
Patrik Hartl, který se ujal
i režie, uvedl: „Když jsme byli
s rodinou naposledy u moře,

Další užitečný
pomocník

Již v minulém roce získala
městská část dotaci od
Magistrátu hlavního města
Prahy na nákup traktoru
s příslušenstvím. Uplatnění
nalezne při sekání trávy,
zimní údržbě, ale i během
obecních akcí.
Původní výběrové řízení
muselo být bohužel
zrušeno, protože ani
jedna ze zaslaných nabídek
nevyhovovala. Po úpravě
podmínek, kdy padla volba
na stroj menší a tudíž
levnější, proběhlo další
kolo. Na jeho základě byl
zakoupen traktor Zetor
s přídavnými nástavci.

Přistavení
kontejnerů
napadlo mě, že bych mohl
zkusit napsat komedii
z chorvatského kempu.
Komedii o lásce. Ne o té
krátké, letní, ale o lásce
v dlouhodobém partnerství. O maratonském vztahu,
ve kterém už skoro nic nej
de snadno, všechno trochu
dře, všechno bylo stokrát
řečeno a zdá se, že nic už

nikoho nepřekvapí.“ Do
titulních rolí Evy a Boba obsadil Evu Holubovou a Bohumila Klepla a dá se říci,
že šlo o mimořádně šťastnou
volbu.
Příjemný zážitek si mnozí
jistě zopakují při naší další
výpravě za Thalií, tentokrát
do Hudebního divadla na
Legendu jménem Holmes.

Déšť cyklisty nezastavil
První vlaštovkou, hlásící konec koronavirového nečasu, se stala 14. června cyklojízda okolím naší obce. I když se tentokrát
počasí obrátilo k vyznavačům zdravého pohybu zády, našlo se dost odvážlivců, kteří
se s ním pustili do křížku. Naštěstí alespoň
panovalo relativní teplo, takže neustávající
déšť až tak nevadil. Špatně na tom ovšem
byli ti, na jejichž bicyklech chyběly blatníky.
Po promočeném výletě přišel náramně vhod
chutný oběd v BoogieHouse Restaurantu.

Ve zbytku roku mohou
občané MČ Praha-Benice
využít kontejnery na
velkoobjemový odpad v těchto termínech
(vždy od 12 do 16 hodin,
nakládka je koordinována
obsluhou):
19. 9. – Na luka
3. 10. – U Císařské cesty
24. 10 – Okrasná
21. 11. – Na luka
Kontejnery na bioodpad
budou k dispozici od 13
do 16 hodin v:
19. 9. – Okrasná
26. 9. – U Císařské cesty
10. 10. – Na luka
24. 10. – U Císařské cesty
7. 11. – Na luka
Rovněž se uskuteční sběr
nebezpečného odpadu,
a to v 13. 10. od 15 do 15.20
hodin na prostranství před
úřadem městské části.
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Pozvánky

Tvořivé dílny

BoogieHouse Restaurant

Rozsvícení vánočního stromku

Sobota 28. listopadu, od 18 hodin, náves
Příchod adventního času předznamená rozsvícení vánočního
stromku na návsi. Dojem z této úchvatné chvíle umocní
vystoupení souboru Coro d´Oro.

Mikulášská nadílka

Neděle 29. listopadu, od 14 hodin, BoogieHouse
Restaurant
Mikuláš na své okružní cestě samozřejmě nemůže vynechat ani benické děti. Navštíví je v neděli 29. listopadu,
pochopitelně v doprovodu anděla a čertů. Na saních přiveze
spoustu dárků, ale i písniček a her.
Po nucené pauze se opět rozebíhají populární akce pro
šikovné ruce. Do konce roku se uskuteční celkem čtyři:
27. září od 14 hodin – Květinové dekorace
25. října od 14 hodin – Lampiony
22. listopadu od 16 hodin – Adventní věnce
13. prosince od 14 hodin – Vánoční ozdoby
Zájemci se hlásí nejpozději týden před datem konání
prostřednictvím telefonního čísla 604 718 075, e-mailu
aneta.vankova9@seznam.cz nebo přes událost na Facebooku. Vstupné činí 50 Kč, na adventní věnce 100 Kč.

Cesta proti proudu Nilu

Úterý 6. října, od 18.30 hodin,
BoogieHouse Restaurant
Znovu se setkáme s cestovatelem
Pavlem Dobrovským, jehož poutavé
přednášky si už získaly velkou
popularitu. Tentokrát nás pozve
na putování z egyptské Káhiry do
súdánského Chartúmu. Vstupné je
dobrovolné.

Čert a Káča

Neděle 11. října, od 16 hodin,
BoogieHouse Restaurant
Divadlo eMilion tentokrát potěší
malé diváky oblíbeným příběhem
o čertovi a Káče. Určitě nebude
nouze o spoustu zábavy a na konci
všechno dobře dopadne. Vstupné je
dobrovolné.

Předvánoční posezení

Čtvrtek 5. listopadu, od 17.30 h, BoogieHouse Restaurant
Městský úřad opět zve dříve narozené spoluobčany na
společně strávený večer v BoogieHouse Restaurantu.
Kromě přátelského popovídání si také zazpívají při muzice
a ochutnají lahůdky ze zdejší vyhlášené kuchyně. Účastníci
v předstihu obdrží pozvánku.

Lampionový průvod

Neděle 8. listopadu, od 17 hodin, náves u budovy úřadu
Kdysi byl spojen s jednou nepříliš oblíbenou událostí. Dnes
je však především příležitostí k setkání všech benických,
kteří se nebojí tmy a jsou připraveni zahnat i případně se
zjevivší strašidla. Malí i velcí nakonec usednou v BoogieHouse Restaurantu ke společnému občerstvení.

Adventní Wroclaw

Pátek 4. prosince, sraz na návsi v 6 hodin
V předvánočním čase se vydáme
do metropole Slezska Wroclawi,
známé také jako polské Benátky.
Kromě prohlídky historických
památek (Staré Město, sukiennice, katedrála sv. Jana Křtitele)
nás čeká rovněž návštěva
tradičních trhů s jedinečnou
atmosférou.
Přihlášky se přijímají od 1. 10.
v podatelně úřadu. Cena činí 200 korun, děti a senioři zaplatí 150 korun.

Legenda jménem Holmes

Středa 9. prosince, od 19 hodin, Hudební divadlo Karlín
Na muzikál o věhlasném britském detektivovi jsme se
chystali již na jaře, jenže nám to překazil koronavirus. Proto
se do divadla vydáme v náhradním termínu. V titulní roli
exceluje Vojta Dyk (alternace Lukáš Janota), dále uvidíme
Annu Fialovou a Ivanu Chýlkovou. Autobusová přeprava na
místo i zpět je zajištěna.

Vánoční koncert

Neděle 27. prosince, kostel sv.
Prokopa v Čestlicích
I letos se stane kostel svatého
Prokopa v Čestlicích dějištěm
vánočního koncertu pěveckého
sboru Coro d´Oro. Návštěvníkům
poskytne ideální příležitost k navození příznivého rozpoložení
těla i duše po hektických
svátcích.

Novoroční procházka

Sobota 9. ledna 2021, hasičárna
Do roku 2021 vstoupíme aktivně. Hned jeho druhý víkend
vyrazíme na pohodový výšlap kolem Benic, abychom si
provětrali hlavu po předchozích bujarých oslavách. Sraz
je ve 13.30 hodin u hasičárny, přičemž kulinářské výtvory
účastníků jsou nanejvýš vítány. Dojde na ně po návratu

Vzhledem k aktuální situaci může dojít ke změně termínů
naplánovaných akcí
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