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Ohlédnutí za rokem 2016
V letošním roce bylo v Benicích živo, kromě kompletní rekonstrukce mostu, která na dva měsíce uzavřela průjezd obcí pro veškerou automobilovou dopravu, došlo i na vybudování chodníku nebo uskutečnění zájezdů,
sázení stromů a mnoho dalšího.
Oprava mostu,
silnice a chodníku

Na údržbu hlavní komunikace prováděnou v minulém
roce navázala kompletní
rekonstrukce mostu včetně
sanace nosných konstrukcí
a přeložky sítí. Bylo nutné
uzavřít průjezd obcí, proto
byla akce naplánovaná na
období letních prázdnin
s předpokládaným termínem
dokončení v půlce srpna.
Most musel být uzavřen
i pro pěší, takže vedle byla
vybudována dočasná lávka.
Práce se ale neobešly bez
komplikací, našly se kabely,
ke kterým se nikdo ne
hlásil, a termín dokončení
se posunul. Naštěstí se most
podařilo zprůjezdnit tak, aby
se 1. září mohly děti dostat do
školy svými obvyklými spoji.

zahájením akce došlo k jednání všech zúčastněných
stran a k dohodě při zapracování požadavků majitelů
sousedních domů: zúžení
šířky chodníku, instala
ce odvodňovacích kanálků
a osazení izolační zeleně.
Po opakovaných urgencích

podložených
stížnostmi
občanů a po jednáních
s dalšími stranami přišla
letos v létě konečně na řadu
i oprava silnice do Čestlic.
Začátkem léta provedl
Středočeský kraj odfrézování povrhu v celé šíři
a zpevnění krajnic.
Na září byla naplánovaná rekonstrukce ulice
K Pitkovicům, ale Rada
HMP zakázku schválila
později, proto se s akcí
začne až v příštím roce, jakmile to počasí dovolí.

Podél hlavní ulice Květ
nového povstání chybí na
několika místech chodník.
Jedním z nebezpečných úse
ků byla cesta od ulice Zkrácená do centra obce. Starostce
se podařilo s Magistrátem
dojednat zařazení výstavby
chodníku mezi priority. Před



podzimní krumlov
a adventní
drážďany
...strana
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Oprava
zvoničky
Každých pět let by se měla
provádět údržba zvoničky
na návsi. Proto jsme se
letos na podzim pustili do
oprav. Poměrně nekvalitní
červený pískovec se drolí,
takže musel být doplněn
umělým kamenem.
Dále jsme nechali provést
napuštění zpevňujícím
pojivem. Sůl, která nyní
krystalizuje na povrchu,
bude odstraněna na jaře
v druhé fázi údržbových
prací.

SMSky
Registrujte si zasílání
aktuálních zpráv! Na
našem webu www.prahabenice.cz najdete odkaz,
který vás navede.

Pokračování na str. 2

chce to zápal
rozhovor

...strana
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Ohlédnutí za rokem 2016
Pokračování ze str. 1
Ve stádiu příprav je také
Pitkovická cyklostezka, jejíž
stavba se chystá ve spolupráci se sousední Uhříněvsí.
Momentálně jsou uzavřena
jednání s vlastníky pozemků
a zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení.
Další postup bude záviset na
vypořádání všech připomínek
a na zajištění dostatečných
finančních prostředků.

jící jazzové hudebníky a na
sklonku roku se benické
rodiny s dětmi dvakrát sešly
při práci v rámci Rodinných
dílen. V říjnu bylo navíc pro

se tento úkol snaží zvládnout vlastními silami. Stezky
sekali průběžně hasiči pomocí nově zakoupeného
mulčovače.

Podpora
kulturního dění

V průběhu roku začal vycházet
časopis Benický dostavník,
webové stránky dostaly novou
podobu a jsou průběžně aktualizovány. Navíc občané,
kteří chtějí být pravidelně
informováni o aktuálním dění
v obci, se mohou přihlásit
k pravidelnému odběru SMS
zpráv. Kromě všech tradičních
benických akcí jako je pálení
čarodějnic,
oslava
Dne
dětí, setkání se seniory, roz
svícení vánočního stromu,
Mikulášská, vánoční koncert
nebo ohňostroj podpořilo
současné zastupitelstvo i nové
projekty. Společně jsme se
vypravili na dva výlety – do
Českého Krumlova a do
Drážďan, každou poslední
neděli v měsíci jsme měli
možnost
poslechnout
si
v Benické hospůdce vynika-

lalo u některých obyvatel
obavy z velkého zásahu.
Následovala diskuze a prohlídka přímo na místě za účasti
všech zainteresovaných stran.
Občané na základě odborného
výkladu
nakonec
uznali
oprávněnost a opodstatněnost
plánovaného zásahu.
Jako skvělý nápad se ukázalo
pozvat na benickou náves
veterináře. MVDr. Hatina tu
v hasičské zbrojnici přechodně
ordinoval v sobotu 30. dubna.
Od září je v Benické hospůdce
nový nájemce pan Nedvídek,
který vyhrál výběrové řízení
v konkurenci devíti zájemců.

Vize do
budoucnosti

děti připravené divadelní
představení a všichni noví
občánci Benic narození
v letošním roce dostali před
Vánocemi dárek.

Kácení stromů kolem Pitkovického potoka iniciované
Odborem ochrany prostředí
pražského Magistrátu vyvo

Za Benice
krásnější

Letošní první květnová sobota patřila jarnímu úklidu
Benic, kterého se zúčastnilo
jedenáct dobrovolníků z řad
občanů. Zatímco dříve si
Benice platily firmu, která se
starala o vzhled obce, nově

Během
letního
setkání
s pražskou primátorkou Adria
nou Krnáčovou představila
starostka Benic dlouhodobější
záměry současného zastupitelstva. V Benicích se neplánuje
žádná další rozsáhlá bytová
výstavba. Zastupitelstvo nesouhlasí s úbytkem zelených
ploch. V Územním plánu se se
zelení počítá, ale v Metropolitním plánu už ne.

Kolik nás je?

Ke konci října evidujeme
v Benicích 682 přihlášených
obyvatel (z toho 90 cizinců),
v roce 2016 se narodily tři
děti a devět lidí zemřelo.

Stručně ze zasedání Zastupitelstva
11. zasedání z 19. 9. 2016 a 12. zasedání z 31. 10. 2016
Zastupitelstvo MČ souhlasí:
• se smlouvou na pronájem společenského centra Benická
hospůdka
• s návrhem darovací smlouvy se společností Jihovýchodní
město na přijetí daru ve výši 50.000 Kč
• s prodejem části pozemku parc. č. 6/1 o rozloze cca 22 m²
za cenu dle cenové mapy
• pouze s takovou změnou funkčního využití pozemků parc.
č. 312/17, 312/206, 312/205, která bude zaručovat minimál-

• s realizací dvou bytových domů na pozemcích parc. č. 13
a 12, bytový dům A se bude sestávat ze 3 bytových jednotek
o celkové ploše 170 m2, bytový dům B bude mít 1 bytovou
jednotku o celkové ploše 130 m2
• s rozpočtovým opatřením č. 2/2016, tedy zvýšením roz
počtu na straně příjmů i výdajů o 370.000 Kč
• s náklady na opravu požárního vozu LIAZ CAS 25 ve výši
300.260 Kč z dotace MHMP

ní narušení přírodního rázu této oblasti, v úvahu přichází
pouze změna na OB-A, tedy čistě obytná s mírou využití A
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Zápisy ze zasedání jsou k dispozici na: www.praha-benice.cz
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Poděkování a přání starostky

Vážení spoluobčané,
s koncem roku se ohlížíme za
uplynulým časem, zda jsme
naplnili představy, se kterými
jsme do něj vstupovali. Jsem
ráda, že se podařilo zajistit
tři významné stavební akce,
tedy opravu benického mostu,
rekonstrukci silnice do Čestlic

a vybudování potřebného
chodníku do centra obce.
Jsem také potěšena, že
jsme mohli začít vydávat
náš benický časopis, zprovoznit webové strany a nově
informovat o dění v obci
zasíláním sms. Kromě zavedených
pravidelných
akcí jsme uspořádali další:
hudební podvečery a výtvar
né dílny, nechali dětem
zahrát Pošťáckou pohádku
a společně absolvovali dva
výlety.
Na tomto místě bych chtěla
moc
poděkovat
všem,
bez kterých bychom se
neobešli. Velký dík patří
našim hasičům pod vedením

Martina Cubra a Martina
Špačka, Romaně Vaňkové
a celé její velké rodině.
Ti všichni se podílejí na
většině našich akcí. Děkuji
všem pracovníkům, kteří
zajišťují chod úřadu a technickou správu obce, bez
ohledu na rozsah jejich
úvazku. Poděkování patří
i kolegům zastupitelům,
velice si vážím jejich konstruktivního přístupu při
řešení problémů.
Vážení
spoluobčané,
sousedé, přeji Vám krásné a klidné Vánoce plné
rodinné pohody a do
nového roku hlavně pevné
zdraví a ať se Vám daří!

Stromořadí
Naše městská část získala od Magistrátu účelovou dotaci na výsadbu nových stromů
(200 000 Kč) a na údržbu zeleně (170 000 Kč). Firma Brtek nám doporučila stromy,
které přirozeně patří do české krajiny. Podél silnice jsou osázeny lípy, v partii od mostu
javory a ve vzdálenější části duby. Na cestě podél vodoteče zpět do Benic najdete alej
z ovocných stromů – hrušní, třešní a slivoní. Dále úřad městské části oslovil firmu
Treemen, aby posoudila statickou stabilitu a bezpečnost vybraných stromů v katastru
obce – zejména na návsi, na hřbitově a ve slepém rameni Pitkovického potoka a aby
provedla jejich sanaci.

Kompostéry
pro Benice

Letos na jaře nabídl úřad
městské části obyvatelům
Benic možnost získat
kvalitní kompostéry za
finanční podpory z OP
Životní prostředí. Poté,
co proběhla anketa
a přednáška, byl mezi
občany o kompostéry
velký zájem. Celkem jsme
zažádali o 104 kompostérů
různých velikostí. Následoval poměrně složitý
administrativní proces,
s nímž nám pomáhá firma
specializovaná na získávání
dotací. Nyní čekáme na
schválení žádosti podané
na ministerstvu. Následně
bude vypsáno výběrové
řízení na výběr dodavatele,
kompostéry by mohly být
k dispozici na jaře 2017.

Další pokrok
v recyklaci

Jak jsme volili do senátu?
V prvním kole senátních voleb odevz-

kandidátem na post senátora se stal

dali beničtí občané 175 platných hlasů,

Ing. Ladislav Kos (Hnutí pro Prahu 11),

to znamená, že se zúčastnilo 38 %

který se ve druhém kole senátních voleb

oprávněných voličů. V Benicích zvítězil

utkal s Helenou Válkovou. V Benicích

Jakub Lepš s 34 % hlasů, následovaly He-

získal 52,6 % hlasů z celkového počtu

lena Válková s 23 %, Marta Šorfová s 12 %

78 platných. Volební účast ve druhém

a Miroslava Skovajsová se 7 %. Vítězným

kole byla 17 %.

Pokud odpad třídíte
opravdu důsledně, museli
jste až donedávna řešit, jak
naložit s odpadem z kovu.
Od prosince se můžete
kovových obalů, prázdných konzerv, nápojových
plechovek, tub, uzávěrů
a víček snadno zbavit
i v Benicích. Kontejnery
na kov o velikosti 240 l
najdete na rohu Okrasné
a Květnového povstání
a v ulici U Císařské cesty.
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život v benicích

Podzimní Krumlov a adventní Drážďany
Nápad zastupitelů – pozvat občany Benic na
společný výlet se ukázal jako velmi šťastný.
Předvánoční zájezd se podařilo úplně vyprodat
a obě cesty dopadly k plné spokojenosti účastníků.
Výlet do Českého Krumlova 17. září nabídl prohlídku malebného jihočeského
města zapsaného na seznam
UNESCO. Historické centrum navštívili účastníci za
doprovodu
fundovaného
průvodce pořádající cestov
ní kanceláře CK 2. Potom
se každý mohl individuálně
rozhodnout pro některou
z památek. K nejlákavějším
cílům patřila slavná galerie
Art Centrum věnovaná krum-

lovskému rodákovi Egonu
Schielemu nebo vyhlášený
místní pivovar Egemberg. Po
obědě následovala společná
prohlídka zámku.
Druhý výlet vedl do metropole nedalekého Saska.
2. prosince byly už vyhlášené
drážďanské adventní trhy
v plném proudu. Kromě
předvánoční
atmosféry
nabízí město řadu pozoruhodností i pro milovníky
umění, architektury a histo-

rie. Spolu s průvodcem prošli
výletníci kompletně obnovené
historické jádro. Následovaly
individuální prohlídky, které
patřily například kostelu
Frauenkirche
zničenému
po náletech v únoru 1945.
Po sjednocení Německa
byl kostel kompletně zrekonstruován a v roce 2005
znovu vysvěcen. Milovníci
umění si mohli vybrat mezi
návštěvou nového Albertina,
které se zaměřuje na prezentaci umění od romantismu až
do současnosti, a prohlídkou
Obrazárny starých mistrů ve
Zwingeru, kde lze spatřit
originál Sixtinské madony.
Výstavní síň Lipsiusbau zase
lákala na výstavu vlámských
krajinomaleb ze 16. a 17.
století nazvanou Ráj na Zemi.
4

ÚŘAD
život
MČvINFORMUJE
benicích .

Setkání dříve
narozených

Pošťácké odpoledne

Ve čtvrtek 3. listopadu v podvečer ožila Benická
hospůdka hudbou, která dnes už takřka zlidověla.
Písně Karla Hašlera v podání kapely Hašlerka navodily příjemnou atmosféru starých časů a stylově uvedly
tradiční setkání seniorů. Podle šumu v sále to vypadalo,
že si sousedé – většinou beničtí starousedlíci – mají
o čem povídat. Kapela ve složení – Ladislav Vojta (housle, zpěv), Jiří Hötzel (akordeon, zpěv) a Michal Žára
(kontrabas, zpěv) sice letos hrála spíš k poslechu než
k tanci, ale co není, může být. K jídlu se podával kuřecí
steak s čerstvou bazalkou, rajčetem a vařeným bramborem, jako dezert se servírovaly kremrole a věnečky.

V neděli 9. října se Benická hospůdka zaplnila dětmi,
které přišly shlédnout Pošťáckou pohádka Karla Čapka
v podání uhříněveského amatérského souboru Ucho.
Hospoda se tak na chvilku proměnila v noční poštu, na
které úřadují skřítci. Hrají tu karty s listovními zásilkami
a občas zamíchají nejen dopisy, ale i lidskými osudy.

Rodinné dílny

poslední jazzová Neděle

Myšlenka zřídit v Benické hospůdce v sobotu od-

Poslední neděle v měsíci

poledne improvizovanou rodinnou dílnu, kde se budou

patřily v tomto roce

moci setkat především benické rodiny s dětmi, zarezo-

v Benické hospůdce jazzovým

novala. Výsledkem byla dvě činorodá setkání, při nichž

koncertům. Během roku se

vznikly krásné věci. 5. listopadu rodinné týmy společně

u nás opakovaně vystřídala

dlabaly, vyřezávaly a ryly dýně do podoby martinských

dvě seskupení – zpěvačka

svítilen nebo zdobily „obyčejné“ zavařovačky. 19. 11.

Darja Kuncová doprovázená

jsme se odvážně pustili do výroby adventních věnců
a do zdobení vánočních perníčků. Pro velký zájem
účastníků budou dílny pokračovat i v příštím roce,
předběžný plán najdete na str. 8.

kytaristou Františkem
Prokopem a kontrabasistou a kytaristou Václavem
Kupkou a zpěvačka Petra Vlková s kytaristou Jaroslavem
Šindlerem. Poslední říjnový nedělní podvečer patřil
převážně písním z repertoáru Evy Olmerové v podání Darji
Kuncové. S listopadem jsme se rozloučili koncertem Petry
Vlkové, na kterém zazněly vedle jazzových úprav Beatles
i její vlastní skladby. Bonbónkem v samém závěru koncertu byla Petřina interpretace písně Chandelier ze šestého
studiového alba 1 000 Forms, které nahrála australská
zpěvačka Sia.

Vzpomínáme

V předvečer státního svátku 28. října položili zastupitelé
v čele se starostkou Hanou Karasovou věnec k pomníčku
na návsi. Vzdali tak hold našim předkům – benickým
občanům, kteří padli v první a druhé světové válce.
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Chce to zápal
Dvojrozhovor s Martinem Cubrem – velitelem JSDH Benice a Martinem
Špačkem – starostou SDH Benice
Hasiče nelze v Benicích přehlédnout. Je to jedi
ný spolek, který o své existenci trvale dává
vědět. Během pravidelných pondělních setkání,
při nichž se většinou dává dohromady technika, si mohou i náhodní kolemjdoucí všimnout
naleštěných strojů zaparkovaných na chvilku na
návsi před zbrojnicí. Pálení čarodějnic, Mikuláše
ani Den dětí by si už v Benicích bez jejich pomoci nikdo ani nedovedl představit. Nebýt hasičů,
nebyly by v zimě uklizené místní komunikace,
neměli bychom ozdobený stromeček a neproběhl
by tradiční obecní ohňostroj.
Jaký byl Váš vůbec první
kontakt s hasičským řemes
lem?
MŠ: V dětství jsem trávíval
prázdniny v Jižních Čechách,
kde byl můj strejda – jako snad
tehdy každý chlap – u hasičů.
Jezdil tam s traktorem, který
tahal vozík, v němž byla schovaná stříkačka, tzv. PS 12.
Několikrát během léta jsme
stříkačku odtáhli k potoku
a zkoušeli jsme, jestli nasaje
vodu a jestli stříká. Dřív jsem
bydlel v Dubči, kde jsem
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u hasičů přihlášený nebyl,
ale byl u nich můj nejlepší
kamarád, takže jsem jim tam
občas pomáhal.
Když jsme se
v roce 1985
přestěhovali do
Benic, právě jsem
se vrátil z vojny
a měl jsem dobrou
fyzičku. Tehdejší
místní velitel pan
Jiří Háša mě odchytil
v autobuse a pozval mě,
abych se přihlásil. V obci

tehdy bylo výrazně činné
i dětské a ženské „mužstvo“,
jezdilo se na závody, dodnes
z té doby visí
v hasičárně diplomy.

Nacvičovali jsme celé zásahy,
natahovali hadice... Trénink
organizoval pan Háša, byl to
nadšenec, který nás mladé
dokázal nadchnout tak, že
jsme do toho šli.

MC: My jsme
tady
ve
vsi
začínali jako kluci
s tátou. Na prvním
místě pro nás tehdy
byl sport. Na koupališti,
které už dnes nefunguje,
jsme měli kladinu, překážky.

Jak se vaše činnost za
poslední léta změnila?
MŠ: Rokem devadesát se
trochu utlumila. Stárli aktiv
ní hasiči i my, byla spousta
jiných starostí, zakládali jsme
rodiny... Na druhé straně se
hasičina změnila v téměř
vrcholový sport. Za nás se
taky běhalo na čas, ale v montérkách a s opaskem. Dnes,
abyste na soutěžích obstáli,
musíte mít speciální přiléhavý
oblek a všechno musí klapat
na vteřinky. U nás už z toho
sportu nezůstalo skoro nic,
ale věnujeme se hasičině jako
takové. K tomu, abychom
mohli fungovat, musíme dělat
zkoušky. Já a Martin Cubr
máme velitelské zkoušky,
které se obnovují jednou za
pět let. Žádné jednotce nesmí
chybět speciálně vycvičený
strojník, který je zpravidla
zároveň řidičem, u nás
máme tři. Velitelé i strojníci
se dvakrát do roka účastní
společných cvičení spojených
se školením. Na programu
bývají ukázky nebezpečných

ÚŘAD MČLIDÉ
INFORMUJE
A OKOLÍ .

požárů z poslední doby,
procvičuje se zdravověda,
ukazují se novinky z techniky
a z oblečení...
MC: Momentálně je tady
v Benicích aktivních devět
členů schopných výjezdu.
Jsme tzv. pětkový sbor, takže
můžeme zasahovat každý
všední den od 16 do 24 hodin
a o víkendu celých 24 hodin.
Sbor dobrovolných hasičů je
společenské sdružení, které
v sobě obsahuje výjezdovou jednotku podléhající
starostce. Veškerý materiál
je majetkem úřadu, který
nás
finančně
podporuje. Vybavení se pořizuje
a obnovuje z dotací, které
dostáváme z městského
sdružení hasičů i z Magistrátu. Scházíme se každé
pondělí a podle potřeby, teď
jsme například absolvovali
cvičení zaměřené na stavění
protipovodňových zábran…
MŠ: Když hoří poblíž, inte
grovaný záchranný systém
zavolá, zda jsme schopni
výjezdu. Přesně vědí, jaké
máme vybavení. Při požáru
zpravidla potřebují jednotky, které přivážejí vodu,
a protože nemáme velkokapacitní cisternu, je naše nasazení omezené. Vodu jsme
vozili například ještě se
starým Trambusem dvakrát,
když hořela tržnice SAPA,
a pak při požáru stodoly
v Netlukách. Nyní máme
novější vozidlo, které ale
pojme jen 2,5 kubíku vody,
takže se na tuto funkci
moc nehodí. U několika

zásahů jsme přesto v po
sledních letech pomáhali
– například když hořela
truhlárna v Nedvězí, chatka
v Uhříněvsi, stoh u Lipan,
pole u Benic nebo hřebčín
v Pitkovicích…
Jak často zasahujete?
MC: Když se jen tak namátkou podívám do diáře,
třeba na léto a podzim tohoto roku, mám tu poznamenané následující akce:
5. 6. výjezd do Uhříněvsi,
kde jsme likvidovali roj
včel, 7. 6. jsme byli přivoláni

k požáru v uhříněveské
vinotéce, 17. 6. proběhlo
pravidelné cvičení v Linde
na Průmyslové, 25. 6. jsme
hasili menší požár U starého
mlýna v Uhříněvsi, 26. 7.
jsme pomáhali odčerpávat
vodu
po
přívalovém
dešti v ulici U vodárny
v Holešovicích, v srpnu
hořela střecha v Křeslicích,
24. září jsme se zúčastnili
cvičení zaměřeného na
stavění protipovodňových
zábran, 1. 10. proběhlo
cvičení
v
Radotíně…
Vypadá to, že se nenudíme.

Jak vidíte budoucnost
benických hasičů?
MC: Dobrá zpráva je, že se
kontinuita činnosti našeho
spolku za celých devadesát
let v Benicích nikdy úplně
nepřerušila. V posledních deseti letech ale pořád mluvíme
o tom, že nám chybí nástupci.
Pan Háša, který vychovával
nás, přesně věděl, že každý
den chodí do práce od šesti
do dvou, a pak má volno. A to
dnes nikdo nemůže slíbit. Já
například pracuju na směny
a někdy musím do práce
i o víkendech.
MŠ: Na to, aby někdo mohl
vést děti, musí být speciálně
vyškolený. Musel by mít dost
času a nadšení. Chtělo by
to partu mladších nadšenců,
kteří by to zorganizovali, a my
bychom jim byli k ruce.
MC: S podobnými problémy
se ale potýkají i jinde. Hasiči
dodnes fungují hlavně na
malých zapadlých vesnicích,
kde se sejde dobrá parta a kde
není tolik lákadel jako tady
blízko Prahy. Je to náplň, ale
chce to zápal.
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POZVÁNKY

Hudba Vánoc

Rodinné dílny pokračují

Kostel sv. Prokopa v Čestlicích, úterý 27. 12. 2016 v 18 h
Až vás omrzí rozbalovat dárky, ochutnávat cukroví či po sto
padesáté sledovat Popelku, zvedněte se z gauče a vydejte se
na vánoční koncert. Městská část Praha-Benice ho pořádá
jako už tradičně v kostele sv. Prokopa v Čestlicích.
Letos se sejdeme v úterý 27. prosince v 18 hodin. Vánoční
písně a koledy zazní v podání smíšeného pěveckého sboru
Coro d´Oro.

Benická hospůdka, 7. 1. 2017 od 15 h – Tříkrálová dílna
Benická hospůdka, 4. 2. 2017 od 15 h – Masopustní dílna

Knihovna se rozrůstá
Otevřeno každé pondělí od 18,30 do 19,30 h
Pro vášnivé čtenáře máme dobrou zprávu: Benická knihovna, která sídlí v prvním
patře úřadu, hlásí nové přírůstky. Půjčit si
můžete dvě nové knížky od Patrika Hartla
– Bábovky a Malý pražský 
erotikon,
historický román plný vášně nazvaný

Cizinka od Diany Gabaldon nebo stále oblíbenou dětskou klasiku
– Špalíček veršů a pohádek
od Františka Hrubína a Jiřího
Trnky v novém vydání. Vedoucí knihovny je paní
Zdenka Cubrová (zdcu@
seznam.cz), otevřeno je
každé pondělí od 18,30 do
19,30 h.

Filmy silvestrovské
Knihovna, sobota 31. 12. od 15 h
Zapsaný spolek Be Nice si dovoluje pozvat všechny milovníky stříbrného plátna na tradiční silvestrovské filmové
odpoledne. Promítat budeme v benické knihovně 31. 12. od
15 hodin. Program zatím organizátoři tají jako překvapení.
Vstup volný, občerstvení z vlastních zdrojů. Přijďte si
příjemně zkrátit čekání na Nový rok!

I v roce 2017 si vás a vaše děti dovolujeme pozvat na rodinné dílny. První – Tříkrálová dílna se koná hned 7. ledna.
Příchod tří mudrců společně oslavíme výrobou a zdobením
papírových korun. Těšit se můžete na Tříkrálový koláč, který
v sobě ukrývá šťastnou fazoli. A protože tři králové putovali za
hvězdou, budou si moci zájemci poskládat vlastní průsvitnou
hvězdu, která vám může po celý rok ukazovat cestu. Následovat bude dílna Masopustní naplánovaná na 4. února.
Období karnevalu vyžaduje, aby měl každý připravenou
masku. Společně si vyrobíme škrabošky s motivy zvířat pro
malé i velké a také tradiční masopustní klobouky zdobené
květy z krepového papíru. A možná ochutnáme i masopustní
koblihy! Obě setkání se uskuteční již tradičně v sobotu od
15,00 hodin v Benické hospůdce. Zájemci se mohou hlásit na
email: hanka.dol@email.cz

Benické hudební podvečery
Benická hospůdka, 29. 1. 2017 v 18 h

Rozloučení se starým rokem
Sobota 31. 12. 2016 ve 21 h
S ohledem na děti se letos se starým rokem rozloučíme
netradičně dříve, ohňostroj odpálíme už ve 21:00 hodin 31. 12.
2016 u autobusové zastávky K Lipanům. Těšíme se na Vás!

Na jazzové podvečery, které nám letos zpříjemňovaly
každou poslední neděli v měsíci, navážeme příští rok novým
formátem. V rámci pestrosti budou každý druhý měsíc
jazz střídat i jiné hudební žánry. V lednu ale začínáme
osvědčeným vystoupením Darji Kuncové, která se svým doprovodem vystoupí 29. 1. od 18 hodin v Benické hospůdce.
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