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Benické léto probíhalo
ve znamení oprav

Volby 2017
Volby do Poslanecké
sněmovny Parlametu ČR
se konají ve dnech
20. a 21. října 2017.
V Benicích je zřízen jeden
volební okrsek na Úřadu
MČ, 1. patro, kde mohou
občané volit v pátek
20. října v době od 14 do
22 h a v sobotu od 8 do
14 h.Více informací na:
www.praha-benice.cz/
benice/volby-2017

Se členem zastupitelstva Ing. Vladislavem Marešem jsme si povídali
o aktuální stavební činnosti v Benicích
Co se v Benicích dělo
během léta?
K nejdůležitějším probíhají
cím akcím patří rekonstruk
ce ulice K Pitkovicům. Ulice
začíná v místě, kde stával
nejstarší dům v obci s po
řadovým číslem 1, bývalý
Spitzův statek. Podle pro
jektu je celá ulice pojatá jako
komunikační obytná zóna, je
tam naplánovaná zámková
dlažba, počítá se s parkovací
mi místy, zelenými plochami,
záhony, keři a stromy. Mělo
by to být místo, kde si budou
moci hrát děti a sousedé se tu
budou potkávat. Podél hlavní
ulice Květnového povstání
dojde k propojení chodníků
a umožnění průchodu do
ulice K Pitkovicům. Re
konstrukci provádí velmi
kvalitně stavební firma EKIS.
Největší zátěží pro všechny
byl začátek, kdy bylo nutné
odstranit stávající povrch
a kdy několik dní vydatně
pršelo a stavba se rozbah
nila. I přes všechnu snahu
bylo velice obtížné udržet
komunikaci schůdnou. Další
problém, který navíc oddálil
dokončení oprav, nastal při

Kontejner
na textil

zjištění nutných víceprací
při opravě dešťové kanali
zace, se kterými původní
plán nepočítal. Navýšení
finančních prostředků musí
schválit Rada HMP a teprve
pak bude možné pokračovat.
Ihned,
jakmile
budou
potřebné prostředky schvá
lené, měla by firma práci
dokončit, a to v horizontu
několika týdnů.
A další akce?
V ulicích Na luka a Květ
nového povstání probíhá


Kompostovací
Odyssea
...strana

oprava vpustí a vložkování
dešťové kanalizace speciální
sklolaminátovou
výztuží.
Kanalizace se tady v Beni
cích stavěla v akci Z přibližně
v roce 1974, takže její aktuální
stav rozhodně neodpovídá
současným
technickým
požadavkům.
Vložkování
je prováděno moderní bez
výkopovou technikou, která
vyžaduje omezení pouze
v místě vpustí.
Kamerové sondy prověří prů
chodnost stávajícího potrubí
Pokračování na str. 2

Z dotačního programu
Ministerstva životního
prostředí jsme zakoupili
také kontejner na tex
til, který jsme umístili
na stanoviště tříděného
odpadu v ulici U Císařské
cesty. Se společností
Potex jsme domluveni,
že jej označí a bude ho
pravidelně vyvážet. Občané
do něj mohou od letošního
srpna odkládat nepotřebné
ošacení.

Ze čtenářky
knihovnicí
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Benické léto probíhalo...
Pokračování ze str. 1

by se měla částečně rozšířit
a zpevnit včetně opravy
podzemních síťí. Dále je
plánovaná
rekonstrukce
ulice Na luka – západ a Na
luka -  jih. Jsou to poslední
komunikace, které zbývá
dokončit z projektu, který
zahrnoval všechny benické
ulice, sítě a chodníky. Započal
již v roce 2008 a je postupně

a přesně zaměří porušená místa
a oblasti, kde prorůstají kořeny,
ty jsou odfrézovány. Následně
je dovnitř potrubí aplikován
sklolaminátový bezešvý rukáv.
A co dokončení opravy
mostu?
Během léta došlo k odvodnění
louže u mostu svedením vody
do dešťové kanalizace, práce
probíhaly asi týden. Kromě
toho se prováděla sanace lavi
ce benického mostu. Uložení
pilířů mostu bylo očištěno
vysokotlakým
paprskem
a praskliny byly vyplněny
speciální betonovou směsí,
čímž došlo k definitivnímu

dokončení

opravy

mostu.

Co se plánuje v nejbližší
době?
Ve fázi výběrového řízení na
zhotovitele je rekonstrukce
ulice Ke koupališti, která

realizován. Opravy probíhají
v režii odboru technické vy
bavenosti MHMP, který na ně
vyčlenil finanční prostředky
a provádí odborný dohled.
Během srpna začala také
výměna potrubí plynovodu
v průchodu za mateřskou
školkou (ORCO B), která je
nutná z důvodu bezpečnosti
vzhledem k blízké zástavbě.

Přehled hospodaření MČ v roce 2016
1) Hlavní činnost
Příjmy celkem

5 470 324 Kč

Výdaje celkem

-3 757 091 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů

1 713 233 Kč

Investiční nákupy v roce 2016
Nákup mulčovače

204 490 Kč

Získané dotace na mimořádné výdaje v r. 2016
Oprava požárního vozu LIAZ

300 260 Kč

Sanace dřevin v obci

170 083 Kč

Úprava a výsadba stromů
na nové stezce

199 917 Kč

2) Vedlejší činnost
Výnosy celkem

1 630 544 Kč

Náklady celkem

-683 784 Kč

Hospodářský výsledek (zisk)

946 760 Kč

Stručně ze zasedání Zastupitelstva
16. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Benice dne 15. 6. 2017
Schválené body programu:

programu Praha-pól růstu ČR, 27. výzva: Podpora sociál

• zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením za rok

ních služeb, komunitního života a sociálního bydlení ve

2016 bez výhrad a bere na vědomí zprávu inventarizační

výši 3 185 756 Kč bez DPH, projekt předpokládá úpravu

komise, která konstatuje, že proběhla fyzická i dokladová

restauračního sálu a tím vytvoření multifunkčního pros

inventarizace a že nebyly zjištěny žádné inventarizační

toru pro pořádání společenských a kulturních akcí, včetně

rozdíly

vybavení audio-video technikou

• zastupitelstvo
následovně:

schvaluje
zvýšení

úpravu
na

letošního

straně

příjmů

rozpočtu

• souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na nákup multi

celkem

káry s doplňkovou výbavou, maximální cena 2 800 000 Kč

o 2 669 000 Kč, zvýšení na straně výdajů celkem

včetně DPH, z toho možnost čerpání dotace ve výši

o 2 669 000 Kč

2 600 000 Kč

• zastupitelstvo schvaluje umístění nového vjezdu na parc.
č. 98/28 a přemístění parkovacího místa v ulici Na luka
• zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí

PO 6. 11. od 20 h – Úřad MČ, knihovna, 1. patro
ČT 14. 12. od 19 h – Benická hospůdka

smlouvy o zřízení služebnosti stavby „Cyklostezka Pitko

Všechna zasedání jsou veřejná

vice-Benice” a provozu cyklostezky v rozsahu 20 m2

Setkání s občany

• zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci z Operačního

2

Termíny zasedání ZMČ Praha-Benice v roce 2017:

ČT 14. 12. od 19 h – Benická hospůdka
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Kompostovací Odyssea
Od chvíle, kdy se naše
zastupitelstvo rozhodlo, že
v Benicích podpoří domácí
kompostování, uplynul víc
než rok. Trpělivost se vypla
tila, na mnoha benických
zahradách totiž dnes stojí
jeden nebo dva kompostéry.
Jak to probíhalo?
V květnu 2016 nabídl Úřad
MČ Praha-Benice občanům
dodání domácích kompostérů
z prostředků OPŽP.   Jednalo
se o kompostéry o objemu 445
– 1 400 l, jejichž cena se po
hybovala od dvou do pěti tisíc
korun za kus. Jejich minimál
ní předpokládaná životnost
má být 20 let, tloušťka stěny
minimálně 6 mm, jsou uza
víratelné, vyrobené z HDPE,
mají otevírání ze všech stran,
v celé výšce i šířce a větrací
otvory. Součástí kompos
téru je provzdušňovač. Kom
postéry jsou určené k uklá
dání běžného biologicky
rozložitelného odpadu rost
linného původu ze zahrad
a domácností. Finanční úhradu
měla z 85 % pokrýt dotace,
10 % se zavázala uhradit MČ
Praha-Benice a 5 % měli za
platit zájemci o kompostéry.
Podmínkou dotace je, že kom
postér bude 5 let sloužit
na pozemku v katastrálním
území Benice, přihlášení
žadatele k trvalému pobytu
v Benicích ale není podmín
kou. Úřad MČ zorganizo
val přednášku o kompostování
včetně
představení
na

bízených kompostérů, která se
konala ve čtvrtek 16. 6. 2016
v Benické hospůdce.
Bylo třeba zjistit, jak velký
zájem o kompostéry je. Proto
byla vyhlášena anketa, na
kterou odpovědělo 77 občanů,
celkem by rádi získali kolem
91 ks kompostérů. Aby byl
splněn minimální limit žádosti
o dotaci ve výši 500 tis. Kč,
rozhodlo zastupitelstvo, že
ji rozšíří o zakoupení kvalit
ního štěpkovače a kontejneru
na textil. Tím naše žádost
získala navíc i důležité body
do hodnocení. Požadavků se
na ministerstvu sešlo mno
hem více, než bylo pro tuto
výzvu vyčleněno finančních
prostředku, a bylo jasné, že se
na všechny určitě nedostane.
5. května 2017 byla naše
žádost o dotaci schválena,
následně
jsme
vyhlásili
výběrové řízení.
9.
srpna
2017
nám
společnost JRK BioWaste
Management přivezla kom
postéry přímo od rakouského
výrobce dvěma nákladními
auty. Jejich složení do stodoly
Na luka byl docela oříšek,
protože jeden vůz neměl hy
draulickou plošinu. A tak
z něj byly palety s kom
postéry nejprve vozíkem
přemístěny do druhého auta,
a teprve pak s nimi plošina
sjela na zem.

V týdnu od 14. srpna
byly
kompostéry
na
základě podepsané smlou
vy o výpůjčce a násled
ném darování předávány
občanům. Jako malý dárek
za trpělivost se zastupitel

téry sestavit a jak kompost
provzdušňovat. Také jsme
mohli občanům ukázat
nový štěpkovač, který
tu teď máme k dispozici
a umíme ho odborně ob
sluhovat.“  

stvo rozhodlo nevybírat
od občanů 5% poplatek
a
celou
požadovanou
spoluúčast ve výši 15 %
uhradit z rozpočtu obce.

Kompostéry
si můžete stále
ještě vyzvednout

Distribuce kompostérů se
ujali hasiči – jmenovitě
Martin Cubr a Zdeněk
Tůma. Každému kromě
smlouvy a kompostéru
předali
také
příručku
o kompostování a slíbený
provzdušňovač. K celé akci
Martin Cubr říká: „Bylo
to fajn, setkat se s tolika
Benickými. Udělali jsme
při té příležitosti krátkou
instruktáž, jak kompos

Nový termín vydávání:
sobota 30. 9., 9 – 11 h
Místo:
stodola v ulici Na luka
Kontaktní osoba:
Martin Cubr, tel.: 724 238 223
Po dohodě je možné
vyzvednutí i v jinou dobu,
nejpozději však do 30. 9.
Nevyzvednuté kompostéry
budou nabídnuty dalším
zájemcům
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Piknik v Dendrologické zahradě
V sobotu 3. června se osmnáct benických sousedů vy
dalo do Dendrologické zahrady v Průhonicích. Cílem
bylo absolvovat komentovanou prohlídku, prohlédnout
si zahradu v plném květu a zakončit sobotní odpoledne
společným piknikem.
Naším průvodcem byl pan Zdeněk Blahník, který nám
v úvodu vyprávěl o založení Dendrologické společnosti v Ra
kousku-Uhersku v roce 1908. Jejím prezidentem byl hrabě
Arnošt Emanuel Silva Tarouca – majitel panství a budovatel
krajinářského parku v Průhonicích. Tehdy také vznikla první
pokusná introdukční zahrada, předchůdkyně současné den
drologické. Činnost společnosti skončila rozpadem RakouskaUherska a teprve po vzniku Československé dendrologické
společnosti v roce 1922 byla spolková zahrada přenesená na
pozemek Na Štípence (centrální část dnešní Dendrologické
zahrady). Po druhé světové válce všechny aktivity stagnovaly
a v roce 1954 byla společnost zrušena. Majetek přešel do vlast
nictví Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví a v roce
1974 byla bývalá spolková zahrada začleněna do nově vzniklé
Dendrologické zahrady.
Po exkurzu do historie
následovala
procházka
a vyprávění o konkrétních
rostlinách, které nás ob
klopovaly. Dozvěděli jsme
se například, jaký je rozdíl
mezi azalkou a rododen
dronem (žádný – azalka
je opadavý rododendron),
proč se rododendronu česky
říká pěnišník (z ruského
opít se, protože se prý vo

jáci Alexandra Makedonského přiotrávili medem z rodo
dendronu). Rozeznáme teď bezpečně smrk od jedle (podle
větvičky bez jehličí, ta smrková je drsná) a víme, že než se
v přírodě (i ve společnosti) něco napraví, je k tomu potřebný
dvojnásobek času, po který se to kazilo. Zjistili jsme, že
cibule je vlastně také česnek a že některé bílé květy, když je
hmyz opyluje, zežloutnou, aby zbytečně nelákaly, nemátly
4

a nezdržovaly opylovače.
Přivoněli jsme si k liliovníku
tulipánokvětému a všimli
jsme si zvláštní Roxbur
ghovy růže, jejíž šípky jsou
ostnité, nápadně podobné
kaštanům. Magnólii se říká
také šácholan, protože šách
znamená ve staročeštině
šiška… A až půjdete kolem
břízy v tmavém tričku,
nezapomeňte tkaninou přejet
po kůře. Obarvila se bíle?
A my už víme, že za to
může bílé barvivo –  betulin.
Růže má ostny (a ne trny)
a moje další zápisky čítají
ještě několik hustě popsaných stran. Slunečné odpoledne
strávené v tajuplné říši rostlin jsme zakončili piknikem
z donesených domácích zásob. Jen tak tak jsme stihli za
hradu opustit před koncem otevírací doby.

ÚŘAD
život
MČvINFORMUJE
benicích .

Ze čtenářky knihovnicí
Potkat ji můžete každé
pondělí mezi šestou a půl
osmou v Benické knihovně.
Zdeňka Cubrová sem začala
jako čtenářka hodně chodit
v době, kdy byla se svými
kluky na mateřské. To je víc
než čtyřicet let

pravidelně, hlavně ženy.
Někdo bere detektivky,
někdo spíš románky. Ženy
mají nejvíc v oblibě knížky
od Nory Robertsové a Jackie
Collinsové, občas se pídí po
Halině Pawlowské. Čas od
času si sem přijdou půjčit
děti nějakou naučnou lite
raturu, ale chodí mnohem
méně než dřív. Všechno totiž
najdou na internetu.“

„V té době jsem četla
všechno včetně detektivek,
které dneska nesnesu. Teď
dávám přednost klidným,
odpočinkovým knížkám.“
Jak jste se stala knihovnicí?
„Paní, která se o to tady sta
rala, už byla stará a chtěla to
někomu předat. Viděla, že
mě knížky baví, a tak jsem to
v roce 1976 převzala po ní.“
Jak se knihovna od té doby
změnila?
„Zcela zásadně. Původně
bývala ve staré budově výbo
ru. Tamní prostory naprosto
nevyhovovaly, bylo tam
vlhko a knížky plesnivěly.
Později
se
knihovna
přesunula do budovy úřadu,
ale byla v přízemí. A teď už

jsme řadu let tady v prvním
patře, je to tu krásné, čisté,
máme nové police. Každý
rok doplňujeme nové knihy,
a teď jsme navíc získali od
Městské knihovny knížky
darem, také pár audioknih
a máme zapůjčené tzv.
výměnné soubory, takže
určitě stojí zato se sem
přijít podívat.“
Podle čeho vybíráte nové
knížky?

„Za ta léta už znám místní
čtenáře a mám přehled,
co si půjčují. Tuhle práci
dělám, protože mě to baví,
jsem ráda mezi lidmi. De
set, patnáct lidí sem chodí

A vaše čtenářské objevy?
„Nedávno jsem během dvou
dnů přečetla svoji první knížku
od Robina Cooka nazvanou
Deformace. To už jsem
dlouho neudělala, že bych si
sedla a četla celé odpoledne
a večer. Byla jsem napnutá
a potřebovala jsem vědět, jak
to dopadne. Jinak mám ráda
ale spíše čtivé tituly.“

Knihovna je otevřena:
Pondělí: 18 - 19,30 h
Knihovnice: Zdenka Cubrová
Kontakt: zdcu@seznam.cz
Budova Úřadu, 1. patro, Květnového povstání 21, Benice

Metodická návštěva Městské knihovny v Benicích
S Mgr. Táňou Janáčkovou z oddělení metodiky služeb

některé knihovny sice nesplňují přísné předepsané standardy,

Městské knihovny v Praze jsme si povídali o tom, jak

ale ve skutečnosti to tam díky místním nadšencům žije.

může velká knihovna pomáhat těm malým.
Jak je na tom naše knihovna?
Jak se stalo, že jste se tu u nás v Benicích s kolegyní

Vaše knihovna patří k těm menším. Seznámily jsme se

objevily?

s knihovnicí paní Cubrovou a při naší druhé návštěvě

My máme v Čechách hustou síť veřejných knihoven. Kdyko

jsme hned společně udělaly pár efektivních kroků, které

liv k nám přijede někdo ze zahraničí, je překvapený, protože

pomohly s obnovou knihovního fondu. Zhruba 150 knih

každá, i ta nejmenší obec má svoji knihovnu. Městská kni

jsme společně vyřadily a navezly jsme pět set nových

hovna v Praze má pod sebou čtyřicet místních, kterým

knih (většinou bestsellery staré maximálně 2 roky), které

metodicky pomáhá. Letos jsme se s kolegyní rozhodly, že

původně dostala darem nová místní knihovna v Řepích,

všechny navštívíme.

kam se ale tolik svazků nevejde. Kromě toho jsme sem
přivezly 390 knih v rámci výměnných souborů. Na podzim,

Jak celá ta akce probíhala?

až se k vám vrátíme, tyto knihy zase vyměníme za jiné po

Bylo to docela náročné, snažily jsme se, abychom za jeden

dle vašeho výběru. V budoucnu byste mohli podat žádost

den stihly objet několik knihoven. Každá má svá specifika.

o dotaci, díky níž byste mohli knihovnu zautomatizovat.

Na jedné straně jsme viděly knihovny, kde se svazky vále

Usnadnilo by to práci s evidencí a určitě by to přitáhlo nové

ly po podlaze, opačný extrém pak představovaly knihovny,

čtenáře, kteří by si v knihovně mohli vybírat tituly po in

na jejichž vybudování získala obec dotace. Pravda ale je, že

ternetu.
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Pocházela jsem ze statku
Paní Zdenka Salátková se narodila v roce 1926 v Pitkovičkách u Prahy jako Zdenka Klegrová. Rodiče
Zdenky Salátkové spolu začínali na statku v Benicích v témže roce. Dostali stavení, dva koně a 18
hektarů půdy, která ale musela uživit celou širokou rodinu čítající 13 lidí.
Maminka Anna se na
statek přivdala z rodiny
ševce a příliš sem neza
padla, protože se neuměla
prosadit. To prý měla paní
Salátková po ní, a zřejmě
i vitalitu: „Vzpomínám si,
že moje maminka dokázala
ještě v pětaosmdesáti letech
okopat pět hektarů řepy!“
Rodiče dřeli od rána do
večera a na nic jiného
neměli nikdy čas. Přesto si
paní Zdenka vzpomíná, že
jim ostatní záviděli: „Pochá
zela jsem z chalupy, ze statku
a lidi si vždycky mysleli, kdo
ví, co nemáme. I mezi dětmi
to bylo zaryté. Celkem tu
v Benicích bylo šest sedláků
a můj otec mezi nimi.“
Do práce na statku ji prý
rodiče příliš nehonili. Ona
také původně snila o tom, že
bude studovat a žít ve městě:
„Vždycky jsem toužila dělat
úřednici. Když jsem byla
mladá, chtěla jsem studovat
na obchodní akademii, ale
otec mi to nechtěl dovolit.
Tak jsem nastoupila na rodin

nou školu v Lupáčově ulici
na Žižkově a bydlela jsem
přechodně na Smíchově
u svého strýce. Bylo to
v době okupace a nás nej
víc týral němčinář. Museli
jsme se učit Mein Kampf
zpaměti, zápasila jsem s tím
a měla jsem pětky. V té
době jsem měla kamarád
ku Miladu, která k nám
přestoupila z jiné rodinné
školy (odkud ji myslím vy
hodili). Jezdily jsme spolu
do školy vlakem, protože
ona tehdy bydlela v Horních
Měcholupech. Uměla se
moc dobře ulejvat a pořád
mě sváděla. Loudaly jsme
se spolu často místo školy
v parku pod Willsoňákem.
Měla astma, známého dok
tora a na rozdíl ode mě na
všechno vždycky omluven
ku. Také si vzpomínám, že
jsme spolu chodívaly tančit
do hospůdky Na Skalku
do Kolovrat. Bylo to za
okupace, takže načerno.
Někdy v sobotu večer jsme
se svolaly, byli tam všeho
všudy tři muzikanti a už se
tančilo…

V roce 1944 školu zavřeli,
takže si paní Zdenka ani
nestihla udělat maturitu.
Potom ještě nějaký čas
bydlela v Praze a dělala
telefonní
spojovatelku
na meziměstské telefon
ní ústředně na Žižkově:
„Pamatuju si, že jsme spo
jovali meziměstské ho
vory. Znala jsem zpaměti
všechna čísla. Pracovala
jsem i po nocích, někdy to
bývalo dlouhé, úmorné.
Měly jsme tam takovou ma
lou ložnici, ve které jsme se
někdy – když nebylo moc
práce – střídaly ve spaní.
Odpoledne jsem v té době
hodně trávívala po biogra
fech. Bylo to levné (lístek
stál šest korun) a všude bylo
plno.“
Zhruba po dvou letech
se Zdenka dostala do
Černínského paláce: „Teh
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dy na té žižkovské poště nás
čtyři mladé holky zbaňkoval
jeden náš nadřízený –
inženýr, abychom šly dělat
spojovatelky na ministerstvo
zahraničí. Když se později
ukázalo, že nejsem a nechci
být v KSČ, vyhodili mě.“
Na konec války v Benicích
paní Zdenka vzpomíná: „Za
vsí u potoka bydleli Ruso
vé. Měli takové vozejčky
a koně. Slídili prý v ulici
K Pitkovicům, tam kde by
dleli Počtovi a chtěli ženy.
Vyhrožovali prý, že jinak bu
dou střílet.
Já mívala doma pokoj
s oknem do zahrady a jednou
večer na mě někdo zakle
pal. Byl to Rus a chtěl vejce.
Nějaká jsem mu přinesla a on
mi zaplatil papírovými ban
kovkami, měla jsem je pak
dlouho schované. Pamatuju
si, jak jsem za to dostala od
táty vynadáno.“

ÚŘAD MČLIDÉ
INFORMUJE
A OKOLÍ .

šestadvaceti letech podlehl
těžké nemoci. Muž Josef,
se kterým žila paní Zdenka
padesát tři let, zemřel v roce
2002. „Život se musí brát tak,
jak jde. Vždycky, když jsem
si s něčím dělala starosti
nebo mi bylo něčeho líto,
tak mi tlouklo srdce. Dnes
se snažím tolik nepřemýšlet,
nezatěžovat se věcmi, se
kterými stejně nic nenadělám.
Všechny slzy už jsem asi vy
plakala. Když mi zemřel syn,
nemohla jsem v noci spát,
úplně se mi převrátil režim.
A to mi zůstalo dodnes. Do
dvou do rána luštím křížovky,
a pak jdu spát.“

Už během války rodina
kvůli vysokým odvodům
živořila: „Za Němců i po
válce jsme skoro všechno,
co jsme vypěstovali, museli
odevzdávat. A protože jsme
byli zemědělci, nedostávali
jsme potravinové lístky.
Dávky ale byly tak velké, že
nám pro vlastní potřebu skoro
nic nezůstalo. Vzpomínám
si, že když se narodil první
syn, dostala jsem poukaz na
látku, abych mu mohla ušít
povlečení do postýlky.“
V roce 1949 se Zdenka
v Benicích provdala do
malého
hospodářství
za Josefa Salátka. Ma
jetek Klegrů i Salátků byl
počátkem padesátých let
zabrán do JZD. Postupně se
jí rychle za sebou narodili
dva synové – Josef a Zdeněk:
„Tehdy po osmačtyřicátém
všechny statkáře z Lipan
tamní komunisté vystěhovali
a museli jít do pohraničí.
Většina z nich se – pokud vím
– už nikdy nevrátila. Tady
v Benicích to tehdy zachránil
komunista Krátký, který tu
po osmačtyřicátém dělal
předsedu. Netlačil na nějaké
stěhování, sebrali nám sice
dobytek, pozemky a stroje,
ale baráky nám nechali.“
Horší to bylo s prací. Jako
dcera kulaka přišla o prá
ci, a pak nemohla najít
pořádné zaměstnání dalších
13 let. Zdenka i její muž
Josef odmítali celý život
vstoupit do KSČ: „Řekli

Minulý rok oslavila paní
Salátková
devadesáté
narozeniny. Kvůli bolestem
v kolenou už sice raději
sama nikam nechodí,
nedávno ji ale synovec
povozil autem po Beni
cích: „Vůbec jsem to tady
nemohla poznat. Zdržuju
se většinou tady v kuchyni
v tomhle křesle. Každé od

mi, že jako dcera kulaka
musím jít do zemědělství,
ale ve zdejším JZD mi
nechtěli dát práci. Pracovala
jsem jen příležitostně. Na
konec mi manžel našel stálé
zaměstnání v Kablovce. Ze
začátku jsem tam přetáčela
dráty, a pak jsem byla léta
ve zkušebně. Muž tam pra
coval jako mistr, i když měl
vystudovanou
obchodní
akademii. Často mu říkávali
– dej se do strany a budeš
tady ředitelem. Ale bylo
to marné. Ve vsi ho také
přemlouvali, a on vždycky
žertoval a říkával: „Hele
Jardo, až tam nebudeš ty,
tak tam teprve vstoupím já.“

Paní Zdena vychovala dva
syny – Josefa a Zdeňka.
Oba vystudovali vysokou
školu. Největší životní ra
nou pro ni byla smrt syna
Josefa, který ve svých

poledne za mnou jezdí syn
a nejméně dvakrát týdně se
tu zastaví vnučka Denisa
s osmiměsíčním Matějem
a s pejsky, které hlídá. A to
mě těší…“
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POZVÁNKY

Benické hudební podvečery
se vracejí
Neděle 29.10., 26.11. od 18 hodin
Podzimní sezónu odstar
toval kytarista František
Prokop se svými přáteli
–
zpěvačkou
Darjou
Kuncovou a baskytaris

tou Vítem Fialou 27.
srpna. V neděli 29. října
opět
dorazí
František
Prokop se svými přáteli
a letošní cyklus hudeb
ních podvečerů zakončí
vystoupení
písničkáře
Jana Buriana v neděli
26. listopadu.

Adventní Norimberk
Pátek 1.12., celodenní výlet
Kdo minulý rok nezmeškal společný předvánoční výlet,
už ví, jak to vypadá před Vánocemi v Drážďanech. Letos
je na řadě návštěva Norimberku
Čeká nás prohlídka kou
zelného
historického
centra. Náměstí Haupt
markt se v době Adventu
každoročně zaplní stánky
s tradičními řemeslnými
výrobky a vánočními po
choutkami,
mezi
nimiž
nechybí vyhlášený norim
berský perník. Říká se,
že
norimberské
vá
noční trhy, jež se opakují rok co rok už 400 let, patří
k nejkrásnějším v celém Německu. Kdo si bude chtít prohléd
nout celé město z výšky, může vystoupat na hrad Kaiser
burg, který je zdejší dominantou. K vidění bude dále kostel
St. Lorenz, Špitál svatého Ducha s půvabným nádvořím,
městská brána Frauentor, radnice s renesanční fasádou, gotická
Krásná kašna či dům Albrechta Dürera.

Zveme vás na podzimní
přednášky
Jak připravit zahradu na zimu
Čtvrtek 19.10. od 18 h, Benická hospůdka
Víte, co ještě můžete sázet? Jak provádět řez dřevin, zazi
mování, jaké vybrat druhy a odrůdy ovocných stromů, keřů
a okrasných rostlin? Přijďte se zeptat! Zahradník působící
v Dendrologické zahradě Jiří Devátý vám bude k dispozici.
Všechno, co jste chtěli vědět o interiérovém
designu, a báli jste se zeptat
Čtvrtek 9.11. od 18 h, Benická hospůdka
Zkušená designérka pracuje pro časopisy Marianne byd
lení a Nové proměny bydlení a pro soukromé klienty. Na
svém kontě má desítky proměn interiérů. Pokud si přinesete
fotografie Vašich domovů, provede rychlou diagnos
tiku a doporučí první pomoc! Vše se dozvíte od designérky
MgA. Jany Holoubkové–Vařechové.

Zapište si do kalendáře
Do konce roku proběhne v Benicích ještě řada akcí, které
byste neměli promeškat.
V sobotu 23. 9. od 15 hodin začne v Benické hospůdce
další rodinná dílna, tentokrát podzimní. Přijďte společně
s dětmi proměnit podzimní plody v krásné a překvapivé
dekorace.
V sobotu 14. 10. od 15 hodin přijďte s dětmi
do Benické hospůdky na loutkovou pohádku Kvak a Žbluňk
inspirovanou slavnou knihou Arnolda Lobela, hrát nám bude
Divadlo Tondy Novotného.
V pátek 27. 10. v předvečer Státního svátku
položíme k pomníku na návsi věnec.
Ve čtvrtek 2. 11. se v Benické hospůdce od 18 hodin
koná setkání seniorů.
V sobotu 2. 12. proběhne v Benické hospůdce
tradiční Mikulášská nadílka.
Ve čtvrtek 14. 12. se od 19 hodin koná v Benické
hospůdce Setkání s občany.

Promítáme
Podzimní sezóna filmového klubu nabízí slavné i méně
známé snímky z různých koutů světa a z různých období
kinematografie. Věříme, že milovníky stříbrného plátna
pestrý výběr zaujme. Scházet se budeme s výjimkami vždy
po čtrnácti dnech v neděli od 19 hodin v benické knihovně.
Vstup volný, všichni vítáni. Úvodní slovo pan Elmar Kloss.
17. 9. Toni Erdmann, 2016, Německo, Rak., Švýc.,
		 Rumun., rež. Maren Adeová
1. 10. Pravidla hry, 1939, Francie, rež. Jean Renoir
15. 10. Pravidla moštárny, 1999, USA,
		 rež. Lasse Hallström
5. 11. U konce s dechem, 1960, Francie,
		 rež. Jean-Luc Godard
19. 11. Ve stínu, 2012, ČR, rež. David Ondříček
3. 12. Amatér, 1979, Polsko, rež. Krzysztof Kieślowski
17. 12. Viridiana, 1961, Mexiko, Špan., rež. Luis Buňuel

Termíny přistavení kontejnerů
ve II. pololetí 2017
Kontejnery na velkoobjemový odpad
(vždy od 12 do 16 h)
sobota 23. 9.
Na luka
sobota 21. 10.
U Císařské cesty
sobota 4. 11.
Okrasná
sobota 18. 11.
Na luka

Kontejnery na bioodpad (vždy od 13 do 16 h)
sobota 16. 9.
U Císařské cesty
sobota 23. 9.
Okrasná
sobota 7.10.
U Císařské cesty
sobota 14.10.
Na luka
sobota 21.10.
Okrasná
sobota 4.11.
U Císařské cesty
sobota 11. 11.
Na luka
Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Stanoviště Květnového povstání (před Úřadem MČ)
úterý 17.10. v době od 15:40 do 16 h
Kontakt na řidiče: 725 562 312 nebo 725 562 318
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