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Jaký byl rok 2017

Prezidentské
volby

Rekapitulace událostí právě končícího roku je obsáhlá: V Benicích se i letos
rekonstruovalo, sázelo, uklízelo a dělaly se velké plány do budoucna. Kromě
toho se Beničtí mohli sejít na řadě tradičních i nově pořádaných akcí.
Stavební práce
Během léta a podzimu
došlo k rekonstrukci ulice
K Pitkovicům. Ulice byla pojatá jako komunikační obytná
zóna se zámkovou dlažbou, zelenými plochami, záhony, keři,
stromy a parkovacími místy.
Kromě toho došlo během léta
k sanaci lavice benického
mostu a ke stabilizaci zídek,
čímž byla oprava mostu
definitivně dokončena. Na
podzim proběhla v ulicích
Na luka a Květnového povstání oprava vpustí a vložkování
kanalizace speciální sklola- litního štěpkovače a konminátovou výztuží.
tejneru na textil.
Technické vybavení
a recyklace
Do výbavy obce přibyl
během roku sypač a nová
víceúčelová
multikára,
která
bude
využívána
především pro úpravu zeleně,
při zalévání, čištění komunikací nebo pro zimní údržbu.
V polovině srpna získali
beničtí občané v rámci projektu podporujícího domácí
kompostování 100 nových
kompostérů. Součástí projektu bylo i zakoupení kva

Stezky a údržba zeleně
Na jaře došlo k dokončení
sanace dřevin. Kromě toho
byl upraven terén stezky
vedoucí do Čestlic a došlo
k dosázení stromů kolem ní.
Další na řadě čeká na svou realizaci Pitkovická cyklostezka, která je momentálně ve
fázi přípravy dokumentace
pro stavební povolení.
Plány do budoucna
Během uplynulého roku byly
na objednávku zastupitelstva


Benic zhotoveny tři archi
tektonické studie. Kromě
toho byla v létě podána
žádost o dotaci na vybavení
hospody, která ale nebyla ve
výběrovém řízení úspěšná.
Společné výlety
I letos mohli beničtí občané
společně navštívit krásná
a zajímavá místa: V květnu
jsme se vydali na výlet
do Mariánských lázní,
Kladské a Bečova a v září
jsme jeli do Kutné Hory.
Začátek adventu jsme oslavili
vN
 orimberku.
Pokračování na str. 2

Volba prezidenta republiky
se bude konat v pátek
12. ledna 2018 a v sobotu
13. ledna 2018.
Případné druhé kolo
bude v pátek 26. ledna
2018 a v sobotu 27. ledna
2018. Volič, který se v době
volby prezidenta ČR nebude
zdržovat ve volebním okrsku
v místě svého trvalého
pobytu, může požádat
o vydání voličského průkazu.
ÚMČ Praha – Benice předá
voličský průkaz osobně voliči,
nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu,
nebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu v žádosti,
nejdříve 15 dnů přede dnem
volby prezidenta republiky,
tj. 28. prosince 2017.

Hledáme vhodné
historické
fotografie
do kalendáře
na další rok. Kontakt:
urad@praha-benice.cz,
267 710 933

var. 1

PODZIMNÍ VÝLETY
Kutná Hora
Adventní Norimberk
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var. 2
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REVITALIZACE NÁVSI
architektonická
studie

BENICE
NÁVES

( stavba Š. 3150 TV Benice, etapa 0006 - revitalizace obce )
architektonické studie Praha Šervenec 2017

zhotovitel
M.�rémek AA, architektonické kancelé�
Badeniho 5, 16000 Praha 6 HradŠany
tel +420 603809434, email msramekaa@email.cz
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objednatel
Odbor technickí vybavenosti MHMP
Vy�ehradské 2075/51, 12800 Praha 2
objednévka MHMP
Šést architektonické
projektant Šésti
M.�rémek AA, architektonické kancelé�
Badeniho 5, 16000 Praha 6 HradŠany
tel +420 603809434, email msramekaa@email.cz
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Jaký byl rok 2017
Pokračování ze str. 1
Na začátku června jsme absolvovali komentovanou prohlídku
v nedaleké Dendrologické zahradě.
Kulturní a společenské akce
I letos proběhly všechny
tradiční akce jako je
pálení čarodějnic, oslava
Dětského
dne,
předvánoční setkání se
seniory, Mikulášská besídka nebo společné rozsvícení vánočního stromku.
Pokračoval také cyklus Benických hudebních podvečerů,
v jehož rámci zavítali do Benic přátelé Františka Prokopa,
Bluesberry s Petarem Introvičem, Happy trio Mirka Klimeše,
muzikant Zdeněk Zdeněk se svými přáteli, Luboš Pospíšil
nebo písničkář Jan Burian. Uskutečnila se dvě dětská divadelní
představení – divadlo Toymachine zahrálo netradičně klasickou
pohádku Pinocchio a Divadélko Tondy Novotného
hru Kvak a Žbluňk inspirovanou slavnou knížkou
Arnolda Lobela. Každý
měsíc se navíc mohly děti se

svými rodiči nebo prarodiči
účastnit Rodinných dílen
a vyrobit si zajímavé ozdoby a dekorace. Cyklus
pravidelných čtvrtečních

přednášek se věnoval nejrůznějším aktuálním tématům: kompostování, zdravému stravování, cestování po Andalusii, přípravě
zahrady na zimu a interiérovému designu. Pokračovalo promítání filmového klubu, program byl letos pestřejší a vyváženější.
V neposlední řadě…
Naše místní knihovna se
v rámci metodické návštěvy
z oddělení metodiky služeb
Městské knihovny v Praze
zbavila některých zastaralých knih a nahradila je
darem – pěti sty novými
výtisky. Kromě toho se nabídka obohatila o tzv. výpůjční soubory, které se budou podle
potřeby obměňovat.
I letos vycházel Benický dostavník a komunikaci úřadu
s občany usnadňovaly i pravidelně aktualizované webové
stránky. Kromě toho byli občané o dění v obci pravidelně informováni prostřednictvím SMS zpráv.
Na jaře v Benicích opět proběhlo očkování psů a koček
a jarní úklid. Od konce dubna došlo v širším okolí Uhříněvsi
ke změnám tras a přečíslování linek autobusů MHD. Koncem
října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Od listopadu má Benická hospůdka nového nájemce
a také změnila jméno na BoogieHouse Restaurant. Otevřeno
má denně od 11 do 22 hodin.
Výhled do roku 2018
Také rok 2018 se ponese ve znamení voleb, tentokrát prezidentských a komunálních. Pokud se v rozpočtu magistrátu
najdou peníze, mělo by se začít s plánovanou rekonstrukcí
ulic Na luka – západ, Na luka – jih a Na koupaliště. Počítá
se také s revitalizací Pitkovického potoka v centru obce
a když všechno dobře dopadne, mohla by být zrealizována
Pitkovická cyklostezka.

Stručně ze zasedání Zastupitelstva
18. zasedání se konalo dne 6. 11. 2017 a 19. zasedání dne 14. 12. 2017
Projednané body programu:
• zastupitelstvo schvaluje smlouvu se společností Spintech,
s.r.o., IČ 28156773,
• zastupitelstvo schvaluje smlouvu se společností JRK
BioWaste Management, s.r.o., na dodání kompostérů za
celkovou nabídkovou cenu 403 777 Kč,
• zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu na pronájem
společenského centra uzavřenou dne 18. 10. 2017,
• zastupitelstvo schvaluje připomínku: V návaznosti na veřejné
projednání Aktualizace Č. 2 ZÚR HMP dne 6. 11. 2017
v IPR HMP, kde se starostka MČ Benice snažila projednat
požadavek umístění koridoru Jižního vstupu Rychlého spojení, které Zastupitelstvo MČ Praha-Benice přijalo usnesením
Č. 45/15/2017 dne 3. 4. 2017, konstatujeme, že MČ PrahaBenice nebyly poskytnuty žádné záruky na splnění podmínky,
že trať bude v celé délce v k. ú. Benice vedena tunelem. Za
této situace zásadně nesouhlasíme s umístěním Jižního
vstupu Rychlého spojení (trať Praha – Bystřice u Benešova)
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na území MČ Praha-Benice,
• zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017,
• zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočet pro rok 2018 - hlavní činnost:
celkové příjmy ve výši 4 674 000 Kč
celkové výdaje ve výši 4 674 000 Kč
Rozpočet pro rok 2018 - vedlejší činnost:
celkové výnosy ve výši 520 100 Kč
celkové náklady ve výši 54 600 Kč
Zasedání ZMČ Praha-Benice v roce 2018
Po 19. 2. ve 20 h – Úřad MČ Praha-Benice, knihovna, 1. patro
Po 9. 4. ve 20 h – Úřad MČ Praha-Benice, knihovna, 1. patro
Čt 14. 6. v 19 h – BoogieHouse Restaurant
Po 10. 9. ve 20 h - Úřad MČ Praha-Benice, knihovna, 1. patro
Setkání s občany (navazuje na zasedání ZMČ Praha-Benice)
Čt 14. 6. v 19 h – BoogieHouse Restaurant
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Přání starostky

Milí spoluobčané,
nadcházející konec roku je
příležitostí k ohlédnutí za uply
nulým obdobím. V letošním
roce se uskutečnilo hodně věcí.
Některé jsou zřejmé na první
pohled, některé člověk téměř
nevnímá, ale přesto jsou pro
Benice velmi důležité. Ulice
K Pitkovicům má novou zám-

kovou dlažbu, parkovací místa a zeleň, takže se tu mohou
sousedé zastavit a pohovořit
spolu. Po dvou letech byla
dokončena rekonstrukce mostu opravou zídek v korytě. To
už asi moc vidět není, i když
je to z hlediska jeho stabi
lity podstatné. A v ulicích Na
luka a Květnového povstání je
nově vyvložkovaná dešťová
kanalizace. To už není vidět
vůbec, zvlášť když celá akce
probíhala velice šetrnou bezvýkopovou metodou.
Velký význam pro budoucnost
mají investice do stávajícího
technického vybavení obce.
V letošním roce jsme získali
finanční prostředky a zakou

pili novou multikáru, která
nahradí tu současnou, více
než 30 let starou.
Stejně tak je důležité mít
dlouhodobější
představu
o tom, jakým směrem naši
městskou část formovat,
o co usilovat, jak utvářet
místo, kde nám spolu
bude příjemně. Ve spolupráci s Magistrátem se nám
podařilo nechat zpracovat
3 studie na proměnu návsi, stodoly a vybudování
rekreačně sportovního území
s lesoparkem.
Jsem také moc ráda, že
se společně scházíme nejen při tradičních akcích,
které se u nás již ustálily,

ale že je stále větší zájem
i o ty novější, které pro Vás
vymýšlíme a připravujeme.
Chtěla bych moc poděkovat
všem, kteří se na životě
v Benicích podílejí a na které
se můžu spolehnout. Jsou
to především zaměstnanci
a spolupracovníci Úřadu,
zastupitelé, hasiči, spolek
Be Nice, ale i další, kteří
mají chuť přispět.
Do nového roku přeji Vám
všem především pevné
zdraví, optimismus, dobrou
náladu, rodinnou pohodu
a příjemné sousedy.
Ať se Vám všem daří!
Hana Karasová

Nová multikára – seznamte se
Do Benic letos přišel Ježíšek o pár měsíců dřív a nadělil nám
novou multikáru značky Multicar M27C. Benice ji pořídily
z finančních prostředků rozdělovaných M
 agistrátem na
investiční projekty. Multikára, kterou obec využívala
bezmála třicet let, byla stará a poruchová. Požádali jsme
Martina Cubra, aby nám nový stroj, který funguje jako
chytrá stavebnice, blíže představil. Sešli jsme se před
stodolou a Martin vyvezl multikáru ven, abychom si ji
mohli prohlédnout na světle a zblízka.
Momentálně je multikára připravená na zimní posyp. Do
sypače umístíme drť a rozmetadlo ji rovnoměrně rozhazuje
na vozovku. Jakmile napadne sníh, vyrazíme na problémová
místa, která už máme za ta léta vytipovaná, hlavně do ulic Na
luka, K Pitkovicům a U Císařské cesty.
Multikára je vybavená několika nástavbami.
Jak se vyměňují?
Uvnitř vozu je ovladač, díky kterému můžu kontejner spustit na
zem, funguje jako klasická sklápěčka. Nástavby měním pomocí
hydraulického háku. Například valník vyměním za cisternu
a můžu jet zalévat stromy.
Teď v zimě?
To samozřejmě ne. Zalévat budeme například nově vysazené
stromy v aleji směrem na Čestlice, když bude v létě velké sucho. Tahle nová cisterna má objem 1,5 kubíku, patří k ní hadice na zalévání a také rozprašovací lišta, která se používá za
velkých veder k ochlazování ulic. Vepředu je kartáčové koště,
pomocí kterého se dají čistit komunikace. Buď se zametá nasucho anebo se přidá voda, aby se neprášilo.
Které příslušenství kromě sypače budete používat v zimě?
Když napadne sníh – prašan do 5 cm, můžeme ho odklízet

právě pomocí tohohle kartáčového koštěte. Když sněží víc, dá
se dopředu zimní radlice.
Kdo multikáru obsluhuje?
Jsme sehraná parta čtyř hasičů, kteří se starají o zimní úklid.
Když například v zimě v noci nasněží, tak jsme domluvení, že
ten, kdo jde třeba v šest ráno do práce, vyrazí už ve čtyři a
prohrne sníh. Ono nás to baví, teď s novou multikárou nám to
půjde ještě lépe. Někdy je ale těžké se zavděčit všem, lidem se
někdy nelíbí, že jedeme moc pozdě nebo naopak že je budíme,
případně, že jim sníh ze silnice hrneme na odklizený chodník…
Jaké další doplňky multikára má?
Máme tady ještě velký kontejner na odpad, do kterého se jednou za týden vysypávají koše z celých Benic, a pak se odváží
do spalovny, a menší kontejner, který je vhodný třeba na trávu,
dřevo nebo na štěpku. Může se tam sypat přímo ze štěpkovače,
který jsme pořídili také letos v létě. Je výkonný – dokáže zpracovat kulatinu až do průměru 10 cm.
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život v benicích

Podzimní návštěva Kutné Hory
V sobotu 16. září jsme se z Benic
společně s cestovní kanceláří CK
2 vydali na výlet do Kutné Hory,
která byla ve středověku jedním
z nejvýznamnějších českých měst.
Počasí sice od rána hrozilo deštěm,
ale nakonec za celý den pořádně
nezapršelo. Výchozím bodem procházky se stal Chrám svaté Barbory, odkud
jsme došli k Jezuitské koleji. Z terasy
se nám naskytl krásný výhled na vini
ce a na město. Prohlédli jsme si tu také sochařskou výzdobu
od jezuitského sochaře Františka Bauguta a pokračovali jsme
historickými uličkami do centra. Zastavili jsme se u historické kašny z patnáctého století, jejímž autorem byl Matěj

Rejsek, který se podílel i na stavbě
Chrámu svaté Barbory. Naší další
zastávkou byl bývalý královský
palác s mincovnou – Vlašský dvůr.
Prohlédli jsme si jednotlivé dílny
a viděli jsme film o zpracování
rudy. Na prohlídku Chrámu svaté
Barbory jsme se vydali po obědě.
Pětilodní gotická katedrála vznikla
na místě kapličky zasvěcené patronce horníků svaté Barboře. Obdivovali jsme chrám, který si tu
kdysi na své vlastní náklady vybudovali kutnohorští měšťané
a který může architektonicky směle konkurovat pražskému
Chrámu sv. Víta. Kolem páté hodiny odpolední jsme dorazili
zpět do Benic.

Advent v Norimberku
V pátek 1. prosince v 7 ráno jsme se vypravili z Benic
na výlet do bavorského Norimberku, abychom nasáli
atmosféru nejkrásnějších vánočních trhů.

Cestou se nám postupně otevíral romantický výhled do bílé krajiny, a i samotný
Norimberk už byl vánočně zasněžený.
Do města jsme vešli skrze císařský hrad,
odkud je krásný výhled. Z hradeb jsme scházeli dolů do
města kolem hrázděného domu, kde žil v patnáctém století
Albrecht Dürer. Nedaleko odtud jsme si všimli kuriózní
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bronzové sochy inspirované Dürerovou malbou Zajíc.
Naše procházka pokračovala směrem ke kostelu svatého
Sebalda, v jehož blízkosti se nachází malý dřevěný domek
zvaný Bratwursthäusle. Právě tady se už několik století na
otevřeném ohni pečou ty nejlepší norimberské klobásky.
Kolem Staré radnice jsme zamířili k hlavnímu náměstí, kde
se nachází katolický kostel Panny Marie. V arkýři ve štítu
kostela je umístěný orloj Männleinlaufen, na němž pokaždé
v poledne zazní troubení trubačů a objeví se sedm kurfiřtů,
kteří třikrát obejdou císaře. Měli jsme štěstí, protože bylo
právě poledne, takže jsme orloj viděli v chodu. Protože
jsme orloj pozorovali ze západní strany náměstí Hauptmarkt, měli jsme přímo před sebou gotickou Krásnou kašnu
(Schöner Brunnen) z roku 1396. Odtud je to jen pár kroků
do jednoho z nejznámějších norimberských perníkářství
Wicklein, kde jsme mohli ochutnat a nakoupit různé druhy
perníku. Potom jsme si ještě zvenku prohlédli Špitál svatého Ducha, který se nachází blízko mostu Museumsbrücke.
V malebné budově
postavené nad řekou
Pegnitz se svého
času
uchovávaly
říšské klenoty, dnes
slouží jako domov
důchodců a studentská kolej zároveň.
Prošli jsme kolem
kašny
zobrazující
Loď bláznů, která
je – z finančních
důvodů – kašnou
bez vody. Společnou
prohlídku
jsme
zakončili u kostela
svatého Vavřince (St. Lorenz). Pak už byl čas na návštěvu
několika vánočních trhů, které v době Adventu zabírají
prakticky celé historické centrum města.
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Předvánoční rodinné dílny

Ať svítí!

V sobotu 25. listopadu se Beničtí tradičně sešli na návsi, aby
společně rozsvítili letošní vánoční strom, který je oproti minulosti o poznání zářivější. Komorní sbor Coro d´ Oro hrál
a zpíval koledy a vzhledem k chladnému počasí uvítali
všichni příchozí zahřátí v podobě punče a svařeného vína.
Ochutnávalo se také letošní první cukroví a vánočky.

Sobotní odpoledne 18. listopadu patřilo v BoogieHouse
Restaurantu nejen zabijačkovým hodům, ale také další
rodinné dílně, která byla tentokrát věnovaná vánočnímu
pečení. Už o týden později jsme se vrátili, abychom si tu
společně užili zdobení adventních věnců.
Právě předvánoční dílny patří bez nadsázky k nejnáročnějším
v roce. Je o ně tradičně velký zájem, proto je potřeba připravit
předem dostatek materiálu, v tomto případě těsta a chvojí.
Díky skvělé atmosféře a bezchybné spolupráci rodinných
týmů ale stojí výsledky zato. Posuďte sami!

Večer s Janem Burianem
Posledním účinkujícím letošních Benických hudebních
podvečerů se stal písničkář Jan Burian, který do Benic zavítal v podvečer 26. listopadu.
Muž, který o sobě v žertu tvrdí, že je věřící ateista a že se
cítí být mluvčím své generace, je autorem stovek písní, pianistou, zpěvákem, spisovatelem, televizním moderátorem
a průvodcem cestovní kanceláře. Počet alb, která vydal, se dnes
směle šplhá ke dvacítce, k nejznámějším patří Hodina duchů,
Černý z nebe, Unavený válečník, Zrcadlo, Dívčí válka, Muži
jsou křehcí, 12 druhů samoty nebo Jak zestárnout. Na svůj
koncert v Benicích, který se konal tradičně poslední listopadovou neděli, přivezl svoji novinku – dvojalbum Jihotaje, které
právě vydal spolu se skupinou Bizzare Band. Během večera Jan
Burian trefně, vtipně a odvážně glosoval aktuální dění, citoval
ze svých fejetonů a zpíval své starší i novější písně – Kanárek,
Turniketem do ráje, Staré dopisy, Muži jsou křehcí, Na dovolené nebo Dcera se stěhuje z domu. O přestávce se vmísil
do davu a mluvil s publikem, jako by byl jedním z nás.

Předvánoční setkání
seniorů
Ve čtvrtek 16. 11. v podvečer se nově otevřená Benická
hospůdka přejmenovaná na BoogieHouse Restaurant
zaplnila benickými seniory.
Konalo se tu totiž tradiční předvánoční setkání dříve
narozených. Vypadalo to, že řada příchozích se těšila
nejen na své staré známé, ale byla také zvědavá, jak si
vedou noví nájemci restaurace. K tanci i k poslechu hrála
kapela Živá huba, sálem zněly staré rockové a country
pecky. Večeře už se nesla v předvánočním duchu:
Jako předkrm se servíroval domácí chléb s paštičkou,
následovaly kuřecí řízky s bramborovým salátem
a dokonalou sladkou tečku udělal čokoládový dort.

28. říjen v Benicích
V předvečer oslav Dne
vzniku samostatného
československého
státu 28. října položili
zastupitelé v čele se
starostkou Hanou
Karasovou věnec
k pomníku na návsi. Uctili
tak památku benických
občanů, kteří padli v první
a druhé světové válce.
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Velká voda z Ostravy
Adéla Valůšková, Václav Řezáč a manželé Stonavští. Silná čtyřka, která vtrhla do Benické hospůdky,
pustila sem čerstvý vítr a stvořila BoogieHouse Restaurant. Ptáme se, kde se vzali?
Všichni pocházejí z Ostravy.
Rodina Stonavských pracuje
v pohostinství roky. Petr se
hodně naučil od své matky
a tvrdí, že už to má v genech.
Václav vzpomíná, že se od
svých čtrnácti let pohyboval
v kuchyni. Spolu se svým tátou – kuchařem pomáhal lidem rozjíždět nefungující restaurace.
Už několik let se oba přátelé
věnovali podnikání: „Nikdy nám nechyběly nápady,
vize… Vždycky jsme hledali
příležitosti,“ vysvětluje Petr.
Kromě toho se bavili, chodili
společně na plesy, ale vždycky
jim tam něco chybělo – buď
bylo špatné jídlo, hudba nebo
byl nepořádek na záchodech.
A pak si jednoho dne řekli,
proč si nezkusit, jestli by
neuměli takový ples uspořádat
sami? A tak to udělali. Dvakrát
si ve Vítkovicích pronajali
a vyprodali sál pro 300 lidí.
Milují retro a oldies, takže
se i jimi pořádané akce nesly
v tomto duchu. Nevýhodou
těchto počinů bylo, že do
nich investovali spoustu času
a energie, a po úspěšném
večeru se všechno během jednoho dne uklidilo a zmizelo.
Zbyli jen spokojení lidé, kteří
se jim ozývali s otázkou, kdy
hodlají zase něco uspořádat,
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pár fotek a vzpomínka. Potom
se oba přátelé kvůli práci čím
dál častěji potkávali v Praze,
až se sem Václav s rodinou
před dvěma lety přestěhoval
natrvalo a Stonavští je letos na podzim následovali.
Rozhodli se otevřít první
společnou restauraci: „Prostě
jsme kopli do vrtule a našli
inzerát!“ A to už je začátek
benického příběhu.
Na první pohled je jasné, že
přesně vědí, co chtějí. Václav
se rád inspiruje u Jamieho
Olivera: „S oblibou používá
hodně bylinek a potrpí si
na kvalitní suroviny. My si
také myslíme, že kvalita by
měla být na prvním místě,
cena je druhotná. Děláme
si domácí nudle, pečeme
domácí chleba a moučníky.
Proto určitě nepočítáme
s tím, že náš jídelní lístek
bude někdy v budoucnosti
čítat sto pokrmů, ani že
budeme mít denní menu
plné hotovek za osmdesát.
Momentálně vytváříme nový
jídelní lístek, na kterém by
každý den mělo být menu
ze dvou jídel. Kromě toho
budeme mít stálou nabídku
pěti jídel, která pečlivě vybereme, protože by měla být
naší vizitkou. Přáli bychom
si, aby si lidé říkali: Jedeme

do BoogieHouse Restaurantu, protože tam mají nejlepší
žebírka na medu, hraje tam
živá hudba, je tam zábava
a dobrá atmosféra.“ Jejich
snem je značku BoogieHouse dál šířit. Stylově restauraci zasadili do 50. – 70.
let a přejí si, aby tu všechno
ladilo. Všechno od outfitu
obsluhy, přes hudbu, kterou
pouštějí, až po jídlo, které
podávají.
Od poloviny listopadu,
kdy restauraci převzali, už
se tu konala řada víkendových akcí: martinská husa,
zabijačkové hody, italský
víkend, slavnostní otevření,
americký víkend… „Akce,
které by měly být doprovázené
živou hudbou, bychom chtěli
pořádat alespoň třikrát
měsíčně. Pokud jde o hudbu,
preferujeme rockenroll a
blues. Od ostatních podniků
v okolí se chceme odlišit, ne
jim konkurovat,“ vysvětluje
Petr. V plánu mají kromě
pravidelných
tematických

a hudebních víkendů také letní
festival, vinobraní, bierfest
a venkovní promítání. „Vedeme to tady v rodinném duchu
a snažíme se být komunikativní.
Máme výhodu, že jsme čtyři
a můžeme se navzájem podporovat. Za všechno ručíme
sami, osobně. Pořád je někdo
z nás na place, při větších
akcích, kdy potřebujeme pomoc, přijede z Ostravy naše rodina,“ dodává Václav. „Někdy,
když jsem celý den zavřený
jenom v kuchyni, depkařím.
Potřebuju jít mezi lidi. Většina
hostů se tu se mnou dává
do řeči, a to mě baví. Když
sem někdo přijde a nemá
zrovna svůj den, snažíme se
jeho špatnou náladu spravit.
Promluvíme si, někdy si spolu
dáme panáka, zkrátka chceme, aby všichni věděli, že je
tu za každých okolností čeká
přívětivé přijetí, dobré jídlo
a stylová hudba…“.
www.boogiehouse.cz
www.facebook.com/
BoogieHouseOstrava

ÚŘAD MČLIDÉ
INFORMUJE
A OKOLÍ .

Budoucnost benické návsi
Zatímco okolní městské části stále rostou a zvyšují počet obyvatel, kroky benické samosprávy vedou
dlouhodobě spíše jiným směrem. Zaměřují se na rozvíjení infrastruktury v obci tak, aby se zlepšovaly
životní podmínky stávajících obyvatel a aby Benice svým vybavením splňovaly představy o moderní
obci. Proto na objednávku současného zastupitelstva vznikly v architektonické kanceláři Michala Šrámka
AA tři studie, dnes vám představíme návrh řešení revitalizace návsi.
Současný stav návsi
Charakter a způsob používání
návsi definuje nedávno upra
vená silnice tvořící ulici
Květnového povstání. Ta
navázala moderní infrastrukturu a prvky parteru na sebe
a rozdělila náves na dvě stra
ny. Současný stav je značně
postižen zdánlivě logickým
dopravním
schématem,
avšak bez koncepčních vazeb na další funkce návsi. Na
nejhodnotnějších místech je
umístěno parkoviště, otočka
a odstavná plocha pro autobusy. Návrh se snaží význam
dopravní stavby silnice zmírnit ve prospěch sjednocení
návsi. Koncept pracuje se
dvěma charaktery návsi:
východní parkovou částí a západní zpevněnou reprezentativní částí určenou pro
shromážďování obyvatel, trhy
a jiné slavnosti.
Východní část
Prostor východní části je
definován jako parkový se
vzrostlými listnatými stromy,
které se vzpínají vysoko do
přírodní klenby. Návrh počítá
s použitím tradičních českých
listnatých stromů užívaných
v obdobných situacích. Povr
chy jsou zvolené tak, aby
umožňovaly setkání obyvatel
obce, například při rozsvěcení
vánočního stromu.
Západní část
Prostor je navržený jako
občanský, zpevněný s pa
třičnou vazbou na obecní úřad,
hasičskou zbrojnici a hospodu. Povrchy a uspořádání
odpovídají intenzivnějšímu
využití. Lze zde například
vystavovat hasičskou tech-
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niku, organizovat trhy a jiné
slavnosti. Nechybí zde pobytové prvky parteru: lavičky,
kašna, sedací dubové schody.
Kaple
Návrh počítá s možností
umístění kaple, a to buď na
jihu, kde by se stala výraznou
dominantou návsi i ulic,
nebo nedaleko zvoničky,
kde by společně vytvořily
kompoziční celek.
Doprava a pěší pohyb
Řešení dopravy je zásadním
aspektem celého návrhu.
S otočkou autobusu na návsi návrh nepočítá, a nabízí
možnost jejího přesunu na
okraj obce. Také parkoviště
by mělo být přesunuto
ze středu obce na okraj
k domům, kde bude v rytmu
prostřídáno se stromy.
Zahradní a sadové úpravy
Nyní je náves hustě za-

rostlá různými druhy vege
tace, včetně jehličnatých
stromů a okrasných keřů.
Po provedení dendrologického průzkumu bylo
zjištěno, že několik stromů
je třeba ze zdravotních
důvodů odstranit, takže
většina jehličnatých stromů
z návsi zmizí. To jde ruku
v ruce s návrhem, který
počítá s tradičními venkovskými listnatými stromy
– lípami, kaštany a javory.
Nově přidaným prvkem
budou aleje před domy.
Každá strana návsi bude mít
přidruženou alej tvořenou
jedním druhem stromů –
kaštany, jeřáby a břízami.
Osvětlení
Návrh osvětlení počítá
s uplatněním nové vrstvy
parkových lamp, které
tak doplní současné uliční
osvětlení.
Nemělo
by
se jednat o velkoplošné

nasvětlení, ale spíše o subtilní světla navozující komorní atmosféru. Osvětlení
bude doplněno o individuální
nasvícení zvoničky, kašny
a vstupu obecního úřadu.
Další drobné prvky
Kašnu budou tvořit dva objekty – větší, pískovcový
kvádr slouží jako zdroj vody,
menší, ocelový válec jako
nádoba. Schody z dřevěných
pražců
zapuštěných
do
dlažby pomáhají překonat
rozdílné úrovně terénu návsi
a současně tvoří posezení
ve stínu stromů. Pomník padlých by měl být
pohledově zpřístupněn a osazen na původním místě na
nízký piedestal. Důstojnou
kulisu pomníku vytvoří keře
vysazené v pozadí. Zvonička
je ponechána na původním
místě v prostoru nově
vymezeném mlatem.
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POZVÁNKY

VÁNOČNÍ KONCERT
Srdečně vás zveme na
již tradiční vánoční koncert, který pro vás i letos pořádá zastupitelstvo
městské části Praha –
Benice.
Vánoční koncert komor
ního sboru Coro d´Oro
se uskuteční ve středu
27.
prosince
2017
v 18 hodin v kostele
sv. Prokopa v Čestlicích.

Ohňostroj na rozloučenou
Neděle 31. 12. 2017 ve 21 h
Se starým rokem se společně rozloučíme tradičním
ohňostrojem 31. 12. 2017 ve 21 hodin u autobusové zastávky
K Lipanům.

Filmový konec roku
Knihovna, neděle 31. 12. od 15 h
Spolek Be Nice si dovoluje naposled v tomto roce pozvat
příznivce dobrých filmů – tentokrát speciálně komedií – na
projekci silvestrovskou. Na výběr bude deset kvalitních titulů,
promítáme už tradičně od 15 hodin v benické knihovně, vstup
volný, občerstvení z vlastních zdrojů. Přijďte s námi smysluplně
a zvesela prožít posledních pár hodin starého roku.

Co nás čeká v novém roce
Už dnes je jasné, že ani příští rok se v Benicích nudit
nebudeme. Přichystána je řada akcí, při nichž budeme mít
příležitost se setkat. Tady jen malá ochutnávka:

Rodinné dílny

Haló, děti, přijďte na
pohádku
BoogieHouse Restaurant, sobota 17. 3. od 15 h
17. března od 15 hodin si v BoogieHouse Restaurantu rozhodně

BoogieHouse Restaurant, vždy v sobotu od 15 h

nenechte ujít loutkovou pohádku se zpěvy a ptačím sborem

Příznivci rodinných dílen se mohou v příštím pololetí těšit

Kocour v botách. Přijede nám ji zahrát kočovné divadlo Toy

na následujících šest setkání. Všechna se budou odehrávat

Machine, a vy se během sobotního odpoledne dozvíte, co

v sobotu od 15 hodin v BoogieHouse Restaurantu:

se stane, když jeden bratr dostane mlýn, druhý osla a třetí

12. 1.

Zimní rodinná dílna

kocoura. Chvíli se zdá, že dostat kocoura je smůla. O to větší,

10. 2.

Masopustní rodinná dílna

když je to vegetarián a myši má za kamarády. Přátelství je ale

10. 3.

Velikonoční rodinná dílna

někdy mnohem víc než půlka království a princezna k tomu.

28. 4.

Čarodějnická rodinná dílna

Těšte se na veselý příběh na motivy známé pohádky bratří

26. 5.

Jarní rodinná dílna

Grimů, u kterého si s námi zamňoukáte známé mňaulodie.

23. 6.

Květinová rodinná dílna

Benické hudební podvečery

Island: Ostrov ledu a ohně

BoogieHouse Restaurant, poslední neděle v měsíci od 18 h
Benické hudební podvečery pokračují, každou poslední neděli
v měsíci od 18 hodin v BoogieHouse Restaurantu
28. 1.

Happy trio Mirka Klimeše

25. 2.

František Prokop a jeho přátelé

25. 3.

Irena Budweiserová

29. 4.

František Prokop a jeho přátelé

27. 5.

Rubinet

24. 6.

František Prokop a jeho přátelé

BoogieHouse Restaurant, čtvrtek 15. 3. od 18 h
Ve čtvrtek 15. března od 18 hodin se v BoogieHouse Restaurantu koná přednáška novináře a cestovatele Pavla Dobrovského nazvaná Island: Ostrov ledu a ohně. Cestovatel
ušel pěšky 157 km, autem ujel 2 157 km, 1 006 km absolvoval
stopem, 17 km na koni a 105 km lodí, a to vše za jeden měsíc!
A nyní se s námi podělí o zážitky, které nasbíral během tajemné výpravy do říše vikingské mytologie a za polární září.
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