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Končí volební období
2014–2018

Komunální volby
Volby do obecních zastupitelstev a do zastupitelstva
hlavního města Prahy se
konají ve dnech 5. a 6. října
2018. V Benicích je zřízen
jeden volební okrsek. Na
Úřadu MČ v 1. patře, kde
mohou beničtí občané volit
v pátek od 14 do 22 h
a v sobotu od 8 do 14 h.
Více informací najdete na
www.praha-benice.cz

Čtyři roky uběhly, blíží se podzimní komunální volby. To je příležitost
k rekapitulaci všeho, co se během uplynulých čtyř let v naší obci
změnilo.
Opravovali jsme
a stavěli
Stavební činnosti patří tradičně
k těm nejviditelnějším, snad
i proto, že občas některým
z nás krátkodobě komplikují
život. Hlavně díky nim se
ale Benice postupně viditelně
modernizují. Na samém
začátku volebního období
proběhla již dříve plánovaná
realizace zateplení budovy
úřadu, díky níž naše radnice
nejen lépe vypadá, ale také
šetří za topení. Opravy se dotkly několika ulic, postupně
byly rekonstruovány uli
ce Květnového povstání
a K Pitkovicům, zvlášť pěší
přivítali vybudování chodníku od ulice Zkrácená do
centra obce. Potřebná byla
také rekonstrukce dešťové
kanalizace v ulicích Na Luka
a Květnového povstání. Jednou z nejdůležitějších akcí,
která na čas přerušila průjezd
přes Benice, se stala rekonstrukce mostu v centru obce.
Oprava silnice do Čestlic
zbavila motoristy obav z toho,

Přístavba školy
U obory

že se s nimi při míjení protijedoucího vozidla utrhne
krajnice. Čestlice jsou teď
navíc pohodlně dostupné
i pěšky, a to díky vybudování Čestlické stezky.
Než k němu došlo, musela obec nejdřív získat
od společnosti Orco věcné
břemeno, teprve potom
následovalo vyrovnání terénu a zasazení aleje stromů.
A propojování Benic s okolními obcemi pokračuje, na
spadnutí je realizace Pitkovické cyklostezky. Kvůli

Město velkých
umělců
...strana

její stavbě řešili zastupitelé
s Orcem duplicitní vlastnictví pozemku parc. č. 360/10
a získali jej za symbolickou
cenu.
Do správy naší městské
části přešly v tomto volebním období pozemky pod
hřbitovem a byl vybudován
obecní hrob. Kromě velkých
akcí nezapomínali zastupitelé ani na drobnější práce
jako je údržba zvoničky
nebo sanace dřevin v obci.

V pátek 31. srpna 2018 byl
slavnostně otevřen nový
pavilon Základní školy
U Obory v Uhříněvsi. Spádová
škola pro benické děti tak
rozšířila svoji kapacitu o
300 žáků. Celý pavilon je
bezbariérový, se samostatným vchodem a šatnami.
Všechny třídy jsou vybaveny
nejmodernější technikou,
interaktivními diaprojektory s možností napojení na
notebooky učitelů, výškově
nastavitelnými židlemi
a lavicemi. V nové budově se
od září učí nejmenší děti –
prvňáčci, druhý a třetí ročník.

Pokračování na str. 2

Sen o lesoparku
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Končí volební období...
Pokračování ze str. 1
Bavili jsme se
a oslavovali

při tradičních příležitostech
jako je pálení čarodějnic,
Dětský den, Setkání se seni
ory, Rozsvícení vánočního
stromku, Mikulášská nadílka
nebo vánoční koncerty
v kostele v Čestlicích.

Ani jeden ze Silvestrů se
v Benicích neobešel bez
ohňostroje, obecní úřad podporoval promítání filmového
klubu a zjara pravidelně inicioval společný úklid obce.
Řešili jsme

Vzájemná komunikace úřadu
a občanů se zlepšila hlavně
díky
novým
webovým
stránkám a systému zasílání
informačních SMS. Ten, kdo
preferuje tištěná média, si
mohl o životě ve vsi číst
v Benickém dostavníku, jehož
deváté vydání právě držíte
v ruce. Kdo by se chtěl na naši
obec podívat raději z výšky,
má možnost díky unikátním
leteckým fotografiím Benic,
které vznikly na objednávku
úřadu. Dobrá informovanost
občanů způsobila, že se u nás
čile rozvíjel společenský
život: Společně jsme oslavili
90 let existence SDH Benice
a pravidelně jsme se scházeli

K zavedeným akcím postupně
přibyly i nové, neokoukané,
které si brzy našly svoje
příznivce – jednodenní
zájezdy, Benické hudební
podvečery, Rodinné dílny,
pohádky pro děti, přednášky,
očkování psů a koček přímo
na návsi v Benicích.

Během tohoto volebního
období se vyskytla i řada
problémů, které bylo nutné
vyřešit. Během této poměrně
krátké doby změnila hospo
da třikrát nájemce. Letošní
léto je to poprvé, co bez
přerušení pod novým názvem BoogieHouse Restaurant funguje.

Díky iniciativě úřadu jsme se
jako obec zapojili do projektu
podpory domácího kompostování. Dnes už na benických
zahradách
stojí
91
kompostérů, které občané
získali z prostředků OPŽP,
a ve stodole parkuje nový
štěpkovač. Vedle něj stojí
i další nové stroje, které na
hradily starou komunální
techniku: mulčovač, sypač,
multikára a zametací stroj.

A investovali…

Investici do budoucnosti
představuje zadání tří archi
tektonických studií, které řeší
revitalizaci benické návsi, rekonstrukci stodoly a vybudování lesoparku (více na
str. 6).

Stručně ze zasedání Zastupitelstva
22. zasedání se konalo 14. 6. 2018 a 23. zasedání dne 10. 9. 2018
Projednané body programu:
• zastupitelstvo odsouhlasilo hospodaření za rok 2017 a vzalo
na vědomí zprávu inventarizační komise
• zastupitelstvo schválilo úpravu letošního rozpočtu. Zvýšení
na straně příjmů a zároveň i na straně výdajů vždy
o 3.668.100 Kč. Jedná se o dotace na sport a kulturu,
sponzorský dar na Dětský den, dotace pro JSDH a na nákup
zametacího stroje
• zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vybudování
plynové přípojky na pozemku parcely č. 173/14, ve prospěch
pozemků parc. č. 167 a 170/2
• zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku parcely č. 6/1,
k. ú. Benice vlastníkovi sousedních pozemků parcel č. 15 a
16 za cenu dle platné cenové mapy
• zastupitelstvo schválilo Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek výběrového řízení s názvem Zametací vozidlo
pro MČ Praha-Benice
• zastupitelstvo schválilo Připomínky k návrhu Územního
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•

•

•

•

•

plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení
vlivu návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný
rozvoj území
zastupitelstvo stanovilo počet členů Zastupitelstva MČ
Praha-Benice na volební období 2018 – 2022 na
7 zastupitelů
zastupitelstvo souhlasí s vybudováním kanalizační přípojky
na pozemku parc. č. 98/28, ve prospěch pozemku
parc. č. 98/25
zastupitelstvo souhlasí se stavebním záměrem
na rekonstrukci a stavební úpravy rodinného domu
Na koupaliště č.p. 42 na pozemku p. č. 167
zastupitelstvo nesouhlasí s návrhem společnosti Jiho
východní město na pořízení změny Územního plánu HMP
– lokalita A a B, kdy navrhuje změnu z OP (orná půda) na
OB-C (čistě obytné území sloužící pro bydlení, kód využití
území C) na pozemcích o rozloze 108.820 m² a 92.951 m²
zastupitelstvo vyslechlo Informace o činnosti zastupitelstva
od r. 2014

ÚŘAD MČ INFORMUJE .

Našla se obecní studna
V ulici K Pitkovicům jako by ze
země vyrostla kruhová histo
rická studna. Ve skutečnosti
tu byla odjakživa, ale léta
se skrývala pod betonovými
poklopy, které vyčnívaly jen
20 cm nad terén vozovky
a často překážely. Její stáří
sice neznáme, ale stěny má
vyskládané z kamenů,
které museli v minulosti studnaři ručně
poskládat.
Po dokončení oprav
celé ulice v loňském
roce jsme se na ni
zaměřili, chtěli jsme
ji znovu zapojit do
života obce, chtěli
jsme, aby esteticky doplnila rekonstruovanou ulici
a zároveň, aby se jí vrátil
původní smysl.
Nyní je vyčištěná, vybavená
čerpadlem a kohoutem. Část

nad zemí je obložená kameny
a shora je uzavřená kovanou
mříží. Předpokládáme, že ji
v dohledné době opatříme
dřevěnou stříškou a necháme vybudovat elektric

Do Pitkovic? Na kole
nebo na bruslích

Z Benic do Pitkovic vedla
kdysi dávno cesta, která se
ale přestala používat a časem
zcela zarostla.
S myšlenkou na její obnovení přišlo už minulé zastupitelstvo a dohodlo se na
tomto záměru i s Uhříněvsí.
Při bližším pohledu se ale
ukázalo, že než bude možné
vybudovat na místě původní

cesty moderní cyklostezku,
bude nutné vyřešit vlastnické vztahy – tedy získat
souhlasy
jednotlivých
majitelů. Jednání se vlek
la a představa o konečné
podobě stezky se během
času vyvíjela. Původně
plánovaný mlatový povrch
bude nakonec asfaltový,
takže tu budou moci jezdit
i bruslaři na in-linech a stezka navíc bude dořešena
včetně
okolní
zeleně
a laviček. Teď už jsme
jenom krok od cíle! Během
léta proběhlo územní řízení
a v půli srpna bylo vydáno
stavební povolení. Nyní se
může stavby ujmout Odbor technické vybavenosti
Magistrátu, který bude akci
za 15 milionů financovat
a realizovat.

kou přípojku pro čerpadlo.
Dle studnaře je napájená
poměrně silným přítokem,
který je potřeba udržovat
pravidelným
odebíráním
vody. I v letošním suchém létě jsou v ní cca 2 m
vody, takže ji využíváme
pro zalévání nově vysazených stromů a keřů,
popřípadě zametání ulic
nově pořízeným zametacím
strojem.

Nové zastávky
MHD
Z podnětu benických občanů
jsme
začali
prověřovat
možnost zřízení nových zastávek autobusu na jižním okraji
Benic. Autobus by zde pouze
zastavil u chodníku stejně jako
v centru obce. Spojili jsme se
přímo s odpovědnými pracovníky odboru dopravy. Situ
aci jsme projednali přímo na
místě s nimi i s dopravní policistkou. Bohužel zastávka není
možná ani v jednom směru.
Z jedné strany je těsně za
křižovatkou a z druhé za horizontem. Přes zastavený autobus by řidiči neměli dostatečný
výhled. Jediným možným
řešením je vybudování zálivu.
To je ovšem velice finančně
náročné, protože se v tomto
případě jedná již o stavbu,
ke které je třeba zpracovat
projekt a získat stavební povolení.

Najdi pět laviček
Obec je koupila od firmy Kovoart Poděbrady a nainstalovala je po celém benickém katastrálním území.
Už jste si jich všimli? Zde je malá nápověda: 1. Hledejte
u lávky pod Benicemi nedaleko zahrady, kde žijí klokani.
2. Podívejte se na stezce vedoucí do Čestlic až téměř
u elektrického vedení. 3. Rozhlédněte se za Parkem
Holiday, hledejte kopec na cestě do Lipan. 4. Udělejte si
procházku do Kolovrat. 5. Zajděte na hřbitov. Máte to?
Cestou můžete udělat fotografie a poslat emailem na
adresu redakce.
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život v benicích

Dětí jako smetí ...
Sobotní odpoledne 2. června
patřilo na louce za hřištěm
tradičně dětem a oslavám jejich
svátku. Letití organizátoři tvrdí,
že letošní ročník oslavy Dne
dětí patřil k nejvíc navštíveným.
Svou roli sehrálo jak mimořádně
příjemné počasí, tak nabídka
atrakcí, která letos slibovala
několik vychytávek hlavně pro

Začarované
čarodějnice
Čarodějnicím letos
nepřálo počasí, takže
to vypadalo, že ani
neodletí. Díky řadě
protichůdných informací
se nakonec pálení
nezúčastnilo tolik
příznivců jako obvykle,
ale i tak to prý stálo
zato. Vy se alespoň
podívejte, jak vypadala
hranice těsně před
startem.
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kluky (a odvážné holčičky). Nikdo si asi
nechtěl nechat ujít projížďku na policej
ním motocyklu nebo na koni. Hašení
požáru přímo z kabiny hasičského
auta také nezní špatně a člověka napadá, že si možná místní sbor na akci,
kterou tradičně pomáhá organizovat,
vybírá následovníky. Konzervativci
dali přednost klasickým disciplínám –
skákali v pytlích, házeli na terč, běhali
na chůdách a hráli kuželky. V oběhu
byla benická měna, za kterou bylo
možné leccos zajímavého nakoupit.

ÚŘAD
život
MČvINFORMUJE
benicích .

Město velkých umělců

se právě odehrával 7. ročník
gastronomických
slavností
Magdaleny Dobromily Rettigové. Prohlédli jsme si historické jádro města tvořené
Smetanovým náměstím, které
patří k nejdelším ve střední
Evropě. Prošli jsme se ve stínu
podloubí měšťanských domů
a samozřejmě jsme nevynechali ani Mariánský sloup, ani
radniční věž s funkčním orlojem.
Originální umělec, který
v Litomyšli zanechal svou
stopu, je malíř, grafik, řezbář
a spisovatel Josef Váchal.
Ten v letech 1920 – 24
vymaloval interiér domu Josefa Portmana zvaný Portmoneum fantaskními výjevy.

Řeč bude o Litomyšli, kam
se autobus plný benických
cestovatelů vydal 19. května.
Po příjezdu na místo jsme
využili
časovou
rezervu
k procházce historickým centrem a jen krátce nakoukli na
náměstí, kde se připravovaly
gastronomické slavnosti. Ze
všech stánků se linuly úžasné
vůně a všichni se těšili, až si

je odpoledne budou moci
v klidu sami projít.
Pro prohlídku renezančního
zámku jsme zvolili základní okruh, který zahrnoval i návštěvu zachovalého
renezančního divadla. Díky
honosným reprezentačním
sálům a zámeckému divadlu
je památkou zapsanou na

seznamu UNESCO. Zámek
nechal prý z lásky postavit
pro svou manželku Marii
Manrique de Lara y Mendoza
Vratislav z Pernštejna.
Po jeho prohlídce následo
val společný oběd a osobní
volno, které jsme spojili
s prohlídkou náměstí, kde

Odtud jsme pokračovali do
klášterních zahrad, kde je
k vidění bazén s mlhovištěm
a sochami Olbrama Zoubka.
Navštívili
jsme
kostel
Nalezení svatého Kříže i kostel
Povýšení svatého Kříže, který
byl původně součástí augustiniánského kláštera.
Poněkud klidnější atmosféru
nabídla naše poslední zastávka
věnovaná návštěvě domácnosti Smetanových.

Letní hudební podvečery
Nadstandardně teplé a suché počasí jsme si
na počátku léta docela pochvalovali. Dnes o
tom víme své. Nic to ale nemění na tom, že
jeden z posledních benických podvečerů před
prázdninami se odehrál dokonce venku.
Poslední dubnová neděle 28. dubna patřila
v BoggieHouse Restarantu vynikající mladé
zpěvačce Míše Jonzyové, o níž se nám toho
nepodařilo moc zjistit ani na internetu. Sám
kapelník František Prokop se přiznal, že se s
ní v Benicích potkal ten večer poprvé. To ale
nic nemění na faktu, že neznámá zpěvačka před zraky

stoupení jsme situovali ven, kde se hráči zvyklí koncertovat

překvapeného publika vystřihla sebejistě řadu známých

u táborových ohňů cítili jako doma, což bylo z jejich pro-

jazzových skladeb, hospodou zněly šlágry jako - Blue

jevu patrné. Zněla hlavně všem dobře známá klasika, takže

Moon, It Is Spring, Cheek to Cheek, Fly Me to the Moon

se publikum připojilo ke zpěvu. Ve vzduchu už byla cítit

a další.

vůně blížících se prázdnin.

Koncem května jsme změnili žánr a v neděli jsme pozvali

Jarní sezónu pak v neděli 24. června uzavřelo jazzové trio

folkovou kapelu Rubinet ze sousedních Kolovrat. Jejich vy-

ve složení Darja Kuncová, František Prokop a Vít Fiala.
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Sen o Lesoparku

Současné zastupitelstvo si
objednalo zpracování tří
studií: Zatímco první dvě,
které jsme vám představili
v minulých číslech, řešily pro
blematiku revitalizace cen
tra obce, projekt Lesoparku
svým umístěním i významem
překračuje hranice obce.
Cílem této studie je ověřit
potenciál tohoto území a za
jistit podklady pro další
jednání při získávání vhod
ných pozemků a finančních
prostředků pro realizaci.
Území
mezi
Benicemi
a Říčanským potokem je
možné využít k realiza
ci lesoparku a vytvořit
tak ucelené plochy zeleně
přírodního charakteru. Na
dosud zemědělsky využí
vaných pozemcích by byly
provedeny výsadby alejí
a lesních i lučních porostů.
Území lesoparku tak propojí
6

Benice s nivou Říčanského
potoka, kde jsou mokřady
a vodní plochy. Součástí
lesoparku by byla realizace základní cestní sítě
pro zajištění prostupnosti
území a umístění objektů
a vybavení pro aktivity
návštěvníků všech generací.
Nezalesněné luční porosty
jsou plánované k využítí
jako rekreační louky. Pro
stor funguje jako spojovací
můstek mezi Benicemi
a Prknovkou – existujícím
parkem v katastru Kolovrat.

Scénář
lesoparku

Klíčem k úspěšnému řešení
je kvalitní krajinářská
koncepce a kompozice
s vyváženou a přitažlivou
nabídkou
všestranného
využití pro veřejnost. Prostor je řešený jako kombi-

nace lesoparku pohodlného promenádního typu
s parkem aktivním, kde je
přitažlivá nabídka prvků
určených pro krátkodobou relaxaci a rekreaci
veřejnosti. Sportovní aktivity naplňuje univerzální

hřiště s vybavením umístěné
na okraji obce. Uvnitř
lesoparku jsou navržené dva
tréninkové okruhy určené
pro cyklisty, bruslaře nebo
běžkaře. Na nejvyšším místě
parku je navržená rozhledna a v jihozápadním koutu
poblíž obce lesní scéna –
přírodní divadlo s kruhovým
hledištěm. Zbývající plocha lesoparku má různý
charakter – luční, mýtinný
až paloukový, a je protkaná
pavučinou cest a pěšin.
Vstupy do parku by měly
být řešené jako odpočívadla,
každý vchod bude něčím
specifický.
Jižní
vstup
do parku u autobusových
zastávek bude rozšířený
o odpočivnou plochu a vybavený lavičkami a pítkem.
Odtud budou paprskovitě vycházet hlavní cesty lesoparku
doprovázené alejemi. Západní vstup bude koncipován
jako mýtina s navazujícími průhledovými alejemi
a severní vstup bude tvořit
soustava lávek a dřevěných
chodníků přes ramena potoka a přes mokřady. U všech
vstupů budou vysazené solitérní stromy s perspektivou
nárůstu do stromů obřích
rozměrů.

ÚŘAD MČLIDÉ
INFORMUJE
A OKOLÍ .

Návrh zeleně

Návrh hodlá území na počátku
rozdělit na lesy a palouky pomocí přesných geometrických
hranic. Jednotlivé lesíky budou osazené monokulturami,
takže návštěvník se bude pohybovat lesíky různých druhů
dřevin a tím i charakterů, např.
březovým hájem, dubovým
či bukovým lesíkem, nebo
borem. V nižší, vlhčí části
území budou vysazené olšiny,
vrbičky, osiky nebo habřiny.
Hranice časem změknou
a jednotlivé druhy stromů
se začnou přirozeně mísit.
Trvalým prvkem v krajině,
který bude udržován a obnovován, jsou pak tři monokulturní aleje složené z různých
dřevin, jednořadé či víceřadé.
Návrh dále počítá se solitérními stromy nebo malými
skupinami stromů v paloucích
mezi lesíky a se solitérními
velikány v osách alejí, u vstu
pu do lesoparku a na dalších
významných místech krajiny. Vlastní palouky budou
zorány a do povrchové vrstvy
dodána ornice. Po zhutnění
bude vyseta luční travní směs.
Tento povrch bude vyžadovat
údržbu sečením.

Cesty

V lesoparku jsou navržené tři
druhy cest: asfaltové, mlatové cesty a mlatové chodníky. Hlavní procházková

síť v parku sestává z mlatových cest o typické šířce
2-3 m. Tyto cesty v parku
propojují zájmová místa,
kde jsou umístěné přírodní
nebo kulturní atrakti
vity. Cesty jsou lemované
lavičkami a představují
páteřní síť, často jsou trasované alejemi. Asfaltové 4 m široké chodníky
s betonovými obrubníky
jsou uspořádané do dvou
okruhů a slouží primárně
k pohybu na in-line bruslích, na kole k běhu, nebo
v zimě pohybu na běžkách.
Doplněním pochozích tras
je síť lesních pěšin s mlatovým povrchem o šířce
1-1,5 m.

Potoční niva
a tůně

V rámci revitalizace by
došlo k využití obou koryt Říčanského potoka
a k jejich případnému
vzájemnému
propojení
pomocí soustavy drobných napájecích koryt vedených skrz vytipované
hlavní tůně. V prostoru
dnešní potoční nivy by
mělo dojít k vybudování
rozličných,
hloubených,
částečně
průtočných
a
neprůtočných
tůní.
V rámci revitalizačního zásahu by došlo k prořezání
vegetace tak, aby se niva

částečně prosvětlila. Skrz
nivu bude vybudována
naučná stezka s povalovými chodníky.

Vstupní
pavilon

Do lesoparku vede hlavní
vstup po ose od Benic
z křižovatky ulic Květnové
ho povstání a K lipanům. Zde
jsou parkovací zálivy pro
motorizované návštěvníky
i stanice autobusů MHD.
U tohoto vstupu je navržený

servisní pavilon, kde najdou návštěvníci občerstvení,
půjčovnu sportovního vybavení, jednoduché šatny
a zázemí pro dvě přilehlá
hřiště.

Menší prvky

V lesoparku je navrhovaná
ještě řada menších prvků,
například piknikové místo,
čajový domek, meteorolo
gický koutek, dětská hřiště
a polyfunkční objekt šatny.

Termíny přistavení kontejnerů
v II. pololetí 2018
Kontejnery na velkoobjemový odpad
(vždy od 12 do 16 h)
sobota
29. 9.
Na luka
sobota
20. 10.
U Císařské cesty
sobota
3. 11.
Na luka
sobota
17. 11.
Okrasná
Kontejnery na bioodpad (vždy od 13 do 16 h)
sobota
15. 9.
U Císařské cesty
sobota
29. 9.
Okrasná
sobota
6. 10.
U Císařské cesty
sobota
13. 10.
Na luka
sobota
27. 10.
Okrasná
sobota
3. 11.
U Císařské cesty
sobota
17. 11.
Na luka
Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Stanoviště Květnového povstání (před Úřadem MČ)
úterý 16. 10. v době od 15 – 15.20 h
Kontakt na řidiče svozového vozidla: 725 562 312
nebo 725 562 318
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POZVÁNKY

Jiřík v nesnázích

Sobota 13.10. v 15 h, BoogieHouse Restaurant
Všechny velké a malé děti
zveme v sobotu 13. října od 15
hodin do BoogieHouse Restaurantu na pohádku o Zlatovlásce, kterou nám přiveze
loutkové divadlo eMILLIon.
Vzpomínáte si, jak Jiřík tajně
ochutnal tu záhadnou rybu,
kterou chystal pro svého
pána, a najednou rozuměl
všemu, co si zvířata na souši,
ve vodě i v povětří povídala?
A jaké z toho povstaly zázraky a potíže? Přijďte si spolu s námi osvěžit starobylou
pohádku od Karla Jaromíra Erbena.

Benické hudební podvečery
zazní jazzově

Neděle 30.9. a 28.10. v 18 h, BoogieHouse Restaurant
Pozvolna nastupující podzimní nostalgii můžete zahnat
poslechem jazzu. Na podzim opět startují Benické hudební podvečery, tentokrát pod taktovkou kytaristy Františka
Prokopa, který k nám do BoogieHouse Restaurantu zavítá
v neděli 30. září v 18 h spolu se zpěvačkou Darjou Kuncovou a kontrabasistou Václavem Kupkou. Vrátí se k nám pak ve
svátek, poslední říjnovou neděli 28.10. ve stejný čas a na stejné
místo, a to zatím v blíže neurčené sestavě.

Přijďte uctít památku předků

Neděle 28.10. v 16 h, náves
V předvečer oslav Dne vzniku samostatného československého
státu položí zastupitelé věnec k pomníku na návsi, aby tak
uctili památku benických občanů, kteří padli v první a druhé
světové válce.

Podzim ve filmovém klubu

Vždy ve čtvrtek od 19 h, knihovna
Večery se začínají prodlužovat, a to je čas vrátit se do sedaček
našeho improvizovaného klubového kina v místní knihovně.
Spolek BeNice připravil pro podzimní filmovou sezónu několik
slavných filmových lahůdek, které jsou zároveň divácké
i oceňované filmovými odborníky.
27.9.
Život je krásný (1997)
11.10.
Zmizení (2013)
25.10.
Amélie z Montmartru (2001)
8.11.
JFK (1991)
15.11.
Americká krása (1999)
29.11.
Pianista (2002)
13.12.
Whiplash (2014)

Adventní výlet do Regensburgu
Pátek 30.11., celodenní výlet

Společné
sousedské
zájezdy se v Benicích
pomalu
začínají
stávat tradicí: Po úspěšné
návštěvě předvánočního
Norimberku
následuje letos výlet do Řezna
(Regensburg),
jehož
historické centrum je
od roku 2006 zapsáno
na seznamu světového
dědictví UNESCO.
Vstříc starobylému městu
s proslulými adventními
trhy vyrazíme v pátek
30. 11. v 6:30 h. Naším průvodcem bude opět cestovní
agentura ARCES, na programu máme procházku historic
kou částí města, a pak volno na prohlídku adventních trhů.
Při procházce historickým centrem města si prohlédneme
římskou bránu Porta praetoria, Kamenný most, který je
nejstarším dochovaným a dodnes používaným mostem na
sever od Alp, a katedrálu sv. Petra. Nevynecháme Římskou
věž postavenou kolem roku 1200, ani zámek Thurn-Taxisů,
který byl během 19. století přestavěn z původního kláštera
sv. Jimrama na zámecké sídlo. A pak už bude čas navštívit
proslulé adventní trhy, které se konají na čtyřech místech:
Hlavní trh probíhá na náměstí Neupharrplatz, umělecký
a řemeslně zaměřený tzv. Lucreziamarkt se nachází na
náměstí Haidlplatz a Kohlenmarkt. Poslední z trhů je
umístěný na ostrově Spitalgarten za Kamenným mostem.

Mikulášská nadílka

Prosinec 2018, BoogieHouse Restaurant
I letos do Benic zavítá Mikuláš se svým andělsko-čertovským
průvodem. Všechny děti dostanou do schránek pozvánku na
nadílku se zajímavým programem, soutěžemi a písničkami.
Termín upřesníme.

Začátek adventu

Sobota 24.11. v 18 h, náves
Vánoční strom společně rozsvítíme před začátkem adventu
v sobotu 24. listopadu v 18 h. Chybět nebude svařené víno,
cukroví, ani první letošní koledy.

Vánoční koncert

Čtvrtek 27.12. v 18 h, kostel sv. Prokopa v Čestlicích
Komorní pěvecký sbor Coro
d´Oro,
Čestlický
kostel,
čtvrtek 27. prosince, 18 h.
To jsou souřadnice letošní
ho Vánočního koncertu pro
Benice.

Předvánoční posezení

Čtvrtek 22.11. v 17:30 h, BoogieHouse Restaurant
Opět plánujeme každoroční předvánoční posezení s dříve
narozenými benickými obyvateli.
Setkáme se s nimi ve čtvrtek 22. listopadu od 17:30 h v BoogieHouse Restaurantu. K dobré náladě pozveme muzikanty
a přichystáme občerstvení. Všem účastníkům doručíme včas
pozvánky.

Ohňostroj

Pondělí 31.12. ve 21 h, zastávka K Lipanům
I letošní rok zakončíme v Benicích tradičním ohňostrojem.
Nenechte si ho ujít 31. prosince od 21 h u zastávky K Lipanům.
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