BENICKÝ ZPRAVODAJ – EMIL – BŘEZEN 2010
Vážení spoluobčané,
v kalendáři mám pro tento týden citát, který napsal Walter von der Vogelweide: Čiň,
co je tebe hodné, ne, co si zaslouží druhý.
Prožijte krásné svátky velikonoční
Vaše zastupitelstvo
✔ Opět začali práce na staveništi ORCO „B“. Dodělává se vnější plášť budov a terénní úpravy.
✔ V ulici K Pitkovicům se bude pokládat nová kanalizace, opravila se část kanalizace přes cestu
k dětskému hřišti a po Velikonocích se začne kopat v ulici Květnového povstání.
✔ Přesně před rokem jsme psali, že se zastupitelstvo rozhodlo pro stavbu kulturního stánku z
vlastních prostředků a nechali jsme zpracovat prováděcí dokumentaci. Dnes je hotova základová deska a předpokládá se, že stavba bude rychle pokračovat.
✔ S Technickou správou komunikací jsme řešili stav komunikace Květnového povstání. V současné době se opravují komunikace uvnitř Prahy a na nás se dostane v nejbližší době. Horší
je to s točkou autobusu, která je v naší správě.
✔ Před rokem jsme také získali pozemek za dětským hřištěm, kde i letos budou 30. 4. 2010
členové Sboru dobrovolných hasičů pálit čarodějnice. Všichni jsou srdečně zváni.
✔ S ohledem na termín konání voleb do parlamentu, bylo složité najít vhodný termín na oslavu
Dne dětí. Nakonec jsme zvolili sobotu 22. 5. 2010 opět za dětským hřištěm. Prosíme všechny
rodiče, kteří by byli ochotni pomoci s přípravou a podílet se na organizaci, aby se přihlásili
na úřadě.
✔ Jménem Sdružení Be nice zveme všechny, kteří mají rádi okolní přírodu a chtějí pro ní něco
udělat, aby přišli dne 11. 4. 2010 sázet lípy . Sejdeme se před úřadem a budeme sázet na
turistické cestě k Lipanům. Vezměte si nářadí (lpaty, kolečka apod.), popř. i něco na zub
✔ Ještě jednou žádáme všechny, kteří tak neučinili do konce března, aby urychleně zaplatili poplatky za psa a za hrobové místo.
✔ Nezapomeňte, že legalizace a vidimace (ověřování) provádí i náš úřad. Můžete přijít i mimo
úřední dny. Když zavoláte na tel. 267710933, budeme na vás připraveny.
✔ Prosíme všechny občany, aby uklízeli listí a jehličí, které spadá z jejich stromů na veřejnou
komunikaci. Děkujeme.
✔ Připomínáme. 10. 4. 2010 bude v ulici Na luka od 9 do 12 hod. přistaven kontejner na bioodpad. Pokud se kontejner naplní, přivezou další. Tento kontejner je určen pouze na bioodpad.
23. 4. 2010 bude přistaven v Okrasné ulici kontejner na velkoobjemový odpad.
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