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Benické akce........................................................
Přijďte si zasadit strom

o b e c n í

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory nadace partnerství, SFŽP ČR a MŽP
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Miloň Čepelka se narodil 23.9.1936 v Pohoří u Opočna. Po studiích na gymnáziu v
Dobrušce a na Vysoké škole pedagogické v Praze (1954-58, obor český jazyk a literatura)
učil tři roky na základní škole v Novém Kníně. 1961 odešel do
Prahy do Československého rozhlasu jako redaktor a setrval
tam až do září 1969. Od té doby v tzv.svobodném povolání jako
herec v Divadle Járy Cimrmana (od roku 1967 - zakládající člen),
spisovatel, textař a scénárista. První verše otiskl v brněnském
Hostu do domu, pak v Plameni aj. Knížky a knížečky veršů:
Když se dnes nevrátím (Čs.spisovatel, Praha 1964), Pět nocí
k úplňku (Kruh, Hradec Králové 1990), Abeceda lásky (Zvláštní
vydání, Brno 1995), Dvě básně o smrti (Zvláštní vydání, Brno
1997), Bdění ve zvěrokruhu (Zvláštní vydání, Brno 1999) a
snad i Mandel sonetů (Zvláštní vydání, Brno 2003). Kromě toho
scénář filmu Stůj, nebo se netrefím! (spolu s Jiřím Šebánkem) a řada
rozhlasových a televizních her, pohádek, pásem, zábavných a literárních
pořadů, které často i sám uváděl, a písňových textů všech žánrů.
Josef „Pepson“ Snětivý se narodil 26.3.1973 v Táboře, vystudoval
Střední ekonomickou školu a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je
všestranně činný, působí jako učitel angličtiny, hudebník širokého zájmu
– od folklóru přes „normální“ pop a rock až k hardcore. Věnuje se i
literatuře, překládá z angličtiny a je autorem několika vlastních beletristických knih.

3.12. Mikulášská nadílka
26.12. 17:00 Vánoční koncert v kostele sv. Prokopa v Čestlicích
POZOR! Ptačí budky je možno objednat na obecním
úřadě u paní starostky Topičové už jen do konce října!
Důležitá telefonní čísla
☎ detašované pracoviště Městské policie v Uhříněvsi: 267 710 961 (nebo 156)
(policejní dům na Novém náměstí)
☎ místní oddělení policie ČR v Uhříněvsi: 274 868 054 (nebo 158)
☎ poruchy veřejného osvětlení (Eltodo): 800 101 109 (nonstop, volání zdarma)
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• Kdy: 28. 10. ve 14:00
• Kde: za hřbitovem,
na cestě do Kolovrat
• S sebou: lopata či hrábě
• Svojí účastí se zapojíte do
celostátní akce Rekord v sázení
stromů (www.stromzivota.cz)

11. 11. 2011 společenské setkání s těmi, kteří už oslavili šedesátiny,
o zábavu se postará duo Miloň Čepelka a Ing. Pepson Snětivý Večer

ř í j e n

●Ve čtvrtek 22. září. 2011 proběhlo
veřejné zasedání zastupitelstva ve
Společenském centru U sv. Prokopa.
Byly schváleny tyto body jednání: úprava
rozpočtu, kupní smlouva na pozemek č.
p. 39/3 v k. ú. Benice, byla jmenována
inventarizační komise a
byla přednesena Zpráva o
kontrole plnění usnesení z
23. 6. 2011.
●Průběh jednání s Livetou ve věci prodeje parcely č. 165/2: na základě
připomínek zastupitelstva,
Magistrátu a Livety byly
provedeny změny v Kupní smlouvě a v Dohodě
o narovnání tak, aby
odpovídaly dohodě mezi
všemi stranami. Nyní se
čeká na formální dokončení
smlouvy.
●Proběhla pravidelná kontrola hospodaření činnosti
úřadu MČ a opět nebyly shledány žádné
nedostatky
●Na naší MČ došlo k druhé úpravě
rozpočtu. Rozpočet se zvyšuje na straně
příjmů a výdajů o částku 487 100,- Kč. Na
obou stranách rozpočtu se jedná o přijetí
a vyplacení dotace pro naše hasiče, dále
o daň z příjmů a operační program lidské
zdroje (2 pracovníci na úřadu, na které
dostáváme dotaci). Rozpočet po druhé
úpravě je na straně příjmů a výdajů ve
výši 3.401.500,-Kč.
●Dotace od Hl. m. Prahy: zdá se, že nakonec získáme prostředky na opravu autobusové točky- obratiště před úřadem.
Dodavatelem bude Odbor městského
investora Magistrátu, potažmo Zavos,
s.r.o. Po dobu rekonstrukce vozovky
vzniknou občanům komplikace s pohybem v tomto místě, tedy s přístupem do
úřadu, Společenského centra (restau-

race) a krámku. Všechna omezení budou včas oznámena.
Co se týká dalších výdajů, investice se
přesunou na údržbové práce v obci a opravy:
●Kácení a prořez stromů: po skončení
vegetačního období je kvůli akutnímu
nebezpečí pádu stromů
či
poškození
blízkých
nemovitosti
plánováno
kácení kaštanů ve středu
obce a před č,p. 8, dále
poražení břízy v ulici Na
luka a prořez stromů vedle
dětského hřiště.
●Hasiči vyčistí koryto
starého potoka
●Oprava zvoničky: v září
byla dokončena oprava
historické zvoničky z roku
1893. Pohybem zvonku
dochází k podélnému popraskání kamene. Starostka zjistí, zda by nemohla
být zvonička prohlášena
kulturní památkou.
●Oprava hasičské techniky - požární
vozidlo, traktor
●Probíhá drobná oprava budovy Společenského centra a stojanu propagační tabule Staropramenu - hrazeno z pojistky firmy, jejíž řidič sloup poškodil.
●Před Společenským centrem byl odcizen domek pro děti. Proto se zastupitelstvo rozhodlo objednat vrata, kterými by
se celý prostor na noc uzavíral.
●Na vyvážení zeleného odpadu ze
hřbitova byl objednán kontejner na bioodpad. Zároveň byly umístěny koše na
plasty na hřbitově a na zastávce, ten
však byl podpálen a došlo i k poškození
stěny čekárny. Ta je již opravená. Snažíme se, aby čekárna byla�����������������
čistá. Skýtá jedinou možnost úkrytu pro cestující před
nepřízní počasí.
●Opakovaně starostka žádala Správu

Víte, že místní úřad zajišťuje tyto agendy?

Legalizace a vidimace ● Czech Point ● Výpis z Katastru nemovitostí ● Výpis z Obchodního
rejstříku ● Výpis z Živnostenského rejstříku ● Výpis z Rejstříku trestů ● Výpis z bodového
hodnocení řidiče ● Autorizovaná konverze dokumentů

Aktuality........................................................
silnic Středočeského kraje o opravu komunikace k Nupakům. Zdá se, že se
oprava podaří
ještě v rámci
reklamace.
●Bylo natřeno
zábradlí
na
mostě a podél veřejných
schodů.
●Připomínky
k jednacímu
řádu od legislativně právního odboru byly
zapracovány
starostkou.
Průběh jednání zastupitelstva se nemění, jedná se
jen o uvedení
do souladu se stávající legislativou.
●Na veřejně prospěšné práce nastoupili v naší městské části dva pracovníci na
základě schválení dohody s Úřadem
práce. S úklidem veřejného prostranství
obce a dalšími pracemi budou pomáhat
do konce února 2012, jejich plat je hrazen z Evropského fondu Lidské zdroje a
zaměstnanost.
●Došlo k prozatímnímu přemístění
kontejnerů na tříděný odpad z dosavadního nevhodného místa ve středu
obce u úřadu směrem k autobusové
zastávce.
●Byly nainstalovány nové tabule
ulice Na luka a K Lipanům, instalace označení ulice K potoku. Kvůli
nepřehlednému označení jednosměrné
silnice a přikázanému směru jízdy byla
před křižovatkou v ulici Na luka doplněna
další dopravní značka s označením
přikázaného směru jízdy doprava.
●Nový kontejner na textil: v rámci
podpůrného, charitativně-ekologického
projektu Potex společnosti Aquastor byl
i v Benicích speciální sběrný kontejner,
do něhož je možno odevzdat veškeré
oblečení, oděvní doplňky i bytový textil, hračky, spárovanou obuv, záclony,

Kultura v Benicích a okolí........................................................
ubrusy, staré spacáky, kabelky i knihy.
Nevhodné pro sběr jsou koberce, matrace, molitan,
netextilní materiály či silně
znečištěné a
mokré textilie.
Velmi důležité
je vše zabalit (do pytle
nebo igelitové
tašky),
aby
nedošlo k navlhnutí
nebo
znečištění
b ě h e m
převozu. Díky
této
pomoci
může
spol.
Aquastor nadále finančně
i
materiálně
podporovat neziskové organizace jako
např. Pomocné tlapky, dětské tábory a
dům s pečovatelskou službou. V současné době přibylo sdružení HE+PA –
výcvik asistenčních psů pro nevidomé a
handicapované spoluobčany.
●Mobiliář Zastupitelstvo zadá poptávku
na projekt a zhotovení mobiliáře.
●Tenisová škola: zastupitelstvo nesouhlasí s tím, aby projekt tenisové školy
na pozemku p. č. 293/19 v k. ú. Benice
(po levé straně polní cesty od hřbitova
ke Kolovratům) byl realizován na etapy
podle momentálně platného územního
plánu. S investičním záměrem se bude
zastupitelstvo zabývat až po schválení
nového ÚP.
●Zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem
uzavřít komplex ORCO „B“ tak, aby
do něj měli přístup jen vlastníci, kteří by
zároveň ve vytvořeném družstvu sami
zajišťovali údržbu komunikace a zeleně.
●Posunutí závory na Císařské cestě
směrem ke komunikaci U císařské cesty:
jde o zamezení vjezdu vozidel přímo na
pozemek p. č. 40/5 p. Štolce, kde díky
parkování cizích vozidel dochází často
k znečišťování životního prostředí.

Umělecká galerii Parku Holiday: výstava obrazů a grafik předního českého malíře a
grafika Ivana Komárka. Autor je bytostný figuralista s občasnými abstraktními vybočeními,
nechává se inspirovat netradičními materiály, které zpracovává do závěsných, někdy i
prostorových obrazů. Ústřední téma je lidská figura v prostoru, vztah ženy a muže, vzájemné
odvěké jiskření mezi dvěma póly.

Divadlo Bolka Polívky U22 v Uhříněvsi (neuvádíme už vyprodaná představení)
25.10. NÁVŠTEVY U PANA GREENA
autor: Jeff Baron, režie: Vladimír Michálek,
hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek
Legrační, dojímající příběh lásky a
odpouštění
25. 10. v 10.00 STŘAPATÉ POHÁDKY
Z KOUZELNÉ ZAHRÁDKY
pohádkový kabaret, uvidíte tři pohádky Cena
vstupenky pohádkových 60 korun.
31.10. PRO DÁMU NA BALKONĚ
autor a režie: Boleslav Polívka, hrají: Boleslav
Polívka, J. B. Tichý, J. F. Pfeifer a další
Bolek Polívka jako věčný lovec ženských
srdcí ve svém autorském představení.
Komedie plná nezvyklých situací, gagů,
dialogů a rekvizit.
1. 11. ve 20.00 LÁSKA NARUBY (HUDEBNÍ
KOMEDIE)
autor a režie: Jakub Nvota, hudba: Milan
Svoboda, hrají: Jana Paulová, Pavel
Zedníček, Bohumil Klepl, Dalibor Gondík,
Zbyněk Fric a Radka Filásková
Výpravná hudební komedie vypravuje
příběh neúspěšné herečky Viktorie, které se
nedaří v osobním ani profesním životě. Hru
doprovázejí výtečné písničky z dílny našeho
předního jazzmana Milana Svobody.
7. 11. ve 20.00 KOMICI s. r. o.
účinkují: Iva Pazderková, Ruda z Ostravy,
Jakub Žáček a Miloš Knor
Bezprostřední
inteligentní
humor
a
improvizace, často zakončené salvou
smíchu, jsou základními znaky takzvané
stand up comedy.

11. 11. ve 20.00 GARDEROBIÉR / Divadlo
Bolka Polívky
autor: Ronald Harwood, režie: Roman
Polák, hrají: Boleslav Polívka, Milan Lasica,
Emília Vášáryová, Zdena Herfortová, Jitka
Čvančarová
Hlavní postavou je garderobiér Norman, jenž
už šestnáct let oddaně a s láskou, ale i ironií
sobě vlastní pečuje o svého pána.
16. 11. ve 20.00 ŠPATNÁ ŽENSKÁ
autor: Roger O. Hirson, režie: Lucie
Bělohradská, hrají: David Matásek, Ilona
Svobodová
Jak přežít manželství a neunudit se k smrti.
Manželské rošády, hry a úskoky v rafinované
komedii nabízejí herecký koncert plný proměn
a překvapivých zvratů.
23. 11. ve 20.00 NEBE? Divadlo MALÉhRY
námět, scénář a režie: Daniela Zbytovská,
hrají: Barbora Seidlová, Daniela Zbytovská,
Nikola Zbytovská
Velmi milé a úsměvné vyprávění třech žen s
odlišným pohledem na svět
29. 11. ve 20.00 VELKÁ ZEBRA …
autoři: Jean-Jacques Bricaire, Maurice
Lassayques, režie: Petr Palouš, hrají:
Ondřej Vetchý, Jaromír Dulava, Kateřina
Hrachovcová,
Dana
Černá/Kamila
Špráchalová, Martina Hudečková, Otmar
Brancuzský/Zdeněk Vencl
Christian má "nemoc". S každou ženou vydrží
jen chvíli...
Výpravná
hudební
komedie

Čtete rádi?

Zajímá Vás, co se v Benicích děje
a jaké se chystají akce?
Vyplňte svůj email na webových stránkách
www.praha-benice.cz
a budete o všem informováni.

Víte, že v budově úřadu funguje veřejná
knihovna? Můžete si zde vybrat z více než
3500 vystavených titulů. Půjčování je zdarma.
Těšíme se na nové čtenáře!
Otevřeno je každé pondělí 18:30 až 19:30.

