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Starostka města: Útroby věže přinesly překvapení z minulosti
Pozornosti mnohých občanů neuniklo
lešení na věži budovy městského úřadu. Věž
bude kompletně opravena a osazeny ciferníky ze všech světových stran… ovšem práce
na opravě přinesla také překvapení v podobě písemných zpráv a mincí z minulosti,
uložených v útrobách věže. Dokumenty, či
spíše jejich torza, jsou nyní uloženy v archivu. Více se o nálezu dočtete uvnitř čísla.
Oprava chodníku v ul. Nádražní vstupuje do druhé fáze, bohužel jsme opět zaznamenali nevábný rys české povahy, někdo
ukradl obě lavičky, které zde byly umístěny
na zkoušku (ty další budou muset být ukotveny napevno). Stejní kazisvěti zaúřadovali
opět na Ploučnické vyhlídce, která vydržela
opravená dva dny. V den, kdy píši svůj úvodník, je vyhlídka opětovně opravena, tak uvidíme. Škoda, že už nelze používat pro zloděje a vandaly středověké tresty, škodili by
jen dvakrát.
V květnu se uskutečnila čtyři mezinárodní setkání. Výměnný pobyt dětí pro 30
českých a německých kluků a holek, výtvarný kurz seniorů, jehož výsledky budete moci
vidět na výstavě na Horním zámku v rámci
Benešovského slunovratu - zahájení výstavy
bude 21. 6. ve 14 hodin. Dvakrát se setkali
dobrovolní hasiči, kteří uspořádali soutěž
pro nejmladší generaci a společné cvičení
v Heidenau. Bližší informace a fotografie
přinášíme uvnitř novin.
Na závěrečné konferenci k cyklostezce
Ploučnice jsme upozorňovali na nevhodně
provedený povrch, zvláště v našem kopcovitém terénu. Poslední přívalový déšť jen potvrdil naše obavy. Problémy hlásí i veleňská
část cyklostezky. Připomínky je možné adresovat p. Hajšmanovi na Krajský úřad, Odbor
regionálního rozvoje:

Foto: Z. Henig
(475657560, hajsman.p@kr-ustecky.cz).
V červnu nás čeká především Benešovský slunovrat, jehož program je na poslední
straně novin. Se začátkem prázdnin je spojeno budování altánu na dětském hřišti, výstavba víceúčelového hřiště u základní školy, práce na druhé etapě rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní. V červnu bude také
opravena část chodníku v ul. Českolipské
a bude dokončdn nový povrch ulice
Valkeřická. Na podpis smlouvy o poskytnutí
dotace na zateplení školy stále čekáme,
informacemi ze SFŽP jsme ujišťováni, že je
vše na dobré cestě (bohužel ta cesta trvá
neskutečně dlouho).
Máme za sebou volby do Evropského
parlamentu. Jak dopadly v našem městě, se
dočtete uvnitř čísla. Nezbývá než věřit, že se

nám podaří svižnější čerpání Evropských
dotací, i když můj osobní názor je, že si většinu problémů způsobujeme sami neskutečnou byrokracií a složitými postupy, díky
kterým se prodlužují lhůty, a my potom
nejsme schopni dodržet časový rámec čerpání. Naše zateplení školy je jedním z příkladů. Za 5 měsíců nás čekají volby senátní
a komunální. V příštím čísle novin přineseme podrobné informace pro ty, kteří chtějí
kandidovat do zastupitelstva města.
Červen je začátkem léta, končí škola, začínají prázdniny. Přeji všem mnoho zdraví,
pohody a příjemných setkání nejen
na městských slavnostech.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

STRANA 2
BLAHOPŘÁNÍ

Výsledky voleb do Evropského parlamentu za naše město

Blahopřání k 60. výročí svatby
Manželé Jan a Věra Cuchý dne 5. 6. 2014
oslaví 60 let společné cesty životem. Mnoho
dalších spokojených společných let Vám
přejí dcery Jana s Milanem a Věra s Rosťou,
vnoučata Jiří s Janou, Lenka s Lubošem, Lucie s Tomášem a Jan s Alenou, a pravnoučata Péťa, Lucinka a Ondrášek

VZPOMÍNKY
Kdo v životě ztratil
to nejdražší, ví kolik
bolesti a smutku
v srdci zůstává.
Dne 2. 6. 2014 tomu
bude 25 let, co nás
navždy opustila naše
drahá manželka,
maminka a babička
Helena Kopčanová.
Kdo ji měl rád, vzpomíná s námi.
Manžel Jaroslav, dcery Jana,
Eva a Helena.
Dne 7.6.2014 si připomeneme první
smutné výročí, co
nás navždy opustil
náš tatínek,
dědeček, pan
Jindřich Havelka.
Stále vzpomínají
děti, vnoučata a
pravnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
rodina Havelková a Musilová

Cyklisté mají na stezce k dispozici odpočinkové místo
Cyklostezka č. 15 Ploučnice ve svém
projektu s výjimkou osmnácti informačních
tabulí neměla zahrnuto ani jedno odpočinkové místo. Benešov nad Ploučnicí je v podstatě jediným místem na celé trase, kde
vzniklo soukromé odpočinkové místo s "Občerstvení U lesa", kde je pro uživatele cyklostezky i WC. Krátce před oficiálním uvedením do provozu, Služby města umístily
u informační tabule o lese (ve směru na Malou Veleň) lavice se stolem a odpadkový koš.
Město připravuje vybudování dalšího odpočinkového místa na katastru našeho města.
Podle informace Kraje ze závěrečné
konference ze dne 16.5.2014 v Ústí nad
Labem k cyklostezkám č. 2 a 15, se bude
druhoetapově řešit problematické místo na

cyklostezce č. 15 mezi Březinami a Soutěskami, kde je prozatím vyvedena trasa na
silnici II/262. Proto zástupci za Benešov nad
Ploučnicí již navrhli, aby se v rámci druhé
etapy do projektu zahrnula změna povrchu
částí, kde je tzv. "kalený štěrk" a to na živičný
povrch. Cílem tohoto návrhu je umožnění
využívání stezky pro více způsobů sportu a
také radikální snížení nákladů na údržbu
stávajícího stavu, na který jednotlivé obce
na trase nemají potřebné finanční prostředky (pravidelné ruční zametání pro úklid a
rozhrnutí štěrku, minimálně dvakrát ročně
posypání štěrkem a zaválcování). Je sice
pravdou, že po dobu pěti let bude celá stezka v majetku Kraje, ale údržba je na jednotlivých obcích.
Ota Dračka - zastupitel

Dne 14. 6. 2014 by
oslavil 80. narozeniny náš manžel, tatínek a dědeček pan
František Kolesa.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Manželka a synové
s rodinou.
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
Tel.: 412 589 811 / Fax: 412 589 812

Foto: Ota Dračka

STRANA 3

Mezinárodní projekty pokračovaly i v květnu
Ve dnech 5. - 8. května 2014 se v Benešově nad Ploučnicí v rámci projektu BILDUNG/VZDĚLÁVÁNÍ uskutečnil výměnný pobyt s žáky Pestalozzi Gymnázia z Heidenau. Tématem tohoto pobytu byly složky záchranného integrovaného systému. Celkem 15 českých a 15 německých žáků se tak mohlo zúčastnit prohlídky technického
zázemí záchranného integrovaného systému v Děčíně, hasičského cvičení a přednášky první pomoci.
Našimi spolupracujícími partnery byli Integrovaný záchranný systém z Děčína,
dobrovolní hasiči z Benešova nad Ploučnicí a Český červený kříž.
Celá akce se samozřejmě neobešla bez zábavy součástí byla např. návštěva plavecké haly v Děčíně nebo maskování při přednášce o první pomoci. Na konci pobytu
žáci museli splnit test, který byl zaměřený na získané informace o daném tématu,
které žáci získávali postupně během pobytu. Všichni žáci v testu uspěli a byli odměněni
sladkostmi, tričkem a odznaky na památku. Všichni společně jsme byli ubytovaní
v Hotelu U Kaple. Celá akce proběhla ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.
Projekt Vzdělávání/Bildung je realizován za finanční podpory EU program Cíl3,
Euroregion Elbe Labe.
Mgr. E. Skálová

10. května se v Benešově nad Ploučnicí sešli benešovští dobrovolní hasiči se svými
kolegy z Heidenau. Setkání bylo koncipováno jako soutěž dospělých a dětí s cílem získat
nejmladší generaci do řad dobrovolných
hasičů. Sotěžní dopoledne bylo náročné,
všechny skupiny se utkaly v klasických disciplínách požárního sportu. Odpoledne
pak strávli účastníci setkání prohlídkou
historické hasičské techniky. 24. května naši hasiči navštívili kolegy v Heidenau, kde se
odehrálo společné cvičení.
V květnu se sešli čeští a němečtí senioři
k výtvarnému tvoření. Tématem byla figurální tvorba prostřednictvím tzv. tekuté látky - paverpolu. Společně strávené tři dny byly plné tvůrčího zápalu. Sešla se prima
parta lidí, kteří rádi poznávají nové věci. V prostředí výtvarné dílny benešovské školy
tak postupně vznikaly sošky, tvořené nejdříve z drátěného pletiva, na které byly
postupně aplikované pruhy látky, namáčené v paverpolu. Každý frekventant si sám
vytvořil hlavu a ruce sošky pomocí sádrových obvazů. Všechna výtvarná dílka budou k vidění na benešovském zámku, kde
budou vystavena v rámci oslav Benešovského slunovratu.

RADA MĚSTA
RaM schválila:
- smlouvu o dílo „Povrch víceúčelového
sportovního hřiště, mezi objednatelem Město Benešov nad Ploučnicí a zhotovitelem Calypso Group s. r. o., Brožíkova 550,
53009 Pardubice. Smluvní cena díla je 483
714,44 Kč vč. DPH. (5)
- záměr prodeje pozemku p.p.č. 51/2 o
výměře 78 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(zahrada).(5)
- záměr prodeje pozemku p.p.č. 847/1 o
výměře 168 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (zahrada). (5)
- záměr prodeje pozemku p.p.č. 778/1 o
výměře 13 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(zastavěná plocha a nádvoří).(5)
- záměr pronájmu pozemku p.p.č.
1230/4 část o výměře 4 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí - (ostatní plocha) na dobu
určitou, a to od 1.5.2014 do 30.10.2014 za
cenu 20,-- Kč/m2/měsíc, za účelem umístění květin před obchodem.(5)
- aktualizaci odpisového plánu, který
plně nahrazuje odpisový plán č. 7/2011
schválený dne 16. 11. 2011 pod č.usn.
492/11. (5)
- odpisový plán na rok 2014. (5)
- záměr pronájmu nebytového prostoru v
suterénu objektu čp. 409, Sokolský vrch,
Benešov nad Ploučnicí jedná se o místnost
o výměře 8,85 m2. (5)
- zadávací dokumentaci, včetně konceptu smlouvy o dílo, k veřejné zakázce „Víceúčelové hřiště ZŠ Opletalova, Benešov nad
Ploučnicí“. (5)
- přijetí sponzorského daru na podporu
kulturní činnosti ve městě, dárce Obchodní
a cateringová společnost, p. D.E. Benešov
nad Ploučnicí, darovaná částka 5000 Kč. (5)
- pronájem pozemku p.p.č. 1230/4, část
o výměře 8 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(ostatní plocha) na dobu určitou, a to od
9.5.2014 do 31.8.2014 za cenu 20,-Kč/m2/měsíc, za účelem zřízení předzahrádky před restauraci TIP SPORT. (5)
- uzavření nájemní smlouvy mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a R.B., Benešov nad Ploučnicí na pronájem pozemku
p.p.č. 1230/4 část o výměře 8 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (5)
- pronájem pozemku p.p.č. 1230/4 část o
výměře 26,46 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (ostatní plocha) na dobu určitou,
a to od 9.5.2014 do 31.8.2014 za cenu 20,-Kč/m2/měsíc, za účelem zřízení předzahrádky před Hotelem Jelen. (5)
- uzavření nájemní smlouvy mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a J.B, Benešov nad Ploučnicí na pronájem pozemku
p.p.č. 1230/4 část o výměře 26,46 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (5)
Pokračování na str. 4...

STRANA 4
RADA MĚSTA
Rada města schválila:
- účtování cen za pronájem veřejného
prostranství (režie Služeb města, p.o. Benešov nad Ploučnicí Benešovský slunovrat)
ve výši 300 Kč za malý stánek a 500 Kč za
velký stánek/den. Ostatní ustanovení us.č.
260/11 zůstávají v platnosti. (5)
- prodloužení nájemní smlouvy p. S.H.,
Benešov nad Ploučnicí na dobu určitou, a to
od 1.6.2014 do 31.5.2015. (5)
- pronájem nebytového prostoru v suterénu objektu čp. 409, Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí o výměře 8,85 m2.
Nájemce B.H. Benešov nad Ploučnicí, cena
nájemného 2.779,- Kč/rok. (5)
- pronájem pozemku p.p.č. 510 část o
výměře 25 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(ostatní plocha) na dobu neurčitou. Pozemek bude využíván jako zahrada. Cena za
pronájem činí 5,-- Kč/m2/rok. (5)
- uzavření nájemní smlouvy mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a P. a P. M.,
Ústí nad Labem na pronájem pozemku
p.p.č. 510 část o výměře 25 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)
- vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí pro stavebníka
MO.REAL s.r.o., Zelenečská 778/1a, Praha k
prodloužení vodovodního řadu a přípojce
vodovodu na pozemek p.p.č. 78/5 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. Prodloužený řád
bude napojen na stávající potrubí na pozemku p.p.č. 85/6, který je ve vlastnictví
města a bude končit proplachovací a
odběrovou soupravou. Po dokončení prací
bude pozemek uveden do původního stavu.
(5)
- vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí pro stavebníky
L.P. a K. P. Děčín 2 k uložení kanalizačního
potrubí do pozemku p.p.č.. 731 a 730/2 v
k.ú. Ovesná. Potrubí bude sloužit k odvodu
vyčištěné vody z ČOV. Souhlasné stanovisko
je podmíněno uložením potrubí před provedením nového asfaltového povrchu.(5)
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na pozemky p.p.č.
731 a p.p.č. 730/2 v k.ú. Ovesná. Předmětem smlouvy bude uložení kanalizačního
potrubí, které bude sloužit k odvodu vyčištěné vody z ČOV u domu. (5)
- RaM schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a společností
Severočeská vodárenská společnost, a.s., se
sídlem Teplice, Přítkovská 1689. Předmětem smlouvy je rekonstrukce vodovodu na
Sokolském vrchu, stavba: „DC002 012
Benešov n/P, Sokolský vrch, Pod Vyhlídkou
rekonstrukce vodovodu“ na služebném pozemku p.p.č. 614/1 a p.p.č. 1260/1 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (5)
Pokračování na str. 5...

Jaký bude letošní Benešovský slunovrat?
Další ročník městských slavností pomalu klepe na dveře a tak nám dovolte nastínit,
jaké novinky nebo změny vás oproti předešlým ročníkům čekají.
Přestože k oficiálnímu zahájení slavností dojde v sobotu 21. června, už pátek 20. 6.
nabídne několik lahůdek. Už v 16 hodin
rozezní terasu městského kina k poslechu
i tanci pan Šturma. Pozvolna bude možné
dotančit až k oblíbené „stand up comedy
show“ Na Stojáka, kterou i letos pořádá
Rodinné centrum Medvídek. Představení
začíná ve 20 hodin, bude trvat přibližně dvě
hodiny a po něm bude následovat Oldies
párty. V předsálí kina bude po celou dobu
slavností možné shlédnout výstavu výtvarného a keramického kroužku Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí s názvem „I takové
může být slunce“. Na zajímavý program
bude v pátek od 18 hodin lákat také salónek
Hotelu Jelen, kde proběhne již tradiční Kravatování pod taktovkou Lucie a Jerryho
Karchňákových.
Sobotní program odstartuje v jedenáct hodin na náměstí. O zahájení Benešovského slunovratu se postará místostarosta Karel Vrbický spolu
s benešovskými mažoretkami, které návštěvníky slunovratu dovedou ve slavnostním
průvodu do letního kina, kde bude program
pokračovat koncertem pěveckého souboru
Klubíčko, vystoupením mažoretek, dětí
z pohybového kroužku ZŠ a Tanečního klubu
Respect. Ve 14.30 se představí bubenická
skupina Die Trommlergruppe z Heidenau
a po ní bude následovat zábavná show Zpíváme a tančíme s Míšou, která nadchne
všechny děti. V 16.30 přijde na řadu hudební produkce z dílny Jana Valíka - Sklad by
Walda. Z dalších hudebních zážitků je možné jmenovat skupiny Variola (Františkov
nad Ploučnicí), Kohout plaší smrt (Liberec)
a The Spankers (Praha) - bližší info o skupinách na str. 15. Po koncertu poslední skupiny čeká příchozí after párty spojená s UV
show. Vnitřní prostory městského kina budou v sobotu patřit soutěži Benešovské
štrůdlování. Máte-li chuť ukázat, jaký pečete štrůdl, zapamatujte si, že příjem soutěžních vzorků bude probíhat od 9 do 12 hodin,
odpoledne proběhne výstava výrobků
a v 19 hodin pak v letním kině také vyhlášení
výsledků soutěže.
Naprostou novinkou letošních oslav bude Trial show Martina Šimůnka, která bude
od 13 hodin probíhat na náměstí. Martin
Šimůnek je jeden z nejúspěšnějších reprezentantů ČR v biketrialu, novém odvětví
extrémního sportu, jehož podstatou je
na kole překonat co nejlépe jakoukoliv překážku. Je trojnásobným držitelem titulu

mistr světa a mnoha dalších titulů v tomto
oboru. Návštěvníky slunovratu potěší hned
několika exhibicemi. Vystoupí nejen s bike
show na kolech, ale také s moto trial show
a předvede také exhibici na jednokolkách.
Nebudou chybět soutěže pro hosty slavností o ceny. Celá trial show potrvá až do 18. hodiny.
Po ní přijde na řadu již tradiční Performance Birsd s hudebním doprovodem skupiny Astrophytum.
Na Horním zámku bude ve 14 hodin zahájena výstava figurální tvorby z poverpolu.
Zámecká zahrada bude od 11 hodin
patřit dětem. Zabaví je nejen chovatelé,
jízda na koních, ukázky sokolnictví, historické hry pro děti a také Rodinné centrum
Medvídek. Atrakce pro děti budou k dispozici i na parkovišti pod zámeckou zahradou.
Exkluzivně se v sobotu otevře návštěvníkům slunovratu místní kostel, kde bude
probíhat exkurze varhan a další
program.
Dalším místem, kde bude v
sobotu živo, bude koupaliště.
Od 16 do 19 hodin zde bude
možné nejen protáhnout svá
těla, ale také podpořit charitativní akci Zumba maratón
pro Jeníčka.
Příznivci hasičského sportu, ať si rozhodně nenechají ujít tradiční soutěž
s názvem Memoriál Ing. E. Vrbického, která
začne v 10 hodin na hřišti u školy. Další
sobotní sportovní klání proběhne od 18
hodin v restauraci Dřevák, kde změří své síly
všichni, kdo holdují šipkaření.
Dvě z akcí Benešovského slunovratu
proběhnou s předstihem již o týden dříve.
V sobotu 14. června to bude Tenisový turnaj
O pohár starostky města a také Fotbalový
turnaj.
Pořadatelé slavností doufají, že se podařilo sestavit program, ve kterém si každý
najde to své a všichni budou spokojeni.
Benešovský slunovrat podpořil svou dotací
Ústecký kraj.
(ah)

STRANA 5

Věž městského úřadu vydala poselství z minulosti
Jak jste se již dočetli v úvodníku
starostky města, oprava věže na budově
městského úřadu přinesla nečekaný objev. Poselství z minulosti uschované
v několika schránkách. Nalezeno v nich
bylo hned několik dokumentů. Ten nejstarší pocházel z 19 století, ale bohužel
se na něm podepsal zub času, takže byl
již značně poškozen a téměř nečitelný.
Dokument, podepsaný dne 4. 9. 1939,
vyjmenovává řemeslníky, kteří se podíleli na opravě kopule, jejího povrchu
a hromosvodu. Jsou to zedníci (Maurer), pomocný dělník (Hilfsarbeiter),
tesaři (Zimmermann), klempíři
(Klempfnermeister) a jejich vedoucí
(Polier). Všichni pocházeli z okolních
obcí Niederebersdorf (Dolní Habartice),
Grossbocken (Velká Bukovina), Habendorf (Ovesná), Hochdobern (Dobrná),
Blankersdorf (Blankartice), Bensen (Benešov). Pod seznamem dělníků je napsáno: Bože ochraňuj nás před zlými
časy. Uvnitř je text nazvaný Vzpomínka
na údržbářské práce při obnově věže při
kompletní opravě radnice ze dne 1. září
1939. Jako zvláště důležitou událost
tohoto dne označují projev velkého
vůdce v říšském sněmu, kde mluví o obsazení Polska a o své snaze zachovat mír
v Evropě. Vůdce řekl, že Versailský mír

není pro Němce důležitý a svolává všechen německý lid, aby plnil svoji svatou
povinnost a vyzývá aby chránil svoji
vlast. Dělníci provádějící obnovu věže si
přejí, aby tento den byl stejně důležitý
jako červen 1914.
V nalezených schránkách byly přiloženy i české a německé mince z období
od roku 1840 do roku 1939. Celý nález
byl pečlivě uložen v archivu města.
Radnice se rozhodla, že i ona předá
prostřednictvím věže odkaz budoucím
generacím. Do schránky, kterou do věže
umístí po dokončení oprav, umístí dokumenty mapující současný stav města,
seznam zastupitelů a přiloží i Benešovské noviny.
(ah)

Foto: Z. Henig

Nová poradna pomáhá lidem ve finanční tísni
Nová poradna pro lidi ve finanční tísni či
s hrozbou exekuce pomáhá na Děčínsku.
Kromě Děčína je otevřena v Rumburku a
chystá se Benešov nad Ploučnicí nebo Česká
Kamenice."Lidem na Děčínsku pomáhám
dlouhodobě a otevření poradny je další
možností, jak se pokusit o zmírnění sociálních problémů v regionu," říká senátor
Jaroslav Sykáček. "Služby poradny jsou
bezplatné. Lidé ve finanční tísni získají radu,
jak řešit dluhy a vztahy k věřitelům. Občané
se rovněž dozví, jak podat návrh na povolení
oddlužení k soudu či k již probíhajícímu řízení.”
Podle Jaroslava Sykáčka poznatky také

UPOZORNĚNÍ
Svoz pytlů s tříděnými odpady
Připomínáme občanům, že svoz pytlů s
tříděnými odpady probíhá každé sudé úterý. Pytle jsou k vyzvednutí na podatelně
městského úřadu a na svozové trase by
měly být připraveny v daný den do 8. hodiny
ranní. Je třeba dodržovat správné třídění
odpadu. Nesprávně naplněné pytle svozová
firma bohužel nemůže zpracovat.

využije v senátorské práci. "Kontakt s lidmi a
jejich kažodenními problémy je pro mě důležitý. Informace, které získám, využiji
k podnětům pro zpracování potřebných legislativních změn. S kolegy ze sociální
demokracie v parlamentu průběžně
problematiku projednáváme a hledáme
řešení."
Kromě Děčína je poradna i v Rumburku
a chystá se otevření i dalších poraden v regionu (Varnsdorf, Benešov nad Ploučnicí,
Česká Kamenice). "Obdobné problémy jako
na Šluknovsku mají lidé i v Děčíně a jeho
okolí,“ dodává senátor Jaroslav Sykáček.
(red)

UZAVŘENÍ MŠ - LÉTO 2012
Od pondělí 14. července 2014
do pátku 22. srpna 2014.
Provoz bude opět zahájen v pondělí
25. srpna 2014.

RADA MĚSTA
- uzavření nájemní smlouvy mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a K.Š. Benešov nad Ploučnicí, na pronájem pozemku
p.p.č. 1230/4 část o výměře 4 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (5)
- vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí k oddělení pozemku st.p.č. 85 o výměře 334 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí a k zápisu stavby na
oddělený pozemek ve vlastnictví města
st.p.č. 85/2 o výměře 55 m2 (zastavěná
plocha) v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)
- převod částky 700 000 Kč z rezervního
fondu ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o.
do investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov nad
Ploučnicí, p.o. (5)
- použití finančních prostředků ve výši
200 000 Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ
Benešov nad Ploučnicí, p.o. na rekonstrukci
elektroinstalace v tělocvičně budovy školy
NOVA, Opletalova 699, Benešov nad
Ploučnicí. (5)
- rozpočtové opatření č. 3. (5)
- smlouvu o dílo na realizaci stavební akce „Zahradní altán na p.p.č. 102/1, k.ú.
Benešov nad Ploučnicí“ s firmou Stavební
firma Bardzák, s.r.o., Nerudova 107,
Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001 za
smluvní cenu 133.472,- Kč včetně DPH. (5)
- smlouvu o dílo na realizaci stavební akce „Víceúčelové hřiště - ZŠ Opletalova,
Benešov nad Ploučnicí“ s firmou MAJJKUPEC s.r.o., Veselé 235, IČ: 64051668 za
smluvní cenu 333 161,75 Kč včetně DPH.
(5)
- příspěvek 100 Kč (z RaM) pro ZŠ a MŠ
Markvartice na zajištění výchovně vzdělávací akce pro žáka této školy s trvalým bydlištěm v Benešově nad Ploučnicí. (5)
- příspěvek ve výši 2000 Kč (z RaM) na uspořádání střeleckého turnaje ve výši 2000
Kč, žadatelé vedoucí kroužku Ing. Tojmar, p.
Scháněl. (5)
- příspěvek ve výši 5000 Kč (z RaM) pro
ČSCH, ZO Benešov nad Ploučnicí na činnost
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí na akce
roku 2014 uvedené v příloze. ZO ČSCH zastoupena předsedou p. Luďkem Smejkalem. (5)
- pořádání jednodenní výstavy drobného
zvířectva v rámci Benešovského slunovratu
2014 (21.6.2014) - pořadatel ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí, IČ 71223576. (5)
- změnu užívání osobního automobilu
Škoda Fabia RZ 2U4 0990 ze služebního
vozidla MěP na vozidlo referentské pod kap.
Správa. (5)
- příspěvek pro MSK Benešov nad Ploučnicí (odd. kopané) ve výši 3000 Kč (z RaM)
na uspořádání sportovního dne (14.6.2014
- turnaj fotbalových družstev). (5)
Pokračování na str. 6...

STRANA 6
RADA MĚSTA

“Ukliďme Česko” si řekly i děti v Benešově nad Ploučnicí

RaM neschválila:
- příspěvek na pobyt v lesích Kokořínska
pod názvem Mělnicko, Klubu Radost, Prostějov, asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí.
- příspěvek 5000 Kč pro Lužický motoráček, KŽC Doprava s.r.o., Praha.
- příspěvek na sportovní vybavení střeleckého kroužku ve výši 20 000 Kč.
RaM bere na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru.
- informaci o přípravě sezóny na koupališti 2014.
- nabídku k osázení náměstí květinami.
- došlé žádosti o dotaci.
- rozbor hospodaření města za první
čtvrtletí 2014.
- informaci o přípravách na Benešovský
slunovrat 2014.
- informaci Ing. Chupové (SFŽP) o financování akce „Zateplení ZŠ Benešov nad
Ploučnicí“.

Foto: Ota Dračka

RaM revokuje:
- část usnesení č. 260/11 výše ceny za
pronájem veřejného prostranství (náměstí
v době městských slavností).
- usnesení č. 4/11 ze dne 5.1.2011.
RaM nedoporučuje ZaM:
- schválit bezúplatný převod pozemku
p.p.č. 775/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú.
Ovesná (ostatní plocha) za náklady spojené
s převodem. Pozemek není pro město
využitelný.
RaM doporučuje ZaM:
- schválit koupi pozemku p.p.č. 543/1 o
výměře 2945 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (ostatní plocha) za cenu 235 600,-Kč.
- uzavření smlouvy o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a panem J.Š, bytem Bílina.
- schválit prodej pozemku p.p.č. 453/7 o
výměře 89 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(ostatní plocha) za cenu 13 794,-- Kč.
- schválit smlouvu o převodu nemovitosti
mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a
manželi K. a M. B. bytem Benešov nad
Ploučnicí na prodej pozemku p.p.č. 453/7 v
k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
- schválit prodej pozemku p.p.č. 809 o
výměře 103 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ostatní plocha) za cenu 10 389,-- Kč.
- schválit smlouvu o převodu nemovitosti
mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a
P.Z. a M.J., oba bytem Benešov nad Ploučnicí na prodej pozemku p.p.č. 809 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí.
Pokračování na str. 7...

Celostátní akce "Ukliďme Česko" proběhla v sobotu 17. května 2014. V Benešově
nad Ploučnicí se jednalo o první zapojení
a průběh se rozdělil do tří dnů. V pátek se
velice aktivně zapojil celý první stupeň ZŠ,
kde děti uklidily celé okolí školy včetně parku. V sobotu i přes velikou nepřízeň počasí
se daly potkat dvojice, které měly na rukou
rukavice a nesly plastové pytle na odpad.
V neděli bylo počasí trochu moudřejší a opět v oblasti cyklostezky a u vodopádu se
našli lidé, kterým není lhostejné, v jakém
prostředí se nacházejí. Většina lidí, které
jsem v terénu potkal se oficiálně do akce
nepřihlásila. Proto se nedá určit množství

sebraného odpadu. Ale i tak z našeho okolí
toho zmizelo znatelné množství toho, co
zejména patří do tříděného odpadu. Zaregistrováno bylo dvanáct plných pytlů.
Služby města s úklidem také v předstihu pomohly. Všem oficiálně i neoficiálně zúčastněným bych chtěl jménem organizátorů velice poděkovat. Těším se, že příští rok se
opět uvidíme na dalším ročníku akce
"Ukliďme Česko". Stačí se u mne přihlásit,
abychom mohli pro všechny připravit
v předstihu všechno potřebné.
Ota Dračka
zastupitel
a strážce přírody CHKO České středohoří

Chybějící turistické značky doplněny! Turisté se neztratí
V sobotu dne 31.5.2014 proběhlo
značkařem KČT v dolní části ulice Sokolský
vrch doznačení chybějících turistických
značek, čímž by měly odpadnout problémy
v orientaci, kam jít. Žlutá turistická značka
vede kolem tělocvičny, tedy turisté jsou
vedeni skrz bránu na lesní pěšinu, kde není
tak strmý výstup k Ploučnické vyhlídce, jak
bylo v minulosti. Modrá turistická značka,
která vede k rozhledně Kohout, u tělocvičny
prochází dále ulicí Sokolský vrch ve směru

na Františkov nad Ploučnicí. Současně
proběhlo zaměření a zakreslení do mapy
umístění nové turistické trasy z Benešova
nad Ploučnicí po pravém břehu Ploučnice
do Františkova nad Ploučnicí. Tato trasa
bude mít zelenou barvu. Pro praktické
vyznačení zelené trasy se čeká již jen na
formální souhlas ze strany Správy CHKO
České středohoří.
Ota Dračka - zastupitel

STRANA 7

SDH Benešov n. Pl.: Měsíc květen očima naší jednotky

Během měsíce května vyjela naše jednotka ke dvěma mimořádným událostem.
V sobotu 24. 5. v 18.13 hod. to bylo
s technikou CAS25 1+3 a DA12 1+2 a OAVW
1+3 k čerpání vody a odstranění mimořádných stavů do BN sídliště, kde došlo vlivem přívalového deště k vylití Ovesenského
potoka. Dále dne v neděli 25. 5. v 9.21 hod.
s technikou CAS25 1+3 a OAVW 1+2 k technické pomoci do obce Valkeřice a to k odstranění provozních kapalin, které unikly
v délce cca 400 metrů. Během zpáteční
cesty na základnu byla jednotce nahlášena
další mimořádná událost a to opět únik provozních kapalin na vozovku v Heřmanově.
Jednalo se o úsek dlouhý přibližně 500 metrů a i zde jednotka uklidila kapaliny pomocí
sorbentu.
Měsíc květen byl spíše věnován výcviku
a prevenci, neboť pokračovala dvě společná
setkání naší jednotky s kolegy z Heidenau

financovaná z fondu EU. Dne 12. 5. proběhlo setkání na naší straně a bylo věnované nejmladším členům sboru se zaměřením
na prevenci a základní znalosti malých hasičů. Dne 24. 5. se jednotka vydala do partnerského Heidenau, kde proběhlo cvičení
zaměřené na práci ve výškách a nad volnou
hloubkou. Toto cvičení bylo z hlediska
částečných znalostí členů naší jednotky
velmi obtížné a nemusel se ho účastnit každý, ale i přes obtížnost ho větší část našich
členů absolvovala, což je potěšující.
Dále během měsíce května probíhal
také nácvik našeho soutěžního družstva na
blížící se sezonu a to v požárním útoku. Zároveň bylo opět odpracováno několik hodin
na údržbě techniky a zázemí naší jednotky.
Dne 31. 5. se naše jednotka zúčastnila
Dětského dne ve Františkově n/Pl., kde provedla ukázku zásahu u požáru a zorganizovala různé soutěže pro děti. (fb)

PRÁCE VE MĚSTĚ

Foto: M. Vrabec
Obnova Nádražní ulice pokračuje (snímek vlevo). Osazeny jsou nové lampy, zábradlí
a vysazeno bylo celkem 16 lip. Práce budou nyní zaměřeny na opravy další části chodníku.
Ulice Valkeřická (snímek vpravo) se během měsíce května dočkala nového asfaltového povrchu. V uplynulém měsíci jsme na území našeho města opět zaznamenali přívalové deště.
Byly naměřeny nadlimitní úhrny srážek. V sobotu 24. května napršelo za pouhých 15 minut
21 mm. Na Sídlišti tak byla nutná přítomnost benešovských dobrovolných hasičů, kteří
čerpali vodu ze sklepů a zároveň čistili propustek u firmy Narva. Připomínáme občanům, že
průběh podobných událostí lze sledovat prostřednictvím digitálního povodňového plánu.
Na internetové stránky této služby se lidé dostanou prostřednitvím městského webu. (ah)

RADA MĚSTA
RaM doporučuje ZaM:
- schválit prodej pozemku p.p.č. 51/2 o
výměře 78 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
(zahrada) za cenu 7 389,-- Kč.
- schválit smlouvu o převodu nemovitosti
mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a
O.K., bytem Benešov nad Ploučnicí na
prodej pozemku p.p.č. 51/2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí (zahrada).
- schválit prodej pozemku st.p.č. 778/2 o
výměře 13 m2 v k.ú. Benešov n. Pl. (zastavěná plocha a nádvoří) za cenu 2 189,-- Kč.
- schválit smlouvu o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad Ploučnicí a
I. M., bytem Benešov nad Ploučnicí a F.M.,
bytem Benešov nad Ploučnicí na prodej pozemku st.p.č. 778/2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (zastavěná plocha a nádvoří).
- schválit prodej pozemku p.p.č. 847/1 o
výměře 168 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (zahrada) za cenu 15 389,-- Kč.
- schválit smlouvu o převodu nemovitosti
(přídatné spoluvlastnictví) mezi městem
Benešovem n. Pl. a M.K. bytem Benešov n.
Pl., E.M. bytem Benešov n. Pl., V. M.,
Benešov n. Pl., R.P. bytem Benešov n. Pl. a
P.P., bytem Benešov n. Pl. na prodej
pozemku p.p.č. 847/1 v k.ú. Benešov n. Pl.
(zahrada).
- schválit rozpočtové opatření, kterým se
převádí částka 430 000 Kč z kapitoly víceúčelové hřiště u školy do kapitoly odboru
VŽP - rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní a
výspravy komunikací.
- schválit rozpočtové opatření, kterým se
navyšuje rozpočet města o částku 505 000
Kč, z odvodu z investičního fondu ZŠ a MŠ
Benešov n. Pl., p. o. do rozpočtu města.
- schválit dofinancování akce Víceúčelové hřiště u školy částkou 400 tis. Kč z
odvodu investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov
nad Ploučnicí, p. o. do rozpočtu města.
- schválit investiční akci vybudování odstavné plochy na pozemcích sousedících s
areálem školy, která bude financovaná z
odvodu investičního fondu ZŠ a MŠ Benešov
nad Ploučnicí, p. o. do rozpočtu města ve
výši 105 000 Kč.
- schválit čerpání částky 250 tis. Kč určené na opravy majetku v rozpočtu odboru
Správy majetku. Částka bude použita na
koupi pozemku č. 543/1. V případě naplnění
příjmové části nad rámec schváleného
rozpočtu, zejména v oblasti určení daní, bude provedena rozpočtová změna a prostředky z příjmové části budou alokovány
zpět do kapitoly Správa majetku.
- schválit Darovací smlouvu - dar Ústeckého kraje pro benešovské dobrovolné hasiče. Předmětem daru jsou zásahové obleky
TIGER Plus v hodnotě 80 404,50 Kč a hadice
C52 zásahová s koncovkou v hodnotě 11
514,40 Kč.
Pokračování na str. 8...

STRANA 8
RADA MĚSTA

Na kroužku letos vyrostlo devět mladých rybářů a rybářek

RaM ukládá:
- řediteli p.o. Služby města doplnit dodatkem smlouvu o nájmu nebytových prostor
na hřišti o účel nájmu.
- řediteli SLM bezodkladně zajistit úpravu
biodiverzity na Sídlišti.
- ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o.
odvod částky 505 000 z investičního fondu
ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí do rozpočtu
města. Finanční prostředky budou použity
na spolufinancování akce Víceúčelové
hřiště, ve výši 400 000 Kč a vybudování
odstavné plochy na pozemcích sousedících
s areálem školy ve výši 105 000 Kč.
RaM rozhodla:
- o vítězi výběrového řízení na stavební
akci „Zahradní altán na p.p.č. 102/1, k.ú.
Benešov nad Ploučnicí“, kterým je Stavební
firma Bardzák, s.r.o.., Nerudova 107,
Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001, za
nabídkovou cenu 133.472,- Kč včetně DPH.
- o vítězi výběrového řízení na stavební
akci „Víceúčelové hřiště - ZŠ Opletalova,
Benešov nad Ploučnicí“, kterým je firma
MAJJ-KUPEC s.r.o., Veselé 235, IČ:
64051668.
RaM pověřuje:
- Ing. Šohaje a zástupce firmy Děčínský
stavební podnik k osobní účasti na SFŽP ve
věci akce „ Zateplení ZŠ Benešov nad
Ploučnicí.

BENEŠOVSKÁ MAŽORETKA
Miniděti
1. Novoborské minimažoretky
2. Rytmic Česká Lípa
3. Miniberušky Benešov nad Ploučnicí
Kadetky
1. Mini Sluníčko Most
2. Berušky Benešov nad Ploučnicí
3. Miniladies DDM Boletice
4. Skittles Děčín
Juniorky
1. Sluníčko Most
2. TŠ Duha Česká Lípa
3. Angels DDM Boletice
4. Hvězdičky DDM Boletice
5. Ladybirds Benešov nad Ploučnicí
Seniorky
1. Ladybirds Benešov nad Ploučnicí a
Oldies Benešov nad Ploučnicí
2. Foxíci Benešov nad Ploučnicí
Putovní pohár:
Oldies Benešov nad Ploučnicí za
choreografii „Ha, Ivan!“
Pokračování na str. 9...

Rybářskými závody, předáním povolenek a tradičním pasováním na rybáře skončila v sobotu 24. května činnost rybářského
kroužku, který již jednadvacet let v Benešově nad Ploučnicí vede Jaroslav Zelený.
Kroužek v letošním roce navštěvovalo devět
dětí nejen z Benešova, ale i okolních obcí.
„Letošní děti byly moc šikovné, naučily se
spoustu zajímavého a všechny došly do úspěšného konce. Nyní už vědí, jak zní rybářský řád, naučily se poznávat druhy ryb,
správně připravit rybářskou výstroj, jak
chytat a mnoho dalšího,“ vyjmenoval Zelený. Závěrečné závody se uskutečnily jako už
tradičně na rybníčku za Benarem v Českolipské ulici. Chytalo se od osmi do deseti hodin na plavanou a míry jednotlivých úlovků
se sčítaly. „Zasoutěžit si přišly i děti, které
kroužkem prošly už z minulosti nebo ty,
které se na kroužek teprve chystají,“ doplnil

vedoucí kroužku. Nejlepším rybářem se stal
Martin Jano, který dokázal nachytat 18 ryb a
získal tak 403 bodů. Hned za ním skončil Jan
Hejna se 12 rybami a 271 body. Třetí místo
pak ukořistil Přemek Inger, kterému se podařilo nachytat 10 ryb a získat tak 251 bodů.
Celkově děti ulovily 80 kusů ryb.
Po vyhodnocení závodů proběhlo slavnostní pasování na rybáře, předání diplomů
a povolenek. „Už dnes tedy mohou malí rybáři vyrazit někam na ryby, povolenka jim
platí v rámci celého severočeského kraje,“
podotknul Zelený a doplnil, že by rád touto
cestou poděkoval všem, kteří se na výchově
rybářské mládeže v Benešově podílejí, ať už
jde o finanční, materiální či brigádnickou
pomoc. Poděkování patří i panu Bříškovi
s jeho kolegyní, kteří na závodech moc
hezky hráli.
(ah)

V kině se soutěžilo o titul Benešovská mažoretka 2014
V sobotu 17. května patřilo benešovské
městské kino sportu, který si získává na stále větší oblibě. Své umění zde ukázaly mažoretky z Ústeckého i Libereckého kraje.
Do letošního klání se přihlásilo celkem
14 týmů a 15 sólistek. O zahájení soutěže se
postarala starostka města Mgr. Dagmar
Tesarčíková, která zároveň na konci soutěže
předala putovní pohár za nejlepší choreografii. „Jelikož letos žádná choreografie nevynikala takovým způsobem, aby jí byl jednoznačně udělen putovní pohár, rozhodla
porota o udělení poháru Oldies týmu, jehož
vystoupení se setkalo s velkým ohlasem
publika,“ uvedla kulturní referentka Pavla
Klomfarová. Oldies tým složený z benešovských maminek a jednoho tatínka ztvárnil známou pohádku Mrazík. O choreografii

se postarala Jiřina Růžičková.
(ah)

Tým Oldies
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ROZHOVOR: S hůlkou pro mažoretky se seznámila až v 17 letech
Benešov nad Ploučnicí má za sebou
další ročník soutěže Benešovská mažoretka a my jsme se rozhodli vyzpovídat osobu,
která při organizaci tohoto sportovního
klání odvedla velký kus práce a která se aktivně podílí na vedení mládeže nejen v našem městě. Dovolte nám blíže představit
pětadvacetiletou Jiřinu Růžičkovou, která
poprvé vzala do ruky hůlku pro mažoretky
až v sedmnácti letech a přivedla ji k tomu
úplná náhoda.
Jako dítě jsem neměla možnost navštěvovat žádný takto zaměřený kroužek, protože ani v Děčíně ani
v Benešově nad Ploučnicí tehdy žádný soubor neexistoval. Nejblíže se „mažoretkovalo“ v České Lípě,
o čemž jsem však v té
době neměla ani zdání. Setkání to bylo zcela náhodné, avšak
pravděpodobně osudové, neboť spolu
příští rok oslavíme 10. výročí.
Jak se tedy stalo, že jste začala pochodovat
s hůlkou?
Jako gymnazistka jsem se zúčastnila akce pořádané děčínským DDM. Zaujala je má
průbojnost a nabídli mi možnost vést u nich
kroužek pro malé novináře. O rok později
jim scházela vedoucí pro nejmenší mažoretky. Bylo mi nabídnuto jeho vedení a já jsem
se učila za pochodu správně pochodovat
a pracovat s hůlkou - sama z brožurky a
videí na internetu.
Kdy jste začala s trénováním dětí?
Děti jsem začala trénovat v roce 2005.
Nebyl to tehdy jediný kroužek, který jsem
měla na starosti, ale nakonec se z něj stala
má priorita. Už jako dítě základní školou
povinné jsem věděla, že chci svou profesní
dráhu směřovat do školství a kroužky v domě dětí a mládeže byly skvělá příležitost.
Kdyby mi před deseti lety někdo řekl, že budu trénovat mažoretky, jak dlouho a v jakém
počtu považovala bych ho oprávněně
za pomateného .
Už jen trénujete nebo také sama aktivně
mažoretkujete?
U mě byl postup nestandardně zcela
opačný až po několika letech mě okolnosti
donutily obléct kostým a napochodovat
před publikum - jednou jsem zaskakovala
v nejstarší formaci, loni jsem s děvčaty zahajovala Slunovrat. A letos jsme s benešovskými rodiči nacvičili na Benešovskou mažoretku seniorské vystoupení a z naší sranda

akce se stala zcela seriózní záležitost, se kterou jsme vyhráli zlaté medaile a putovní
pohár.
Kolik dětí už prošlo vašima rukama?
Jelikož jsem v některých letech vedla
paralelně soubory ve třech městech (Děčín,
Benešov, Česká Kamenice), bylo jich za ty
roky již poměrně hodně. Důležitý však není
počet, ale výdrž. Je až neuvěřitelné, že mám
ve skupině stále holčiny, které byly u mých

BENEŠOVSKÁ MAŽORETKA
Sóla:
kadetky:
1. Ema Brabencová / 2. Tereza Tomášková
3. Denisa Tejkalová /4. Anna Weberová
5. Adéla Řehánková
Juniorky:
1. Lucie Kyralová / 2. Jiřina Kroulová
3. Eliška Sladomelová /4. Barbora Mašková
Seniorky:
1. Michaela Krejcárková /2. Daniela Bertlová

3. Tereza Žáková /4. Karolína Stanková

Zábavná chemie, fyzika
a přírodověda v mateřské škole

naprostých začátků - jak v roce 2005 v Děčíně, tak v roce 2007 v Benešově.
Kdy nejdříve mohou naši čtenáři vidět benešovské mažoretky při vystoupení?
Nejmladší Miniberušky se představí 5.
června v kulturním domě v České Kamenici,
další skupiny jedou 6. června soutěžit
do Duchcova. V Benešově nás 15. června
čeká rozlučková akce v kině, která je pojatá
nejen jako vystoupení formací, ale také jako
soutěžní přehlídka v kategorii sólo a duo
děvčata předvedou choreografie, které si
samy tvoří. A samozřejmě tradiční Slunovrat - slavnostní zahajovací průvod náměstím a vystoupení v letním kině.
Kdy chystáte nábor nových členů?
Nové zájemkyně budeme nabírat v první polovině září. Zcela určitě se ve městě
a ve škole objeví náborové letáčky. Hlásit se
budou moci především nejmladší holčičky
(ročníky 2009 2007), do starších kategorií
budeme pouze doplňovat jednotlivá děvčata, protože jsou v tuto chvíli plně obsazené.
Co pro vás tento sport znamená?
Znamená pro mě skvělou partu dětí a
velké množství zážitků a zkušeností, které
mnohdy tento sport daleko přesahují.
Co vás baví kromě mažoretek?
Jsem vášnivý knihomol, milovnice kina
a divadla, zapálená cestovatelka a chovatelka rozmanité zvěře.
Děkuji za rozhovor!
(ah)

Ve čtvrtek 29. 5. 2014 byli předškoláci
z mateřské školy na 2. stupni Základní školy
v Benešově n. Pl. v učebně fyziky a chemie.
Mgr. Jiří Špička se proměnil v čaroděje Harryho Pottera. Pro děti připravil několik jednoduchých chemických pokusů, aby se malí
objevitelé a badatelé spojili se světem vědy.
Děti tak získávaly povědomí o tom, že věda
představuje způsob myšlení, kultury, způsob utváření si skutečného obrazu světa. Je
to jeden z možných způsobů, jak odhalit to,
co se zdá být nepochopitelné a tajemné.
Předškolák dobře vstřebává nové informace a v souladu s tím, jsme my povinni rozvíjet jeho zvědavost a představivost. Děti
prožily zajímavé i zábavné dopoledne a za to
děkujeme Mgr. Jiřímu Špičkovi.
učitelky z mateřské školy
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Mezinárodní den dětí v MŠ
V pátek 30. 5. jsme v naší mateřské
škole slavili s dětmi jejich velký svátek. Celý
týden pršelo a tak jsme se všichni strachovali, že náš den nevyjde dle plánovaných
představ. Nakonec počasí dalo dětem krásný dárek a sluníčko se na nás občas usmálo
a my jsme se radovali, že katastrofické prognózy o tom, že soutěže proběhnou na třídách jen v úzkém komorním kruhu, se nenaplnily.
Opět, jako každý rok, si pro nás žáci
9. ročníku Základní školy připravili osm soutěžních disciplín, které důmyslně rozprostřeli po celé rozlehlé ploše naší školní zahrady. Ostřílení protagonisté ve skvělých maskách provedli děti ve svižném secvičeném
tempu všemi stanovišti s variabilními úkoly.
Slavnostní den jsme zakončili na třídách
sladkou tečkou. Po obědě si děti pochutnávaly na zmrzlině a domů si odnesly plný kornout dobrot.
Celý den proběhl jako nádherný koncert. Je nám líto, že pro protagonisty, kteří
ho pořádali pro naše děti, byl vlastně derniérou. Děkujeme za jejich letitou profesionální spolupráci a tleskáme. Přejeme jim,
aby novou kapitolu, kterou otevřou
po prázdninách ve své knize života, správně
nalistovali, a aby nepřeskakovali důležité
řádky. Zkrátka, aby jim osud nadělil jen
samé příjemné zajímavé čtení s napínavými
zápletkami, jejichž zdoláváním se vytrénují
k rutinnímu překonávání těch obtížnějších,
které v životě čekají každého.
Děkujeme sbormistryni tohoto skvěle
secvičeného orchestru, paní učitelce Haně
Franclové, za bravurní výkon jejich svěřenců
pod její taktovkou. Děkujeme za vzornou
a příjemnou spolupráci. Radujeme se z milé
tradice a doufáme v další a další reprízy.
Za celý kolektiv mateřské školy přeji
všem žákům a jejich učitelům krásné prázdniny.
Iva Novotná

Informace a fotografie
z činnosti školy můžete sledovat
na www.zsbnpl.cz.

Poděkování z benešovské mateřské školy
Školní rok se ve svižném tempu přesunul do cílové rovinky. Před námi je finiš,
který má na závěrečném úseku této dráhy
spousty překvapivých met např. v podobě
školních výletů a rozloučení s předškoláky.
Celý peleton naší mateřské školy se k závěrečné cílové pásce blíží s plným nasazením a snahou neztratit nic ze svých vybojovaných kreditů. Vyhrát touží každý, ale bojujeme společně a radujeme se všichni z úspěchů jednotlivců.
Děkujeme všem rodičům, kteří své favority vždy přijdou podpořit a povzbudit potleskem při jejich dojezdu do určitých cílových etap.
Velice si vážíme sponzorských darů
a dárků, kterými svým dětem zpříjemňujete
cestu za poznáváním světa. Děkujeme tímto
všem rodičům a hlavně panu Vostrému

za dar, který děti v létě rády využijí. Poděkování patří též cukrárně Pusinka a Tomášovi
a Monice z Koloniálu za sladké dárečky pro
všechny děti k MDD.
Všichni se těšíme na prázdniny - na odpočinek. Konec školního roku s sebou nenese jen radost z volna, ale i smutek z loučení.
Každý rok se uzavře jedna z kapitol života
předškoláka. Velice si přeji, aby v každém
z nich zůstal nesmazatelný otisk nás kantorů, aby se naplnila slova Roberta Fulghuma, který řekl: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“
Milí rodiče, za celý kolektiv mateřské
školy, vám děkuji za vaši přízeň a přeji krásné prázdniny.
Iva Novotná
učitelka MŠ

Není malých medailí. Mateřská škola zazářila na olympiádě

Mateřská škola se v květnu opět zúčastnila olympiády mateřských škol v Děčíně. Družstvo jelo ve složení: L. Hubená, M. Linzmayerová, E. Valoušková, P. Mališ a R. Mališ. Soupeřilo
114 dětí. A naši malí borci se předvedli v plné parádě. Lenka Hubená získala v dívkách 1. místo za skok do dálky a 2. místo za hod. Velkým překvapením bylo 1. místo v družstvech, které
mělo nejvyrovnanější výkony (z 20 družstev). Získali jsme pohár a putovní pohár, který nás
zavazuje příští rok k účasti. Všem sportovcům gratulujeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů a především trvalý zájem o sport.
Za MŠ Alena Matajová

Letem světem z květnového dění na benešovské základní škole
V průběhu května se žáci školy zúčastnili řady výchovně vzdělávacích akcí přímo
ve škole nebo na různých exkurzích a akcích.
Konec dubna a začátek května patřil
preventivním přednáškám Městské policie
Děčín. Jejich cílem bylo předat žákům potřebné informace o trestné činnosti, jejích
formách a následcích i nabídnout praktické
rady a doporučení, jak se v případě, že se
stanou svědkem či obětí trestného činu,
zachovat. Mladší žáky seznámit s krizovými

situacemi, které mohou nastat, a co mohou
v takových situacích udělat.
Začátkem května proběhl výměnný
pobyt našich a německých žáků, pořádaný
v rámci projektu Vzdělávání/Bildung (EEL0300-CZ-1), projekt je realizován za finanční
podpory EU program Cíl3, Euroregion Elbe
Labe. Tématem letošního projektu byla práce složek záchranného integrovaného systému.
Všichni žáci 8. a 9. tříd absolvovali

školení v poskytování první pomoci, které
jim zprostředkoval Oblastní spolek Českého
červeného kříže. V rámci přípravy na volbu
povolání se žáci obou osmých tříd zúčastnili
přednášky v Informačním a poradenském
středisku Úřadu práce Děčín. Pracovnice IPS
je informovaly o možnostech přípravy
na budoucí povolání, žáci měli možnost si
vybrat materiály k povoláním, o kterých
v budoucnu uvažují.
Pokračování na str. 11...
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Letem světem z květnového dění na benešovské základní škole
Pokračování ze str. 10...
Pro některé třídy připravili jejich třídní
učitelé vzdělávací exkurze, které prakticky
doplňují výuku. Žáci obou pátých tříd byli
v rámci přírodovědy a vlastivědy v planetáriu v Teplicích, praktickou prvouku si na výukových programech v děčínské zoo vyzkoušeli žáci 1. B a 1. C - téma domácí zvířata, pro
děti z 3. A to bylo téma rekordmani ve světě
zvířat. Žáci I. A byli na exkurzi v muzeu v České Lípě. Plavecký výcvik v děčínském Aquaparku absolvovali žáci I. speciální třídy.
Všichni žáci 2. B se svou třídní učitelkou
Mgr. J. Soorovou nacvičili divadelní představení O smutné princezně. Děti si samy připravily kulisy, naučily se celý text a představení zahrály pro své spolužáky a zejména na
dvou představeních pro své rodiče ukázaly,
co samy zvládnou. Na představení pozvali
druháci také děti z naší mateřské školy,
kterým se představení také moc líbilo.
Všichni účinkující dostali za předvedený
výkon od třídní učitelky herecké osvědčení
a sladkosti.
Někteří naši žáci (1. B a 1. C, 3. A a obě
páté třídy) se v pátek 16. května zapojili
do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“
a vyzbrojeni pytli uklidili okolí naší školy.
Ve středu 21. května 2014 se na Bílé škole a ve speciální třídě konaly tvořivé dílny.
Dílničky dětem zprostředkovala firma BADGE z Kralup nad Vltavou. Děti z přípravného
ročníku a také děti z 1.B, 1.C, 2.A, 2.B a 3.A
malovaly fixami na textil a trojbokými voskovkami na bavlněné tašky. Do tvořivých dílen se zapojili také žáci z obou speciálních
tříd, kteří si pomocí plackovacího stroje vyrobili vlastní placku, která se pomocí spínacího špendlíku dá přidělat na tričko nebo

školní batoh. Dětem se tašky i placky velice
povedly, netradiční tvoření je bavilo.
Nejmladší reprezentanti školy, vybraní
fotbalisté z 1. - 3. tříd, sbírali 14. května
2014 v Markvarticích zkušenosti v okresní m
kole fotbalového turnaje 17. ročníku McDonald 's Cup. Jako již tradičně měla naše
škola reprezentanty v okresním kole soutěže Hlídek malých zdravotníků, kterou pořádá Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Děčíně. Letošní soutěže, která probíhala v Jiřetíně pod Jedlovou, se z naší školy
zúčastnila dvě družstva složená z žáků 8. A,
8. B a 9. A. Družstvo ve složení Kristýna
Pendlová, Pavla Kohoutová, Jirka Donát,
Jakub Kindl a David Šredl si vybojovali krásné třetí místo. Gratulujeme. Děti ze školní
družiny se zúčastnily olympiády školních
družin v Děčíně. Většina žáků se zapojila
do Olympijského víceboje v rámci kampaně
„Česko sportuje“a 81,16 % z nich splnilo
všechny jeho disciplíny. Do víceboje bylo
zapojeno 541 škol z celé republiky.
Žáci 4. a 8. ročníků naší školy byli vybráni
do vzorku škol, na kterých bylo ve druhé
polovině května provedeno výběrové šetření ověření výsledků žáků prostřednictvím
inspekčního systému elektronického testování. Žáci 4. ročníků vyplňovali elektronický
test ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět,
který v sobě zahrnoval témata z prvouky,
vlastivědy a přírodovědy. Žáci 8. ročníků
ověřovali svou jazykovou gramotnost z cizího jazyka - anglického jazyka a přírodovědnou gramotnost. Cílem testování je poskytnout informaci o výsledcích vzdělávání.
Konečné výsledky budou známé po skončení testování v průběhu června 2014.
Závěrečný květnový školní den byl

věnován oslavě Dne dětí. Na Bílé škole se
uskutečnil den plný her a soutěží, který pro
děti připravil projektový tým studentů
Evropské obchodní akademie Děčín v čele
s Karolínou Mrázkovou, naší bývalou žákyní.
Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali
žáci 5. A. Hudební doprovod Dne dětí zajistil
pan J. Bříško se svou zpěvačkou. Žáci 9. třídy
zorganizovali oslavu Dne dětí pro své mladší
kamarády v mateřské školce. Pro chlapce
z II. stupně se uskutečnil fotbalový turnaj,
který také spolu se školou organizoval projektový tým Evropské obchodní akademie
v čele s naším bývalým žákem Jirkou Medunou.
Základní škola ve spolupráci s městem
Benešov nad Ploučnicí připravila projekt
"Keramická dílna na základní škole", kterým
chce rozšířit nabídku výtvarného vzdělávání
žáků II. stupně o keramiku a grafiku. Projekt
je řešen ve spolupráci s Místní akční skupinou Labské skály, jejímž prostřednictvím
bylo zažádáno o podporu z Programu rozvoje venkova, OSA IV. Leader, v rámci 10.
výzvy MAS. Projekt byl škole schválen.
Do nového školního roku tak bude do učebny výtvarné výchovy v budově NOVA pořízena keramická pec a grafický lis.
Mgr. M. Šmídová

Z přednášky městské policie

Nové knihy v benešovské městské knihovně. Více osobně v knihovně...
Pro ženy
Sorensen Jessica - Ella a Michael navždy
Ella a Michael se dokázali poprat s životní
tragédií i se zlomeným srdcem. Teď je dělí
tisíce kilometrů a vztah na dálku vystavuje
jejich lásku těžké zkoušce. Ella se vrátila do
školy, Michael je na turné se svou kapelou.
Když byli spolu, nic nebylo nemožné. Ale
teď je všechno jinak. A když do jejich života
zasáhne další tragédie, bude muset jeden z
nich udělat rozhodnutí, které by je mohlo
odloučit navždy...
Deveraux Jude - Pravá láska
V nové trilogii Nevěsty z Nantuckenu autorka představuje další postavy ze známé rodiny Montgomeryů a Teggertů. Alix Madsenová právě dokončuje studium architektury, když jí Adelaide Kingsleyová ve své závěti
odkáže, že může po jeden rok využívat o-

kouzlující nantucké sídlo z devatenáctého
století. Ve starobylém domě se však dějí divné věci.
Robertsová Nora - Dům na útesu
Eliho a Ambru svedl osud dohromady, oba
mají za sebou složitou minulost a teď našli
útočiště v domě jeho babičky. Pomalu si
jeden druhému otvírají bolavá srdce. Jenže
život v podivném domě, obestřeném legendou o pokladu, začne být nebezpečný.
Napětí
Robb, J.D. - Smrtící hrátky
V přepychové rezidenci leží na posteli boháč
Thomas Anders. To by nebylo nic divného,
kdyby nebyl nahý, přivázaný a mrtvý. Byla to
nehoda? Vymkly se z rukou svérázné erotické aktivity? Vyšetřovatelka Eva Dallasová
však od začátku cítí, že tady něco nehraje.

Sandford, John - Nutná oběť
vražda, skandál, politická špionáž a extrémně nebezpečná žena. Vyšetřovatel Lucas
Davenport bude mít štěstí, vyvázne-li z tohoto případu živ.
Česká detektivka
Ptáčková, Jindřiška - Dva kroky od stínu
Kdo a proč zabil mladou úspěšnou právničku pouhé dva týdny před svatbou? A byla to
náhoda nebo promyšlená, chladnokrevná
vražda? Na otázky dlouho nenachází odpověď ani profesionální tým, ani někdejší elitní
kriminalista Viktor Eret. Výsledek vyšetřování je však šokující.
UPOZORNĚNÍ: V době letních prázdnin
(červenec, srpen) bude knihovna otevřena: pondělí a středa od 12.00 do 17.00 h.
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Kousek štěstí pro Afriku Příležitost i pro nezaměstnané z Benešova nad Ploučnicí

BS-Aktiv opět po roce uspořádá charitativní akci na podporu Afriky. Akce se bude
konat dne 16. srpna 2014 v klubovně na Sokolském vrchu. Již tradičně na ni přijede herečka Květa Fialová, která se na akci vždycky
moc těší.
Letos bychom rádi tuto akci zpestřili
o vzácnou návštěvu herce a zpěváka pana
Karla Fialy se svou ženou V. Vlkvou. Vzhledem k tomu, že letos slaví 50 let od uvedení
filmu Limonádový Joe, budeme mít tak příležitost dozvědět se něco více, o natáčení
tohoto filmu i o tom, co vlastně je Kola Loka.
K této příležitosti máme připravené i nějaké
drobnosti do dobročinné aukce.
Bližší informace o akci podá p. Šumová
na tel. 724 293 072/SMS a také budou
na plakátech. Všechny srdečně zveme a budeme se těšit na setkání. Rezervace na akci
je nutná!
Za BS-Aktiv Lída Šumová

BENEŠOVSKÉ ŠTRŮDLOVÁNÍ
Na slunovrat 2014 připravil BS-Aktiv
spolu s městem a cukrárnou Pusinka opět
soutěž Benešovskou mňamku aneb Benešovské štrůdlování. Jedná se o soutěž všech
druhů štrůdlů a závinů v různých podobách.
Jablečné, makové, ořechové, slané, tříbarevné, špenátové prostě fantazii se meze
nekladou.
Do soutěže se může zapojit každý, kdo
rád peče a to ženy i muži. Odborná porota,
která bude maximálně 15 členná, vybere 3
nejlepší výrobky, které budou odměněny.
Budeme rádi, když se do této soutěže přihlásí co nejvíce kuchařů a kuchařek z Benešova, ale i okolí.
Výherci obdrží krásné ceny. Každý se
může těšit na láhev sektu Bohemia a dárkové balíčky a taky odměníme 4. místo krásným bramborovým dortem!
Za BS-Aktiv Lída Šumová

Představte si, že vám někdo nabídne, že
vás zadarmo naučí vše, co potřebujete proto, abyste si udělali drobnou živnost, zpracuje s vámi podnikatelský plán tak, aby byl
reálný, zaplatí vám živnostenský list, pomůže vám najít ještě případnou rekvalifikaci, pokud se chcete pustit do něčeho, co
jste dosud nedělali (tu vám také zaplatí,
a proplatí vám ještě cestovné, když budete
dojíždět do jiného města), zorganizuje pro
vás besedy s podnikateli, kteří začínali tak
jako vy a dnes jsou úspěšní, aby jste se s nimi mohli bavit o jejich zkušenostech, poskytne vám kancelářské zázemí po dobu, než
si najdete vlastní prostory, půjčí vám notebook a nechá vás připojit se na internet
(pochopitelně vše opět zdarma) a ještě vám
je k dispozici v dalším roce jakoukoliv potřebou a konzultací včetně těch odborných
(daně, legislativa, atd.).
Zdá se vám to jako výmysl? Když si spočítáme náklady na jednoho člověka (čistě
jen na jeho vzdělávání a dokumenty, bez režie a nákladů někoho, kdo se mu věnuje),
můžeme se dostat k částce až 50.000,- Kč.
To jsou prostředky, které na ulici nenajdete,

a přesto jsou tu skutečně pro vás.
Slunečnici, o.s. se totiž podařilo získat
dotace z Evropského sociálního fondu
na projekt Trojí efekt, který toto vše nabízí
a poskytuje lidem ve věku 50 let a výše a lidem s jakýmkoliv zdravotním znevýhodněním. V projektu se dosud uskutečnily 3
běhy, jejichž účastníci začínají podnikat jako
pedikéři, výživoví poradci, výrobci lahůdek,
či se chystají na dráhu účetního, pečovatele
o děti a seniory, atd. Ze samotného Benešova a okolí již projektem prošlo také několik osob, 1 z nich jsme zajistili novou práci,
ostatní se na svou další dráhu připravují.
Od června 2014 Slunečnice, o.s. zahajuje předposlední běh projektu, je potřeba přihlásit se co nejdříve. Využijte této
příležitosti a peněz, které pro vás máme
k dispozici. Je to šance, kterou máte jednou
za život, a přitom jej může obrovským způsobem změnit k lepšímu.
Více informací na www.slundecin.org
oddíle Trojí efekt; Kontakt: Iveta Gattringerová, asistentka projektu - 733 735 942,
e-mail: gattringerova@slundecin.org
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Hokejový turnaj "O čokoládový puk” přinesl mladým hokejistům 3. místo!
Tímto článkem se ještě vracíme na konec hokejové sezóny děčínských mladých
hokejistů, v jejichž týmu najdeme i čtyři benešovské kluky Matěje Wernera, Adama
Wernera, Adama Bartoně a Lukáše Hájka. Ti
na děčínském zimním stadionu bojovali
v 38. ročníku jednoho z nejstarších evropských hokejových turnajů hráčů 4. tříd
o přední příčky. Na turnaj přijaly pozvání týmy zvučných a extraligových jmen. HC Verva
Litvínov, SC Kolín, HC Letci Letňany, HC Piráti
Chomutov, HC Bílí Tygři Liberec a domácí HC
Děčín.
Jako první Děčané vyzvali k souboji
soupeře z Litvínova. Utkání bylo dlouhou
dobu vyrovnané, když ve druhé části, se
podařilo domácím odskočit na rozdíl 4 branek. Soupeř dokázal do konce snížit na konečných 6:4 pro domácí celek. Ke druhému
souboji nastoupili děčínští medvědi proti
Letcům z Letňan. Jednalo se opět o vyrovnaný souboj, ve kterém děčínští nedokázali
tak jako v prvním utkání trestat chyby
soupeře. To se však vedlo Letcům. Utkání,
ostatně jako všechna na turnaji, bylo vyrovnané až do samého závěru, ve kterém
ještě děčínští hráči zkoušeli hru bez brankáře. Ani v ní se nepodařilo výsledek vyrovnat a tak utkání skončilo 6:5 pro celek z Letňan. V posledním utkání prvního dne změřil
síly domácí celek s oblíbeným soupeřem
z Chomutova. Utkání mělo rychlý spád,
krásné akce, spoustu brankových příležitostí a nervy drásající scénář až do konce, kdy
opět musel děčínský celek přistoupit na závěrečnou hru bez brankáře a zkusit štěstí
v 6 hráčích proti 5. Vyrovnání nebylo přáno
našim hráčům ani ve druhém po sobě
jdoucím utkání a prohráli 3:2. Po průběžném resultáři prvního dne byl děčínský
celek na posledním místě, avšak stačilo

jedno vítězství a byl by rázem druhý. Tento
fakt svědčil o velké naději pro druhý hrací
den.
Ve druhém dni čekal na naše chlapce
celek z Kolína. Po celou dobu utkání si Děčín
vytvářel brankový odstup od soupeře, který
se mu však v závěru nepodařilo udržet.
Utkání skončilo nerozhodným výsledkem,
který však samotní hráči považovali za prohru, respektive ztrátu 2 bodů. Před posledním utkáním s Tygry z Liberce bylo odhodlání našich svěřenců na nejvyšší možné
úrovni. Pouze vítězství nás mohlo ještě
dostat do bojů o medaili. Od začátku utkání
bylo jasně znát, jak moc chtějí naši hráči
uspět. Vytvářeli si spoustu gólových
příležitostí, ale hostující brankář byl jak
neprůstřelná zeď. Utkání se však podařilo
vyhrát výsledkem 3:2 a Děčín si tak mohl
připsat poslední 3 body do závěrečné
tabulky. Další vývoj ostatních utkání
dopomohl děčínským k celkovému 3. místu,
což znamenalo obrovský úspěch po prů-

běžném prvním hracím dni a celkově úsměvy na tváři samotných malých protagonistů.
Všichni hráči, trenéři a funkcionáři týmů
si pochvalovali vysokou úroveň a vyrovnanost všech soupeřů.
Konečná tabulka turnaje:
1. HC Piráti Chomutov
2. SC Kolín
3. HC Děčín
4. HC Bílí Tygři Liberec
5. HC Verva Litvínov
6. HC Letci Letňany
Sestava HC Děčín:
Klára Hejzáková, Jan Janovský, Matěj
Leden, Ondřej Postl, Vojtěch Hois, Matěj
Werner, Adam Werner, Bohuslav Nowak,
Sebastian Höll, Adam Bartoň, Anna
Pavlasová, Tadeáš Vacek, Lukáš Hájek,
Tomáš Jelínek, Jaroslav Stajčev, Matěj
Stárek, Martin Keleši, Tomáš Kurel, David
Paraska, Vít Zítko, Bříza Daniel.
(hcd)

Termální koupaliště Benešov nad Ploučnicí
Provozní doba:
Červen

PO-PÁ
SO-NE

12-19 hod.
9-19 hod.

PO-NE

9-19 hod.

Červenec, srpen
Ceník pro letní sezónu 2013:
Vstup na koupaliště .
dospělí
děti (7-18 let)
děti do 6 let
důchodci
invalidé (po předložení průkazu)

45 Kč
20 Kč
zdarma
20 Kč
zdarma

Permanentky (v ceně je zahrnuto 10x vstupné):
dospělí
350 Kč
děti (do 18 let)
150 Kč

Koupání po 17. hodině
dospělí
děti

20 Kč
10 Kč

Správce:
E-mail: info@sluzbybenesov.cz
(při objednávání mailem uveďte
i své telefonní číslo, urychlíte tím
komunikaci se správcem koupaliště)
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2x Z TENISU
V sobotu 10. května 2014 proběhl
na kurtech tenisového klubu MSK Benešov
n. Pl. "Otevřený tenisový turnaj ve dvouhře
žen". Sešlo se 8 hráček, což je velmi
pěkný počet a jen to dokazuje tu skutečnost, že tenisový sport má u něžného
pohlaví svou oblibu. Hráčky byly nalosovány
do jedné skupiny, kde mezi sebou hrály
každá s každou na jeden set.
Pořadí turnaje :
1. Iva Meidlová - Děčín
2. Karolína Václavková - Benešov n. Pl.
3. Kamila Provazníková - Benešov n. Pl.
4. Pavlína Brabencová - Benešov n. Pl.
5. Ivana Štípková - Benešov n. Pl.
6. Tereza Slavičínská - Česká Kamenice
7. Soňa Přivřelová - Benešov n. Pl.
8. Hana Slámová - Benešov n. Pl.
Je třeba na závěr poděkovat všem
hráčkám za velmi zdařilou sportovní akci
a vynikající zápasy, dále Mgr. Lucii Karchňákové za sponzorské dary, fy Ambit Fišer
za nové lavičky do šatny žen a správci p.
Strakovi za zázemí turnaje. Doufáme, že se
z turnaje žen stane tradice a že se tenis v Benešově n. Pl. bude i nadále rozvíjet. TENISU
zdar!
(mš)
V neděli 11. května 2014 proběhl
na kurtech tenisového klubu MSK Benešov
n. Pl. "Zahajovací tenisový turnaj pro děti".
Zúčastnilo se 10 malých tenistů, kteří hráli
systémem každý s každým.
Pořadí turnaje :
1. Adam Bárta
2. Natálka Brejšková
3. Klárka Štěpánková
4. Vilém Effenberger
5. Marek Štípek
6. Eliška Provazníková
7. Dominik Sobotka
8. Adámek Effenberger
9. Péťa Štípek
10. Samík Feistner
Děkujeme Soně Přivřelové, Mgr. Lucii
Karchňákové na sponzorské dary a mladým
tenistům za bojovnost a fér hru na tomto
turnaji.
(mš)

Dan Trýzna: vyplatí se investovat do výchovy mladých sportovců
Opět po čase jsme se „zapovídali“ s
nadějným závodníkem Danem Trýznou, a
protože má za sebou velmi aktivní jaro,
přinášíme vám nyní rozhovor, v němž jsme
se snažili zjistit, co je u Dana nového.
Dane, jaké závody máš za sebou a jaké
přinesly úspěchy?
Jaro bylo opravdu náročné. V kalendáři
se začaly objevovat už i závody. Toto období
pro mě bývá hodně těžké, protože jsem
tréninkový typ. Jak říká trenér, v tréninku
jsem velký dříč a zvládám i velké porce
tréninků, ale když pak zjara přijdou závody,
neumím to prodat. V průběhu sezony se to
ale zlepšuje.
Úplně první závod byl 12. dubna čistě
cyklistický závod, který byl pro mě jen
tréninkový. Ten pravý a ostrý start mé
sezóny přišel až 24. května, na Mistrovství
ČR v duatlonu. Závod se konal v pražském
areálu Žlutých lázní a skončil jsem na 3.
místě v kategorii juniorů.
Jedním z důležitých závodů byl i ten,
který se uskutečnil na konci května v
našem městě, kdy jsi na svá bedra vzal
celou jeho organizaci. Můžeš nám přiblížit,
o jaký závod šlo, kolik sportovců se
přihlásilo a s jakými výsledky skončil?
V sobotu, 31. 5. jsme na benešovském
koupališti ve spolupráci s Tomášem
Slavatou uspořádali závody pro děti do 15
let. Šlo o triatlonový závod, ve kterém jsme
se snažili přimět ke sportování děti z
dětských domovů a samozřejmě i všechny
ostatní. Celkově se přihlásilo 62 závodníků,
ze kterých 26 bylo benešovských, což
dokazuje, že i v malém městě, jako je
Benešov, se vyplatí investovat do výchovy
mladých sportovců. Navzdory tomu, že
tratě byly náročné, se s tím všichni skvěle
vypořádali.
Byl to první závod pod tvou taktovkou
nebo už jsi uspořádal více takových akcí?

Jak byly přípravy náročné, jak dlouho
trvaly?
Byl to první závod. Úplně první přípravy
začaly už někdy v březnu, kdy bylo hlavním
cílem na celou akci sehnat finance. Největší
část financí nám poskytla Rada města
Benešov nad Ploučnicí a Nadace Lasvit. Dále
nám velice pomohly věcné dary od všech
ostatních sponzorů a organizaci velmi
zjednodušila pomoc Zdeňky Čvančarové.
Nejnáročnější byla příprava tratí, se kterou
nám na poslední chvíli pomohly Služby
města a vstřícnost p. Dubského. Musím
pochválit i děti z mé tréninkové skupiny,
které se dobrovolně zapojily do příprav, také Tomáše Bendu, který obětavě pomáhal s
přípravami do půlnoci. A v neposlední řadě i
mamku, která nám vyrobila medaile pro
závodníky a vítěze, a taťku, který zajišťoval
bezpečnost na trati. Těmto všem patří
obrovský dík!
Ve svých 19 letech sbíráš jeden úspěch
za druhým a dokonce ses pustil do
trénování nových talentů. Je v tvé
tréninkové skupině někdo nadějný?
V první řadě bych chtěl zmínit Karolínu
Černou, která se zúčastnila MČR v duatlonu
ve Žlutých lázních. I přesto, že to byl její
první závod, dokázala vyhrát. A 1. místo
obhájila i na domácích závodech v
Benešově n/Pl.
Samozřejmě chválím všechny, kteří
chodí na tréninky a zúčastnili se našeho
závodu.
Děkuji za rozhovor! (ah)
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Interpreti Slunovrat 2014
Zpíváme a tančíme s Míšou
www. minidiskoteka.cz
Písničkový pořad pro děti.

Kohout plaší smrt
www.kouhoutplasismrt.cz
Punk rocková kapela z Liberce.

The Spankers
www.thespankers.cz
The Spankers je v součastnosti jedna z nejlepších kapel
české urban music. S obrovskou energií kombinuje ska,
reggae, funky, rock i rap a vytváří styl, kterému říká
off-beat pop.

Heidenau má městské slavnosti již za sebou. Nenechali si je ujít ani Benešovští
V neděli 1. 6. 2014 jsme se již tradičně
zúčastnili slavnostního setkání a průvodu,
v rámci městských slavností v Heidenau.
Oproti loňskému roku, kdy v Benešově byla
povodňová pohotovost, a slavnosti v Heidenau byly bičovány deštěm, se letos po celý
den usmívalo slunce. Na setkání představitelů samospráv se na tamní radnici sešli
starostové a místostarostové z polského
města Lwowek Slaski, německého Troisdorfu, českého Benešova nad Ploučnicí.

Hostitelé - především starosta Heidenau
pan Jürgen Opitz, připravili pro jednotlivé
delegace dopolední prezentaci jednotlivých
měst. Starostové na připraveném pódiu
představili svá města a pozvali občany Heidenau na návštěvu. Odpoledne se pak čeští,
polští i němečtí hosté vydali do slavnostního průvodu městem, který byl již tradičně
velmi bohatý, a k našemu potěšení zde
Benešov reprezentovali také členové Klubu
seniorů.
(dt)

Městem projedou veteráni. V sobotu 6. června zastaví na benešovském náměstí
Naším městem projede už 6. června
na několik desítek historických vozidel.
Benešov nad Ploučnicí se stane zastávkou
na třídenní cestě závodu Oldtimer Bohemia
Rally 2014. Přibližně 450 km dlouhá trať je
rozdělena do 3 dnů od čtvrtka 5. června
do soboty 7. června. První den posádky své
vozy provedou večerními ulicemi Mladé
Boleslavi a nejbližším okolím. V pátek dopoledne vyrazí z Mladé Boleslavi na vrch Tábor
u Lomnice nad Popelkou a odpoledne
se do pořadatelského města vrátí. Sobotní
putování je naplánované do Benešova
nad Ploučnicí, kde si závodníci a motory vozidel odpočinou na náměstí Míru. Ten samý
den se rally vrátí do Mladé Boleslavi a vy-

vrcholí večerním slavnostním vyhlášením
výsledků s předáním cen.
Diváci se mohou těšit na více než sedm
desítek historických vozidel i motorek. Mezi
přihlášenými vozidly dominují vozy z produkce mladoboleslavské automobilky Laurin & Klement a Škoda. Nejstarším vozem
v seznamu přihlášených je Ford T Canada
z roku 1915, které bude řídit pravidelný
účastník pan Jiří Pešán. Tento vůz má pod
kapotou čtyřválcový motor o objemu 2,9 l
a výkonu 15 kW a dokáže jet rychlostí až 72
km/hod. Dále je přihlášen další pravidelný
účastník pan Karel Petschke s vozem Aero
662 (1930) a vůz Praga Alfa Kellner Kabrio
(1930), které patří panu Václavu Průchovi.

Na start se také postaví 5 zástupců jednostopých vozidel. Například krásný motocykl BSA 770 z roku 1928 přiveze do Mladé
Boleslavi paní Libuše Šulcová.
V Benešově nad Ploučnicí počítejte
v den konání akce s omezením dopravy
na náměstí Míru.
Více na http://www.obrmb.eu/.
(ah)
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BULHARSKO Pomorie,
11 dní u moře, doprava
od 3.490 Kč,
ubyt. v soukr. 2.000 Kč,
děti sleva
AD Hlávka
407 21 Č. Kamenice, Sládkova 773,
tel. 602 231 498,
www.hlavkabus.cz,
hlavka.bus@seznam.cz

PRONÁJEM BYTU
Pronajmu bytu 1 + K + příslušenství. Nájemné 2.500 Kč. Opletalova 524, u parku. Tel.: 602 163 080 (Ing. Víšek)
Máte zájem INZEROVAT v Benešovských novinách?
Více informací na tel. čísle: 412 589 811
nebo e-mailu: urad@benesovnpl.cz.
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Benešovský slunovrat 2014
letní kino
sobota 21. června
15.00 hodin
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