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Novým starostou města se stal Filip Ušák

SLOVO STAROSTY
Sametový listopad a jeho odkaz

Filip Ušák, Mgr. Dagmar Tesarčíková - ustavující zasedání zastupitelstva města.
Foto: Alena Houšková

Zastupitelstvo město zvolilo na svém
první ustavujícím zasedání dne 10. listopadu 2014 nové vedení města. Starostenské
křeslo po čtyřech letech opouští Mgr. Dagmar Tesarčíková a usedá do něj pětadvacetiletý Filip Ušák, lídr Koalice PRO Benešov.
Při veřejném hlasování jej podpořilo celkem
8 z patnácti zastupitelů. Druhým kandidátem na starostu města byl navržen Jan Polanský, při hlasování obdržel 7 hlasů.
“Město je nyní rozděleno na dva tábory
a já bych byl rád, abych jako starosta mohl
pomoci tomu, že atmosféra ve městě bude
klidnější. Čeká nás spousta práce. Přenastavení rozpočtových a investičních priorit
města. Prvotním cílem je připravit rozpočet
ještě před koncem roku, aby město nemuselo být první tři měsíce roku svázané rozpočtovým provizoriem,” uvedl nově zvolený
starosta města ve svém prvním rozhovoru
pro regionální televizi krátce po svém
zvolení.
Místostarostkou se stala Petra Tojmarová (8 hlasů), taktéž z Koalice PRO Benešov.
Na této pozici střídá Karla Vrbického. Jiný
kandidát navržen nebyl.

K obměně jmen dochází i v městské radě. Kromě starosty a místostarostky v ní zasedne ještě Andrea Kulíková, Zděnka Myšíková a Radek Provazník (všichni z Koalice
PRO Benešov).
Zřízen byl kontrolní a finanční výbor,
volba členů proběhne na dalším zasedání
zastupitelstva města - 18. prosince 2014
od 16.00 hodin v Městském kině Benešov
nad Ploučnicí.
Nová jména se objevila také na seznamu oddávajích. Kromě starosty a místostarostky, kteří mají tuto povinnost danou zákonem, mohou nyní nově slavnostní obřady
provádět také tito: Ota Dračka, Zdeňka Černá, Radek Lekner, Andrea Kulíková, Radek
Provazník a Zděnka Myšíková.
Odstupující vedení města se vrátilo ke
svým původním profesím. Mgr. Dagmar
Tesarčíková se opět stojí ve vedení Základní
a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí.
Karel Vrbický se vrátil na místo ředitele
Služeb města. Ke 30. listopadu 2014 však na
tuto funkci rezignoval a odešel do důchodu
bez nároku na odstupné.
(ah)
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Listopadové sychravé dny v sobě nesou, zvláště slavíme-li čtvrtstoletí výročí, upomínku na Mezinárodní den studentů a počátek nacistického teroru
v reakci na studentnskou manifestaci na
pohřbu Jana Opletala v roce 1939. Padesátileté výročí této události u nás
vedlo v roce 1989 k pádu totalitní moci.
To vše je za námi, 17. listopad jsem
strávil v Praze, kde večer proběhl koncert Českého rozhlasu za účasti Michala
Prokopa, Davida Kollera či Jiřího Suchého. Zpívat si s Jaroslavem Hutkou
a plným Václavákem Náměšť… "co je
nejkrásnější… usměvavé tváře", byl neskutečně silný zážitek. Moderátorka Lucie Výborná na koncertu řekla zajímavou věc, "lidé se naučili za těch 25 let více smát". Asi ano, musí být ale čemu.
Odkaz pravdy, lásky a svobody, je v našich končinách narušen zhoršenou sociální situací velké části obyvatel. Krachly nám Benary a město je chudé, řada
lidí nemá práci. Vnímáme to všichni,
past hypoték, exekucí a půjček dusí život
a kupní sílu našeho města. Co s tím? Samospráva nemá moc možností, přesto
však existují určité možnosti. Tou první
je podporování principu lokální ekonomiky. Musíme své peníze utrácet doma,
či alespoň v maximální blízkosti domova. Běžte ke kadeřníkovi v Benešově,
kupte si tu květinu, v trafice noviny atd.
Máme zde řadu skvělých prodejců, kteří
zaměstnávají další lidi a jejichž přítomnost tu potřebujeme. V našem okolí je
spousta výrobců lokálních potravin,
v Merbolticích biofarma, ve Verneřicích
Agrokomplex - masokombinát, Natura,
v Benešově pan Kruml… Místa na této
planetě, která si dokáží vážit vlastních
prodejců a výrobců, jsou těmi bohatšími. Chtěli bychom sem přivést Farmářské trhy či ideálně stálou prodejnu místních výrobků. Druhou cestou k rozvoji je
jednoznačný akcent na turistický ruch.
Naše město má neskutečný potenciál
v historickém bohatství dvou zámků,
unikátní památkové zôně, příběhů s tím
vším spojených a jejich turistickém
zhodnocení. Chtěli bysme využít pětisetletého výročí Saské renesance využít k
vytvoření systemové marketingové
strategie našeho města, která sem
přivede turisty. Pokračování na str. 2...

STRANA 2
SLOVO STAROSTY

Nový most přes Ploučnici. Bude příští rok?

Pokračování ze str. 1...
Oklikou se můžeme vrátit k těm prosperujícím obchůdkům, zvýšení cen realit
apod. No a třetí cestou jsou opuštěné
továrny, brownfieldy, kterých je u nás
přehršel. Umím si představit pocity, které "Benaráci" zažívají při pohledu
na torzo dvojky u nádraží. Radnice musí
komunikovat s majiteli těchto objektů
a hledat s nimi způsoby, jak situaci řešit.
Příští rok se otevře nové dotační období,
kde opuštěné fabriky budou mít dost
příležitostí si zažádat o dotace. Bez nich
to dnes už prakticky nejde. I to je odkaz
listopadu, který po pětadvaceti letech
přivedl do Benešova další změnu.
Přeji Vám pohodové prožití adventního období a ony usměvavé tváře.
Filip Ušák, starosta města

Cyklostezka u nádraží
povede při Benaru
Vybudování nového chodníku v Nádražní ulici si vyžádalo i aktualizaci studie průtahu cyklostezky číslo 15. Ploučnice naším
městem. Na návrh Výboru pro rozvoj byl
na posledním jednání zastupitelstva v minulém volebním období schválen záměr
aktualizace studie cyklostezky. Chodník totiž nesplňuje cyklostezkové parametry a na
papíře se doposud stále počítalo s vedením
trasy po chodníku, což by si vyžadovalo například vybudování celé nové opěrné zdi.
V pátek 14. listopadu tedy autoři původní studie dorazili do Benešova a s novým
vedením města, vedoucím odboru VŽP Karlem Šohajem a zastupitelem Otou Dračkou
jednali o novém trasování cyklostezky.
Výsledkem tohoto jednání je to, že nová trasa povede bývalým parčíkem poblíž Benaru
02. Celý projekt to výrazně zlevní.
(red)

Foto: F. Ušák

Foto: K. Šohaj
Jednou z hlavních priorit nového vedení
města je vyřešit problematickou situaci
v Sokolovské ulici se starým mostem přes
řeku. Ten totiž nutně potřebuje opravit.
Most je vážně staticky narušený a provoz
musel být omezen do 3.5 tun. Minulé vedení vybralo projektanta a odhaduje náklady na výstavbu nového mostu zhruba na 10
milionů korun. „Chceme akci zrealizovat
z dotací. Je obtížně představitelné, abychom tak vysokou částku platili ze svého“,
říká starosta města Filip Ušák. Město zkouší
hledat všechny možnosti, jak akci zafinancovat z dotací. V průběhu listopadu se objevila možnost využít ještě poslední dotační
výzvy v rámci ROP Severozápad určenou
na investice nad 5 milionů korun, která se

otevře v lednu příštího roku. „Poslali jsme
projektový záměr na Úřad regionální rady.
Sešel jsem se s členy Výboru regionální rady
a snažíme se lobovat. Příští týden budu
i o této věci jednat s radním Ústeckého kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství. V případě této výzvy jde ale o čas. Celé
profinancování musí být hotové do konce
října 2015, což půjde jen obtížně stihnout.
Proto se s paní projektantkou snažíme
všechny záležitosti okolo přeložek sítí a „vyjadřovaček“ maximálně urychlit,“ dodává
starosta. Pokud město neuspěje s touto žádostí o dotaci, tak chce po otevření dotací
v novém plánovacím období využít jiného
programu např. v OP Doprava.
(red)

Rozpočet města na rok 2015 bude zaměřen na projekty
V řádném termínu se pokusí zastupitelé
schválit rozpočet na zastupitelstvu, které se
uskuteční 18. prosince. Nové vedení města
se pokouší změnit zažitý zvyk rozpočtového
provizoria a chce mít rozpočet již od nového
roku.
„Je to praktičtější kvůli projektování,
potřebujeme zadat strategický plán rozvoje
města a další projekty, na které budou
vypsány v průběhu roku dotace, no a bez
projektů nelze o dotace žádat,“ říká starosta
Filip Ušák. Rozpočet vychází z podkladů
připravených úřadem již za minulého volebního období, nové vedení v něm udělalo
několik změn. Příspěvkovým organizacím
města škrtlo 5% oproti minulému roku, škrtalo i v některých investičních akcích, naopak přidalo na projekty - milion korun zvýší se rozpočet i kultuře (o 50 tisíc Kč.
na 150 000 Kč), Radě města na příspěvky

pro kulturní a sportovní akce spolků a občanů (o 50 tisíc Kč. na 100 000 Kč) nebo Rodinnému centru Medvídek (na 150 tisíc Kč).
V průběhu příštího roku chce vedení přistoupit k úsporám například v oblasti nákupu energií pomocí sdílených nákupů či optimalizaci některých výdajů Městského
úřadu.
(red)

STRANA 3
Návštěva konzula předznamenala 500 leté výročí Saské renesance

VÝZVA
Zájemci o vstup
do komisí, hlaste se…
Vedení města vyzývá občany, kteří mají
zájem pracovat v Komisích Rady města, ať
se přihlásí. Rada uvažuje o tématickém
okruhu sport, kultura, životní prostředí,
rozvoj cestovní ruch. Svůj zájem můžete
vyjádřit na podatelně MěÚ, přímým oslovením vedení města nebo e-mailem na adresu: urad@benesovnpl.cz.

UPOZORNĚNÍ
Máte v pořádku své platby?

V pátek 28. listopadu navštívil Benešov
nad Ploučnicí generální konzul ČR v Drážďanech pan Jiří Kuděla. Tříhodinová návštěva byla vyplněná schůzkou s vedením města
a pak společnou prohlídkou zámeckého
areálu. Hlavním tématem návštěvy bylo
téma přeshraniční spolupráce, cestovního
ruchu a 500 leté výročí příchodu šlechtického rodu Salhausenů do našeho města,
které připadá na příští rok. Unikátní architektonický styl Saské renesance je v našem
městě vůbec nejdochovalejší a nejucelenější v rámci celé České republiky.
Jednání se zúčastnili i ředitelé OPS České Švýcarsko Filip Brodský a Jiří Rak. Právě
OPS České Švýcarsko, do jejíž teritoriální
působnosti Benešov spadá, je partnerem
pro turistický marketing. „Tak jak je Krásná
Lípa spojená s nádhernou přírodou, může
být Benešov znám unikátností kulturního
dědictví,“ řekl na jednání ředitel Destinačního fondu OPS Jiří Rak. Pan konzul, vystudo-

váním historik, dostal od starosty města jako dárek knihu Zdeňka Heniga o Benešovu,
kterou si pak nechal od kastelána podepsat.
„Cílem bylo pana konzula seznámit s naším
záměrem spolupracovat s lokalitami v Sasku, které podobně jako my, mají dochované
historické památky ve stylu Saské renesance. To se, myslím, nad míru vyvedlo,“ říká
k tomu starosta města Filip Ušák.
Vedení města chce tomuto tématu 500 let Saské renesance - věnovat i kulturní
události v příštím roce. Město naplno počítá
se spoluprací se Státním zámkem i farností.
Starosta s místostarostkou již jednali s kastelánem Zdeňkem Henigem o parametrech
spolupráce. Město uzavře se zámkem dohodu o spolupráci, která by měla například řešit otázky častějšího užívání zámeckého
parku nebo nasvícení zámku či sekání zámeckých příkopů Službami města.
(red)

Cena vody pro rok 2015 v regionu působnosti SVS
Severočeská vodárenská společnost
a. s. (SVS) vyhlašuje
cenu vody (vodné
a stočné) na rok 2015
v regionu působnosti
společnosti. Cena
vody bude ve výši 83,50 Kč/m3, z toho vodné 42,78 Kč/m3 a stočné 40,72 Kč/m3
(uváděno bez DPH).
Cena vody na rok 2015 v regionu působnosti SVS reflektuje výsledky jednání s akcionáři, tj. představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje,
kteří dlouhodobě s vedením SVS, a v zájmu
obyvatel, diskutují o problematice ceny vo-

dy. Vedení SVS během podzimních měsíců
zorganizovalo řadu diskusních setkání, která
se uskutečnila po okresech v regionu SVS.
Po zohlednění požadavků, připomínek a reálných možností se vedení společnosti podařilo stanovit cenu vody na rok 2015 tak,
že navýšení ceny vody představuje pouze
3,9 % oproti možným 7,5 % podle akcionáři
schváleného Podnikatelského záměru do
roku 2015. Nárůst ceny vody v regionu SVS
letos stagnuje - je stejný jako v roce 2014.
Nárůst 3,9 % v absolutním vyjádření znamená navýšení ceny vody pouze o 3,57 Kč za
1000 litrů vody. Běžnou vanu si tak v příštím
roce napustíte za 5,30 Kč a jedno spláchnutí
toalety vás vyjde na 0,30 - 0,60 Kč.
(svs)

Upozorňujeme občany na splatnosti závazků vůči Městu Benešov nad Ploučnicí.
Jedná se o poplatky za svoz komunálního odpadu, ze psů, za hrobová místa a dále nájemné z bytových a nebytových prostor, pronájem pozemků /dle uzavřených
smluv/.
Platby lze provést hotově do pokladny
městského úřadu nebo bankovním převodem na číslo účtu 19 - 4822431/0100.
Upozorňujeme občany, aby provedli
kontrolu svých plateb.
Poplatky za svoz odpadu a poplatky ze
psů odbor F a P - Tel: 412 589 808 - 809
Úhrady za pronájem bytových a nebytových prostor, pozemků a hrobových míst
odbor SM - Tel: 412 589 825-826

Provozní doba MÚ o svátcích
Pondělí 22. 12. 14
8 - 17 hodin
Úterý 23. 12. 14
7 - 15 hodin
24.; 25.; 26. 12.
ZAVŘENO - SVÁTKY
Pondělí 29. 12. 14
8 - 17 hodin
Úterý 30. 12. 14
7 - 15 hodin
Středa 31. 12. 14
8 - 12 hodin
Čtvrtek 1. 1. 15 svátek
- zavřeno
Pátek 2. 1. 15
- zavřeno

Svoz odpadů po Novém roce
Oznamujeme Vám tímto, že svoz směsného komunálního odpadu, který má proběhnout v Benešově nad Ploučnicí dne 1. 1.
2015 bude přesunut na 3. 1. 2015.
Děkujeme za pochopení.
MěÚ Benešov nad Ploučnicí

STRANA 4

Rozhovor: Filip Ušák a Petra Tojmarová - nové vedení města

Filip Ušák...

Petra Tojmarová...

...je absolventem děčínského gymnázia. Čeká ho dokončení
právnické fakulty UK. Hovoří aktivně anglicky a pasivně německy, přičemž na němčině by rád ještě zapracoval. V uplynulých
několika letech externě dopisoval např. pro Děčínský deník, podílel se na dvou volebních kampaních i profesionálně, či pracoval v rámci několika neziskových projektů, na částečný úvazek
jsem působil jako poradce ředitele SVS. Plně se také poslední
čtyři roky věnoval práci zastupitele města a od prosince 2012
i funkci předsedy Výboru pro Rozvoj města. Je mu pětadvacet
let, je svobodný a bezdětný.

...je absolventkou gymnázia v Kolíně. Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně - obor učitelství
pro 1. stupeň ZŠ se specializací na tělesnou výchovu. Po vystudování působila jako učitelka na Základní škole ve Františkově,
po půl roce na ZŠ v Benešově nad Ploučnicí, po mateřské dovolené nastoupila na Speciální školu v Benešově. Zaměstnání
pedagožky doplňovaly i další aktivity - trenérka gymnastek,
instruktorka aerobiku, koordinátorka u firmy Avon. Před čtyřmi
lety se situace obrátila. Hlavním pracovním poměrem se Petře
stal fitness, pracovala na tom, aby byla úspěšnou Zumba instruktorkou. Prošla všemi specializacemi, od dětí, přes dospělé,
až po seniory, a vedlejší činností se jí stalo učitelství tělesné výchovy na Libverdě. Petra Tojmarová (38 let) je 15 let šťastně
vdaná, s manželem má dvě krásné dcery ve věku 13 a 10 let.

Kontakty:
Filip Ušák
Petra Tojmarová

usak@benesovnpl.cz, tel.: 412 589 801
tojmarova@benesovnpl.cz, tel.: 412 589 802

Filipe, potěšil vás obrovský zájem občanů
o ustavující zasedání zastupitelstva města?
Jistě. Plné kino, důstojná atmosféra, potlesk. Byl to pro mě téměř snový nástup
do funkce. Také při proslovu po zvolení se mi
pohnul trochu hlas. Jsem vděčný lidem
za důvěru, kterou v nás vkládají. Tím spíše si
uvědomuji, že ji nesmíme zklamat.
Petro, jak jste prožívala samotnou volbu
nových zástupců města? Bylo vše jasné
dopředu, nebo jste byla nervózní?
Při samotné volbě jsem už nervózní nebyla. Těsně před zastupitelstvem se sešla
naše osmička a z ní bylo jasné, že jsou všichni odhodláni nás podpořit. Ale nervozita
u mě panovala od září. Kampani jsem věnovala hodně času, moje práce šla tak trochu
stranou. Doufala jsem v úspěch Koalice, ale
také jsem věděla, že nic není jisté a že vítězství nám nemusí stačit, že musíme vyhrát
o hodně. A toto vědomí tu nervozitu umocňovalo. Jednoznačné vítězství ve volbách
nás potěšilo, ale hned bylo jasné, že většinu
budeme mít jen o chlup. Skoro měsíc pak
čekáte, jestli opravdu všech osm členů bude
přítomno, na jednoho opozice dosti naléhala, aby nás nepodpořil, takže jsem se nemohla dočkat, až se to všechno rozlouskne

a budu už vědět, do jaké práce se budu moci
pustit.
Filipe, jaká byla první věc, kterou jste jako
starosta udělal?
Převzal jsem od paní starostky starostenský řetěz - insignii, poděkoval jsem jí
za mnohaletou práci pro naše město, předal
jí květinu a ujal se řízení schůze. Velmi si vážím toho, že ustavující zastupitelstvo proběhlo v poklidu a důstojně. Věřím, že s opozičními zastupiteli bude možné spolupracovat pro společný prospěch našeho města.
Petro, s čím přicházíte do nové funkce. Jaké
jsou Vaše priority a cíle?
Určitě přicházím s velkou energií, s chutí
kreativně pracovat, být pro občany partnerem, který s nimi bude komunikovat a naslouchat jim. Cíle jsou obrovské, problém je
jen v tom, že nejde všechno hned. Určitě je
důležité navázat na to dobré, co tu bylo
a postupnými krůčky vylepšovat a budovat
to, co tu chybí nebo nefunguje.
Vaše práce je založená na komunikaci a
setkávání se s lidmi. Jste spíše extrovert
nebo introvert?
Já jednoznačně extrovert. Sama vydržím být jen chvilku, potřebuji kolem sebe li-

di a komunikaci považuji za základ. Vážím si
upřímných lidí, jsem schopná přijímat kritiku, ráda nad problémy diskutuji, mám ráda
otevřenost a spolupráci.
První velkou změnou, se kterou přicházíte,
je včasná příprava rozpočtu. Nevyhovoval
vám doposud udržovaný trend rozpočtového provizoria?
Přesně tak. Provizorium, kdy jsme doposud první 3 měsíce hospodařili bez schváleného rozpočtu sice nutilo úřad více šetřit,
nicméně jsme domluveni s panem tajemníkem, že po vedoucích odborů bude šetření
vyžadovat i při čerpání řádného rozpočtu.
Rozpočet v termínu jsme chtěli především
kvůli dotacím a projektům. Vzápětí po nástupu do funkce se objevila možnost postavit nový most v Sokolovské ulici z dotace
ROP Severozápad, o kterou se intenzivně
pokoušíme, stejně jako příprava projektů,
na které půjde historicky nejvyšší balíček
peněz přes 1 milion korun - je lepší začít
v lednu než v dubnu. Zkrátka, rozpočet
v řádném termínu je obrovskou výhodou
a okolní města, všechny kraje apod. to moc
dobře vědí.
Jste na radnici pár dní, jak se vám pracovalo? Petro?

STRANA 5
Jsme na radnici pouhých osmnáct dní
a mně to přijde, jako by to byly už dva měsíce. Nastolilo se docela velké tempo, setkali jsme se spoustou lidí, byli na exkurzi,
které pořádalo OPS České Švýcarsko, seznámili se s certifikovanými regionálními výrobci, byl tu konzul České republiky pro Sasko, absolvovala jsem setkání kvůli problematice odpadů, setkali jsme se starosty okolních obcí, s projektanty, účastnila jsem se
Konference Národní sítě Zdravých měst
v Praze, dvakrát zasedala rada, byla jsem se
seznámit s činností Klubu seniorů a účastnila se jejich předvánoční akce. Plánujeme
městský ples, nové internetové stránky. Bylo toho opravdu hodně.
Filipe, jaké máte předpoklady pro to být
dobrým starostou?
Starostou se nikdo nerodí, starostou se
stává člověk zvolením. Určitě je namístě
pokora a vědomí toho, že s řetězem, kanceláří a vizitkou se člověk Starostou s velkým S
nestává. Myslím, že mám celkem slušný
přehled již z minulého volebního období
o tom, co naše město potřebuje. Teorii veřejné správy, politologii, ústavní právo
apod. člověk teoreticky čerpal a čerpá při
studiích, v rámci mého působení v různých
neziskovkách jsem poznal obrovské množství zajímavých lidí, kteří dnes vykonávají
důležité funkce ve veřejném a byznysovém
životě. Určitě bych chtěl svojí energií, vizí
a schopností propojovat schopné a šikovné
lidi pomoci Benešovu ho posunout dál.
Kde čerpáte energii do další práce?

Budete jí potřebovat. Jistě to jsou i nějaké
koníčky, nepůjdou nyní tak trochu
stranou?
FU: To je asi ten největší problém. Zorganizovat si čas tak, aby měl člověk čas i na
sebe a své koníčky a občas trochu vypnout.
Ale určitě to sladím. Zatím se mi daří si jít
o víkendu zaběhat na Ovesnou. O Vánocích
plánuji pár dní volna, které chci strávit
s rodinou na chatě na Vysočině. Každopádně si asi musím zvyknout na to, že práce
bude mým hlavním koníčkem.
PT: Můj velký koníček je sport, milovanou Zumbu neopustím, dokud mi bude
sloužit zdraví. Pomáhá mi udržovat si dobrou fyzickou kondici a dodává mi energii,
nejsem nemocná a jsem šťastná. Práci věnuji hodně času, ale nemyslím, že je to jen
o tom pracovat 20 hodin denně. Člověk
musí umět odpočívat a života si užívat. Když
je člověk zdravý a šťastný, tak v práci odvede
největší kus práce, takže doufám, že dokážu
vše skloubit, najít si čas na rodinu, děti
i na svoje koníčky. Navíc mě podporuje celá
moje rodina, tímto ji moc děkuji, protože je
to obrovská pomoc.

ných problémech. Chceme, aby lidé byli aktivní, zajímali se o problematiku a spoluutvářeli Benešov s námi.
Děkuji za rozhovor!
(ah)

Mátě nějaké osobní přání do následujícího
období?
PT: Moje největší přání je nezklamat lidi
a zachovat si morální hodnoty. Také bych si
přála, aby si lidé neutvářeli obrázek o nás
jen na základě nějakých pomluv či neověřených zpráv. Každý se může přijít na konkrétní věc zeptat, jsme komunikaci opravdu
nakloněni. Chystáme pořádání debat o růz-

ANKETA
Co očekáváte od nového vedení města?
Gabriela Elis - kontrolorka kvality
Očekávám dodržení volebních slibů. A také
to, že tu budou v první řadě pro nás, pro lidi.
Chtěla bych, aby nezapomněli, že jsme to
byli my, kdo si je zvolil. Bez nás by jich nebylo. Přála bych si, aby město kvetlo. Nelíbilo by se mi, aby v novém zastupitelstvu
zbrojil jeden proti druhému a házeli si klacky
pod nohy.
Luděk Smejkal - truhlář, chovatel
Coby občan aktivně zapojený ve spolkovém
dění očekávám i nadále ze strany vedení
města dle jeho možností plnou podporu
zájmových uskupení a spolků v našem městě. Věřím, že aktivních lidí bude do budoucna přibývat a že se naše městečko stane živým místem, kde se stále něco děje.
Jiřina Růžičková - učitelka
Jako člověk v Benešově nevolící, avšak s místem dlouhodobě osobně I profesně spjatý,
očekávám plně profesionální přístup a pečlivě uvážené kroky vedoucí k nastolení společenské a zachování hospodářské stability

města. Zároveň doufám, že se tak bude dít
nejen na základě neopakování chyb předchozího vedení, ale také na základě rozvoje
všeho funkčního, co se v minulých letech podařilo vytvořit, a ve spolupráci se všemi, kteří mohou pomoci svými zkušenostmi
a schopnostmi. Věřím, že následující čtyři
roky se neponesou ve znamení výstavby
“vzdušných zámků”, ale město skutečně pocítí slibovanou změnu. Ta by ovšem měla odpovídat reálným možnostem malého severočeského města a měli by ji ocenit všichni
obyvatelé bez ohledu na věk či politické
přesvědčení, které není pro komunální politiku absolutně podstatné. Osobně také očekávám podporu všech, kteří se aktivně podílí
na vzdělávacích a volnočasových aktivitách
pro děti a mládež, a větší provázanost
s okolními obcemi a městy.
Martin Štípek - technik dokumentace sítí
Očekávám celkové zlepšení fungování,
zprůhlednění města jako takového a Benešovských služeb. Pak také oživení města, co
se kultury a turistiky týče. Samozřejmě by

bylo dobré vytvořit více pracovních míst,
protože tam kde není práce, se netočí peníze
a nejdou pak ani obchody (kromě Vietnamců), jenže to je v dnešní době hodně těžké.
A z mého pohledu coby sportovce, očekávám samozřejmě také o hodně větší podporu rozvoje sportu.
Jaroslav Zelený - důchodce, rybář
No nevím. Zarazily mě nové zastávky na
autobusy a také věc kolem připravování
projektu a dotace cyklostezky kolem řeky ve
městě. Snad by se mněl někdo zamyslet, zda
není vhodné dané prostředky vložit do
užitečnějších věcí pro Benešov.
Ludmila Šumová - aktivní senior
Změna byla určitě potřeba. Není dobré, když
jsou na radnici politici příliš dlouhou dobu ve
svých funkcích. Přišla mladá a nová
generace a lidé očekávají, že změna nebude
jen kosmetická, ale že ji opravdu uvidí v
podobě opravených chodníků, v oblasti
zdravotnictví (je potřeba sehnat zubaře),...
Pokračování na str. 6...

STRANA 6
ANKETA
Co očekáváte od nového vedení města?
Pokračování ze str. 5...
...trošku zatřepat s kulturou, podpořit spolkovou činnost, atd... Dále očekávám udržení
dobré práce služeb našeho města a lepší
bezpečnost v našem městě. Moc bych si
přála, aby nová radnice dotáhla do konce
nasvícení památek ve městě, hlavně zámku,
Mariánského sloupu a kostela. Správně by
se měly nasvítit i nové hodiny na věži, aby
bylo i večer vidět, kolik je hodin. Všem zvoleným zastupitelům přeji hodně síly k tomu,
aby se jim podařilo splnit to, co lidem slibovali.
Ota Dračka - zastupitel
Osobně chci bez ohledu, kdo město vede,
aby naše město prosperovalo, aby lidi byli
spokojení, usmívali se na sebe a pomáhali si,
bez ohledu na různé názory jednali vždy
slušně i v rámci volebního "boje", nebyli
lhostejní k životnímu prostředí. Pracovně
jsem koordinátorem projektu meziobecní
spolupráce pro správní obvod obce s
rozšířenou působností Děčín a naše město je
od počátku do tohoto projektu zapojeno.
Bylo by prospěšné, aby se město stále více
zapojovalo jak do zpracovávání projektu,
tak následně do realizace této spolupráce.
Může to ušetřit významné množství
finančních prostředků, které pak může
město smysluplně použít jinde. Čeká nás
rekonstrukce mostu v Sokolovské ulici, kde
se odhadují náklady na deset milionů Kč.
Musí se splácet šestimilionový úvěr na
zateplení školy. Čekají nás další výdaje,
například v záležitosti nezbytného rozsahu
regenerace historických památek, ale také v
naplnění legislativy v záležitosti vytápění
budovy radnice, kde by již mohly hrozit
sankce. To jsem zmínil jen to nejdůležitější,
neodkladné. Samozřejmě je nutné myslet i
na další záležitosti, to by ale již nemělo být
za cenu zadlužování města. Takže nastávající čtyři roky z finančního hlediska určitě
nebudou jednoduché. Zastupitelstvo teď
potřebuje co nejdříve naplnit kontrolní
orgány, kterými jsou finanční výbor a kontrolní výbor. Osobně bych z praxe byl rád,
kdyby komise životního prostředí byla
ustavena jako výbor, tedy aby se tak záležitosti životního prostředí řešily více na úrovni zastupitelstva, více veřejně. Určitě by
to vedlo i k většímu zapojení občanů se vším
pozitivním.
Radek Šimek - signalista u ČD
Očekávám jen to, co slíbili před volbami.
Vím, že to bude hodně velké sousto, splnit
všechny sliby. Navíc jsem zvědav, jak chtějí
dostát všem slibům se současnou výší rozpočtu.

Pozor: Od ledna přichází změny v autobusové dopravě
Kdo bude v oblasti Děčínsko zajišťovat
od roku 2015 autobusovou dopravu?
Výběrové řízení vyhrála společnost BusLine a.s., která na níže uvedených linkách
bude zajišťovat provoz do roku 2024.
Součástí výběru nového dopravce bylo
i vyhodnocení stávajícího provozu. Změny
reagují na vývoj poptávky po přepravě,
která se postupem času mění, a zároveň vytvářejí na dalších 10 let stabilitu v linkové
dopravě. Cílem Dopravy Ústeckého kraje je
zajistit spojení nejen do škol, zaměstnání,
úřadů či k lékaři, ale také za volnočasovými
aktivitami. Na Děčínsku se významně rozšíří
možnost přepravy jízdního kola.
Jaké se bude platit jízdné?
Od 1.1.2015 se mění také způsob odbavování cestujících. Přechází se na takzvaně
zónově relační tarif, který cestujícím umožní
v rámci Ústeckého kraje využívat výhod přestupního a časového tarifu. Pro cestujícího
se zjednoduší odbavování a na jednu jízdenku bude možné jet například z Velkého
Března z okr. Ústí nad Labem do Ludvíkovic
i přesto, že se bude v Děčíně přestupovat.
Pravidelní cestující si pro změnu budou
moci předplatit časové jízdné na pravidelné
cesty do zaměstnání nebo do škol, které bude výhodnější oproti každodenní jednotlivé
platbě u řidiče. Nosičem zónově relačního
tarifu Dopravy Ústeckého kraje bude bezkontaktní čipová karta. V případě měst probíhají jednání o tarifní spolupráci mezi linkovou a městskou dopravou.

Od 1. ledna budou jezdit nízkopodlažní a
klimatizovaná vozidla, vybavená hlášením
zastávek a přestupních možností, čelními,
bočními a zadními elektronickými tabulemi
pro zobrazení čísla linky a cílové stanice,
vnitřním barevným grafickým displejem pro
zobrazování následujících zastávek. Vozidla
budou mít naklápěcí karosérii a najížděcí
plošinu pro snadnější nástup méně mobilních či invalidních cestujících nebo cestujících s dětskými kočárky. Autobusy budou v jednotném barevném provedení, a to
v zelené barvě s logem Dopravy Ústeckého
kraje, symbolem Brány do Čech na zádi
vozidla a dalšími informacemi vztahujícími
se k dopravě.

Pro bližší informace:
www.kr-ustecky.cz/doprava-2015
www.busline.cz
www.benesovnpl.cz

Co přinesou změny v autobusové dopravě pro Benešov n. Pl?
ZŘÍZENÍ 2 NOVÝCH ZASTÁVEK:
Benešov nad Ploučnicí díky změnám získá zřízení dvou zcela nových zastávek. První
bude zřízena především pro děti dojíždějící do školy z okolních obcí. Vznikne na Děčínské ulici v místě pod parkem. Alespoň při ranním příjezdu do školy se tak děti budou
moci vyhnout nebezpečnému přechodu u vjezdu na náměstí. Tuto novou zastávku jistě
ocení i lidé dojíždějící do zdravotního střediska. Druhá zastávka bude vybudována v Nádražní ulici a důvodem pro její vznik byla snaha o propojení autobusové dopravy s vlakovou. Nové spoje autobusových a vlakových linek by od ledna 2015 na sebe měly lépe
navazovat.

STRANA 7

Rok 2015 přináší změny i v oblasti odpadového hospořářství

Alej v Nádražní ul. je kompletní

covní místa.
V letech 2007 až 2014 vyčerpaly obce
v České republice 14 miliard korun z evropských fondů na zkvalitnění systému třídění
a sběru odpadů. V ČR tak vznikly tisíce zařízení jako sběrné dvory, třídírny odpadů,
bioplynové stanice nebo kompostárny.
V novém operačním programu je pro obce
připraveno nově přes 6 miliard korun. Výzvy
chce ministerstvo začít vyhlašovat hned
z kraje roku 2015.
Benešov nad Ploučnicí stejně jako jiná
města a obce potřebuje řešit bioodpady
ideálně na svém území, aby tato záležitost
nebyla finančně náročná z hlediska dopravy. S ohledem na fakt, že celé naše území
leží v chráněné krajinné oblasti, jsou pro výběr vhodného místa pro kompostárnu neb
pro bioplynovou stanici atd. přísnější měřítka. Ale tím to nekončí. Postavit vhodné
zařízení a zajistit sběr je jedna záležitost,
další je zajištění odběru vyrobeného kompostu nebo plynu. Komise životního prostředí z minulého volebního období se touto
otázkou zabývala a navrhla místo pro zřízení
kompostárny na pozemku ve vlastnictví
města nad Ovesnou, kam vede dnes zanedbaná přístupová cesta, která je také ve vlastnictví města. Naše město v tom není v naší
oblasti samo. Touto záležitostí se zabývají
i starostové ze Sdružení obcí Benešovska
a v rámci celého správního obvodu obce
s rozšířenou působností toto řeší ve formě
meziobecní spolupráce realizační tým projektu Svazu měst a obcí ČR.
Ota Dračka - zastupitel

Obnova stromořadí v Nádražní ulici je
dokončena. Ulici zdobí celkem 31 lip.
Šestnáct jich bylo do připravených záhonů
v chodníku vysázeno již na jaře, zbývající
část nyní na podzim. Radnice chce ve výsadbě ještě pokračovat. V budoucnu přibudou
další lípy ještě v parčíku pod nádražím a také
na místě, kde se Nádraží ulice spojuje s ulicí
Nábřežní (travnatá plocha využívaná provozovateli pouťových atrakcí).
Nově vysázené stromy nahradily staré,
nemocné, nevyhovující lípy a jírovce. Před
výsadbou nového stromořadí byla provedena oprava chodníku.
(ah)
Foto na poslední straně...

Ministr Brabec z Ministerstva životního
prostředí dne 28. 11. 2014 podepsal návrh
vyhlášky, která stanovuje obcím od příštího
roku způsob třídění bioodpadů a kovů.
Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku
2015 zavedla novela zákona o odpadech,
která prošla Sněmovnou v září letošního roku. Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů, jak občanům
umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na vedení obcí a měst si zvolit takový
způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním
podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější,
nejjednodušší i nejlevnější. Mezi způsoby
třídění stanovené vyhláškou patří sběr skrze
sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery,
sběrné nádoby, pytlový způsob sběru
a v případě bioodpadů i např. bioplynové
stanice nebo obecní a komunitní kompostárny. Existují také další možnosti, jako jsou
například spalovny. Biologicky rozložitelný
komunální odpad bude od příštího roku povinností obce třídit každoročně minimálně
v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo pak celoročně.
V některých obcích se tak objeví hnědé
sběrné nádoby (většinou stejného tvaru jako černé plastové popelnice), jinde kontejnery, například již na mnoha místech byly
občanům se zahrádkami dány kompostéry
(v rámci dotačního titulu). Na území MAS
Labské skály (místní akční skupina) existuje
funkční výrobna peletek, která zpracovává
nevyužité seno. Jak z uvedeného vyplývá,
nabízí se celá řada možností využití odpadů
a ještě k tomu možnost vytvořit nová pra-

PODĚKOVÁNÍ
Klub seniorů děkuje bývalému zastupitelstvu města a především Mgr. Dagmar Tesarčíkové
za vše, co pro seniory vykonala v minulém volebním období. Největší radost nám udělalo
vybudování nového klubu seniorů. Myslíme, že není mnoho měst, které se mohou takovým zázemím pyšnit. Za to vám všem patří velký dík. Během těch 4 let jsme se společně se seniory z Heidenau zúčastnili několika akcí, např. výuky na počítačích. Další dvě byly práce s powerpolem. První
rok jsme vyráběli hodiny, které byly následně vystaveny v aule školy. Druhý rok jsme tvořili sošky.
Ty mohli vidět návštěvníci zámku. S těmito pracemi nám pomáhala Mgr. Tesarčíková s paní
učitelkou Řadovou. Byly to krásné akce, plné pohody a moc jsme si to všichni užili. Kromě toho
byla pro nás organizována spřátelená setkání se seniory z Heidenau, která se konala několikrát
do roka. Za to všechno jim patří velký dík.
Klub seniorů

ZAJÍMALO VÁS - ODPOVÍDÁME
V záležitosti cyklostezky č. 15 Ploučnice
byl panem Pacinou na zastupitelstvu položen
dotaz na kácení stromů u tratě na cyklostezce
v úseku mezi Benešovem n. Pl a Dolinou.
K problému se písemně vyjádřili pan Gregor a Dračka. Cituji: “V ochranném pásmu bylo
provedeno odstranění stromů ze strany SŽDC.
U hranice ochranného pásma byly odstraněny
stromy, o které požádal zástupce SŽDC. Žádost
byla zdůvodněna úpravou železničního svršku
pro vyšší rychlost a z důvodu zajištění bezpečnosti provozu s dovětkem, že případné škody
na zdraví, životech a na majetku z důvodu pádu dřeviny do prostoru tratě, by šly celé
za městem Benešov n.Pl. Je zvažována možnost výsadby aleje nízkými stromy. Za tímto
účelem se hledá cesta pro financování vhodným dotačním titulem.”
Rada města se s tímto tvrzením seznámila a pan Gregor byl ještě následně požádán,
aby upřesnil počty vykácených stromů. Podle
jeho tvrzení bylo vykáceno 6 stromů v pásmu
SŽDC a 24 stromů většího rozměru podél cyklostezky. Vytěženo bylo 54 kubických metrů
dřeva v hodnotě 18000Kč.
Petra Tojmarová, místostarostka

NÁPAD
Jak by se vám líbila myšlenka využít ostrov spojující centrum města s koupalištěm
a cyklostezkou? Na konci listopadu řešilo
nové vedení města s projektanty možné
využití této lokality. Ostrov je ve vlastnictví
majitele vodní elektrárny, který byl jednání
též přítomen a který je této myšlence velmi
nakloněn. Klíčovou otázkou budou finance
a možnost využití dotací. Každopádně si
myslíme, že by to bylo velmi zajímavé mít
podobný oddychový prostor ve městě. (red)
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V Klubu seniorů to žije

Během čtrnácti dní v mé nové funkci mi
bylo milým potěšením se seznámit s činností Klubu Seniorů. Nové prostory jejich
klubu jsou opravdu moc hezké a scházejí se
tam 5 dní v týdnu od 9.00 do 12.00 hodin.
Noví členové jsou samozřejmě srdečně vítáni.
V tomto předvánočním čase dámy nezahálely a pustily se do pečení a zdobení
perníčků. 25. 11. se 60 balíčků odvezlo
do partnerského města Heidenau na Vánoční trhy a výtěžek z jejich prodeje poslouží
na provoz tamního klubu seniorů.

Lidé se sešli na Rozsvícení vánočního stromu

Stovky lidí se v pátek 28. listopadu sešli na oblíbené předvánoční akci Rozsvícení
vánočního stromu. Ten městu v letošním roce věnovali manželé Krausovi z Opletalovy
ulice. Slavnostnímu rozsvícení stromu předcházel hodinový kulturní program, kde
nechyběly písničky pěveckého sboru Klubíčko, ani proslov starosty Filipa Ušáka a
faráře Vojtěcha Suchého. Představil se i pěvecký soubor SaH Děčín a čerstvé hudební
uskupení mladých benešovských zpěvaček jménem Akné. Nechyběl tradiční jarmak
Rodinného centra Medvíkek, ani stánky s občerstvením. Příjemným zpestřením akce
předvším pro děti pak byl vánoční vláček, v kterém bylo možné se povozit.
Foto: A. Houšková

Sváteční slova pana faráře: Nezapomínejme na význam symbolů

Nepekly se jen perníčky, ale i další skvělé druhy cukroví, které jsem měla možnost
ochutnat na Adventní kavárničce, která se
konala 27. 11. v městském kině. Na přípravě se podílela téměř většina členek klubu.
Tuto akci pořádá Klub seniorů ve spolupráci
s městem. Přišlo se pobavit kolem 75 osob.
O hudební doprovod se postaral Vladimír
Kronavetr z České Kamenice. Tančilo se
a myslím, že se všichni dobře bavili. Další
kavárničky k jednotlivým ročním obdobím
se chystají i v příštím roce.
Velké poděkování patří paní Fleischerové, vedoucí klubu a my se těšíme na další
setkání.
Petra Tojmarová
místostarostka

UPOZORNĚNÍ
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.

Starý „kalendářový“ příběh vypráví:
V jednom místě na severu Holandska stojí
kostel, kde se všichni příchozí, dříve než si
sedli do lavice, ukláněli před zdí, zcela bílou
stěnou. Nikdo nevěděl proč. Po celé generace se to tak vždycky dělalo a nikdo se nikdy
neptal proč. Až se stalo, že jednoho dne farní
sbor - byl to evangelický kostel - rozhodl, že
se kostel bude malovat. Při práci malíři zjistili, že pod bílým nátěrem jsou stopy nějaké
malby. Když přivolaní restaurátoři opatrně
odkryli přemalby, objevil se starý překrásný
obraz ukřižovaného Krista. Nikdo o té fresce
nevěděl, nic nebylo nikde zapsáno: ona malba byla kompletně zapomenuta, vymazána
z kolektivní paměti. Muselo se tak stát před
několika stoletími - snad před nějakým válečným nebezpečím či za náboženských
bouří. Ale znamení úcty zůstalo, všichni se
ukláněli před bílou stěnou. Bylo zde znamení, ale zcela se zapomnělo, co znamená. Nikdo neznal historii toho znamení, nikdo
o něm nedovedl nic říci.
Když před vánocemi projíždíme večer
přes naše města a obce, vidíme na všech
stranách, v oknech bytů, ve výkladech obchodů, na stromech na náměstích a návsích,
dokonce na fasádách a střechám domů zářit
světélka všech barev a všechno ještě bude
znásobeno na štědrý den, kdy po společné
večeři se rodina shromáždí u rozžatého vánočního stromku, aby si všichni navzájem

předali spoustu dárků.
Tato světla, která prosvětlují tmu našeho světa, tyto dárky, které splňují tak mnohé
tužby a očekávání, jsou znamením a symbolem. Ale kdo by je chápal, kdyby byla zapomenuta historie Vánoc - příběh o narození
betlémského dítěte, a kdyby se o něm nevyprávělo? Je to událost, na kterou lidé čekali
po celá dlouhá staletí. Je to o tom, jak i dnes
mnozí lidé očekávají spasitele, světlo, které
by osvítilo temnotu jejich vlastního prostředí, ve kterém se cítí být zklamaní a opuštění.
Často pokračujeme v užívání symbolů,
které ztratily svůj smysl, znamení, která už
nemají svůj jasný význam.
Není snadné to vysvětlit - také proto, že
v tom je vlastní tajemství života a jeho radosti. Tajemství spočívá v pochopení, že narozením betlémského dítěte se v určitém
smyslu ve světě nic nezměnilo. Pokud se týče
vnějších událostí: člověk se stále stejně směje i pláče, trpí a je mu dobře, prohrává a vítězí, přichází na svět a umírá. Život běží tak
jak běžel před Ježíšovým narozením. Přesto,
když přijmeme nabídnuté světlo, změní to
smysl každé události, změní horizonty i perspektivy, osvětlí stíny, promění vnitřní životní
sílu, zkrátka proměňuje všechno. Je to jako
když v matematice místo záporného znaménka dáme kladné, místo mínus vložíme
plus; číslo se zdá být stejné, ale ve skutečnosti je úplně změněné. Pokračování na str. 9...
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Státní zámek získal titul „Místo přátelské rodině“ Sváteční slova pana faráře:
Státní zámek Benešov nad Ploučnicí je
„Místo přátelské rodině“. Zámek vyhověl
kritériím certifikace a může se tak pyšnit
oceněním, které získávají hlavně úřady či
místa určená dětem. Státní zámek Benešov
nad Ploučnicí je prozatím jediným zámkem
na severu Čech, který se certifikátem může
pyšnit. „Jsem moc rád, že jsme uspěli, snažíme se totiž rodinám s dětmi vycházet co
nejvíce vstříc, a to nejen nově zřízeným
dětským koutkem, ale také například zvýhodněným vstupným,“ poznamenal kastelán benešovského zámku Zdeněk Henig.
Certifikát zámku udělilo Občanské sdružení Centrum komunitní práce Ústí nad Labem. To dlouhodobě mapuje v Ústeckém
kraji místa, která jsou přátelská rodině.
Může jít o penzion, prodejnu, restauraci, ale
i úřad nebo jinou instituci, která splnila předepsaná kritéria. Na základě hodnocení
těchto kritérií jim pak je přidělen oficiální
certifikát a označení „Místo přátelské rodině“.
Michaela Hlinková
pracovník pro styk s veřejností

Vánoční poselství, přijaté s láskou
od srdce, proměňuje život, události, věčnost. Všechno je nové, všechno získává
smysl, každá bolest je poznamenána nadějí,
každá radost je nenucená a vyvážena mírností, každá práce je vnímána jako něco, co
buduje společný dům k přebývání. Je to nejkrásnější událost světa, příběh Boha, který
začíná nový život mezi námi. Je to způsob,
kterým můžeme obnovit význam a smysl
vše-ho: světel, které jsme rozžehli, dárků,
které jsme si navzájem darovali.
Požehnané vánoce Vám přeje a myslí
na Vás...
Vojtěch Suchý, farář

Bohoslužby:
24. 12. "Půlnoční"
Benešov nad Ploučnicí: 22,00 h
Jedlka: 24,00 h

Dění na zámku můžete sledovat i na oficiálních stránkách zámku:
www.zamek-benesov.cz

25. 12. Hod Boží vánoční
9,00 h - účinkuje Děčínský sbor

BS-aktiv pozval na ochutnávku svatomartinských vín
Svatomartinské posezení 2014, které se
uskutečnilo 15. 11. 2014, bylo opravdu moc
krásné. Sešli se na něm lidé, co chtěli ochutnat Svatomartomartinského vína roč. 2014.
Nechyběl ani košt vín přívlastkových, Papežských a vína s označením VOC (vína s originální certifikací). Letos poprvé jsme měli
i upečenou Svatomartinskou husičku, kterou ochutnali všichni a byla výborná! Pro
všechny účastníky akce bylo ctí, že mezi nás
přišel i náš nový starosta Filip Ušák a někteří
zastupitel é našeho města.
Mezi účinkující patřil i lidový vypravěč
Václav Hučík z Blatničky, který nás pobavil
s jeho originální písničkou. O hudební doprovod celé akce se postaral Pepa Bříško
s Věruškou. Nechyběla ani vzpomínka
na zemřelého člena BS-Aktivu Láďu Šefla
a prezentace fotek a videa o tom, jak jsme
společně zakládali BS-Aktiv, dělali historii
Benešova, připravovali akce a setkání.
Děkujeme našemu sponzorovi CK Dezka

26. 12. “Rybovka"
9,00 h - řídí Miloš Bok

Děčín panu J. Kyjovskému za příspěvek
na vína.
Už se těšíme opět na příští ročník.
Za BS-Aktiv Lída Šumová

28. 12.
8,30 h
1. 1.
8,30 h

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych tímto způsobem poděkovala
benešovským hasičům, všem účastníkům
závodu a pořadatelům Běhu do vrchu, který
se konal 22. 11. na “Macharce“.
Je ale škoda, že se letos zúčastnilo málo
závodníků. Doufám, že příští rok to bude
lepší.
Jitka Průšová

PLESOVÁ SEZÓNA 2015
6. 2.
21. 2.
28. 2.
6. 3.

od 20:00
od 20:00
od 20:00
od 20:00

Zahajovací ples města
Hasičský ples
Květinový ples
Reprezentační ples
RC Medvídek
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NAPSALI JSTE NÁM
Vážený pane Dračko,
se zájmem jsem si přečetl článek paní
Bittnerové a Vaší následnou odpověď.
Máte jistě pravdu, zákony je třeba dodržovat, ale opravdu za každou cenu? Proč
tam, kde to jde, neuplatnit zdravý selský
rozum a lidský přístup, zvlášť když člověk
dělá něco dobrovolně a ve svém volném
čase?
V této době si připomínáme 25 let zásadních společenských změn. Ano, mnoho
se změnilo k lepšímu, ale omezováni
na vlastnických právech jsme stále. Proč
mám žádat o povolení pokácení jednoho
stromu na svém pozemku, když jsem jich
na tom samém místě vysadil jiných padesát? Proč musím mít louky posekány k určitému datu, i když to počasí nedovoluje a pokud tak neučiním, je mi vyhrožováno pokutou, a kdo platí ty letecké snímky, kterými je
mi argumentováno? Proč se musím zpovídat jakýmsi ochráncům zvířat, kterým se
nezdá, že moje ovce moc bečí, moji psi moc
štěkají a kohout ráno kokrhá? A když je slušně vyprovodím, následuje na základě občanského (dříve se tuším říkalo soudružského) upozornění kontrola z veterinární a zemědělské správy, která konstatuje, že je vše
v pořádku a o zvířata a pozemky je příkladně postaráno (a opět, kdo tuto kontrolu platí?).
A chovám se snad k přírodě hůře, pokud
pokácím strom bez povolení, než velká
energetická firma, která sice povolení má,
ale bez mého souhlasu na mém ohrazeném
(!) pozemku zplundruje bez náhrady kus
lesa (dřevo si mimo jiné odveze!) a polije
louku kolem svého zařízení chemikálií k zabránění růstu trávy? Jak dopadla moje následná stížnost je asi jasné - neuspěl jsem,
vše bylo v souladu s předpisy.
Tuším, jaká bude Vaše případná odpověď: že tyto věci nepatří do Vaší působnosti, zákony jsou zákony atd... Přesto a právě proto si dovolím na závěr použít otázku
klasika: A nepřijde Vám to všechno absurdní?
MUDr. Jiří Slavík, Ovesná

Morčata obsadila městské kino již potřetí! Výstava se líbila!

V neděli 9. listopadu se v městském kině
v Čapkově ulici uskutečnil třetí ročník výstavy ušlechtilých morčat. Sál byl opět plný
klecí, výstavy se zúčastnilo 30 chovatelů,
k vidění bylo 220 morčat. Co při přípravách
výstavy upoutalo mojí pozornost byla účast
2 chovatelek ze SRN. Madlen Becker k nám
jela ze sousedního Saska a druhá Tanja Erdel
z Neussu u Düseldorfu. Pochopitelně jsem
se již před výstavou zajímal co slečnu Tanju
k nám do Benešova vede, neboť to k nám
má 659 km. Důvodem k její návštěvě naší
výstavy a města bylo to, že její mamka pochází z Benešova, bydlela v Krátké ulici
a v jejím dětství se jejich rodina odstěhovala
do Německa. A tím, že Tanja je organizovaná v našem německém spřáteleném klubují neuniknul fakt že tu u nás pořádáme výstavy a přijela se tak podívat na místo svých
kořenů. Za toto nečekané a zajímavé setkání i popovídání v lámavé českoněmčině
jsem velice rád. A nyní k vlastní výstavě.
Všichni účastníci pochopitelně přivezli kvalitně připravená zvířata a dvě posuzovatelky
měly nelehký úkol rozhodnout. Celkovým
vítězem se stalo černé Merino Evy Hájkové
ze Žalhostic u Litoměřic. Ale co spíše bude
zajímat čtenáře jsou výsledky hlasovací
soutěže návštěvníků výstavy, jichž se přišlo
v letošním roce podívat 410. Stupně vítězů

ovládla tříbarevná morčata. První se umístilo bezsrsté morče Uganda Tesoro Lucie
Hladové z Prahy, na druhém místě Karolína
Albis Jakuba Jeřábka z Ústí nad Labem a na
třetím místě obrovité morče plemene Cuy
Florián Ze Zubrnic chovatelky Evy Petrové.
Výstavu navštívila paní starostka Mgr. Tesarčíková a udělila svojí čestnou cenu morčeti
americkému teddy Michaely Patkové.
V patře domu byla umístěna výstava
Společně bránou do Čech, jež zapůjčila MAS
Labské skály, a stánek CHKO České Středohoří. V předsálí domu byla po celý den možnost zakoupení chovatelských potřeb, krmení a dárkových předmětů. Na fotografiích zde Azýlek U Bucifálka nabízel svá
opuštěná zvířátka k adopci. Ve hře se dalo
zahrát na kole štěstí a losovat v morčole.
Mnoho mlsných jazýčků si pochutnalo
na výborných palačinkách, jež se tu přímo
smažily na plotně. A dalo se nadlábnout
i chutným guláškem. Výstavu podpořila finančním příspěvkem Rada města a advokátní kancelář Mgr. Milana Špičky. Věcné
ceny poskytla firma Beaphar Easten Europe
s.r.o., TOMMI CZ s.r.o., Pro-reklama.cz,
Lékárna U Matky Boží, potraviny U Tomáše
a Drogerie TETA, všem sponzorům moc
děkujeme.
Luděk Smejkal

Listopad je ve škole měsícem hodnocení žáků za 1. čtvrtletí
Měsíc listopad je měsícem hodnocení
výsledků žáků za 1. čtvrtletí školního roku
2014/15. V úterý 11. listopadu 2014 proto
proběhly třídní schůzky, na kterých byli zákonní zástupci informováni o prospěchu
a chování jejich dětí, od třídních učitelů dostali informace o školním řádu, pravidlech
hodnocení i plánovaných akcích jednotlivých tříd i celé školy. Rodiče vycházejících
žáků dostali informace k přijímacímu řízení
na střední školy. Zároveň zákonní zástupci
zvolili své zástupce do nové školské rady

na další tříleté období 2014-17. Zvoleny byly p. Petra Mališová, p. Romana Winterová
a p. Alena Houšková.
Nejstarší žáci naší školy se zapojili do 10.
jubilejního ročníku Měsíce filmů na školách
věnovaného 25. výročí sametové revoluce.
V rámci výuky se seznámili s moderní historií Československa prostřednictvím dokumentárního filmu - „1989: Z deníku Ivany A“.
Spolu se svými učiteli diskutovali o tomto
filmu, o událostech, které se u nás odehrály
před 25 lety. Zároveň se seznámili s his-

torickými materiály z této doby prostřednictvím plakátové výstavy „Sliby versus realita“ v přízemí školy. Materiály (film, plakátová výstava a kniha Komunismu navzdory)
byly poskytnuty prostřednictvím projektu
Příběhy bezpráví (CZ.1.07/1.1.00/26.0103).
V rámci přípravy na volbu povolání se
všichni vycházející žáci a žáci 2. speciální
třídy zúčastnili projektových akcí „ Den řemesel“ a „Zkus to sám“ součástí projektu
Rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání.
Pokračování na str. 11...

STRANA 11

Listopad je ve škole měsícem hodnocení žáků za 1. čtvrtletí
Pokračování ze str. 10...
Ten pro ně připravila SŠ lodní dopravy a
technických řemesel v Děčíně. Žáci sami
měli možnost vyzkoušet si některá povolání, která se na této škole vyučují, včetně
povolání lodník na cvičné lodi v přístavu
v Děčíně - Rozbělesích. Cílem těchto akcí je
rozvíjet zájem žáků o technická povolání.
V průběhu listopadu se uskutečnily také
některé sportovní soutěže. Na začátku listopadu sehráli starší žáci na hřišti v Děčíně
1. kolo 13. ročníku fotbalového Coca-Cola
Cupu. Bohužel se našim reprezentantům
přes dobrý výkon v předchozím turnaji v Benešově nepodařilo postoupit do dalších bojů. Mladší žáci (reprezentanti 6. a 7. tříd) se
zúčastnili okrskového turnaje ve florbalu ve
sportovní hale v Markvarticích, stejně stará
děvčata sehrála koncem listopadu svůj turnaj v přehazované na ZŠ Březová v Děčíně.
Také chlapci ze speciálních tříd odehráli své
zápasy ve 12. ročníku turnaje v sálové kopané pro žáky speciálních škol v České Kamenici. Žádné z družstev nepřivezlo z turnaje

výraznější umístění, přesto všem patří poděkování za reprezentaci školy. V hodinách
tělesné výchovy pokračovali naši žáci v plnění dalších disciplín „Sazka olympijského
víceboje“. Všichni žáci 4. tříd ukončili v listopadu 2014 první část plaveckého výcviku, ve
které budou pokračovat ještě na jaře tohoto
školního roku spolu s našimi třeťáky v děčínském Aquaparku.
Na konci listopadu se naše čtyřčlenné
družstvo ve složení Barbora Janotová (VIII.
A), Aneta Bartoňová, Filip Lipenský a Veronika Krejčová (všichni IX. B) zúčastnilo týmové mezinárodní matematické soutěže
Junior Náboj na Gymnáziu v České Lípě.
Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se
týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh. Úspěch
nebo neúspěch týmu je výsledkem efektivní
týmové spolupráce. Snahou organizátorů je
připravovat netradiční úlohy, které pomáhají rozvíjet představivost, logické myšlení
a zájem o matematiku. Obtížnost řešených
úloh postupně vzrůstá. Naši žáci se sice neumístili na předních místech, ale získali další

O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA
RaM schválila:
- rozhodování ve výběru dodavatele akce:
„Sběr, svoz a likvidace SKO v Benešově nad Ploučnicí a Ovesné pro rok 2015 dle směrnice 1/2014
Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek
dle ustanovení čl. XI, odst. 4 výběrovou komisi
bude tvořit rada města. (5)
- smlouvu o poskytování služeb na „Sběr, svoz
a likvidace SKO v Benešově nad Ploučnicí a Ovesné pro rok 2015“ s fy. Technické služby Děčín a.s.,
Březová 402, Děčín III, IČ: 64052257 za smluvní
cenu 1.722.591,- Kč včetně DPH. (5)
- zřízení oficiálního facebookového profilu
města Benešova nad Ploučnicí . (5)
- dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení
stavby:“ Snížení energetické náročnosti objektu
ZŠ, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“ s
firmou Děčínský stavební podnik s.r.o. ze dne 29.
11. 2013. Dodatek rozšiřuje předmět smlouvy o
dílo o provedení víceprací a méněprací. Celková
cena bez DPH činí 16.851.306,11.“ (5)
- prodloužení nájemní smlouvy p. F.T., Benešov nad Ploučnicí na dobu určitou, a to od 1. 1.
2015 do 31.3.2015. (5)
- záměr pronájmu nebytového prostoru v přízemí objektu náměstí Míru čp. 1, Benešov nad
Ploučnicí - místnost o výměře 20,36 m2 a veřejných WC. (5)
- souhlasné stanovisko pro stavebníka pana
V.H. Benešov nad Ploučnicí k výstavbě oplocení
na pozemku p.č. 682/21 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. (5)
- pronájem pozemku p.č. 1280/1 část o výměře 120 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí paní
M.O., Benešov nad Ploučnicí za účelem zřízení
zahrádky. (5)
- uzavření nájemní smlouvy na pronájem
pozemku mezi městem Benešov nad Ploučnicí a
paní M.O., Benešov nad Ploučnicí. (5)
RaM ukládá:

- starostovi města projednat s velitelem MěP
spolupráci ve věci kontroly veřejného osvětlení
(osvětlovacích těles) po městě.
- odb. VŽP zaslat projektový záměr - most
Sokolovská ulice na ROP Severozápad.
- odboru SM připravit komplexní zprávu k
předloženému materiálu - souhlas se stavbou DC
002 018 Benešov nad Ploučnicí, Tkalcovská
rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
RaM jmenuje:
- členy školské rady (2014 2017): Filip Ušák,
Mgr. Petra Tojmarová, p. Andrea Kulíková.
RaM pověřuje:
- starostu města ve spolupráci s p.o. Služby
města Benešov nad Ploučnicí projednal s p.
Šámalem možnosti zapojení p.o. SLM do investičních záležitostí rekonstrukce bývalého
Benaru 01 (případné zapracování do smlouvy).
- p. Ivana Nelibu řízením příspěvkové organizace Služby města Benešov nad Ploučnicí s účinností od 01.12.2014.
RaM bere na vědomí:
- informaci lesního správce, p. Dračky a Ing.
Šohaje ve věci Cyklostezky Plouč. (kácení SŽDC).
- nabídku pana Šámala na odkoupení p.č. 466
(hřiště ul. Nádražní). Ve věci bude jednáno na
pracovním ZaM dne 01.12.2014.
- vzdání se funkce ředitele p.o. Služby města
Benešov nad Ploučnicí p. Karla Vrbického.
- přeloženou zprávu o činnosti příspěvkové
organizace Služby města Benešov nad Ploučnicí
p.o.
- výpověď mandátní smlouvy právního
zástupce Mgr. Milana Špička ze dne 07.11.2014.
- doručenou zprávu do DS města o nekonání
se jednání na žádost žalovaného (žalobce
Slovanka, s.r.o.).
RaM doporučuje ZaM:
- revokovat usnesení č. 60/2011 (rozhodování
ve věcech mandátních smluv).

zkušenosti v takovémto typu soutěže a patří
jim poděkování za reprezentaci školy. V závěru listopadu se do 6. ročníku soutěže Finanční gramotnosti zapojili jako již tradičně
žáci 8. a 9. ročníků. Pokračovat budou ještě
v průběhu prosince. Nejlepší trojice bude
školu reprezentovat v okresním kole. O výsledcích soutěže budeme informovat v některém dalším čísle Benešovských novin.
V rámci hodin prvouky se žáci obou třetích
tříd zúčastnili soutěže „Poznej své město“,
soutěže, která je zaměřena na historicky významná místa Benešova nad Ploučnicí a jeho okolí. Děti v průběhu dvou měsíců poznaly 15 míst v Benešově a jeho okolí a plnily
jednotlivé úkoly spojené s těmito místy.
Zveme Vás všechny na tradiční Vánoční
Jarmark, který je připraven na čtvrtek 11.
prosince 2014 v budově Nova, přijďte se potěšit výrobky dětí a nasát předvánoční, adventní náladu.
Přejeme Vám všem příjemný a pohodový adventní čas a klidné vánoční svátky.
Mgr. M. Šmídová

INFORMACE ZE ZŠ
Vánoční prázdniny - 22. prosince 2014 2. ledna 2015 (po - pá), nástup do školy
v pondělí 5. 1. 2015
Informace a fotografie z činnosti školy
můžete sledovat na www.zsbnpl.cz.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Na základě ustanovení odst. 1 § 46 zákona
č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
v aktuálním znění stanovuji na pátek

6. února 2015 od 10 do 17 h
v budově školy „Bílá“ - Komenského 274,
Benešov nad Ploučnicí

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
základního vzdělávání
v Základní škole Benešov nad Ploučnicí
pro školní rok 2015/16.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci
s dětmi narozenými od 1. září 2008 do 31.
srpna 2009 a zákonní zástupci dětí, kterým
byl ve školním roce 2014/15 povolen odklad
povinné školní docházky.
Při zápisu předloží zákonní zástupci zapisovaného dítěte rodný list dítěte a občanský průkaz či jiný doklad o trvalém pobytu.

STRANA 12
AKCE VE MĚSTĚ
5. 12. Čertovská bubble párty
Club Gorilla, míchané bubble
alko drinky, 20.00 h.
7. 12. Mikulášská besídka se
skupinou U-Style
- 15.00 h., Městské kino,
40,-/20,11. 12. Vánoční jarmark Základní školy
14.00-17.00 h., přízemí
základní školy
11. 12. Vánoce pro seniory, 13.00 h.,
Městské kino, jen pro členy
Klubu seniorů
13. 12. Advent s Medvídkem, 15.00 h.,
Klub seniorů, vstup zdarma
13. 12. Lucie noci upije vol. 4
Club Gorilla, rockový koncert
(každá Lucie vstup zdarma)
start 20.00 h
16. 12. Vánoční slavnost MŠ
15.30 h., besídka pro rodiče
spojená s jarmarkem
Městské kino
20. 12. RAP - FREESTYLE night
Club Gorilla, start 20.00 h.
21. 12. Kino: Tři bratři
- hudební pohádka pro děti i
dospělé , 16.00 h, 20,- /50,24. 12. Tradiční štědrovečerní párty
v Gorille - dárek pro každého
21.00 h.
26. 12. Česká mše vánoční
9.00-10.30 h., kostel Narození
Panny Marie, účinkuje Dětská
schola Nativity, Děčín
26. 12. Výstava betlémů a koncert
souboru Solideo - 14.00 h.,
kostel Narození Panny Marie,
vstup zdarma
26. 12. Vánoční turnaj ve stolním
fotbálku o putovní GORILLU
+ disco jízda, start 20 h.
27. 12. 26. Vánoční turnaj smíšených
družstev ve volejbale, 9.00 h.,
tělocvična na Sokoláku
27. 12. ELEKTRO NIGHT - večer v rytmu
elektra, techna, house, atd.,
start 20 h.
28. 12. Charitativní Zumba maraton
Městské kino, 17.00 - 19.00 h.,
vstup: 120,-Kč
31. 12. Silvestrovský zavírák v Gorille
hudba až do rána
start 20.00 h.

Pořádáte akci a chcete,
aby o ní bylo vědět?
Pak nám to dejte vědět.
Pište na mail:
tojmarova@benesovnpl.cz

Nové knihy v benešovské městské knihovně
Pro ženy
Grahamová, Lauren
Jednoho dne, možná...
- román, jehož autorka se proslavila rolí
v seriálu Gilmorova děvčata, je příběhem
o naději, velkých snech, hledání sebe sama,
očekávání a také o tom nejdůležitějším
o lásce, bez které by to v životě nemělo
smysl.
Collins, Jackie
Zpověď divošky
- když čtyřletá Lucky objeví v rodinném bazénu tělo své zavražděné matky, její otec,
který je nechvalně proslulý mafián, jí drží
doslova ve zlaté kleci. Lucky však v patnácti
uteče a začne vychutnávat život, lásku a nezávislost.
Coleová, Courtney
Pokud zůstaneš
- čtyřiadvacetiletý Pax Tate je potetovaný
tvrďák se zvráceným postojem k ženám.
V sedmi letech mu zemřela matka, což v jeho srdci zanechalo pocit viny, kterému nerozumí. Teď bere drogy a zneužívá ženy, aby
se vyrovnal s dírou v duši. Zabírá to však
do chvíle než pozná Milu.

Napětí
Cornwellová, Patricia
Naleziště
- na nalezišti pozůstatků pravěkých zvířat
v kanadské divočině zmizí paleontoložka.
Jediný důkaz o tom, videonahrávka zakončená záběrem uříznutého ucha, se objeví ticíse kilometrů odtud - v mailu soudní lékařky Kay Scarpettové, která se noří do případu
a začne pátrat po vychytralém a krutém vrahovi.
Parker, Robert B.
Říše divů
- Henry a Spenser se přátelí už dlouhá léta,
ale starý trenér boxu ještě nikdy nepožádal
soukromého detektiva Spensera o jedinou
laskavot. Až teď. Developer s gangsterskými
způsoby se snaží obyvatele obytného domu
na Revere Beach přimět k prodeji jejich bytů. Nebyla by to správná zápletka, kdyby se
v příběhu neobjevila záhadná a krásná žena,
kterou její ctižádost vedla i přes mrtvoly
a nakonec i místní mafie.
UPOZORNĚNÍ: v době od 22. 12. 2014 do 2.
1. 2015 bude knihovna uzavřena. Otevřeno
bude zase v pondělí 5. 1.2015.

ZE SPORTU

Jaká byla letošní sezóna Daniela Trýzny? Úspěšná!
Jak hodnotíš uplynulou sezónu ?
Sezónu jako celek bych zhodnotil velmi
pozitivně, a to i přes to, že jsem se často
potýkal s finančními problémy. Podařilo se
mi vycestovat na důležité závody v zahraničí
i České republice, a proto jsem se stal celkovým vítězem Českého a dokonce i Evropského poháru. Jako další velký úspěch
v této sezóně považuji dva vyhrané závody
Světového poháru a to v Itálii a Dánsku.
Jaké jsou tvé úspěchy v letošním roce?
Xterra Žluté lázně 3. místo
- závod Českého poháru
Xterra Ostrov 1. místo
- závod Českého poháru
Xterra Krušnoman Triatlon 3. místo
- závod Českého poháru
Xterra Itally Abruzzo 1. místo
- závod Světového poháru a kvalifikace
na Mistrovství světa
Xterra Czech Prachatice 3. místo
- závod Světového poháru
Xterra Germany Zittau 2. místo
- závod Světového poháru
Xterra Denmark Tilsvilde 1. místo
- závod Světového poháru (a druhá kvalifikace na Mistrovství světa)
XTERRA World Championship Hawaii
10. místo

- Mistrovství světa
Xterra trail run Prachatice 1. místo
- Světový pohár v terénním běhu.
Celkové vítězství v bodování Českého
poháru.
A celkové vítězství v Evropském poháru.
Co čekáš od příští sezóny, jaké jsou tvé cíle?
Do příští sezóny jdu s velkou nejistotou.
Jelikož jsem ještě nevyřešil finanční problémy a sponzory na sezónu 2015, netroufám si klást příliš vysoké cíle. Ale chtěl bych
navázat na letošní úspěchy a ještě se pokusit zlepšit. Dále bych se rád zaměřil na výchovu nových talentů z mé Benešovské tréninkové skupiny.
Děkuji za rozhovor.
(ah)

STRANA 13
ZÁSAHY SHD
Během měsíce listopadu vyjela naše
jednotka ke dvěma mimořádným událostem a to 18. 11. v 7,32 hod. do Benešova
n/Pl. ,ul. Družstevní k nahlášenému požáru
trávy. Po příjezdu na místo události bylo
zjištěno, že se jedná o planý poplach. Dále
vyjela opět 18. 11. ve večerních hodinách
do Malé Veleně k dopravní nehodě dvou
vozidel, z nichž jedno zůstalo zaklíněno
mimo vozovku. Jednotka provedla na místě
události protipožární zabezpečení a pomohla s vyprostěním vozidla zpět na vozovku. Ve 20,26 hod. se vrací zpět na
základnu.
Měsíc listopad byl z důvodů zakončení
soutěží spíše věnován výcviku jednotky
a přípravě na zimní období jak našich členů,
tak zásahové techniky. Proběhla příprava
na STK výjezdových vozidel atd… Dále
během měsíce naše jednotka pomáhala
s přípravou dřeva na tradiční běh do vrchu,
kde také později asistovala.
Za SDH Benešov nad Ploučnicí
František Buchta ml.

Je něco, co vám v Benešovských
novinách chybí? Máte tip na zajímavý
článek? Chcete nás pozvat
na svou akci?
Rádi přivítáme vaše náměty!
Piště na e-mailovou adresu:
1ajka@centrum.cz

STOLNÍ TENIS
Krajská soutěž KPII. Sk. C:
7. zápas
GPD BNPL. A : KST KALICH LITOM. A - 9:9
body: M. Babička 3,5; l. Babička 2,5 1; M.
Myslivec 1; P. Brabencová 2
8. zápas
TJ SOKOL FILIPOV B : GPD BNPL. A - 13:5
body: M. Babička 0; L. Babička 2; M. Štípek 2;
M. Myslivec 1
9. zápas
GPD BNPL. A : TTC ROUDNICE C - 7:11
body: M. Babička 1; L. Babička 1; M. Štípek 3;
M. Myslivec 2
10. zápas
SK ŠTĚTÍ B : GPD BENEŠOV N.PL. A 17:1
body: M. Babička 0,5; L. Babička 0,5; M. Štípek
0; M. Myslivec 0
Okresní soutěž:
5. kolo:
SKST Děčín „E“ X GPD BNPL. „B“ - 10:8
Body: Nebohý 4,5; Štípek J. 2,5; Procházka 1;
Stelzig 0
6. kolo:
GPD BNPL. „B“ X SKST Č. Kam. „B“ - 14:4
Body: Nebohý 4,5; Štípek J. 3,5; Procházka 3;
Stelzig 0, Brabencová 3
7. kolo:
GPD BNPL. „B“ X Slavoj Děčín „B“ - 13:5
Body: F. Nebohý 4,5; Brabencová 4,5; Štípek J.
2,5; Procházka 1,5; Stelzig 0

VZPOMÍNKY
Kdo žije v našich srdcích,
ten nikdy neodešel.
Dne 10. 12. 2014 to budou
již 2 roky, co od nás navždy
odešel náš tatínek pan
Jaroslav Hendrich. Stále
na něj vzpomínají dcery
Anina a Iva s rodinami.
Kdo jste ho znali, prosím, vzpomeňte s námi.
Dne 23. 11. 2007 jsme si tichou vzpomínkou
také připomněli 7. výročí úmrtí pana
Jaroslava Hendricha ml.
Nikdy na něj nezapomeneme.
sestry Anina a Iva
Dne 5.12. vzpomeneme
úmrtí pana Josefa Havlíka
z Benešova n. Ploučnicí.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
Dcery a syn s rodinami.

V případě zájmu o zveřejnění vzpomínky
kontaktujete MěÚ - urad@benesovnpl.cz,
nebo osobně na sekretariátu.

STRANA 14

Listopad ve městě objek vem fotoaparátů

MAS Labské skály - setkání na zámku

Svatomartinské posezení - BS-Aktiv

První mrazivé podzimní ráno
Výstava morčat v kině

Halloween v Clubu Gorilla

Koncert dětí na Rozsvícení ván. stromu

Vánoční tvoření - RC Medvídek

Opravy hasičské techniky

Knír párty v kině

Ustavující zastupitelstvo 11. 10. 2014

Město
Benešov nad Ploučnicí
přeje svým občanům
krásné vánoční svátky
plné pohody,
porozumnění
a spokojenosti.

Nádražní ulice jaro 2014

Nádražní ulice podzim 2014
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