Číslo 11 - listopad 2014 - Ročník XXIV - cena 5,- Kč - www.benesovnpl.cz

Občané města si vybrali nové zastupitele Slovo starostky města

Benešov nad Ploučnicí zatoužil po změně. Tak by se jednou větou daly shrnout výsledky
letošních komunálních voleb. Jasnou převahu získalo uskupení Koalice PRO!Benešov v čele
s Filipem Ušákem. Svůj hlas mu dalo téměř 35% voličů, což sdružení přineslo šest mandátů.
Místo v budoucím zastupitelstvu získala téměř všechna uskupení, která do komunálních
voleb sestavila své kandidátky. Za branami pětiprocentní hranice nutné pro vstup do zastupitelstva zůstalo pouze Sdružení ČS, NK. Druzí v pořadí skončili Benešovští patrioti se
17%, které jim přinesla (3 mandáty). Pouze dvě křesla v budoucím zastupitelstvu získala
ČSSD (doposud měla 4 mandáty) a ze čtyř na jednoho klesl počet zastupitelů u ODS. Po jednom mandátu získala také KSČM, Koalice VV a Hora 2014, Sdružení STAN, NK.
K volebním urnám přišlo 37,87% voličů. Oproti komunálním volbám v roce 2010 jde
o výrazný cca 6% pokles. Volební právo mělo v době konání voleb celkem 3095 Benešováků,
svůj hlas tak přišlo dát jen 1172 lidí.
Ustavující zasedání zastupitelstva proběhne v pondělí 10. listopadu 2014 od 17 hodin
v Městském kině Benešov nad Ploučnicí. Zcela novými tvářemi v zastupitelstvu města jsou:
Zdeňka Černá, Petr Jansa, Radek Prášek, Radek Provazník a Petra Tojmarová. Nahradí tyto
odstupující zastupitele: Josefa Kloučka, Hanu Franclovou, Vratislava Zívala, Jiřího Zeleného
a Zdeňka Heniga.
(ah)

Zvolení zastupitelé:
Černá Zdeňka - 201 hlasů
Dračka Ota - 197 hlasů
Jansa Petr - 262 hlasů
Kulíková Andrea - 412 hlasů
Lekner Radek - 123 hlasů
Mádle Ivo - 93 hlasů
Myšíková Zděnka - 395 hlasů
Polanský Jan - 229 hlasů
Prášek Radek - 354 hlasů
Provazník Radek - 398 hlasů
Tesarčíková Dagmar - 243 hlasů
Tojmarová Petra - 355 hlasů
Urx Pavel - 272 hlasů
Ušák Filip - 427 hlasů
Vrbický Karel - 185 hlasů

V měsíci říjnu pokračovaly především
práce na zateplení školy. V této chvíli jsou
vyměněna všechna okna a dveře, z větší
části je zateplena střecha a probíhá zateplování obvodového pláště. Celá akce bude
ukončena v pololetí příštího roku. Akci realizuje Děčínský stavební podnik. Další záležitostí je rekonstrukce prostor bývalého bytu v přízemí MěÚ na kancelářské prostory,
kterou provádějí Služby města. Záměrem je
přesunout do přízemí matriku, evidenci
obyvatel a sociální odbor, především však
zajistit bezbariérový vstup do budovy v blízkosti hlavního vchodu a umožnit občanům
vyřízení jejich záležitostí v přízemí budovy.
Všechny ostatní naplánované stavební akce
letošního roku jsou zdárně dokončené.
V říjnu proběhly komunální a senátní
volby. Volební účast byla v našem městě
nízká, v komunálních volbách volilo jen 38%
občanů. Výsledky přinášíme níže. Ustavující
jednání zastupitelstva, které se bude konat
10. 11., rozhodne o podobě příštího vedení
města. Bude zde zvolen starosta, místostarosta a rada města na volební období 2014 2018.
Nově zvolené zastupitele teď čeká práce na sestavování rozpočtu a plnění volebních programů. Přeji všem zastupitelům
mnoho štěstí a radosti z práce pro naše
město a samozřejmě pevné zdraví.

Děčínsko má nového senátora
Novým senátorem pro Děčínsko bude
dalších šest let Zbyněk Linhart (STAN). Starosta Krásné Lípy ve druhém kole voleb do
Senátu jasně zvítězil nad svým soupeřem
Jaroslavem Sykáčkem z ČSSD. Ten tak svůj
senátorský post neobhájil a zřejmě bude ve
své politické kariéře pokračovat jako
starosta Rumburku, kde vyhrál komunální
volby.
Druhé kolo senátních voleb na Děčínsku
bylo jednoznačnou záležitostí. Linhart získal
od voličů 11 099 hlasů, Sykáček pak 4 438,
což znamená pouhých 28,56 procent. Není
bez zajímavosti, že Linhart získal v celém
Česku jako jediný nově zvolený senátor více
než sedmdesát procent hlasů. Za jeho
vítězstvím podle něj stála nejen jeho dvacetiletá práce v Krásné Lípě, ale také v Národním parku České Švýcarsko.
Pro benešovské voliče byl Linhart jasnou volbou až v druhém kole senátních
voleb. V prvním u nich zvítězila Marcela
Dvořáčková z hnutí ANO 2011, ta však v celkovém součtu do druhého kola voleb nepostoupila.
(ah)

Mgr. Dagmar Tesarčíková
Starostka města

PODĚKOVÁNÍ
ČSSD děkuje voličům, kteří nám dali
hlas v komunálních volbách.
J. Zelený
Vážení Benešováci, v minulém vydání
Benešovských novin jsme vás žádali o podporu ve volbách. Vaši podporu jsme získali
a teď bychom vám chtěli srdečně poděkovat. Výsledek voleb přijímáme s pokorou.
Téměř 35% vašich hlasů, výrazné vítězství
a 6 mandátů v zastupitelstvu je pro nás oceněním naší čtyřleté práce a zároveň obrovským závazkem. V Ústeckém kraji nikde jinde
opoziční nezávislé hnutí nezískalo takto
velký procentuální zisk a v konkurenci 8 kandidujících stran se jedná o nejsilnější mandát v historii našeho města za posledních 20
let.
Vaší důvěry si velice vážíme. Náš cíl lze
slovy vyjádřit jednoduše, přestože víme,
že...
Pokračování na str. 2...

STRANA 2
PODĚKOVÁNÍ

V přízemí městského úřadu vznikají nové kanceláře

Pokračování ze str. 1...
Náš cíl lze slovy vyjádřit jednoduše,
přestože víme, že to lehké vůbec nebude…
"Nezklamat"… Ustavující zastupitelstvo
10. listopadu zvolí nové vedení, které se
bude muset hned pustit do práce. Připravit
rozpočet na rok 2015 a vyhnout se provizoriu a především připravit se na nové plánovací období a dotační možnosti.
Vaše Koalice PRO Benešov
Rád bych tímto způsobem poděkoval
velice velmi dvěma strážníkům městské
policie - dne 14. října kolem 11 hodiny jsem
měl problém s autem a zůstal jsem nepojízdný u závor v Habarticích. Tito dva strážníci jeli okolo a velmi ochotně a hlavně
účinně mi pomohli situaci vyřešit. Mrzí
mne, že mne hned nenapadlo si všimnout
služebních odznaků, nebo se zeptat na
jejich jména.
Děkuji jim alespoň tímto způsobem.
Vím, že lidé hodně žehrají na strážníky, že
neumí nic než komandovat, dávat botičky a
pokuty, ale ti dva byli super, lidští a ochotní.
Přeji jim pevné zdraví a pevné nervy a
aby se jim dařilo v práci i osobním životě.
Kéž by takoví byli všichni!
S pozdravem Plechata Miroslav
Chtěla bych touto cestou poděkovat
zástupci města Benešova nad Ploučnicí panu Vrbickému, místostarostovi a zástupci
městského úřadu paní Erlebachové, matrikářce za milé přání, návštěvu a dárek k mým
a manželovým narozeninám. Velice nás toto potěšilo.
Zároveň děkuji za přání paní Evě Novákové.
Marie Prihodová
Dne 18. 9. oslavila naše maminka
Zahradníková Rozália své 98. narozeniny
v kruhu rodiny, dětí, vnoučat a pravnoučat.
Děkujeme touto cestou všem, kteří také
přišli popřát, hlavně zástupcům města za
milou návštěvu a dárek. Maminku to moc
potěšilo.
Děkují Zahradníkovi,
Němcovi a Ottovi

sousoší Kalvárie

Z bytu naproti České spořitelně v budově Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí
vznikají nové kanceláře. V průběhu příštího roku by se tam měly přesídlit kanceláře
hospodářsko-správního odboru. Důvodem je především usnadnění přístupu imobilních
občanů, seniorů či zdravotně handicapovaných při vyřizování svých úředních záležitostí.
Umístěny by zde měly být kanceláře matriky, evidence obyvatel a sociálního oddělení,
které nyní občané najdou ve 2. patře úřadu. Bezbariérový přístup bude zajištěn
přebudováním posledního okna na dveře. Ty povedou do čekárny, odkud bude vstup do
příslušných kanceláří. Nebude chybět zázemí pro pracovnice úřadu a archiv.
Stavební práce provádějí pracovníci Služeb města (na snímku). Prostory čeká
kompletní rekonstrukce, nutné budou bourací práce, nové rozvody vody, elektřiny,
datových kabelů, vybudování sociálního zařízení, topení.
Text: (ah) / Foto: Karel Šohaj

POZOR: Opět se mění podmínky pro kácení stromů
Od soboty 1. listopadu
2014 je v platnosti nová
Vyhláška č. 222/2014 Sb.,
kterou se mění podmínky
pro kácení stromů. Nově je
možné kácet bez povolení
ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Naopak na ostatní dřeviny s obvodem

kmene větším než 80 centimetrů ve výšce
130 centimetrů budou lidé potřebovat
povolení. To vydává pouze orgán ochrany
přírody a krajiny, což je v případě Benešova
nad Ploučnicí odbor životního prostředí
městského úřadu.
Ota Dračka - stráž přírody
S CHKO České středohoří

Město žádá ministerstvo o dotaci na restaurování památek
Pracovní skupina zabývající se regenerací městské památkové zóny připravuje
další žádost o podporu z programu Regenerace, které financuje Ministerstvo kultury
České republiky. V roce 2015 má zájem s finanční podporou státu realizovat min. jeden ze čtyř připravených záměrů.
Prvním záměrem je restaurování náhrobníků a epitafů ze 16. století na západní
stěně Salhausenské kaple kostela Narození
Panny Marie.
Druhým objektem, na jehož zrestaurování by chtělo město získat peníze, je Mariánský sloup na náměstí. Na této památce
pracovali restaurátoři naposledy před dvaceti lety. Zde je třeba opravit jak sochařské,
tak kamenické části.
Pokračovat v obnově by se mohlo také
u hrobky Mattausch na místním hřbitově.
Město by rádo doplnilo restaurované oplocení hrobky o chybějící prvky, které byly
v minulosti jeho součástí. Jde o sochy dvou
světlonošů s pochodněmi, kteří byli umístěni zrcadlově proti sobě na sloupech brány,
a také dvě vázy, které zdobily vnější sloupy

oplocení.
Posledním záměrem, který by mohl být
v roce 2015 realizován, je restaurování dřevěného kříže s plechovým korpusem Krista,
který je součástí sousoší Kalvárie u vstupu
do Horního zámku.
Zda se podaří získat finance na některý
z výše popsaných záměrů, se město dozví
začátkem roku 2015.
(ah)

světlonoš - hrobka Mattausch

STRANA 3

Zámecká sezóna 2014 ukončena strašidelnou akcí Senioři bowlili v Heidenau
V rámci spolupráce měst Benešov n. Pl.
a Heidenau se ve čtvrtek, 16. října 2014,
uskutečnilo plánované setkání seniorů
obou měst a také turnaj v Bowlingu.
Celkem 16 zástupců Klubu seniorů
Benešov n. Pl. se složilo na dar pro seniory
z Heidenau a v 8 hodin odjel malý autobus
směr Německo. Po příjezdu jsme byli přivítáni a pozváni na oběd. Potom jsme odjeli
do Sportovního centra, kde se turnaj v bowlingu uskutečnil. Celkem bylo 28 hráčů.
Z Heidenau 12 /7 žen a 5 mužů/ a z Benešova n. Pl. 16 /12 žen a 4 muži/.
Po skončení turnaje jsme byli krásně
pohoštěni u Güntera a Brigity, kteří soukromě, ale s podporou města, provozují miniškolku. Následovalo vyhodnocení nejlepších v turnaji a potom rozloučení a odjezd
zpět do Benešova n. Pl., kam jsme přijeli
v 19,30 hod.
Za příjemně prožitý den patří poděkování především hostitelům z Heidenau a zástupcům Klubu seniorů z Benešova n. Pl.

Foto: Ota Dračka
Definitivní tečku letošní turistické sezóně dala na Státním zámku v Benešově nad
Ploučnicí už tradiční akce s názvem
„Na zámku straší“. Na zámek během pátečního podvečera zavítalo téměř pět stovek
návštěvníků. Pro všechny příchozí byly nachystány strašidelné úkoly a nechyběla ani
stezka odvahy. Na závěr se všichni mohli
podívat do jinak nepřístupných zámeckých
sklepení. „Návštěvnost byla opět vyšší než
v roce předchozím,“ pochvaloval si kastelán
Zdeněk Henig. Dodal, že obrovský podíl
na úspěchu akce mají především dobrovolníci z benešovské Základní školy z tamního

Mateřského centra Medvídek. „Bez pomoci
dobrovolníků bychom v žádném případě
akci takových rozměrů neuspořádali, doufám, že nám přízeň zachovají i v roce nadcházejícím,“ neskrýval vděk kastelán.
Akce „Na zámku straší“ je už tradiční
tečkou návštěvnické sezóně. „Návštěvníky
na zámku uvítáme až na jaře roku 2015, do
té doby budeme chystat a plánovat další
novinky,“ dodal na závěr kastelán Zdeněk
Henig.
Michaela Hlinková
pracovník pro styk s veřejností

Benešovské zámky překonaly hranici 20 000 návštěvníků
Více než 20 000 návštěvníků zavítalo od
dubna do října 2014 na Státní zámek
Benešov nad Ploučnicí. „Tuto hranici jsme
překonali po několika letech. Sezona byla
skutečně nadprůměrná,“ pochvaloval si
kastelán zámku Zdeněk Henig.
Nárůst návštěvnosti má na svědomí
hned několik faktorů. „Oproti loňsku nám
letos přálo počasí. Uvedli jsme v život
několik nových projektů, jako například Den
dětí na zámku či Zámeckou přespávandu a
otevřeli jsme další ze zámeckých budov,“

vypočítal kastelán.
I na příští rok plánuje zámek několik
novinek. „Opět se budeme hodně
zaměřovat na děti a na rodiny s dětmi, ale
přesné plány si prozatím ponechám pro
sebe,“ ukončil Henig.
Dění na zámku můžete sledovat i na oficiálních stránkách zámku:
www.zamek-benesov.cz
Michaela Hlinková
pracovník pro styk s veřejností

3. ročník Výstavy morčat v městském kině 9. 11. 2014
V neděli 9. listopadu si dají v našem kině dostaveníčko morčatáři téměř z celé republiky.
30 vystavovatelů z různých končin naší země a dvě zahraniční chovatelky vystaví téměř 200
morčat. V předsálí bude pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení. Pochutnat si
budete moci nejen na výborném guláši, ale i palačinkách. Na své si přijdou i milovníci čaje a
kávy. Opět nebude chybět prodej chovatelských potřeb a dárkových předmětů.
Návštěvníci toužící po svém domácím mazlíčkovi také nepřijdou zkrátka. Morčata
nabídnutá k prodeji budou umístěna v samostatné expozici.
Tak nezapomeňte dorazit 9. listopadu do Městského kina v Benešově nad Ploučnicí.
Výstava bude probíhat od 9:00 do 17:00 hodin, vstup: děti 10 Kč a dospělí 30 Kč.
(ls)

Vyhodnocení:
MUŽI:
1. RUDA
2. HERBERT (SRN)
3. GÜNTER (SRN)
4. PETER (SRN)
5. WOLFGANG (SRN)
ŽENY:
1. ERIKA (SRN)
2. EDITA
3. JARKA
4. ANNE (SRN)
5. HANA

267 bodů
264 bodů
240 bodů
216 bodů
212 bodů

233 bodů
210 bodů
206 bodů
205 bodů
202 bodů
Čech Ruda

STRANA 4

SLEVOVÝ KUPÓN

Chovatelská výstava přilákala na pět stovek návštěvníků

10 %

10 %

10 %

Při nákupu nad 300 Kč.

10 %

10 %10 %

HRAČKY, PAPÍRNICTVÍ
U Vernerů

10 %

Benešov n.Pl. ,
Sokolovská 109

10 %

Na Václavskou neděli v našem městečku náš chovatelský spolek uspořádal v Bezručově ulici tradiční výstavu drobného
zvířectva. Vystaveni byli králíci, holubi,
drůbež, morčata, exotické ptactvo i bazénové rybky. Téměř 500 návštěvníků mělo
možnost shlédnut na 440 zvířat od 43 chovatelů. Výstavu samou doplnil stánkový
prodej krmení, chovatelských potřeb a
dárkového zboží. Na své si přišli i milovníci
květin a děti měly možnost se pořádně
vyřádit na skákacím hradu. V zadní části
výstaviště byla i letos možnost jízdy na
koních a svoji činnost tu prezentovalo
sokolnické středisko se svými dravci. V letošním roce zde prezentovala svojí činnost
Zoo Děčín, CHKO České středohoří a MAS
Labské skály a i včelaři z Děčína. Zkusit štěstí

se dalo v tradiční spolkové tombole a pamatováno bylo i na chutné občerstvení. Azýlek
Bucifálek ze Žandova zde nabízel opuštěná
zvířátka k adopci. A dřevěné hračky, makety
husitských zbraní zde nabízel jejich výrobce
Alois Helinský. Velice si vážím pomoci chovatelů z okolních spolků. I tentokrát přiložili
ruce k dílu naši přátelé z Verneřic, České Kamenice, Děčína a nadšenci manželé Zbudilovi, kteří k nám jezdí pomáhat z Lomnice
nad Popelkou. Výstavu podpořila finančním
příspěvkem Rada města a Advokátní
kancelář Mgr. Milana Špičky. Věcné dary pro
oceněné chovatele věnoval Ing. Rudolf
Čech, Radek Provazník a firma Beaphar
Easten Europe s.r.o. Všem sponzorům
děkujeme.

Benešovští chovatelé se úspěšně prezentovali na zemědělské výstavě v Děčíně
20. září 2014 při Zemědělské výstavě v aule Střední zahradnické a zemědělské školy
v Děčíně Libverdě proběhla 1. výstava ušlechtilých morčat.
Výstavy se zúčastnilo 38 chovatelů a představili svá zvířata ve 193 klecích. Pozvání na posouzení přijaly dvě zahraniční posuzovatelky.
Portugalka Rita Ribero žijící nedaleko Berlína
a Monika Spychala z Polské Lodže.
Ocenění nejvzdálenější vystavovatel si odvezla Lucia Kaššová z Detvy na Slovensku, jež
k nám jela vystavovat úctyhodných 12 hodin
vlakem.
Titul nejlepší morče standartu A dosáhlo
morče Marsyas Sophie Diamond Báry Matějovcové z Holoubkova a nejlepším morčetem ve standartu B se stalo morče Manon Tesoro Radky Řebíkové ze Smečna. Ve standartu
C mazlíků jež posoudil adept na posuzovatele
Milan Škoda z Chebu se umístila na prvním
místě Amája Anubis Míši Hejné z Kladna.

Úplný rozpis ocenění, kterých bylo uděleno
94, a fotogalerie z výstavy jsou na webu Základní organizace Benešov nad Ploučnicí.
Díky tomu, že výstava byla umístěna v centru dění, přišlo okouknout morčata 2000 návštěvníků a chvílemi bylo mezi klecemi opravdu
těsno. Kromě vlastní výstavy měli návštěvníci
možnost zakoupení tomboly, chovatelských
potřeb a krmení a pro mlsné jazýčky holky ze
Zverimatu napekly domácí ňamky, ke kterým
se podávala i káva nebo čaj.
Velké poděkování patří generálnímu sponzorovi této výstavy, firmě TOMMI CZ s.r.o.,
prodejci ekologické podestýlky Asan, jež nám
poskytla tuto podestýlku do výstavních klecí
a věnovala mnoho dalších věcných cen oceněným chovatelům. Jako další v řadě sponzorů
věnovala velice pěkné ceny firma Beaphar
Easten Europe s.r.o., firma Profibed a 1. Československá bioprodejna pro zvířata Anbio
s.r.o. Výstavu taktéž podpořila výrobou pro-

pagačních předmětů Firemnitrika.cz a Proreklama.cz zhotovením pěkných diplomů
a průvodců výstavou.
Zvláštní poděkování bychom chtěli předat
Střední zahradnické a zemědělské škole
za poskytnutí krásných prostorů pro uskutečnění výstavy a panu řediteli za velice vstřícný
přístup.
Výstava by se taktéž neuskutečnila bez
pomoci řady členů naší organizace, administrativní přípravy před akcí prováděla Zuzka
Nováčková a Ilona Mohelská, práci s klecemi
odvedl př. Smejkal s benešovským kolektivem.
A na výstavě samé měly na zdárném průběhu
nemalý podíl Katka Kadlecová, Eva Kozelnická
a Bára Matějovcová, jež asistovaly u posuzování a zajistily i překladatelskou činnost. Všem
pomocníkům tímto velice děkujeme za pomoc, doufáme, že výstava splnila očekávání
jak chovatelů, tak návštěvníků a těšíme se
na příští rok.
Luděk Smejkal

STRANA 5

Mladí rybáři nahodili pruty a změřili své síly na závodech

Rybářský kroužek pro děti pod vedením
Jaroslava Zeleného získává rok od roku na
oblíbenosti. V letošním roce jej navštěvuje
celkem 22 dětí. A ačkoli začal kroužek
společně pracovat teprve na začátku
měsíce září, děti už v polovině října dostaly
jedinečnou šanci vyzkoušet si zúročit
získané zkušenosti v soutěži. Díky podpoře
Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí se
v sobotu 18. října uskutečnily mimořádné
rybářské závody. Přihlásilo se do nich 24
mladých rybářů. Nejúspěšnějším lovcem se
stal Jan Hejna, kterému se podařilo ulovit
kapra o míře 46 centimetrů. „Velmi děkuji

městskému úřadu za podporu akce. Jsem
rád, že se vedení města přišlo na malé
rybáře osobně podívat. Radost mi udělala
návštěva z děčínského rybářského svazu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří s vedením kroužku pomáhají. Nejsou
to jen samotní rybáři, ale také rodiče dětí,“
uvedl vedoucí kroužku Jaroslav zelený.
Dokud bude počasí přát, budou se děti v
kroužku věnovat praktickému nácviku
rybolovu na rybníku. Jakmile se počasí
zhorší, přesunou se do klubovny, kde se
zaměří na teoretickou část výuky.
(ah)

RYBÁŘSKÝ ÚSPĚCH

Sobota 27. září se stala šťastným dnem
pro Přemka Ingera z rybářského kroužku
v Benešově nad Ploučnicí. Háček s návnadou mu slupnul kapr o velikosti 70 centimetrů! Z úlovku měl obrovskou radost. Petrův zdar!
(ah)

Září, říjen - dva měsíce školy za námi
Máme za sebou dva měsíce tohoto
školního roku a blíží se období čtvrtletního
hodnocení. V úterý 11. listopadu 2014 se
uskuteční třídní schůzky - od 16 h na Bílé
škole a v 16.30 h na budově Nova. V rámci
třídních schůzek proběhnou také volby tří
členů z řad zákonných zástupců do školské
rady na nové volební období, na roky 20142017. Zákonní zástupci dostanou informaci
o výchovně vzdělávacích aktivitách školy
a zejména informaci o prospěchu a chování
za 1. čtvrtletí školního roku.
První dva měsíce školy utekly jako voda,
ve škole se uskutečnila celá řada akcí. Hned
začátkem září navštívili žáky 1. stupně basketbalisté BK Děčín a ve druhé polovině září
také hokejisté HC Děčín. Cílem obou návštěv byl nábor nových sportovců v těchto
sportech. Ve škole začne od listopadu svou
činnost také kroužek karate. Žáci všech tří
čtvrtých tříd zahájili povinný plavecký výcvik a pravidelně každý týden jezdí do Aquacentra v Děčíně, kde se pod vedením zkušených lektorů učí základy plavání. První část
plaveckého výcviku ukončí v polovině listopadu a na jaře svůj plavecký výcvik dokončí.
Naše škola se stejně jako v minulém školním
roce zapojila do Sazka Olympijského víceboje, který je pořádán pro žáky základních

škol v rámci kampaně Česko sportuje. Díky
včasné registraci získala škola startovní set
se sportovním vybavením. V současné době
bojují jednotlivé školy o účast olympijské
hlídky, k rozhodnému datu 31. 10. 2014
splnilo šest z osmi povinných disciplín 37
procent žáků školy od prvňáků po žáky
devátých tříd. Naše škola je tak na 18. místě
mezi přihlášenými školami nad 450 žáků
z celé republiky. Kromě těchto sportovních
aktivit se 2. října 2014 uskutečnila také kvalifikace do fotbalového turnaje pro žáky
II. stupně - 13. ročníku Coca-Cola Cup. Po zápasech na našem hřišti mezi našimi fotbalisty a hráči ZŠ a MŠ Markvartice, ZŠ Velký
Šenov a ZŠ U nemocnice Rumburk, postoupilo naše družstvo do 1. kola, které se uskuteční začátkem listopadu v Děčíně. Turnaje se zúčastnilo také družstvo našich roztleskávaček - žákyň z 8. tříd, které si připravily velmi pěkné vystoupení a tím zpříjemnily přestávky při čekání na další zápasy.
V pondělí 6. října 2014 se na svém osmém,
posledním jednání ve volebním období
sešla školská rada. Školská rada projednala
a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za
školní rok 2013-14.
Pokračování na str. 6...

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

beseda s Cyrilem Podolským

exkurze v Krásné Lípě

exkurze v Krásné Lípě

Září, říjen - dva měsíce školy za námi
Pokračování ze str. 5...
Dále projednala a vzala na vědomí předložené Koncepční záměry a úkoly školy na období 2014-16 a informace k probíhajícím
akcím a aktivitám ve škole, o kterých členy
školské rady informovala Mgr. M. Šmídová,
statutární zástupkyně ředitelky školy. Poděkování za práci v celém volebním období
patří všem členům školské rady.
První z letošních soutěží a olympiád byla soutěž Přírodovědný Klokan. V kategorii
Kadet se jí 15. října 2014 zúčastnilo 25 žáků
osmých a devátých tříd. V této nepostupové
soutěži vybírají žáci správné odpovědi na 24
otázek za 3, 4 a 5 bodů z oborů fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a matematika.
Odpovědi v průběhu 40 minut zaznamenávají do odpovědní karty. Nejlepší výsledek
dosáhla Karolína Vlasáková z 9. B, těsně
za ní se umístili Filip Lipenský (9. B), Ferda
Stodola (8. B), Tomáš Verner a Radka Votrubcová (oba 9. B).
V průběhu září 2014 se uskutečnily také
některé akce v rámci programu minimální
prevence. Žáci 9. A se zúčastnili adaptačního pobytu ve Staré Olešce. Žáci obou 8.
tříd a stejného ročníku speciálních tříd absolvovali v říjnu výchovně-vzdělávací akci
„Láska ano, děti ještě ne“ v děčínském
Sněžníku. Poslední akcí byly výchovné koncerty pro oba stupně. Pro žáky I. stupně to
byl program s názvem „Zdraví máme jenom
jedno“, starší pak měli program s názvem
„Drogy, média a (rocková) hudba“. Přednášky konané v tělocvičně školy byly doprovázené hudebními vystoupeními mladých hudebníků Jiřího Klemsy a Markéty
Doleželové. V průběhu obou programů zazněla důležitá témata jako je šikana, kyberšikana, alkohol, cigarety, drogy a volnočasové aktivity.
Velmi zajímavou akcí pro žáky 1. stupně
byla beseda s panem Cyrilem Podolským,

autorem, scénáristou, režisérem a animátorem seriálu večerníčků Krysáci. Pan Podolský názornou formou žákům přiblížil vznik
loutkového animovaného filmu - od nápadu
přes realizaci, až po jeho uvedení v televizi.
Žáci si mohli prohlédnout loutky a rekvizity,
které se ve filmu používají. Viděli, z čeho
jsou loutky vyrobeny, i jak to v ateliéru vypadá. Dozvěděli se, jak dlouho se takový
film vytváří, kolik lidí se na práci podílí a jak
se dělají některé triky. Po této besedě si
někteří žáci vyzkoušeli práci animátora při
pracovních činnostech.
Výchovně vzdělávací aktivity jednotlivých tříd jsou doplňovány výukovými progFoto:z Ota
ramy a exkurzemi, některé
nichDračka
se uskutečnily také v průběhu září a října. Osmáci se
byli podívat na zemědělské výstavě na Libverdě, žáci 4. B si prohlédli Prahu a obě páté
třídy absolvovaly výukový program „Cesta
kamene“ v muzeu Českého ráje v Turnově.
Žáci obou 3. tříd se zapojili do projektu
„Poznej své město“ a také interaktivního
výukového programu „Život, tajemství, inspirace“ v Domě Českého Švýcarska v Krásné
Lípě. Zajímavý zážitek mají za sebou také
žáci ze 4. C, kteří se v loňském roce zúčastnili
vzdělávacího programu se soutěží na Děčínském zámku a jako její vítězové si užili
prohlídku zámku ve Velkém Březně.
Bylo by možné psát o mnoha dalších
aktivitách školy - žáci na Bílé škole sbírali
v průběhu září a října kaštany a žaludy, které
budou sloužit jako potrava pro lesní zvěř
v zimě. Na obou budovách školy jsou žáci
zapojeni do sběru víček pro charitativní
účely - v této době pro jejich spolužáka Honzíka z 2. B. Zároveň se žáci podílejí na správném třídění odpadů, zejména papíru a plastových obalů. Na konci října se děti zapojily
do výzdoby zámku v rámci akce „Na zámku
straší“. Ale také např. žáci 5. tříd připravují
divadelní představení pro své mladší kamarády v mateřské škole. Všem patří velká
pochvala.
V průběhu září a října 2014 probíhaly
také práce na projektu Snížení energetické
náročnosti budovy NOVA. V současné době
jsou vyměněna všechna okna a probíhá
zateplování budovy. Poděkování patří všem,
kteří se na projektu podílejí i všem žákům
a pedagogům a ostatním zaměstnancům
školy za jejich přístup při realizaci tohoto
projektu. Projekt „Kvetoucí kameny“, o kterém jsme informovali v zářijovém čísle BN,
nebyl bohužel schválen, ale i přesto budou
jeho části postupně realizovány ve vlastní
režii školy v průběhu celého školního roku.
Žáci tak budou mít možnost zlepšovat okolí
školy a vybudovat tak badatelské prostředí
pro další aktivity.
Informace o činnosti a aktivitách školy
na www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová
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MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství
Podzim už rozvěsil zlaté listí,
vítr je lehounce houpá.
Kdo chodí mezi nás do školky,
ten brzy pozná ,
že není na hry, zábavu a učení skoupá.
Adaptace nově přijatých dětí proběhla
bez větších komplikací. Všechny děti si zvykly na prostředí školy, zapojily se do režimu
školy a seznámily se s novými učitelkami
a kamarády ve svých třídách.
Začátek roku jsme odstartovali společnou akcí školy a rodičů našich dětí a to Podzimní zahradní slavností. Cílem této aktivity
bylo zapojit co nejvíce rodičů a dětí do společného dění MŠ ve volném čase. Nové děti
se mohly zábavnou formou seznámit s celým prostředím školy a poznat se se všemi
zaměstnanci. Počasí nám přálo. Atmosféra
byla příjemná. Zahrada ožila netradičními
soutěžemi a zajímavými podzimními postavami z řad rodičů, dětí i kolektivu MŠ.
V průběhu měsíce září a října nás navštívily dva divadelní spolky, které při svých
představeních zapojily aktivně děti do děje.
Součástí nové koncepce MŠ je, co nejvíce zapojit do vzdělávání a do činnosti školy
předškoláky ze třídy žabek. Proto si připravují tematické návštěvy do ostatních tříd.
Jednou z těchto aktivit bylo společné malování před školkou, další byla návštěva
s drakem, ke kterému v každé třídě děti připojily mašli na důkaz přátelství.
Další novinkou jsou tzv. PROJEKTOVÉ
DNY. Cílem těchto dnů je vyhledávat mezi
dětmi talentované děti, pomocí návštěv
v jiných třídách a s jinou paní učitelkou si
vyzkoušet různé kreativní dovednosti. Je to
takový den plný kroužků. Veškeré informace k tomuto projektu si rodiče mohou přečíst na vyhrazených nástěnkách v MŠ.
Poslední podzimní akcí bylo zdobení za-

hrady. Děkujeme všem rodičům za to, že se
zapojili na domácí přípravě a tím přispěli
k pestrému zkrášlení zahrady.
A co nás čeká? Adventní období, rozsvícení vánočního stromu a VÁNOČNÍ SLAVNOST, která bude spojená s jarmarkem naší MŠ. Děkuji všem pedagogům za profesionální práci, rodičům za spolupráci a přeji
dětem hezké dny prožité v MŠ SLUNÍČKO.
Vedoucí učitelka Mgr. Zdeňka Černá
a kolektiv MŠ
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RC Medvídek: Nový školní rok přinesl nové aktivity, podívejte se do nabídky
Prázdniny utekly jako voda, děti
usedly zpátky do lavic a okolní svět se
zbarvil krásnými barvami. I naše centrum
otevřelo opět své brány a začalo pro nás
nový školní rok.
My jsme se ale nenudili ani o prázdninách. Společně se Státním zámkem
Benešov nad Ploučnicí jsme se hezky báli při
Přespávan-dě na zámku. Děti zde hrály plno
her a vyrá-běly si lampiony, které následně
využily při večerní procházce v okolí zámku.
Pan kaste-lán se postaral o večeři, všem
nám pekl buřtíky a zlatý hřeb večera byla
noční pro-hlídka zámku. Všichni jsme pak
usínali za-chumláni do spacáků a těšili se na
výbornou zámeckou snídani.
Letos poprvé čekalo naše tanečníky
z TK Respect taneční soustředění.. To
probíhalo v areálu Myslivecké střelnice
ve Verneřicích, kde má táborovou základnu
7. pionýrská skupina Děčín. Tanečníky čekaly dvakrát denně tréninky a nácvik nové
sestavy pro tuto sezónu. Ale kromě poctivého trénování, nechybělo ani běžné táborové dovádění. Jako třeba přespávání
v lese, sportovní olympiáda, diskotéka, plno
her a táborák s kytarou. Některé děti byly na
táboře a bez rodičů poprvé a jsme na ně
pyšní, že vše zvládly na jedničku.
A tím nám prázdniny skončily a my se
vydali na další roční cestu. Celé léto jsme
přemýšleli, jaké kroužky a aktivity otevřít
pro benešovské děti a s kým spolupracovat.
A tak velkou novinkou tohoto školního roku
je, že v našem Rodinném centru Medvídek
vzniklo detašované pracoviště Centra dětí
a mládeže Česká Kamenice a vedoucí tohoto pracoviště je Andrea Kulíková. Díky tomuto spojení s CDM Česká Kamenice Vám
můžeme nabídnout zcela nové kroužky a také velmi přijatelné ceny. V tuto chvíli v našem centru tedy máme dvě organizace.
Rodinné centrum Medvídek, které zaštiťuje
aktivity pro miminka, děti do 6 let, rodiče,
prarodiče, poradenství, kurzy apod. a k tomu Centrum dětí a mládeže Benešov, které
zaštiťuje aktivity pro školní děti. Nabízíme
tak celistvý ucelený program pro rodiny
s dětmi. Na letošní školní rok pro Vás máme
připravenou bohatou nabídku kroužků
a kromě tradičních akcí Vás čekají i novinky.
Náš Baby klub zahájil celodenní provoz.
Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé hlídaní
dětiček od 1 roku. Více informací najdete
v přiloženém letáku.
Také nás opět čeká Vánoční focení se
Zitou Kakarovou bude ve čtvrtek 20.11.
2014 od 14 hodin. Kvůli omezené kapacitě
je nutná rezervace na facebooku nebo telefonním čísle 773 769 690.
A nyní už si připomeneme první akce,
které již proběhly.

Vše začalo 4. října akcí „Odpoledne pro
děti a rodiče.“ Jednalo se o velkou charitativní akci, která se uskutečnila na koupališti
v Benešově nad Ploučnicí. Celé odpoledne
provázelo nádherné počasí a bohatý program. Už od 13 hodin si mohli všichni prohlédnout výstavu motorek „Zarabanda Rockabilly Rider na cestách“ a policejní vůz VW
Passat. Po celou dobu mohly děti soutěžit,
nechat si namalovat obličej, zaskákat si na
skákacím hradu nebo si zatancovat Zumbu.
Součástí programu bylo i tradiční Kolečkovaní, kde se závodilo na kolech, odrážedlech
a koloběžkách.
Dokonce i několik maminek s kočárky
změřilo své síly. Soutěže měli připravené
i naši úžasní dobrovolní hasiči z Benešova
nad Ploučnicí a nechybělo ani opékání buřtů. Tato akce byla výjimečná nejen skvělou
atmosférou, ale především spojením ně-

kolika organizací a lidí, kteří nejsou lhostejní k osudu ostatních. Děkujeme touto cestou Asociaci sportu pro všechny Děčín, SDH
Benešov nad Ploučnicí, Zumbě Děčín, Clubu
Gorila a všem dobrovolníkům, kteří nám
pomáhali. Hlavním sponzorem této akce
byla firma Interkov.
I tento rok nás čekal Strašidelný zámek,
kde jsme se společně báli, soutěžili.
Děkujeme všem našim návštěvníkům,
lidem, kteří nás podporují, dobrovolníkům
a sponzorům. Těšíme se na setkání s Vámi,
ať už na našich akcích nebo přímo u nás
v centru.
Přejeme všem klidný podzim prozářený
barvami a posledními slunečními paprsky.
RC Medvídek
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NAPSALI JSTE NÁM
Je to již více než třicet let, kdy náš dědeček zasadil na našem pozemku malý stromek a tím byla borovice vejmutovka. Stromek byl nádherný a pomalu rostl. Rostl,
rostl, až přerostl výšku našeho domu. Jeho
koruna se začala rozpínat do šířky tak, že
větve přesáhly i náš pozemek a zasahovaly
i nad chodník a část vozovky. Když bylo
horko, pršelo nebo sněžilo, lidé se pod borovici schovávali. Bylo zde příjemně. Bohužel tato naše borovice začala být napadena.
A tu najednou, z čista jasna, když napadl
sníh, ulomila se celá větev. Bohužel ne jen
jednou a ne jen jedna. Kdyby někdo stál
zrovna pod stromem a spadla na něj ta těžká větev, mohlo by dojít i k usmrcení
člověka. I známý, který rozumí stromům,
nás na napadení a nebezpečí úrazu upozorňoval. Proto jsme se rozhodli přistoupit k řešení a tím je, borovici pokácet. Od letošního
roku 2014 není potřeba povolení ke kácení
stromu, který se nachází na vlastním pozemku. Abych se ujistila o této skutečnosti,
tak před započetím kácení jsem se raději
zašla přeptat na městský úřad. Zde mi bylo
sděleno, že povolení opravdu není potřeba.
Potom se manžel se synem dali do postupného ořezávání větví a následného kácení.
Práce to byla nebezpečná a velmi náročná.

Museli být opravdu velmi opatrní, aby nedošlo jak k úrazu, tak k poničení domu. Sousedé chodili okolo a ptali se nás na strom.
Říkali, že je krásný a že je ho škoda, ale každému, komu jsme vysvětlili, o jaké nebezpečí se jedná, že by odlomená větev mohla
zabít člověka, dal nám za pravdu, že je kácení opravdu potřeba. Po čase nám přišel doporučený dopis z CHKO Litoměřice, abychom se dostavili na jednání až do Litoměřic
a abychom zdůvodnili kácení naší borovice.
Bylo na nás podáno oznámení. Manžel se
tohoto jednání zúčastnil. Musel si na to vzít
dovolenou a vynaložit prostředky na dopravu až do Litoměřic, aby zde vysvětlil, proč
borovici pokácel. V Litoměřicích se dověděl,
že člověk, který na nás toto oznámení podal, se jmenuje pan Ota Dračka. Je s podivem, že pan Ota Dračka nepřišel za námi
a nezeptal se nás na důvody kácení stromu,
což bychom mu rádi vysvětlili, ale zvolil to,
že na nás tajně podal oznámení na CHKO.
Toto jednání mi připadá neupřímné a nečestné. Je mi líto, že v našem městě žijí
takoví občané. Jsem z tohoto jednání rozhořčena, a proto jsem se chtěla o své nemilé
zážitky podělit s ostatními.

Svatomartinské posezení
se vzpomínkou na Láďu Šefla
Dne 15. 11. 2014 od 17. 30 hod. proběhne
v klubovně na Sokolském vrchu
Svatomartinské posezení.
V rámci tohoto posezení ochutnáme
Svatomartinská vína, které nám
sponzorovala Cestovní kancelář DEZKA
Děčín p.Josef Kyjovský a bude promítnut
i vzpomínkový medailonek Ládi Šefla.
Srdečně zve BS-Aktiv

POZVÁNKA
Vernisáž obrazů
Srdečně zveme na Vernisáž obrazů paní
Idy Šumové, která se koná 6. 12. 2014 od
14 hod. v Městském kině Benešov nad
Ploučnicí. Výstava obrazů se koná
u příležitosti 100. výročí jejího narození.
Srdečně zve rodina Šumova

Jana Bittnerová, Dis.

Ota Dračka: Reakce na článek Jany Bittnerové DiS
Rád bych uvedl vše na pravou míru. Paní
Janě Bittnerové DiS je dobře známo, že v
oblasti území CHKO České středohoří
působím desítky let na pozici strážce
přírody. Toho využívá i odbor výstavby a
životního prostředí Městského úřadu
(MěÚ) a požaduje k řadě svých správních
řízení mé stanovisko ve věci podaných
žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo les.
Každou žádost MěÚ na daném místě
posuzuji, pořizuji fotodokumentaci a
navrhuji řešení (obdobně se na mne obrací
celá řada občanů, tedy dříve, než jdou na
MěÚ). Mým stanoviskem se může, ale také
nemusí MěÚ řídit. V případech, kdy mám
pochybnosti, si vyžaduji stanovisko
odborných pracovníků Správy CHKO České
středohoří (S CHKO ČS). Jednou ze
základních povinností strážce přírody je
neprodleně informovat o své činnosti
vedoucího stráže přírody na S CHKO formou
zpráv, včetně zasílání zpráv na vědomí
zejména při komunikaci s úřady, což je
logické.
V záležitosti ořezání (a později
pokácení) vzrostlé borovice mne nikdo z
rodiny Bittnerových neinformoval, i když
mohl. Pouze jsem 23. 2. 2014 poslal emailem pracovníkovi odboru VaŽP
Městského úřadu panu Vrabcovi snímky již
ořezaného stromu a dotaz (nebylo to
oznámení), zda o tom ví a zda to bylo

povoleno, upozorňuji, že ještě torzo stromu
stálo (viz fotografie) a tudíž se v tom
okamžiku jednalo o porušení zákona. Dne
24. 2. 2014 jsem obdržel odpověď, že odbor
VaŽP povolení nevydal. Protože později
došlo k poražení stromu, paradoxně se tím
na základě platné prováděcí vyhlášky
odstranilo předcházející porušení zákona,
tak jsem se tím již nezabýval. Podotýkám, že
uvedená borovice byla před ořezáním
dominantním stromem, z ulice nejevící
žádné viditelně známky poškození. Obava z
pádu větve mohla být řešena například
vhodným technickým zajištěním, nebo
nezbytným ošetřením (to se týká i jeho
údajného napadení čímsi nespecifikovaným) a strom mohl být dále na svém místě
k radosti jeho majitelů a poskytovat jim stín
v horkých dnech. Nesmyslem je zmíněné
„tajné oznámení“, protože účastníci správního řízení mají zákonné právo se seznámit
se všemi podklady, což pan Bittner učinil.
Správní řízení na S CHKO ČS dle informace
proběhlo v pondělí 22. 9. 2014, kde se mělo
projednávat poškození stromu, ne jeho
poražení. Nejsem účastníkem řízení a nerozhoduji o zahájení správních řízení, proto
jsem o rozhodnutí zahájit správní řízení ani
nevěděl a ani je předtím nenavrhoval.
Pokračování na str. 10...

KRÁTCE Z KINA
Dne 23. října jsme si v benešovském
městském kině připomněli Dni úcty ke stáří.
Senioři se zde sešli v přátelské náladě,
poděkovali za dobrou spolupráci starostce
města Dagmar Tesarčíkové a pak společně
tančili a užívali si hudby. Velký dík patří
Potravinám u Tomáše, které na tuto akci
poskytly občerstvení.
(ah)
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Pokračování ze str. 9...
Nemám za povinnost se chodit ptát
dotyčného, proč poškodil strom, nebo proč
jej porazil, jsem součástí Správy CHKO ČS,
viz v dalším odstavci. Neupřímné a nečestné
by bylo, kdybych se neřídil platnou
legislativou v záležitosti ochrany přírody a
krajiny, ochrany životního prostředí. Tedy
kdybych u jedněch dbal na zákonu a u jiných
ne. Férové ze strany autorky článku by bylo
se nejprve pořádně seznámit s podklady a
až pak bez emocí soudit.
Stráž přírody je zakotvena v zákoně č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§
81, 81a a 81b), a jeho prováděcí vyhlášce
č.395/1992 Sb. (§ 20). Stráž přírody
ustanovují správy NP, správy CHKO a krajské
úřady. Na správách NP v ČR je vždy
zaměstnáno několik profesionálních
strážců, tedy strážců, kteří stráž přírody
vykonávají jako hlavní pracovní náplň svého
zaměstnání. Na správách CHKO a krajských
úřadech profesionální strážci až na naprosté
výjimky nejsou. Kromě těchto profesionálů
je stráž přírody zajišťována dobrovolnými
členy stráže přírody. Ti vykonávají stráž ve
svém volném čase a nejsou za ni nijak
placení, přesto musejí splnit podmínky,
které zákon pro ustanovení členem stráže
stanovuje. Dobrovolní strážci mají úplně
stejná práva jako profesionální strážci.
Členové stráže přírody jsou vybaveni
služebním odznakem stráže a průkazem
strážce a mají statut veřejné osoby.
Například pokud stráž přírody zjistí, že

dochází ke kácení stromů v území hodnotném z hlediska ochrany přírody (tedy na
území CHKO, což se týká i katastru města
Benešov n/Pl), není-li na místě doloženo
platné povolení ke kácení, je ze zákona
povinna je-li to možné na místě zastavit
rušivou činnost, to případně i za vyžádání
součinnosti PČR a dále neprodleně
informovat místně příslušnou Správu CHKO
(ty jsou na zvláště chráněných územích
orgánem ochrany přírody dle § 78 odst. 1
zákona č.114/1992 Sb.) nebo na Českou
inspekci životního prostředí (její oprávnění
ukládat opatření k nápravě či pokutu
vyplývá z § 80 zákona č. 114/1992 Sb.).
Pokud strážce tak neučiní, sám hrubým
způsobem poruší zákon. Nikdo mne
nedonutí, abych vědomě porušil zákon.
Ota Dračka
strážce přírody
při Správě CHKO České středohoří

Jak je to s ochranou a kácením dřevin rostoucích mimo les?
Ochranu dřevin upravuje zákon 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 114/1992
Sb.“) a vyhláškač. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, účinná od 15.
7. 2013. Ale Vyhláška č.189/2013 Sb. zrušila
ustanovení § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. kterou
se provádějí některá ustanovení zákona České
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, které dotčenou oblast upravovalo
doposud. Vyhláška č. 189/2013 zároveň zrušila
ustanovení § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. kterou
se provádějí některá ustanovení zákona České
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, které dotčenou oblast upravovalo
doposud. Ve většině případů musí ke kácení
vydat povolení příslušný orgán ochrany přírody,
což je v případě Benešova n/Pl Městský úřad. O
povolení ke kácení může požádat pouze vlastník
pozemku nebo nájemce pozemku se souhlasem
vlastníka.
Zcela bez povolení (pokud se dřevina
nepovažuje za významný krajinný prvek nebo za
stromořadí) se mohou kácet stromy, které
splňují alespoň jedno z následujících čtyř
kritérií:
- dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- zapojené porosty dřevin, pokud celková
plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2,
- dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití
jako plantáž dřevin,
- dřeviny rostoucí v zahradách.
Zahradu definuje vyhláška č. 189/2013 Sb.
jako pozemek u bytového domu nebo u
rodinného domu v zastavěném území obce,
který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti.
Ve výjimečných případech vyžaduje zákon
č.114/1992 Sb. pouze následné oznámení, a to
do 15 dnů od provedení kácení. Toto platí pro

případy, kdy je stavem dřeviny bezprostředně
ohrožen život nebo zdraví osob či hrozí škoda
značného rozsahu.
Předběžné oznámení postačuje v případech
pěstebních (obnova porostů, výchovná probírka), při údržbě břehových porostů prováděné
při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v
ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování
těchto soustav a z důvodů zdravotních. Správu
vodního toku upravuje vodní zákon (zákon č.
254/2001 Sb.), podle nějž jsou správci vodních
toků oprávněni z důvodu péče o koryta vodního
toku odstraňovat stromy a keře na pozemcích
při něm. Podle energetického zákona jsou dále
energetické společnosti oprávněny odstraňovat
a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující
bezpečné a spolehlivé provozování různých
zařízení pro přepravu, přenos a distribuci elektřiny (když tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel). Písemné oznámení
musí být příslušnému správnímu orgánu doručeno alespoň 15 dnů přede dnem plánovaného
kácení, ten je může omezit, zastavit nebo zakázat.
Vždy lze povolení ke kácení dřevin vydat
pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení
funkčního a estetického významu dřevin. Každé
povolení musí být také zdůvodněno. Vydané
povolení, jakož i podklady pro jeho vydání
(například dendrologický posudek) si můžete na
úřadě vyžádat na základě zákona č. 123/1998
Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Pokud úřad povolil kácení stromů, může
zároveň nařídit náhradní výsadbu nových
stromů (nemusí se jednat o stejný druh) na
vhodných pozemcích (tedy i obecních)
minimálně v takovém rozsahu, v jakém proběhlo kácení (tedy i ve vyšším počtu). Kácení dřevin
se povoluje ve správním řízení. Jedná se o proces, v němž orgány veřejné správy vydávají
rozhodnutí. Postupuje se při něm podle obecného předpisu upravujícího základní otázky

správního řízení - správního řádu (zákon č.
500/2004 Sb.). Správním řízením jsou i další
řízení, která se mohou v souvislosti s ochranou
dřevin vyskytnout, např. řízení o udělení pokuty
za nedovolené kácení, řízení o omezení či zákazu
rušivé činnosti dle § 66 zákona č. 114/1992 Sb.
atd. Ze zákona má správní orgán příslušný ve
věci rozhodnout o zahájení uvědomit všechny
známé účastníky řízení. Jednotliví občané mají
možnost zúčastnit se řízení na základě dotčení
jejich vlastnického práva, veřejnosti je také
umožněno účastnit se těchto řízení prostřednictvím spolku, jehož hlavním cílem podle stanov je ochrana přírody a krajiny. Takový spolek je
za dodržení určitých podmínek (viz § 70 z. č.
114/1992 Sb.) oprávněn požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Dále je oprávněn
účastnit se správního řízení a mít tak postavení
účastníka řízení, a tím pádem mít mnohem větší
vliv na řízení (právo nahlížet do spisu, navrhovat
důkazy znalecké, třeba i soudní, posudky, podat
odvolání aj.). Spolek se může dále účastnit případného územního a stavebního řízení, které se
v souvislosti s uvolněným prostorem zřejmě
povede.
Kromě výše uvedeného postupu kácení dřevin rostoucích mimo les se uplatňují další zvláštní postupy, a to dle druhu pozemků, na nichž se
dřeviny nalézají. V neposlední řadě je ale nutno
již brát na vědomí, že se připravuje nová změna,
která má opět zpřísnit ochranu stromů rostoucích mimo les, protože v mnoha případech v ČR
došlo k zneužití dané situace a mnoho velmi
cenných dřevin bylo zničeno. Dalším právním
problémem je fakt, že zákonné ustanovení, tedy
změnu zákona (zmírnění) provedla prováděcí
vyhláška, tedy nižší legislativní stupeň.
Ota Dračka
stráž přírody S CHKO České středohoří
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Nové knihy v benešovské městské knihovně
Pro ženy
Matsonová, Morgan - Léto na druhý pokus
Rodina Taylor Edwardsonové nepatří zrovna mezi ty, co drží pohromadě. Pak ale
přijde táta s tou hrozivou novinkou, zbývá
mu už jen pár týdnů života a přeje si strávit
svoje poslední léto s rodinou ve starém
domě u jezera. Pro Taylor to však není
snadné, vrátit se sem po mnoha letech, ale
pokusí se neutéct od odpovědnosti a užít si
poslední dny s tátou. Každý si zaslouží druhý
pokus rodina, kamarádi i láska.
Colganová, Jenny - Báječný krámek s čokoládou
Třicetiletá Anna Trentová pracuje v továrně
na čokoládu na severu Anglie. Nešťastný
úraz, ztráta zaměstnání a setkání s bývalou
učitelkou francouzštiny jí přináší novou
životní příležitost odjíždí do Paříže pracovat
do krámku proslaveného výrobce čokolády.
Život v Paříži pomůže Anne poznat sama sebe a naučí se, že za ty nejsladší věci v životě
je třeba bojovat. Kniha je v závěru opatřena
i několika skvělými čokoládovými recepty.
Urbaníková, Eva - Sex a jiné city
Pikantní povídky o vztazích mezi mužem
a ženou jsou inspirovány slovenským televizním seriálem Panelák.
Fitzpatriková, Huntley - Můj život u sousedů
Fantastický debut o rodině, přátelství, první
lásce a nemožnosti být věrný jediné osobě,
kterou milujete, aniž byste zároveň zradili
další.

Napětí
Pollock, Donald Ray - Ďábel
Kdo vraždí nevinné stopaře? Je americký
šerif skutečně ochráncem zákona? Jak silná
je touha po spravedlnosti a jakou roli hraje
v našem životě náhoda? Výjimečný thriller,
který zobrazuje osudy několika bizarních
postav, propojené ve strhující příběh z drsného amerického venkova, v němž nechybí
ty nejhorší zločiny, jakých je člověk schopen.
Hayder, Mo - Panenka
Další dílo od autorky, která umí ve svých knihách namíchat dokonalou směs děsu a hrůzy. Psychiatrickou léčebnu paralyzuje
strach: mezi pacienty se šíří davová hysterie
a zaměstnanci raději předstírají nemoc, než
aby chodili na noční služby. Prastarými
chodbami léčebny totiž v noci obchází
Maud, letitý přízrak zakrslé ženy, která si
vybírá nahodilé oběti a silou pokřivené vůle
je následně dožene k drastickému sebepoškození nebo dokonce k sebevraždě.
Serno, Wolf - Loutkář
Jako každý rok se břichomluvec Julius
Klingenthal vydává do městečka Steinfurth
spolu se svými loutkami, které pro něj znamenají mnohem víc než pouhé neživé figury. Na cestě se setká s tajuplnou plačkou
Alenou a je jí okouzlen. A pak dojde k záhadné vraždě, po níž následuje další...

2. Turnaj v MiXech otevřený konaný
13.9.2014 :
1. Iva a Martin Fišerovi
2. Jana a Honza Polanský
3. Soňa a Lukáš Přivřelovi
4. Pavlína Brabencová a Martin Stach
5. Ivana a Martin Štípkovi
6. Kamila a Radek Provazníkovi
7. Karolína Václavková a Hynek Brejška
8. Tereza Slavičínská a Láďa Kougl

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Čtyřhry mužů
(losovaný z členů oddílu)
konaný 27.9.2014:
Martin Stach, Karel Vrbický
Martin Štípek, Jiří Zelený
Radek Štecher, Milan Rolenc
Radek Provazník, Vratislav Zíval

O další pořadová místa se již nehrálo:
Milan Špička, Karel Betlach
Karel Brynda, Ladislav Machar

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne 23. 9. 2014 by oslavil
milovaný manžel a tatínek
Miloslav Michálek, který
nás opustil před pětadvaceti lety, nedožitých 75 let. S láskou vzpomínají manželka
Jarmila, syn Miloslav, dcery Květa a Martina
s rodinami.
Kdo žije v našich srdcích,
ten nikdy neodešel.
Dne 19. 10. to bylo 12 let,
kdy nás opustila naše
maminka a babička paní
Marta Stelzigová. Kdo
jste ji měli rádi, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku. S láskou vzpomínají syn Pavel
a dcera Marta s rodinami
Dne 24. 10. uplynulo 28
let od doby, kdy nás
opustil pan Václav Petrák.
Tichou vzpomínku věnují
děti Jarča, Olina, Blanka a
Václav s rodinami.
Kdo žije v našich srdcích,
ten nikdy neodešel.

Benešovští tenisté zakončili sezónu hned několika turnaji
V měsíci září se na Benešovských tenisových kurtech uskutečnilo několik turnajů
k ukončení letní sezóny, které proběhly
v několika kategoriích:

VZPOMÍNKY

Lukáš Přivřel, Jiří Zeman
Michal Babička, Ladislav Kougl
Dvouhry žen, které probíhaly
zároveň s mužskými čtyřhrami:
1. místo Pavlína Brabencová
2. místo Soňa Přivřelová
3. místo Ivana Štípková
4. místo Tereza Slavičínská
5. místo Marcela Zemanová
Turnaj dětí ve dvouhrách konaný
28.9.2014:
1. místo Adam Bárta
2. místo Eliška Provazníková
3. místo Vilém Effenberger
4. místo Dominik Sobotka
5. místo Marek Štípek
6. místo Adam Effenberger
7. místo Mikoláš Trýzna
8. místo Ema Bartáčková
9. místo Péťa Štípek
10. místo Ferda Jansa
11. místo Samík Feistner
12. místo Čenda Jansa
13. místo Matěj Bartáček
14. místo Nela Bažantová

Dne 12. listopadu 2014 to
bude 5 let, kdy nás opustila naše maminka a babička paní Olga Petráková. Stále vzpomínají
děti Jarča, Olina, Blanka a Václav s rodinami.
Máte zájem dostávat kulturní
přehled z našeho města
e-mailem?
Stačí dát váš zájem
vědět na e-mail:
kultura@benesovnpl.cz

Počasí nám přálo, turnaje měly velmi
pěknou úroveň a byly k vidění vynikající
zápasy. Všem účastníkům děkujeme
za úžasné výkony a těšíme se na další krásné
turnaje v příštím roce!
Děkujeme manželům Strakovým za pohodový chod turnaje a především sponzorům za poskytnuté dary, a to: Soně a Lukášovi Přivřelovým, Evě Zubričanové - ČEZ
Distribuce a.s. Děčín, Martinovi Podolínskému - Auto Valenta.
Martin Štípek

STRANA 12
STOLNÍ TENIS
V nové sezóně zahájil stolní tenis v nové
herně, která se nachází ve Dvořákově ulici,
která byla vybudována firmou GPD p. M.
Babičkou za pomocí členů oddílu st. tenisu.
V této nové herně zatím hrají družstvo GPD
Benešov n. Pl. A a nově založené družstvo
GPD Benešov n. Pl. B. a dále zde probíhá
trénink dětí. Družstvo A zůstalo z loňské
sezony v soutěži KPII. Sk. C. Družstvo B
nastoupilo nově do okresní soutěže, ze které, jak doufáme, v této sezoně postoupí do
okresního přeboru.
Výsledky GPD Benešov n. Pl. A :
1. kolo:
SKP Sever Ústí nad Labem C- GPD Benešov
nad Ploučnicí A - 10:8
Body: M. Babička 2,5; M. Štípek 2; L.
Babička 2,5; M. Myslivec 1
2. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A - TJ Chemička
Ústí nad Labem B 5:13
Body: M. Babička 2; M. Štípek 1; F. Nebohý
2; M. Myslivec 0
3. kolo:
TTC Roudnice D - GPD Benešov nad
Ploučnicí A - 14:4
Body: M. Babička 1; L. Babička 1; M.
Myslivec 1; 1P. Brabencová 1;
4. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A TJ Sokol
Terezín A - 3:15
Body: M. Babička 0; M. Štípek 1; L. Babička
1; M. Myslivec 1
5.kolo:
SKST Děčín B - GPD Benešov nad Ploučnicí A
- 6:12
Body: M. Babička 3,5; M.Štípek 3,5 ; M.
Myslivec 3; P. Brabencová 2;
6. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A TJ Market 69
Ústí n. L. A - 13: 5
Body: M. Babička 2,5; M. Štípek 4; L.
Babička 4,5; M. Myslivec 2
Výsledky GPD Benešov n. Pl. B:
1. kolo:
GPD Benešov n. PL. - B Slavoj B - 14:4
Body: F. Nebohý 4,5; Brabencová P. 4,5;
Štípek J. 4 ; M. Procházka 1; P. Stelzig 0
2. kolo:
GPD Benešov n. PL. SKST Děčín E - 10:8
Body: F. Nebohý 4,5; Brabencová P. 2,5;
Štípek J. 1,5 ; M. Procházka 1,5;
3. kolo
SKST Č. Kamenice „B“ X GPD Benešov „B“
Body: Nebohý F. 4,5; Brabencová P. 4,5;
Procházka M. 2,5; Štípek J. 2,5
Celkový výsledek: Body 4:14
4. kolo
Slavoj Děčín „B“ X GPD Benešov „B“
Body: Nebohý F. 4,5; Brabencová P. 4,5;
Procházka M. 1,5; Štípek J. 3,5
Celkový výsledek: Body 4:14

Havajský sen D. Trýzny: Zabojoval a cílem proběhl jako 10. junior
V minulém článku jsme se s Danielem
loučili a přáli mu hodně štěstí na poslední
nominační závod sezóny. Daniel se na začátku září účastnil světového poháru
v Dánsku, kde měl poslední možnost nominovat se na mistrovství světa, které se
každoročně koná na Hawaii. Právě na tomto
závodě se začal plnit jeho Havajský sen.
Tento závod pro Daniela nebyl výtečný jen
kvůli jeho důležitosti, ale také proto, že měl
poprvé možnost závodit v moři. Daniel se
tedy popral jak se svou psychikou, tak
i s vlnami a tento světový pohár se mu
podařilo vyhrát.
Daniel se tedy na začátku září nominoval na Mistrovství Světa v terénním triatlonu na Hawaii, které startovalo 26. října.
Sám ale přiznal, že nakonec ta nejtěžší část
nebyla samotná nominace, ale sehnání
financí. Protože nominace přišla jen měsíc
před závodem, nebylo to nic snadného.
Také rozpočet celé výpravy se šplhal velmi
vysoko. A i když Daniel závodí za skvělý tým,
od kterého má velikou podporu, musel Daniel shánět finance, kde se dalo.
Díky velké podpoře okolí se Daniel nakonec 21. října vydal za svým snem na Hawaii. Už po příletu na ostrov Maui, bohužel
ale nastaly komplikace. Letecká společnost
totiž nechala jeho závodní stroj někde
v Amsterdamu. A aby toho nebylo málo,
společnost, u které měl mít pronajaté auto,
přestala komunikovat. Po 27 hodinovém
leteckém martýriu se ocitá v 10 večer bez
kola i bez auta na letišti. I přes prvotní
rozpaky se Daniel nevzdával a připravoval se
na závod alespoň běháním a plaváním.
I když mu kolo přišlo necelých 48 hodin před
startem, kámen ze srdce mu spadnout nemohl. Při složení kola a následném projetí
trati zjistil, že kolo zdaleka neodpovídá
závodnímu stavu. Kolo mu nepřehazovalo
a zadní náboj v kole se zadrhával. Vzhledem
k náročnosti a charakteru trati to byl velmi
závažný problém. Bohužel bylo pozdě na to
něco řešit, a tak se muselo opět improvizovat.
Pak přišel den ,,D“, to ráno, na které se
Daniel připravoval celou sezónu. Respekt

budící 4 metrové vlny, 40° vedro ani špatný
stav kola ho nemohl vyvést z koncentrace na
svůj cíl. Po startu se společně s necelou
tisícovkou nejlepších závodníků z celého
světa pustil do náročného závodu. Cíl před
startem byl jediný. Důstojně dokončit.
Plavecká část, 1,5 kilometru v rozbouřeném
oceánu na začátek kupodivu Danielovi
nedělala problém, ten přišel až na kole.
Daniel s nadsázkou říká, že tam se měnil sen
na noční můru. Krom toho, že se s tak
náročným terénem musel potýkat prakticky
bez přehazovačky, potkal ho na trati i defekt. Měl chuť to vzdát, ale nemohl… Zodpovědnost vůči lidem, kteří v něj věřili, mu
to nedovolila. V běžecké části Daniel ještě
zabojoval a do cíle přibíhal jako 10. junior.
On sám je zklamaný, ale díky veliké podpoře
ho i tato pozice motivuje do dalších bojů.
Samozřejmě obrovské poděkování patří
týmu LASVIT bikers, p. Tesarčíkové, p.
Rakové, p. Čvančarové, Petru Toncarovi
z Rehkat Děčín, Danielovým rodičům,
příbuzným a přítelkyni… A všem, kteří
Danielovi drželi palce… Bez těchto lidí by se
Daniel nedostal tam, kam si vysnil…

16. 11. 2014 od 16:00

Happy Feet 2
Užijte si příběh roztomilých tučňáků
a prožijte s nimi další „taneční“ dobrodružství.
Délka 96 minut.
Vstupné:
děti 10,dospělí 20,-

STRANA 13
RADA MĚSTA
RaM po projednání schválila:

příspěvek na Kolečkování 1000
Kč, Netradiční sportovní hry 1000 Kč, Běh
na Táborský vrch 1000 Kč pro Regionální
centrum sportu pro všechny Děčín. (5)

vydání souhlasného stanoviska
pro stavebníka S.P., Benešov nad Ploučnicí k
vybudování nové vodovodní přípojky pro
objekt č.p. 131 stojící na st.p.č. 58/3 a její
napojení do stávajícího vodovodního řadu
na pozemku p.č. 1233 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. Pozemek po skončení prací bude
uveden do původního stavu. (5)

záměr koupě pozemku p.p.č.
119/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (ostatní plocha). (5)

smlouvu o provedení stavby na
pozemcích: p.č. 1239/1, 1230/5, 1272/1,
k.ú. Benešov nad Ploučnicí,“ mezi Městem
Benešov nad Ploučnicí a Ústeckým krajem
zastoupeným Správou a údržbou silnic
Ústeckého kraje, p. o., číslo smlouvy
VIII/1002/2014/DC. Smlouva je přílohou
zápisu. (5)

prodloužení nájemní smlouvy p.
M.N., Benešov nad Ploučnicí na dobu
určitou, a to od 1.11.2014 do 31.10.2015.
(5)

záměr prodeje bytové jednotky č.
2 v domě č.p. 380 stojící na st.p.č. 527 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (5)

vydání souhlasného stanoviska
města Benešova nad Ploučnicí jako
vlastníka sousedního pozemku p.č. 1241 v
k.ú. Benešov nad Ploučnicí k výstavbě stání
pro automobil a napojení na místní
komunikaci z pozemku p.č. 75/1 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí pro investora stavby
J.D., Benešov nad Ploučnicí. (5)

záměr pronájmu pozemku p.č.
1280/1 (ostatní plocha) část o výměře 120
m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)

rozpočtové opatření č.13. (5)

přijetí finančního daru pro MŠ a
ZŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o., Opletalova
699, Benešov nad Ploučnicí v celkové výši Kč
7.000,-- od firmy Tesco Stores, a.s. Finanční
dar bude použitý na předškolní vzdělávání
(nákup her, didaktických pomůcek a
sladkostí) dětí v Mateřské škole a dětí v
přípravné třídě školy. (5)

smlouvu o dílo na realizaci
stavební akce „Změna užívání části I.NP
objektu MěÚ, náměstí Míru 1, Benešov nad
Ploučnicí“ s příspěvkovou organizací Služby
města Benešov nad Ploučnicí,
IČ:
75014793 za smluvní cenu 371.592,- Kč
včetně DPH. (5)

„Plán inventur na rok 2014“. (5)

vydání souhlasného stanoviska
ke stavbě „Oprava MK v Ovesné“ na

pozemku p.č. 53/1 v k.ú. Ovesná. (5)

vydání souhlasného stanoviska
pro stavebníka Benešov - Immobilien,
s.r.o., Nádražní 287, Benešov nad Ploučnicí
k vybudování nové plynovodní přípojky pro
objekt č.p. 287 stojící na st.p.č. 416/1 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. Pozemek po
skončení prací bude uveden do původního
stavu. (5)

uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a investorem Benešov
Immobilien, s.r.o., Nádražní 287, Benešov
nad Ploučnicí. Předmětem smlouvy je
vedení plynové přípojky pro objekt č.p. 287
stojící na st. p. č. 416/1 na pozemku p.č.
1258/1 v délce 2 m v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. (5)

vydání souhlasného stanoviska
pro stavebníky J. a J. Ch., Benešov nad
Ploučnicí k vybudování dřevěného
otevřeného stání pro jedno auto a k
přístavbě verandy k RD č.p. 218 stojící na
st.p.č. 565 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (5)

rozpočtové opatření č. 14. (5)

čerpání částky 150 000,- Kč z
investičního fondu příspěvkové organizace
Služby města Benešov nad Ploučnicí na
opravu vozového parku v rámci přípravy na
zimní sezónu. (3 pro, 2 zdrželi)
RaM po projednání doporučuje ZaM:

schválit prodej bytové jednotky
č.p. 6 v domě č.p. 346 stojící na st.p.č. 490 v
k.ú. Benešov nad Ploučnicí panu J.Š.,
Benešov nad Ploučnicí, za cenu ve výši 75
200,-- Kč. (5)

uzavřít kupní smlouvu o převodu
nemovitosti mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a p.J.Š bytem Benešov nad
Ploučnicí. (5)

pozdějších předpisů, ke dni 1. 11. 2014

informaci o přerušení provozu
školní družiny v období podzimních
prázdnin tj. 27. a 29. října 2014.

souhrnnou zprávu komise
životního prostředí za období od března
2014 do října 2014.

výpověď Mandátní smlouvy č.
12/2011 uzavřené mezi vlastníky bytových
jednotek v objektu náměstí Míru čp. 42,
Benešov n.Pl. a společností Mašek reality,
s.r.o. Jiřího z Poděbrad 664/18, Děčín.
RaM po projednání ukládá:

odboru VŽP konzultovat se
Státním fondem dopravní infrastruktury
možnost poskytnutí příspěvku na údržbu
Cyklostezky Ploučnice pro rok 2015/2016.

odboru VŽP zpracování
investičního záměru-studie na využití
pozemků k. ú. Benešov nad Ploučnicí: p. p.
č. 241/1, 240/3, 240/5 jako městského
parku se stezkou pro pěší a cyklisty
propojující ul. Nerudovu s ul. Bezručova.“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Gymnázium v České Kamenici pořádá
„Den otevřených dveří“
Pro školní rok 2015/2016 přijímáme ke
studiu žáky z pátých i devátých tříd.
Gymnázium v České Kamenici pořádá den
otevřených dveří pro uchazeče o studium
i jejich rodiče. Všechny Vás zveme
ve čtvrtek 20.11.2014 (od 15.00 17.00 h)
do „horní budovy“ školy v ul. Palackého 535.

Zájemcům o studium v oboru nabízíme:
 besedu s vedením školy
 informace předmětových komisí a
náplně studia
 prohlídka budovy (učeben a
laboratoří)

RaM bere na vědomí:

zprávu odboru VŽP o poskytování
p ř í s p ě v k ů n a v ý stav b u a ú d r ž b u
cyklistických stezek pro rok 2015/2016.

Výroční zprávu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Benešov n. Pl. za školní

žádost sp.zn. 134 EX 08255/13, v
kompetenci rady města není vyjadřovat se k
SJM manželů - žadatelů.

„ N áv r h svoz u b i o l o g i c k y
rozložitelného odpadu ve městě Benešov
nad Ploučnicí“, vzhledem k tomu, že se
jedná o záležitost rozpočtu roku 2015,
deleguje RaM rozhodnutí na nové ZaM.

úpravu platů ředitelů
příspěvkových organizací v souladu s
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy
a umožníme prohlídku školy i kdykoliv
jindy dle Vašich časových možností.
Dohodněte si předem termín
na tel. č. 412 584 468, 775 854 832
nebo napište Váš požadavek na
iva.bouskova@zs-gymnazium.cz,
těšíme se na Vás.

STRANA 14

7. 12. Mikulášská besídka se skupinou U-Style
15:00 městské kino, vstup: 40,-/20,14. 12. Advent s Medvídkem
15:00 klub seniorů, vstup zdarma
21. 12. Pohádková neděle: Tři bratři
(hudební pohádka J. Svěráka)
16:00 městské kino, vstup: 20,-/50,26. 12. Výstava betlémů a koncert souboru SOLIDEO
14:00 kostel Narození Panny Marie, vstup: zdarma
23. 1. 2015 Koncert skupiny HARCOVNÍCI
(pořádá Ota Dračka)
20:00 městské kino, vstup: zdarma
24. 1. 2015 OLDIES DISCO (možná bude i karaoke)
20:00 městské kino, vstup: 50,-

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.
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