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Rekapitulace uplynulého volebního období: Prioritou byly děti

Město jsou především lidé, lidé, kteří
zde žijí. V této oblasti jsme měli plán zajistit
pro naše občany místa, kde se mohou setkávat. Postupně jsme vybudovali zázemí
pro rodinné centrum, pro klub seniorů, pro
benešovské dobrovolné hasiče a novou třídu pro mateřskou školu. Celé to stálo přibližně 3,5 milionu a bylo zde odpracováno
mnoho dobrovolnických hodin, především
ze strany hasičů a Služeb města. Všechny
prostory jsou stoprocentně využívány, z toho máme velkou radost.
Město je také vlastníkem nemalého majetku, o který je třeba se řádně starat. Kdo
vlastní dům, ví, o čem mluvíme na jedné
straně skončíte a můžete začít znovu. V průběhu uplynulého období jsme opravili či dokončili opravy tří mostů. Bohužel při poslední mostní prohlídce mostu v Sokolovské
ulici nám bylo sděleno, že je nutná rekonstrukce bude nás stát cca 10 mil. Opravy
chodníků a komunikací, to je také nekonečný příběh, jsme rádi, že se nám podařila
kompletní rekonstrukce velmi poškozených
ulic Bezručovy, Komenského, K Bottari
a Valkeřické, ostatní byly průběžně opravovány. Dalším problémem města byly povodně. Snažili jsme se maximálně zajistit bez-

opravená vyhlídka

pečí lidí před vodním živlem, především opravou koryt potoků prostřednictvím majitelů toků a monitorovacím a hlásným systémem, který upozorní občany města na blížící se nebezpečí větru dešti neporučíme,
ale můžeme se připravit.
Benešov je historické městečko s úzkými ulicemi, je nasnadě, že nás trápí nedostatek parkovacích míst. Vybudovali jsme několik odstavných ploch, ale stále to nestačí
to bude úkol pro budoucí zastupitele. Z historického majetku byla opravena kaplička,
vyhlídka, hrobka Mattauschů, socha Sv.
Vojtěcha a další. Také náměstí dostalo nové
historizující veřejné osvětlení.
Ve své práci jsme se prioritně zaměřovali na děti, snažili jsme se vytvářet příznivé
prostředí pro jejich výchovu a vzdělávání.
Proto jsou největšími investicemi náklady
na zateplení školských budov - 6 mil. Mateřská škola a 21 mil. Základní škola (15 600 tis.
dotace), kde tato akce právě probíhá. Pro
zdravý vývoj dětí je potřeba také pohyb,
proto bylo vybudováno dětské hřiště pro
nejmenší a víceúčelové hřiště u školy, obě
záležitosti vyšly na cca 1600 tis. Kč.
Ve výčtu akcí a investic by se dalo pokračovat, ale bylo by to nudné čtení. Fotografický přehled akcí přinášíme za poslední
straně Benešovských novin. Každopádně
když byly vypsané dotační tituly, dotace
jsme čerpali, týká se to především protipovodňových opatření, oprav památek, zateplování budov v rámci investičních dotací či
projektů pro činnosti spolků a organizací
v rámci neinvestičních dotací od Ústeckého
kraje a Euroregionu Elbe Labe.
Co se týče Benešovské teplárenské společnosti s.r.o. (BTS), vstoupil aktivně nový
jednatel JUDr. Milan Franc do jednání s Bytovým družstvem Děčín. S předsedou
družstva Ing. Šelfendem se shodli na pokračování dosavadní dobré spolupráce. Společnost také v dubnu vypsala výběrové řízení na dodávku plynu a elektrické energie.

nové sportovní hřiště u školy

V komoditě plyn zvítězila společnost RWE,
u elektřiny pak společnost ČEZ. S těmito firmami uzavřela BTS dlouhodobé smlouvy.
BTS také významně vstoupila do správy
a údržby veřejného osvětlení a za částku
600 tis. Kč provedla ve spolupráci se Službami města rekonstrukci VO v ulicích Tkalcovská, Sídliště, B. Němcové, Pod Táborským vrchem, Cihelní, Sokolský vrch, Nádražní, Wolkerova, Smetanova, Českolipská,
park pod kostelem a pod školou. Výměnou
starých lamp VO došlo k výrazné úspoře
elektrické energie. Věříme, že perspektiva
rozvoje Benešovské teplárenské společnosti je velká i díky ambiciózním plánům nového jednatele.
Na závěr bychom rádi poděkovali končícím zastupitelům, zaměstnancům úřadu
a příspěvkových organizací města, spolkům
a sdružením občanů za vše dobré, co v uplynulých čtyřech letech pro naše krásné město vykonali.
Přejeme vám pevné zdraví, klid a pohodu.
Mgr. Dagmar Tesarčíková,
starostka města
a Karel Vrbický,
místostarosta.

zateplení mateřské školy
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VOLEBNÍ PROGRAM: Volební strana číslo 5
„Budeme pracovat srdcem, Benešov nad Ploučnicí je náš život“
Vážení spoluobčané,
ČSSD splnila většinu věcí, co slíbila a to je naše vizitka do těchto voleb. V našem volebním programu opět neslibujeme nesplnitelné. Chceme
dále budovat naše město tak, aby se v něm každý z nás cítil spokojeně.


Vybudování kamerového systému pro bezpečí našich dětí v okolí škol a prostorů, kde tráví volný čas.

Zpřístupnění materiálů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách našeho města, aby občané věděli, o čem se bude jednat a
mohli se na to připravit.


Udržení Benešovské teplárenské společnosti ve vlastnictví města a snahu o co nejnižší cenu tepla pro celé sídliště.

Podpořit turistický ruch modernizací areálu benešovského koupaliště a zajistit úpravu a bezpečnost na stávající a budoucí
cyklostezce.


Usilovat o odkoupení škvárového hřiště a na jeho místě vybudovat multifunkční halu, kterou město potřebuje, aby děti a

spoluobčané měli sportovní vyžití a možnost rozšíření sportovních oddílů fotbal, florbal, in-line hokej s maximálním využitím
dotací.

Pokračování v realizaci dětských hřišť a sportovišť po celém městě (viz. nové víceúčelové hřiště u školy a dětské hřiště pod školní
jídelnou).

Zasazení se o vybudování seniorského bydlení v objektu bývalého učiliště v Nerudově ulici.

Pokračovat v rozšiřování kulturních akcí a podpoře neziskových organizací v našem městě.

Vyřešení problematického přechodu pro chodce na náměstí.

Větší a důslednější zapojení městské police do kontrol na dodržování městských vyhlášek a lepší spolupráci s našimi spoluobčany.

Dbát na prosperitu a nezadlužovat naše město a tím i občany a zajistit vyrovnanost městského rozpočtu.

Maximální využití státních a evropských dotací pro rozkvět našeho města.

Jsme Benešováci a slibujeme splnitelné.
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Milí spoluobčané,
asi se vám nemusím představovat, protože spolu s Vámi žiji v Benešově nad Ploučnicí
více než 40 let. Za tu dobu jste moji práci mohli poznat např. z akcí spolku BS-Aktivu při
různých kulturních a charitativních akcí. Stejně tak pro naše město pracují v různých oblastech i všichni naši kandidáti.
Program, který Vám představuji, vychází z každodenních potřeb nás všech. Vy i já víme,
že je potřeba sehnat zubaře, zajistit bezpečnost našich dětí a seniorů, mít bezpečné přechody, opravit chodníky, udělat nové dětské plácky, udržet Gorilu především pro mládež
na konání koncertů a malých akcí a dalších potřebných věcí.
Nikdy jsem nic jenom neslibovala, ale snažila jsem se pro naše město opravdu pracovat
tak, jak jsem nejlépe uměla. A na tom stojí celý náš program. Prostě chceme pro Benešov
nad Ploučnicí skutečně pracovat!
Znáte nás všechny, a proto prosíme, přijďte k volbám a zkuste spolu s námi změnit
Benešov.
Ludmila Šumová
Pro změnu Benešova 2014

Pozvánka na Svatomartinské posvícení
BS-Aktiv uspořádá již 4.ročník Svatomartinského posvícení.
Akce se bude konat 15. 11. 2014 od 17.30 hod v klubovně na Sokolském vrchu.
V rámci akce ochutnáme vína Svatomartinská a vína VIP. Jsou to vína papežská a filmová kolekce vín.
Počet míst je omezen a je potřeba si místo zajistit včas. Příspěvek na vína a občerstvení činí 150 Kč.
V případě volebního vítězství bude i pečená husička.

Srdečně zve BS-Aktiv
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Volte do Senátu!
Senátní volby jsou rozhodováním voličů mezi jednotlivými kandidujícími
osobami. Hlas pro kteréhokoli z kandidátů rozhoduje
čistě o této osobě. Není a ani nemůže být podporou
někoho jiného. Nemůže se stát, že po odstoupení
zvoleného kandidáta nastoupí na jeho místo někdo jiný
z dané politické strany či hnutí.
Pokud se tedy rozhodnete dát v senátních volbách svůj
hlas určité osobě, můžete si být naprosto jisti, že tím
nepodpoříte žádného jiného politika.
Josef Holub, kandidát ODS do senátních voleb 2014
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Politická strana KSČM v Benešově n.Pl. navrhuje do
zastupitelstva města zkušené a známě osoby, které
po zvolení budou řešit a obhajovat potřeby občanů
jako bezpečnost v silniční dopravě, doplnění zdravotního střediska o ordinací pro nemocné cukrovkou,
řešit doplňkové prodejní služby o scházející sortiment, odpočinkové kouty v sídlišti, zkvalitnění práce
"Služeb města" a další.
Na kandidátce nabízíme známé osoby jako:
Antonín Horčic, Ing. Ivo Mádle, Emil Kačer, Zdenko Hrabal, Jiří Havel, Jan Hodík, František Šilhard, Marie
Růžičková, Irena Hlobilová, Naděslava Haklová, Karel Hlobil, Eva Ryšková, Vlasta Městsková, Jaroslava
Beznosková, Ferdinand Vasiliak.
Na kandidátce KSČM do Senátu za volební obvod č. 33 - Děčín kandiduje Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.s
heslem "Vzdělání a zkušenosti dám do práce pro Vás." Jeho životní dráha od vyučení ve Spolchemii Ústí
nad Labem , vzdělání, od roku 1983 vykonával funkci děkana Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem.
V roce 1986 povolán do Prahy na funkci náměstka ministra
školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho koníčkem jsou včely. V
současné době je i zastupitelem statutárního města Děčín.
Říká: vážení spoluobčané, obracím se na Vás se žádostínebuďme pasivní. Volme do vedoucích politických orgánů
takové lidi, kteří jsou proti tunelování naší země. Zabraňme
tomu, aby dále rostla kriminalita, etnická nesnášenlivost,
rostly počty sociálně vyloučených a bezdomovců.
Slušní lidé si zaslouží slušné zákony.

STRANA 12

Ve dnech ve dnech 10. a 11. října 2014 se u nás
uskuteční další komunální volby a doplňovací
volby do Senátu. Za Děčínsko kandiduje do
Senátu za hnutí ANO Marcela Dvořáčková (52let)
z Horních Habartic, kde žije 15 let. O našem kraji
říká:

„Děčínsko mi přirostlo k srdci, protože jsem tu
doma. Je to nejkrásnější místo také proto, že jsem
zde sama vychovala syna Jana, kterému je dnes
23 let. Bydlíme společně s ním a s mojí 80-ti letou
maminkou. Jsem moc ráda, že zde mohu žít,
pracovat a starat se o své blízké. Je to nádherný
region, kterému bych ráda pomohla, ať už
přínosem finančních dotací, tak i pracovními
příležitostmi“.

Senátní volby jsou považovány podle průzkumu
za třetí nejdůležitější. Někteří voliči, kteří jdou
volit své kandidáty na komunální úrovni mnohdy
zapomínají, že ve stejné dny je velmi důležité volit
i kandidáta do Senátu. Nezapomeňme, že
můžeme tentokrát zvolit i ženu, která v našem
regionu bydlí a pracuje a zná naše místní
problémy.

Dobrý den, nejprve dovolte, abych se
představil. Jmenuji se Petr Šmíd, narodil jsem
se a bydlím ve Varnsdorfu, kde působím jako
ředitel Základní a Mateřské školy. Třetí volební
období pracuji v zastupitelstvu města a v minulosti jsem také vykonával funkci místostarosty. Jsem předsedou odborné komise pro
školství zřízené při Straně práv občanů.
Můj program je úzce spjat s volebním programem SPO, za kterou kandiduji. Zde musím
zmínit především ty body programu, které se
snaží do systému voleb vnést prvky přímé
demokracie, jako jsou například - přímá volba
starostů, snížení preferenční hranice nebo záměr zabavovat majetek pocházející z trestné
činnosti.
Pokud bych měl možnost z pozice senátora ovlivňovat rozhodování ve vysokých patrech politiky, pak mě moje odborná příprava
předurčuje k práci v oblasti školství.
V minulosti jsem se pracovně i soukromě
pohyboval po celém Děčínsku. Vyučil jsem se
v Děčíně lodním mechanikem a pracoval jako
lodní strojník. Proto je má podpora výstavbě
plavebních stupňů pochopitelná.
Region ve kterém žiji se ovšem potýká
s řadou problémů v mnoha oblastech jako jsou
nezaměstnanost, kriminalita, sociální oblast,
obchodování s chudobou, špatná dopravní obslužnost.
Za prapůvodní příčinu všeho zlého považuji nezaměstnanost. S tím souvisí ztráta pracovních návyků u části obyvatel Děčínska,
v tomto prostředí pak vyrůstají děti pro které
jsou rodiče vzorem. Drogy, herny, kriminalita

jako celek. Potom se v regionu zřídí další služebny policie, posílí se kamerové systémy. To
ovšem problém neřeší, ale možná ještě prohlubuje. Je dokázáno, že prevence je vždy lacinější než represe.
Místa je málo, proto jenom zkratkovitě.
Silou svého mandátu bych tlačil na prosazování takových zákonů, které by podpořily rozvoj regionu. Podpora školství, důsledné
čerpání fondů EU, dopravní napojení včetně
vybudování plavebních stupňů na Labi, je třeba urychleně řešit problém dostupnosti zdravotní péče a to nejdůležitější za závěr. Motivovat případné investory k tomu, aby se rozvíjely
průmyslové oblasti, zóny. Třeba i pobídkami.
Naprosto odmítám kumulaci tak zásadních funkcí jako je starosta či místostarosta
s prací senátora. Jsem přesvědčen, že pokud
má člověk vykonávat svou práci odpovědně,

pak nelze sedět zároveň na více židlích najednou. Na druhou stranu uznávám prospěšnost
kontaktu s problematikou komunální politiky.
Pokud bych tedy uspěl v obou typech voleb,
pak bych chtěl být běžným zastupitelem města, kde žiji a které mám rád.
Senátor může rovněž ve svém volebním
obvodu vykonávat řadu prospěšných kroků,
směřujících ke zlepšení situace v daném regionu. Z titulu své funkce má právo se účastnit
a přednostně vystoupit na zasedáních zastupitelstva příslušných měst a obcí, má možnost
takto získané podněty přenášet do vyšších
pater politiky.
Já osobně bych ve chvílích sociálních
nepokojů ve výběžku, stanoval před úřa-dem
vlády a dožadoval se odpovědí na otáz-ky,
které občany trápí.

SENÁTNÍ VOLBY 2014
Víte, koho volíte?

STRANA 13

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2014
Termín konání: pátek 10. října a sobota 11. října 2014
(případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 17. a 18. října 2014)
Hlasování v první den voleb začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin,
hlasování druhý den voleb začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin.
Počet a sídlo okrskových volebních komisí (dále je OVK) v Benešově nad Ploučnicí:
OVK č. 1
Budova NOVA, ZŠ Benešov n. Pl., Opletalova 699, Benešov n. Pl. t. č. 774 558 722
OVK č. 2
Budova kina, Čapkova 477, Benešov n.Pl. t. č. 723 878 133
OVK č. 3
Budova Klubu seniorů Benešov n. Pl., Nerudova 307, t. č. 737 163 879
Důležité informace:
Voliči obdrží do domovní schránky v modré doručovací obálce hlasovací lístky společně s informacemi
o způsobu hlasování. Na modré doručovací obálce je zároveň označeno sídlo volební komise.

Volby do zastupitelstev obcí 2014

Prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem či cestovním pasem (jinak
nelze umožnit hlasování).

Hlasovací lístek je vytištěn oboustranně!!!

Dbát na správnou úpravu hlasovacího lístku označení křížkem ve čtverečku (jiný způsob označení
není možný) viz Informace o způsobu hlasování přiložená u hlasovacího lístku.

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a
současně označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení
kandidátů se nepřihlíží. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost,
pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám se nepřihlíží.

Upravený hlasovací lístek vložit do šedé úřední obálky (označené razítkem městského úřadu),
kterou volič obdrží od OVK.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není možné.

Lze ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o možnost hlasovat do přenosné volební
schránky a to i v den voleb po dohodě s OVK, předem lze domluvit na t. č. 412 589 804 (Mgr.
Čvančarová, popř. 412 589 811 (ústředna), osobně u Mgr. Čvančarové.

Hlasování na voličský průkaz není možné!

Volby do Senátu Parlamentu ČR (volební obvod 33 Děčín)

Konají se společně s volbami do zastupitelstev obcí.

Úřední obálka je barevně odlišena od voleb do zastupitelstva města tato úřední obálka má barvu
žlutou, opět je označena razítkem městského úřadu.

Hlasovací právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném volebním
obvodu.

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu v prvním kole nadpoloviční většinu všech
odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo a to v pátek 17.
října od 14 do 22 hodin a v sobotu 18. října od 8 do 14 hodin.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již nebudou dodány předem, volič je obdrží přímo ve volební
místnosti ve dnech voleb.
Případné dotazy vám zodpoví
Mgr. Čvančarová, vedoucí odboru

STRANA 14
FOTOGALERIE NĚKTERÝCH AKCÍ Z UPLYNULÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ

Sídliště

ul. Valkeřická

opravená radniční věž

ul. B. Němcové

dětské hřiště pod školní jídelnou

ul. Heřmanovská

most - Sokolský vrch

cesta k Bottari

Městské kino

ul. Komenského

ul. Nádražní

environmentální altán
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