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Starostka města: Leden patřil závěrečným pracím na přípravě rozpočtu na rok 2014
V měsíci lednu probíhaly závěrečné práce na rozpočtu města a především mnohá
jednání s Fondem životního prostředí
o uspíšení administrace projektu na dotaci
na zateplení a výměnu oken na benešovské
škole. Celý proces kontrol a schvalování je
velmi zdlouhavý, nyní byl však konečně uveden do úřadu nový ministr, tudíž se snad již
dočkáme definitivního schválení a budeme
moci začít s realizací, která by nám kromě
úspor měla přinést také lepší tepelný komfort pro školní mládež. Díky dobrému výsledku hospodaření bude možné realizovat
i výstavbu menšího hřiště u školy, zde se
snažíme již mnoho let sehnat dotace,
ovšem bohužel pro města naší velikosti
nebyl nikdy dotační titul dostupný a pokusy
o grant na Oranžová hřiště od ČEZu jsou
stále marné. Myslím si, že 500 žáků v benešovské škole si venkovní sportoviště zaslouží. Rozpočet počítá mimo jiné také s opravou Valkeřické ulice, dokončením parkování
v ulici Komenského, opravami chodníků,
podporou organizací města - především dobrovolných hasičů, Rodinného centra, Klu-

bu seniorů a dalších.
Radnici navštívil v polovině ledna starosta z Heidenau a zástupce tamních dobrovolných hasičů. Za aktivní účasti pana
Buchty a Pileckého byly dojednány konkrétní termíny jednotlivých setkání v rámci projektu mezinárodní spolupráce dobrovolných hasičů. Z programu Cíl 3 bude v rámci
dalšího projektu pod názvem Cyklostezka
Ploučnice financován nákup laviček, odpadkových košů a stojanů na kola a také vydání
nového turistického průvodce po cyklotrasách z Benešova do Heidenau. Senioři se
v rámci jejich projektu setkají třikrát. Díla,
která vytvoří na třídenním výtvarném kurzu, budou k vidění na městských slavnostech Benešovského slunovratu. Pro školy je
na květen připraven výměnný pobyt žáků,
jehož náplní bude seznámení se s prací
záchranných složek. Vzhledem k tomu, že
jsme od loňského roku členem MAS Labské
skály, využili jsme možnosti čerpání dotací
na altán pro environmentální výchovu, který bude umístěn na dětském hřišti pod školní jídelnou a nákup keramické pece a grafic-

kého lisu pro potřeby žáků benešovské školy. O projektech píšeme uvnitř listu v rámci
povinné publicity.
V lednu bylo po rekonstrukci otevřeno
pracoviště České spořitelny. Prostory jsou
nyní bez přepážek a působí velmi vzdušně
a příjemně.
Benešovští hasiči se v lednu sešli na výroční schůzi, kde rekapitulovali svou činnost
v loňském roce a nebylo toho opravdu málo. Ráda bych jim touto cestou poděkovala
za obětavou práci, kterou pro naše město
dělají.
Sedmého února čeká budoucí prvňáčky
zápis do prvních tříd. Letos počítáme s přibližně 60 dětmi, což znamená tři první třídy.
Je před námi únor, čas sice zimní, ale už
s nadějí na přicházející jaro. Přeji vám všem
pevné zdraví, těm, kteří slaví narozeniny
v tomto měsíci obzvlášť vydařenou oslavu,
pokud jste podlehli kouzlu svátku Sv. ValenFoto:
Alenaslunečné
Houšková
týna, pak víru v lásku
a hlavně
dny,
ať nemáme zimní deprese.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

Statistika za rok 2013: Počet obyvatel našeho města rok od roku klesá
Statistiky loňského roku opět potvrdily,
že počet obyvatel našeho města se pomalu
snižuje. Zatímco v roce 2012 zde žilo celkem
3847, po sečtení čísel z roku 2013 je to již jen
3766 lidí. Během roku 2013 se do Benešova
nad Ploučnicí přistěhovalo 114 občanů a naopak 165 se jich odstěhovalo. V rámci města
pak změnilo bydliště celkem 115 lidí. Počet
mužů a žen je téměř vyrovnaný. K 1. lednu
2014 žilo v Benešově 1871 žen a 1895 mužů.
Jejich věkový průměr byl 40,8 roku.
V roce 2013 se v Benešově nad Ploučnicí narodilo 28 dětí (v roce 2012 o 10 dětí
více), z toho 14 chlapců a 14 děvčátek.
Rozloučit jsme se bohužel museli se 34 zemřelými.
Uzavřeno bylo celkem 31 sňatků, z toho
3 v obřadní síni na Horním zámku, 2 na nádvoří Dolního zámku a pro 1 sňatek si snoubenci vybrali místo pod vzrostlým dubem
v zámecké zahradě. Zbylé proběhly v obřadní síni městského úřadu. „Další sňatky
uzavřené v našem správním obvodu na tzv.
jiném vhodném místě se uskutečnily
4 v Heřmanově, 1 v restauraci u Hruštince
v Horních Habarticích, 1 v budově Obecního
úřadu v Merbolticích a 1 na zahradě rekreačního domku ve Starém Šachově,“ vyjmenovala vedoucí hosporářsko-správního od-

boru Mgr. Zdeňka Čvančarová a dodala:
„Bohužel jak celorepublikově, tak i v Benešově nad Ploučnicí každoročně dochází
k poklesu počtu uzavřených sňatků, stále
však ve srovnání s podobně velkými městy
v okolí bylo u nás uzavřeno sňatků nejvíce.“
(ah)

Zastupitelka města Hana Franclová poblahopřála 12. 10. 2013 v obřadní síni manželům Běhalovým u příležitosti jejich zlaté
svatby. Manželé Běhalovi spolu prožívají již
50 let společného putování. Ještě jednou jim
tímto za příkladný manželský život děkujeme.
Foto: Archiv Běhalovi

STRANA 2
NÁVRH ROZPOČTU 2014
Návrh rozpočtu města na rok 2014 je
od 23. ledna zveřejněný na úřední desce.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně, nebo ústně, nejpozději však na zasedání zastupitelstva
12. února 2014, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

O čem jednala Rada města?
RaM schválila:
- novelizované znění směrnice č.
2/2012 „Zásady a postupy při zadávání
veřejných zakázek“.
- prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.
6 v S.v., Benešov nad Ploučnicí, p. Š.K.do
31. 1. 2015.
- likvidaci nálezu ze dne 8. 7. 2013
(svazek klíčů s koženým přívěskem)
vhozením do nádoby na TKO.
RaM neschválila:
- pořádání pravidelných trhů prostřednictvím firmy Obchodní a pořadatelské
čin-nosti Václav Chaloupka.
RaM bere na vědomí:
- žádosti o příspěvek, o žádostech bude
rozhodnuto až po schválení rozpočtu na
rok 2014.
- výroční zprávu o poskytování informací v roce 2013.
- informaci o BJ v čp 560, ul. Bezručova.
- nabídku na celoroční propagaci města
prostřednictvím Regionální televize CZ
s.r.o. za cenu 4 990 Kč.
- informaci o mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
- a neakceptuje nabídku k odkoupení
pohledávek města.
RaM doporučuje ZaM:
- schválit rozpočet města na rok 2014.
RaM ukládá:
- odb. SM informovat žadatele (Václav
Chaloupka) o možnostech pronájmu pozemků města pro jednorázové prodejní
akce vč. cen pronájmu.

Označení domů číslem popisným popř. evidenčním je povinné
Upozorňujeme občany na povinnost
mít své domy označeny číslem popisným,
popř. evidenčním. Objekty určené k rekreaci a samostatně stojící garáže se označují
číslem evidenčním, nemovitosti k trvalému
bydlení číslem popisným.
Popisné či evidenční číslo se zpravidla
umísťuje na průčelí domu na místě viditelném z ulice u vchodu do domu. Je-li budova
situována ve větší vzdálenosti od plotu, lze
umístit číslo na oplocení.

Číslo popisné popř. evidenční přiděluje
Stavební úřad MěÚ Benešov nad Ploučnicí.
Povinnost označení budov je upravena
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Za neoznačení budovy hrozí majiteli pokuta až
do výše 10.000,- Kč.
Neoznačené nemovitosti v případě nutnosti značně komplikují a zpomalují práci
složek integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchranná služba).
(zč)

Od února bude ve městě možné třídit i oděvy a textilie
V Benešově nad Ploučnicí přibydou
další kontejnery na tříděný odpad. Občané
budou moci nově třídit použité oděvy a textilní materiály. Na umístění kontejnerů se
vedení města dohodlo s firmou DIMATEX CS
a záměr podporuje Ministerstvo životního
prostředí. „Kontejnery budou celkem čtyři,
dva umístíme na Sídliště, další pak u kostela
a poslední u Tesca. Kontejnery na sběr
textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL.
Každý kontejner obsahuje návod k použití a
popis, co do kontejneru patří a co nikoliv,“
uvedl vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí Karel Šohaj.
Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové
textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná
nositelná obuv a funkční hračky. Do těchto
kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály,
výrazně znečištěné a mokré textilie. “Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního
prostředí, odkládejte do těchto speciálních
kontejnerů použitý a nepotřebný textil
zabalený a zavázaný do igelitových tašek
nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit,“ vysvětlil Šohaj.
Vytříděné oděvy a textilní materiály firma recykluje a dále používá jako surovinu
pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.

V roce 2013 se takto podařilo odvézt a zpracovat cca 1.300 tun textilního odpadu. Tento odpad by pravděpodobně skončil
na skládce, nebo v některé ze spaloven. Část
ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci
Foto: Ota Dračka
charitativního využití věnuje charitativním
organizacím, kde se použije jako pomoc pro
sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Firma DIMATEX CS podporuje:
Farní charita Beroun, Český Červený kříž
Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec,
program Sázava 21, Nadace EURONISA,
občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari
o.s., Oblastní charita Liberec, Rodinné centrum Kamínek a další.
(ah)

Další možnosti rozvoje města díky Projektu meziobecní spolupráce
V polovině ledna 2014 vznikla na Magistrátu v Děčíně na odboru rozvoje pracovní skupina, která pracuje na realizaci Projektu meziobecní spolupráce (přesný název
projektu je: Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností), který pro území celého našeho státu
připravil Svaz měst a obcí České republiky.
Tato skupina sbírá a zpracovává podklady
z celé ORP Děčín od všech starostů měst
a obcí, ale také od předsedů všech dobrovolných svazků obcí. Na výsledky prováděných analýz naváže zpracování námětů
pro zkvalitnění a zefektivnění rozvoje v naší

oblasti.
Projektem jsou dána tři základní témata.
Jedná se o školství, sociální služby a odpadové hospodářství. Na připravovaném
pracovním setkání všech starostů bude
na základě analýz a potřeb jednotlivých obcí
vybráno jedno další téma, bude-li projevena vůle, tak dvě další témata. Může se jednat například o rozvoj cestovního ruchu, nebo řešení nezaměstnanosti, řešení dopravní
obslužnosti, řešení zajištění lékařské péče
a další. Témata se vzájemně ovlivňují. Pro-

jekt tak vytvoří podporu spolupráce obcí
formou odborného a administrativního zázemí a umožní vytvoření ucelených podkladů pro následná řešení v rámci stávající nebo nově vzniklé spolupráce obcí. Své uplatnění získané výsledky jistě najdou i v přípravě různých projektů jednotlivých obcí.
Další informace budou následovat
v dalších číslech Benešovských novin.
Ota Dračka

STRANA 3

Dotační peníze podpoří nejen setkání žáků, hasičů a seniorů ale i cyklostezku
Za finanční podpory EU program Cíl3,
Euroregion Elbe - Labe budou v první polovině roku realizovány hned čtyři projekty.
Evropské peníze podpoří nejen setkávání
žáků základní školy, dobrovolných hasičů a
seniorů, ale přispějí i na vybavení cyklostezky Ploučnice.
Pro spolupráci benešovské Základní
školy a Pestalozzi Gymnasia Heidenau byla
získána dotace na výměnný pobyt německých studentů v Benešově nad Ploučnicí.
Pobyt bude čtyřdenní, setkají se na něm
české děti, které se vzdělávají v německém
jazyce se studenty spřátelené školy. Výměnný pobyt pro 15 českých a 15 německých
dětí bude tentokrát zaměřen na práci záchranných složek. S odkazem na pravidelně se
opakující povodně, nebezpečí nepřehledných dopravních situací a další život ohrožující jevy, spatřujeme nutnost přeshraniční spolupráce a výměny zkušeností v da-

né problematice. Spolupracující organizací
zde budou dobrovolní hasiči z Benešova nad
Ploučnicí.
Pro spolupráci seniorů na toto období
byla získána dotace na tři společné akce.
Dvě jednodenní akce se budou konat v Heidenau, třídenní vzdělávací výtvarný kurz
pak v Benešově nad Ploučnicí. První akcí bude Rosenmontag (Růžové pondělí), tradiční
setkání seniorů v Heidenau. Druhou akcí
bude výstava Benešovská kraslice, která se
koná střídavě u nás a v partnerském městě.
Letos bude v Heidenau. Třetí akcí bude mezinárodní výtvarný kurz, který se uskuteční
ve výtvarných dílnách benešovské základní
školy. Tématem je po velkém úspěchu
z loňska opět práce s paverpolem, se zaměřením na figurální tvorbu.

Pro spolupráci hasičů byla získána dotace na tři společné akce. První akcí bude
hromadné školení českých a německých
hasičů, které je plánováno na dva dny a uskuteční se v nové učebně benešovských hasičů. Druhou akcí bude mezinárodní soutěž
hasičů, která proběhne v Benešově nad
Ploučnicí. Třetí akcí pak bude mezinárodní
cvičení hasičů se zapojením mládeže, které
se uskuteční v Heidenau.
Pro propagaci Cyklostezky Ploučnice
byla v rámci mezinárodní spolupráce získána dotace na vybavení cyklostezky městským mobiliářem a propagaci v podobě vytvoření turistického průvodce se zajímavostmi v prostoru cyklostezky a spolupracujících městech Benešov nad Ploučnicí Heidenau.

Termíny akcí v rámci projektů mezinárodní spolupráce Benešov n. Pl. - Heidenau
Termín
3. 3. 2014
12. 13. 4. 2014
17. 4. 2014
5. 8. 5. 2014
8. 5. 10. 5. 2014
10. 5. 2014
24. 5. 2014

Místo konání
Heidenau
Benešov n. Pl.
Heidenau
Benešov n. Pl.
Benešov n. Pl.
Benešov n. Pl.
Heidenau

Název akce/organizace
Rosenmontag/senioři
Školení hasičů/dobrovolní hasiči
Benešovská kraslice/senioři
Výměnný pobyt dětí/ZŠ + Pestalozzi Gymnasium
Výtvarný kurz/senioři
Soutěž hasičů/dobrovolní hasiči
Cvičení hasičů/dobrovolní hasiči

Počet lidí
17
20
17
34
12
40
40

Město podalo žádosti o dotaci - na keramickou dílnu a environmentální altán
Jak již bylo avizováno v úvodníku starostky města, město využilo možnosti čerpání dotací prostřednictvím MAS Labské
skály a společně se základní školou podalo
dvě žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova ze Státního intervenčního zemědělského fondu (SZIF).
První z projektů se zaměřuje na environmentální výchovu dětí a počítá s vybudování výukového zahradního altánu, který
bude sloužit k ekologické výchově dětí
školního i předškolního věku. Altán bude
využíván jako přírodní učebna pro nižší
ročníky ZŠ, i jako výukové a odpočinkové
místo pro rodinné centrum, školní družinu,
nebo návštěvníky dětského hřiště. Pro jeho
stavbu bylo vybráno místo na oploceném
pozemku pod školní jídelnou. „Altán o rozměrech 4x4 metry bude zhotoven ze dřeva,
podlaha bude vydlážděna betonovou dlažbou. Obvodové stěny budou osazeny zábradlím. Altán bude vybaven dřevěnou
lavicí po obvodu a stolem,“ popsal vedoucí

odboru výstavby a životního prostředí Karel
Šohaj. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 134.310 korun a termín realizace byl
stanoven na měsíc duben.
Díky druhému projektu by měla na
základní škole vzniknout keramická dílna
vybavená vypalovací keramickou pecí a grafickým lisem. Dílnu by měli využívat žáci
od 5. po 9. ročník, včetně žáků speciálních
tříd v rámci výuky výtvarné výchovy, zároveň také v rámci mimoškolních aktivit se žáky a širokou veřejností zejména z Benešova
nad Ploučnicí, okolních obcí a Ústeckého
kraje, a také v rámci mezinárodní spolupráce školy s partnerskou školou v německém
Heidenau. Celkové náklady projektu se
v tomto případě vyšplhaly na 111.000 korun. A stejně jako u projektu environmentálního altánu bude z dotace hrazeno 80 %
nákladů, zbytek jde na vrub žadatele.
Keramická dílna bude v případě získání
dotace realizována v prázdninových měsících
(ah)

Pro environmentální altán bylo vybráno
místo na oploceném hřišti pod školní jídelnou.
Keramická dílna najde umístění v učebně výtvarné výchovy.

STRANA 4

Knihovna měla v roce 2013 Nesouhlas Koalice pro Benešov s rozpočtem města na rok 2014
prvního ledna 2013 je v platnosti
- od toho mají být uvolnění politici. Každovíce než čtyři sta čtenářů novéOdrozpočtové
určení daní, tzv. RUD,
pádně od tohoto únorového schválení šla
Více než dvaadvaceti tisíc knih a časopisů si půjčili benešovští čtenáři v roce 2013
v městské knihovně. O toto úctyhodné číslo
se postaralo celkem 409 registrovaných čtenářů (144 z nich je mladších 15 let). Nejoblíbenějšími autorkami byly stejně jako
v předchozích letech Tamara McKinley a Elizabeth Haran. Z českých spisovatelů potom
Klára Janečková a slovenská autorka Táňa
Keleová - Vasilková. „Knihovnu jsme během
roku rozšířili o 625 nových knih,“ uvedla
vedoucí knihovny Ivana Jandášová. Do
knihovny se ale nechodilo jen pro knížky.
Proběhlo zde i 27 besed se žáky základní
školy, kterých se zúčastnilo celkem 561 dětí.
(ah)

Státní zámek
se chystá na novou sezónu
Nová sezóna na Státním zámku v Benešově nad Ploučnicí bude ve znamení stavebního ruchu. „Konojedský palác a Ballamský
zámeček se v letošním roce dočkají nové
střešní krytiny. Investici v rozsahu přibližně
čtyř milionů korun budeme hradit z vlastních zdrojů,“ řekl kastelán benešovského
zámku Zdeněk Henig. Dodal, že na obou budovách je nevyhovující střešní krytina, a to
šindele. Ty jsou na střechách obou budov už
od osmdesátých let minulého století. Původní šindelová krytina je velmi finančně
náročná na údržbu a její stav je už nevyhovující. „Střechy dostanou nový kabát, a to
v podobě Bobrovky, ta zdobí už všechny
zbývající budovy zámeckého komplexu.
Celý areál tak získá díky střechám jednotný
vzhled,“ dodal kastelán.
Obě budovy však zůstanou veřejnosti
i nadále nepřístupné. „Konojedský palác je
v havarijním stavu, nová střešní krytina je
startovní čarou pro celkovou rekonstrukci
budovy. Ballamský palác obývá Správa zámku,“ doplnil kastelán.
Stavební ruch neutichne ani za zdmi ostatních zámeckých budov. Řemeslníci totiž
chystají k otevření první patro Wolfova paláce, ten přímo sousedí s Dolním zámkem.
„V prvním patře Wolfova paláce vznikne
zcela nová expozice a tím dojde k prodloužení prohlídkové trasy Dolního zámku.
Oba paláce jsou totiž propojeny chodbou,“
prozradil Henig. Otevření nové expozice by
se návštěvníci měli dočkat v průběhu
května 2014.
Novinek na novou sezónu chystá zámek
ale daleko více. „Samozřejmě, že plánujeme, chystáme a připravuje, ale něco si také
necháme jako překvapení. Návštěvníci se
určitě mohou opět těšit na už tradiční akce,
jakými jsou trhy nebo například noční
prohlídky,“ ukončil Henig.
(mh)

které upravuje příjmy obcí. Změnou parametrů se výrazně navýšily příjmy našeho
města/např. katastr obce, který má Benešov malý hraje minimální roli oproti minulosti, či velkou roli má naopak počet žáků
v MŠ a ZŠ, což Benešovu s ohledem na spádovost naší školy nahrává/. Slovo "výrazně"
znamenalo ve výpočtech pana Kalouska
a jeho ministerstva 13 milionů korun, vedení města při skladbě rozpočtu vcelku
rozumně počítalo se zhruba čtvrtinovým
navýšením. Realita skutečného plnění nás
pak mile překvapila, když dosáhlo téměř
deseti milionů korun. /13 milionové příjmy
navíc lze očekávat v případě oživení hospodářského růstu ČR, což ekonomové předpokládají v horizontu 2-3 let/. Jsem velmi rád,
že se novým zákonem naše město dostalo
zespodu té pomyslné U-křivky, která příjmy
obcí velikosti Benešova dávala na jednoho
obyvatele nejnižší příjmy.
Takže 10 milionů ročně navíc a co s nimi…
Je smutné, že tato otázka vůbec před
zastupitelstvem nestojí. Navrhovaný rozpočet, tak jak míří ke schválení 12. února
do zastupitelstva, je dalším z kategorie "utrácivých" rozpočtů. Zastupitelstvo nemá
stanovené priority a k utrácení peněz přistupuje spíše nahodile. Jednorázově ad hoc
se schvalují v průběhu roku nejrůznější
"záměry" a rozpočet dostává jednu dardu
za druhou. Jako příklad bych uvedl dvě věci,
které se "realizují" a dvě, které se "nerealizují"…
Zateplení školy, školní hřiště, kamerový
systém, podpora turistiky...
Zateplení školy…
V roce 1996 se otevírala zbrusu nová
budova základní školy, prakticky ihned
po jejím otevření se však objevily na stavbě
první problémy. Škola navíc měla spousty
nedodělků- např. nikdy nerealizovaný přesto plánovaný - bazén, či aula, kde v lavicích nenarovná člověk se 180 centimetry
nohy. Beru to jako realitu, koneckonců
čtvrtou a pátou třídu jsem v této nové
budově také absolvoval jako žák. Problémy
s vytápěním a neefektivita - plýtvání - energie vedou k logickým úvahám o zateplení
školy. V únoru 2013 jsme na mimořádném
zastupitelstvu schválili mandátní smlouvu
s firmou, která nám zařídí dotaci. Tehdy
jsme se s Mgr. Milanem Špičkou na zastupitelstvu shodli, že tento systém, kdy si kupujeme služby někoho, kdo "jde kolem"
a nabídne, že nám v Praze bude "leštit" kliky, abychom dostali dotaci, je nesystémový.
Zvláště, fungujeme-li na principu nahodilosti. Přijde firma, která nám nabídne tuto
"službu" a my jí "bereme", namísto například výběrového řízení na tuto "poptávku",
či ještě lépe, abychom si to udělali sami

celá akce v režimu "rady", kdy zastupitelstvo se školou nemělo bohužel již nic do činění - jednoduchý příklad - menší zakázky
na schválení opravy sokolského mostu, či
menší zateplení školky zastupitelstvem procházely. Není to nezákonné, jen to je neobvyklé vzhledem k 25 milionovému
rozsahu zakázky. Takže, až s rozpočtem budeme celou věc posuzovat. Bereme si 6 milionový úvěr, takže reálné náklady na zateplení budou splácet naši nástupci, kteří
vzejdou z voleb. Možná i proto mělo rozhodovat zastupitelstvo… Tímto úvěrem a samotným zateplením protiargumentoval
úřad a vedení města proti mému záměru
v létě ony "peníze navíc" v rámci plnění rozpočtu uschovat do nového fondu investic
města. Aby byly peníze na projekty, spoluúčasti při dotacích apod.
Inu, prohrál jsem, to je život. Jen se však
mohu ptát, proč jsme nezvolili model
jednorázového zaplacení a bereme si tedy
úvěr…???
Školní hřiště…
Napsáno a řečeno už bylo mnohé
a opravdu nejsem ten, kdo by hřiště nechtěl, jen ne tak ukvapeně. Na podzim jsem
dal zastupitelstvu návrh na zaúkolování výboru pro rozvoj (VRR) stanovení priorit při
modernizaci sportovišť. Pan radní Zelený
dal další návrh, ať se posoudí i vybudování
minihřiště u školy. Obojí schváleno a výsledkem bylo doporučení našeho výboru
na modernizaci. VRR projednal a doporučil
pořadí 1) velké hřiště u školy, 2) koupaliště,
3) hřiště u nádraží. Zastupitelstvo schválilo
následně půl milionu na projekty pro tyto
akce. Načež, světe div se, v návrhu rozpočtu
objevil návrh na 1.25 milionu na minihřiště
u školy. Fotbaloví trenéři říkají, že je zbytečné, přiznávají to mezi řečí i učitelé, nicméně škola jednoznačně toto hřiště
podporuje. Dodávám, proč tak najednou
(???), když doposud o něm nikdo nemluvil,
např. ze zástupců školské rady, ale nechci
zabředávat do spekulací… Každopádně VRR
nedoporučil všemi přítomnými hlasy podpoření tohoto hřiště a navrhuje umístění
těchto peněz do rozpočtové rezervy. Není to
logické v kontextu onoho úvěru na zateplení? Prioritou města by mělo být vybudování velkého multifunkčního sportovního
areálu u školy, tak jak vzešlo i z doporučení
Výboru. Nemám problém se zde veřejně
zavázat, že budu-li v příštím zastupitelstvu,
tak vybudování takovéhoto areálu s využitím dotace bude jednou z mých priorit.
A věřím, že nejen mých…
Kamery, turistika… Jak jinak /a lépe/ utratit peníze…
Vloni jsem si nechal zadat studii...
Pokračování na str. 5...

STRANA 5

Zamyšlení Radka Práška: Jde o volby nebo o hřiště?
Dovolím si takové malé zamyšlení
nad tím, co nás s největší pravděpodobností
čeká v oblasti rozvoje sportovišť v našem
městě. V návrhu rozpočtu Města Benešov
n/Pl. pro rok 2014 se nám objevila položka
„Vybudování malého hřiště u ZŠ“. Jako studená sprcha působí tato investiční akce
v souvislostech, které popíšu níže. Její existence zcela potvrzuje dlouhodobé kritiky
opozičních zastupitelů Koalice pro Benešov
na nekoncepčnost a jednání zcela postrádající vizi současné radniční koalice. Není
tedy Koalice, jako koalice.
Na říjnovém jednání zastupitelstvo
města pověřilo Výbor pro rozvoj a investice
zpracovat návrh, jak postupovat při obnově
městských sportovišť a stanovit priority.
Jednomyslně byl tento návrh přijat a vzápětí
pan radní Zelený navrhuje odhlasování
záměru výstavby alespoň malého hřiště
u školy. Navrhovatel si tedy jaksi protiřečí
v tom, že nejprve svým hlasováním pověří
Výbor pro rozvoj, jehož je také členem, nad
stanovením priorit a pak svým návrhem
zcela popře svou vůli výše popsanou a navrhuje výstavbu malého hřiště. To vše ve chvíli, kdy ještě ani neví, zda se vůbec podaří
najít prostředky v rozpočtu na zpracování
alespoň projektové dokumentace!
Výbor pro rozvoj, se na svém dalším
jednání nakonec téměř jednomyslně usnesl
nad prioritami a potřebami obnovy městských sportovišť. Navrhl zastupitelstvu
schválit vyčlenění 500 tis. Kč na vypracování
projektových dokumentací pro revitalizaci
sportovních areálů a koupaliště, bez kterých
se při žádostech o dotace neobejdeme
a kde hlavní prioritou je hřiště u školy.
Ovšem nikoliv to malé, ale velké škvárové.
Výbor pro rozvoj tedy doporučuje zastupitelstvu města postupovat při obnově
sportovišť v pořadí 1. velké hřiště u školy, 2.
koupaliště, 3. velké hřiště u nádraží. Je tedy
velmi zarážející, že se v letošním návrhu rozpočtu Města objevuje položka obnovy
sportoviště s ještě nižší prioritou.
Obnova velkého škvárového hřiště
u školy v sobě zahrnuje běžecký ovál s rovinkou pro sprinty, doskočiště pro skok
daleký, místo pro vrh koulí atd. Uvnitř oválu

plánujeme víceúčelové hřiště s umělým povrchem, vhodným pro veškeré míčové sporty, jehož velikost bude dvojnásobná oproti
malému hřišti. Na lednové jednání Výboru
byla také pozvána ředitelka školy paní Mgr.
Šmídová a její zástupkyně paní Mgr. Novotná, aby jim byly představeny naše vize
a přibližná podoba zamýšlených investic
do sportovišť a byla jim nabídnuta možnost
se na budoucí podobě velkého hřiště svými
připomínkami spolupodílet.
Díky novému zákonu o určení daní
do rozpočtu Města přibylo v prosinci o cca 2
mil. Kč navíc, za celý minulý rok o 10 mil. Kč
více než v roce předešlém. Nedaly by se
prostředky využít jinak a lépe? Budeme budovat něco malého, co bezesporu hned
a teď nutně i tak potřebujeme, za peníze
které zrovna teď máme? Ale brzy poté
budeme budovat vlastně skoro totéž, jen
dvakrát tak větší? Pomineme nyní fakt, že
malé sportoviště u školy, na rozdíl od toho
velkého, je jaksi z kopce a bude vyžadovat
nákladné terénní úpravy, než bude vůbec
možné jakýkoliv povrch pokládat.
Zásadní problém vidím také v úspěšnosti vyřízení žádosti o dotaci na výstavbu
velkého hřiště, protože žadatel také bude
muset v žádosti uvést potřebnost takové
investice. A jak asi budeme argumentovat?
Že chceme dotaci na něco, co vlastně už
skoro máme? Výstavba malého hřiště tedy
vážně zhoršuje budoucí úspěšné vyřízení
žádosti o dotaci na hřiště velké! A bez dotace to půjde hůř a nebude to třeba hned.
Uvědomuji si zoufalý stav benešovských
sportovišť a potřebnost jejich obnovy, ale za
sebe říkám, že s takovouto „hurá akcí“ nesouhlasím. Uvědomme si, že stavba plnohodnotného sportoviště nejen pro potřeby
školy, ale pro všechny Benešováky a pro generace příští neplánujeme jen v horizontu
jednoho volebního období, ale chystáme se
investovat do sportovišť na 20 či 30 let. Proto se mi zdá upřednostnění investice do malého hřiště na úkor velkého velmi krátkozraká.
Radek Prášek
člen Výboru pro rozvoj a investice
Koalice pro Benešov

Meteorologické zpravodajství za rok 2013
Jaké bylo počasí v našem regionu v uplynulém roce?
Vážení spoluobčané, již tradičně se hlásím na prahu nového roku, abych pro příznivce a sledovatele počasí podala přehled
o tom, jaké bylo počasí v našem regionu
v roce 2013.
Leden
Teplotně nevyrovnaný měsíc - od 1. do 10.
1. ranní teploty nad nulou, od 11. 1. klesají
pod 0°C, stejně tak odpolední teploty. /26.
1. ranní teploty -10°C, 27. 1. -7°C/. Od 28. 1.

ranní i odpolední teploty nad nulou. 29. 1.
8°C a 30. 1. nejvyšší odpolední teplota 12°C.
Sníh padal 8x, nejvyšší sněhová pokrývka 17
cm. 11. 1. napadlo najednou 15 cm sněhu.
Měsíční úhrn srážek byl 84,9 mm.
Únor
Začátek měsíce deštivý, teploty ranní i odpolední nad nulou, od 7. do 12. 2. ranní
teploty pod nulou /7. 2. -10°C/, odpolední
nad nulou /7. 2. 8°C/.
Pokračování na str. 6...

Nesouhlas Koalice pro Benešov
s rozpočtem města na rok 2014
Pokračování ze str. 4...
...na vybudování kamerového systému
v centru města. Náměstí, parkoviště pod
zahradou, webová kamera, inteligentní
přechod u bankomatu, obslužné pulty pro
městskou i státní policii… to vše za zhruba
800 tisíc korun. Myslím, že mi dá každý
zapravdu, že parkoviště pod zahradou je
nevyužité a nebezpečné. Pokud by se vybudoval tento nebo podobný úvodní díl, tak
by se postupně v návazných letech dalo
takto "zabezpečit" celé město. Jsem toho
názoru, že se jedná o prioritu, kterou nelze
neustále odkládat. Podobný názor mám
i na podporu turistiky v našem městě.
Cyklostezka Ploučnice přináší našemu městu obrovský potenciál, který je třeba využít.
V létě jsem zprostředkoval jednání VRR,
vedení města a ředitele OPS Č. Švýcarsko
Filipa Brodského. Tato organizace je nejlepší turistickou agenturou v České republice
a má zájem do svého marketingového plánu
zapojit právě i cyklostezku a naše město.
Přistoupení k Destinačnímu fondu OPS
prošlo o pouhý 1 hlas (!!!) zastupitelstvem.
OPS následně nabídla městu exkluzivní
nabídku. Vybudujeme Vám infocentrum,
naplníme ho materiály, dáme mu knowhow, a zaplatíme 1 a půl člověka úvazku.
Na městě by bylo "pouze" vyčlenění prostoru /ideálně např. v přízemí radnice/ a náklady na jednoho člověka. Stačilo by
vyčlenit 500 tis. korun a krom "íčka" bychom mohli sami rozjet řadu aktivit na podporu turistického ruchu v našem městě. To
je méně než 1% ročního rozpočtu. Přínos by
byl pochopitelně násobně vyšší.
Toto je základní rámec nesouhlasu Koalice pro Benešov s rozpočtem města na rok
2014. Nepodpořili jsme doposud ani jeden
rozpočet právě proto, že postrádáme vizi
a systém.
Filip Ušák

VÝZVA - SLUNOVRAT
Chtěli byste se aktivně podílet
na Benešovském slunovratu 2014?
Nabídky lze předkládat do 30. 4. 2014
osobně, mailem nebo poštou k rukám
kulturní referentky P. Klomfarové
(kultura@benesovnpl.cz, 724 598 686).
Výzva platí
pro občany,
nejrůznější zájmové
spolky i obchodníky.

STRANA 6

Meteorologické zpravodajství za rok 2013
Jaké bylo počasí v našem regionu v uplynulém roce?
Pokračování ze str. 5...

6. 2. 2014 od 18:00
Rivalové

O sedmdesátých letech minulého století
se mluví jako o zlaté éře Formule 1. Právě
do tohoto období zasazuje Ron Howard svůj
nový snímek Rivalové.
Sleduje v něm skutečný příběh dvou brilantních řidičů a odvěkých rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta, a to jak v jejich profesním, tak v osobním životě.
Délka: 118 minut
Vstupné: 70,-

16. 2. 2014 od 15:00
Tom a Jerry kolem světa

Naši známí hrdinové procestují zeměkouli
po souši, moři i vzduchem. Pojďte stopovat
s vaší oblíbenou kočkou a myší a vyražte
z Broadwaye kolem světa za nekonečnou
zábavou plnou napětí.
Délka: 60 minut
Vstupné: děti 10,- / dospělí 20,-

23. 2. 2014 od 15:00
Šmoulí karneval

vstupné: děti 40,- / dospělí 20,předprodej vstupenek
v Rodinném centru Medvídek

V 2. polovině měsíce teploty nad 0°C /24. 2.
+12 °C /. Sníh padal 15x, nejvyšší sněhová
pokrývka byla 34 cm, 23. 2. napadlo najednou 16 cm sněhu. Měsíční úhrn srážek byl
59,3 mm.
Březen
Měsíc s rozličnými teplotami - v začátku
ranní i odpolední teploty nad nulou /6. 3.
odpolední teplota 12°C/, od 11. 3. ranní
teploty pod nulou, odpolední nad 0°C, od
23. 2. ranní i odpolední teploty pod 0°C
/nejnižší ranní teplota -9°C/. Sníh padal 14x,
nejvyšší sněhová pokrývka 10 cm, úhrn
srážek 35,1 mm. Konec měsíce sněžení,
ranní teploty pod 0°C.
Duben
Na začátku měsíce sníh, polovina a konec
měsíce déšť a dešťové přeháňky. V polovině
měsíce slunečné počasí - 15 slunečných dní.
Teplota - začátek měsíce ranní teplota pod
nulou /-6°C/, odpolední nad 0°C /8°C/, od 9.
4. ranní i odpolední teploty nad nulou, od
16. 4. odpolední teploty 20° - 25°C - nejteplejší den 18. 4. Od 27. 4. ochlazení o
10°C, stav trvá do 30. 4. Celkový úhrn srážek
byl 37,6 mm.
Květen
Deštivý měsíc - 20 dní pršelo, celkový úhrn
srážek byl 101,2 mm. 30. 5. naměřeno 25
mm denních srážek. Teploty střídavé - na
začátku měsíce ochlazení, které trvá do 6.
5., pak oteplení - odpolední teploty nad
20°C, od 10. 5. opět ochlazení, od 15. 5.
opět oteplení nad 20°C /19. 5. +26°C/ a pak
zase ochlazení, které trvá do konce měsíce.
Červen
První polovina měsíce deštivá - 1. 6. denní
úhrn srážek 48,8 mm, což bývá měsíční
úhrn, říčka Bystrá - vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. 1. - 7. 6. povodně. Teploty
zpočátku nižší mírně nad 10°C, od 7. 6. do
16. 6. nad 20°C a od 17. 6. do 20. 6. tropická
vedra /32 - 37°C/. Od 24. 6. ochlazení,
odpolední teploty mírně nad 10°C. Celkový
úhrn srážek je nejvyšší za tento rok, činí
198,2 mm.
Červenec
Nejsušší měsíc, nejvíce sluníčka - 27 slunných dnů. Vodní srážky spadly v posledních
dnech měsíce, bylo jich 54,9 mm, jen 29. 7. v
bouřce napršelo 32,0 mm vody. Teploty
letní až tropické /18. - 28. 7. /, 28. 7. až 39°C,
od 29. 7. ochlazení o 10°C.
Srpen
Slunečný měsíc - 22 slunných dní. V začátku
měsíce tropická vedra přes 30°C do 7. 8. Pak
pokles teploty o 10°C, ale letní teploty přes
20°C až 26°C trvaly do konce měsíce. Celkový úhrn srážek byl 77,6 mm v deseti deštivých dnech.

Září
Teplota kolísavá, ráno 10 - 14°C /1. - 16. 9./,
odpoledne do 16°C. Výjimečné bylo 6. 9.,
kdy teplota vystoupla na 26°C a 7. 9., kdy
dosáhla 28°C. Koncem měsíce ochlazení,
29. 9. a 30. 9. první přízemní mrazíky. Bylo
15 deštivých dnů, 10x svítilo slunce a celkový úhrn srážek byl 64,9 mm.
Říjen
Měsíc s četnými mlhami /16x/, osmi srážkovými dny - celkový úhrn srážek 74,3 mm.
Na začátku měsíce přízemní mrazíky 1. - 3.
10., od 4. do 20. 10. ranní teploty od 3°C 10°C, odpolední od 14°C do 17°C. Od 21. 10.
nastává oteplení - dostavilo se opožděné
babí léto - ranní teploty od 10°C, odpolední
do 25°C. Od 25. 10. přichází ochlazení.
Poslední den v měsíci přízemní mrazíky.
Listopad
Četné přeháňky a mlhy /11x/. V 15 dešťových dnech napršelo 46,1 mm srážek, sníh
padal 1x, a to 26.11., napadal jen poprašek.
Slunce svítilo jen 2x. Značné teplotní výkyvy
- začátek měsíce 8 - 10°C /2. - 10. 11./, 2 - 6°C
/13. - 24. 11./, od 25. 11. ochlazení /-2°C 0°C/, 27. 11. ranní teploty -7°C.
Prosinec
Vcelku suchý měsíc, pršelo 8x, napršelo
27,0 mm srážek, sníh padal 3x, výška
sněhové pokrývky 1 cm. Teploty nadprůměrné od 1. do 16. 12. nad 0°C, od 17. 12.
ranní teploty pod bodem mrazu. To trvá do
21. 12. Od 23. 12. ranní i odpolední teploty
nad nulou, 26. 12. až 10°C. O Vánocích bylo
dosaženo jarních teplot, kvetly macešky,
fialky, sedmikrásky.
Celkové hodnocení roku 2013
V tomto roce spadlo 861,1 mm srážek,
pršelo 128x, sníh padal 43x, bylo154
slunečných dní, 16 bouřek a mlhy byly 57x.
Nejvíce srážek spadlo v červnu, kdy byly
povodně - 198,2 mm, nejsušším měsícem
byl prosinec, kdy napršelo 27,0 mm srážek.
Šťastný a meteorologicky příjemný rok
2014 přeje všem občanům
Jaroslava Hloušková,
srážkoměrná stanice

ilustrační foto: Ota Dračka
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Leden - měsíc pololetního hodnocení Děti ze Sluníčka pomáhají
Na začátku ledna 2014 proběhlo školní
kolo soutěže v sólovém zpěvu „Děčínský
Skřivánek“, samostatně pro žáky budovy
Nova a Bílé školy. Nově je soutěž vyhlašována pouze pro dvě kategorie - kategorii
žáků 1. - 5. tříd a starší kategorii pro žáky 6. 9. tříd, v každé z nich ještě kategorii žáků
studujících a nestudujících sólový zpěv nebo hlasovou výchovu. Porota z obou školních kol vybrala postupující do městského
kola v Děčíně - Emu Bartáčkovou, Klárku
Štěpánkovou a Adélu Kusou v mladší kategorii a Veroniku Štěpánkovou, Terezu Havránkovou a Marii Němcovou ve II. kategorii.
Městské kolo se uskutečnilo ve čtvrtek 23.
ledna 2014 v Děčíně a Marie Němcová (9. A)
si vyzpívala čestné uznání. Blahopřejeme.
Zástupci deváťáků se 8. ledna 20014
zúčastnili také „Dne techniky“ - vědomostní
soutěže dvoučlenných družstev „Ten dělá to
a ten zas tohle“, kterou pro své budoucí
studenty, žáky 9. tříd pořádá SPŠ stavební
a dopravní Děčín. Koncem ledna se uskutečnilo také okresní kolo Dějepisné olympiády,
na kterém školu reprezentoval Petr Klouček
(9. A). O jeho výsledku budeme informovat
v příštích BN. Střední zdravotnická škola
v Děčíně pořádá každý rok pro žáky
devátých tříd projektový půlden věnovaný
zdravotnickým dovednostem a poskytování
první pomoci. Ten letošní se uskutečnil
ve středu 22. ledna a zúčastnili se ho žáci 9.
třídy a starší žáci II. speciální třídy se svými
třídními učiteli.
V průběhu ledna byl ve škole zakončen
výukový program Zdravá Pětka, program
věnovaný zdravé výživě a zdravému životnímu stylu. Vzdělávací program poskytuje
Nadační fond Albert zdarma. Lektorka programu Jitka Jiroušková pracovala se žáky I.
stupně ve Škole Zdravé pětky a se zbývajícími žáky II. stupně (7. B, 9. třídy a II. speciální třídy) s programem Párty se Zdravou
Pětkou, v rámci kterého si žáci pod jejím
vedením připravili zdravé pohoštění.
Pro děti z mateřské školy proběhl se stejnou
lektorkou program Zpívánky Zdravé 5, program určený pro mateřské školy plný chytlavých písniček o zdravé výživě. Písničkové
pásmo je doplněno interaktivními praktickými úkoly, aby si i ti nejmenší otestovali
a obohatili své znalosti, jak správně jíst.
Na svém 6. jednání se 20. ledna 2014 sešla také školská rada, která projednala a
podpořila záměr vybudování multifunkčního hřiště u „nové“ školy a zabývala se aktuálními problémy z činnosti školy.
Děti z obou čtvrtých tříd se v pátek 24.
ledna 2014 seznámily s prací integrovaného
záchranného systému v Děčíně. Nejen že
děti měly možnost prohlédnout si zázemí
a používanou techniku - sanitku nebo hasič-

zvířátkům v zimě

ský vůz, ale také se zejména dozvěděly důležité informace o tom, jak se mají chovat
a jak reagovat, kdyby byly svědky nějaké
nebezpečné situace. Celé dopoledne proběhlo v rámci hodin přírodovědy, kde se žáci
seznamují s různými povoláními, zejména
těmi, která dělají jejich rodiče. Poděkování
patří panu Radoměřskému, který jim exkurzi zařídil a také je po stanici IZS spolu se svými kolegy provedl.

Ve čtvrtek dostali všichni žáci pololetní
zhodnocení své práce na Výpisu z vysvědčení a zároveň provedli se svými třídními
učiteli své sebehodnocení. Pochvalné listy z
hodnocením jejich práce si odnesly také děti z přípravné třídy.
Trocha statistiky - v 1. pololetí mělo 221
žáků - 51 % - na vysvědčení vyznamenání
(průměr do 1,5), z toho 93 žáků si odneslo
vysvědčení se samými jedničkami. Bohužel
také 14 žáků neprospělo z některého předmětu. Průměrně jeden žák školy zameškal
44 hodin.
V pátek 31. ledna 2014 měli žáci pololetní prázdniny a do lavic zasedli jejich
učitelé. V multimediální učebně se věnovali
svému vzdělávání, tentokrát na téma
komunikace a vzájemné spolupráce pod
vedením PaedDr. Vladimíra Šika. Kromě
teoretických poznatků si pedagogičtí pracovníci vyzkoušeli také hry a činnosti k budování příznivého klimatu. Takto získané
poznatky budou moci využívat ve své každodenní práci se žáky.
Další informace a fotografie na:
www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

KRÁTCE ZE ŠKOLY
Termín jarních prázdnin:
24. - 28. února 2014
Předpokládaný termín
zápisu do mateřské školy:
druhá polovina května 2014

Správný přístup člověka k přírodě si s sebou do dospělosti přinášíme z dětství. Proto
jsme si pozvali do mateřské školy myslivce
pana Lukáše Bardzáka. Vyprávěl nám o životě zvířat v našich lesích. Jak jim myslivci pomáhají přečkat mnohdy dlouhou zimu a jak
můžeme pomáhat i my. Děti se o toto téma
velmi zajímaly a měly spoustu zvědavých
otázek.
Už na podzim jsme v mateřské škole, ale
i doma sbírali a sušili kaštany a žaludy a ty si
pan Bardzák odvezl. Budou přilepšením pro
jeleny, daňky, muflony, srnce a divoká prasata. Za naši snahu jsme byli pochváleni,
dostali jsme sladkou odměnu a sponzorský
dar.
Tímto děkujeme panu Bardzákovi, že si
na nás udělal čas a těšíme se na opakování
v příštím roce.
kolektiv mateřské školy

LETNÍ TÁBOR
Centrum Dětí a Mládeže,
Dukelských hrdinů 328,
Česká Kamenice, tel. 412 582 815
pořádá

LETNÍ TÁBOR
Kdy:
Kde:
Cena:

11. - 20. července 2014
Costa Brava, ŠPANĚLSKO
6.990 Kč (do 15 let)
7.100 Kč (16+ let)
Pro koho je tábor určen:
pro holky a kluky 7 - 16 let
Co vás čeká:
Spousta zábavy a her u moře
s osvědčenou prima partou!
V ceně:
doprava autobusem, ubytování
ve vybavených stanech 250 m
od pláže, strava 5x denně,
komplexní cestovní pojištění,
služby delegáta CK,
zkušený pedagogický
i zdravotnický dozor
Z tábora podáváme během konání pravidelné
informace prostřednictvím webových stránek:
www.nasetabory.webnode.cz
Další informace a závazné přihlášení:
Jiřina Růžičková (hl. vedoucí)
737 437 051, ruzickova.jirina@gmail.com
nebo v CDM Česká Kamenice.
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VZPOMÍNKY
V neznámý svět
odešel jsi spát,
zaplakal každý,
kdo měl tě rád.
20 let uplynulo
jak tiché řeky proud,
jen bolest trvá
a nedá zapomenout.
Dne 19. 2. 2014 vzpomeneme 20. výročí,
kdy nás navždy opustil náš syn Michal Pipka
S láskou vzpomínají
rodiče, sestra a ostatní příbuzní

V letošním roce s láskou a úctou vzpomínáme na pány Jiřího Šmída a Miroslava Čermáka, manžele, milované otce rodin, švagry, spolužáky a kamarády, kteří by se dožili
v letošním roce 80 let.
Rodiny Šmídova a Čermákova

INZERCE

Rodinné centrum: Děkujeme vám za přízeň
Máme za sebou začátek roku
2014, ale přesto se ještě ohlédněme za posledním měsícem roku předešlého. Prosinec
byl pro nás velmi krásným měsícem. Poznali
jsme, jak velkou podporu u Vás máme. Uskutečnilo se několik příjemných akcí a setkání.
První z nich byla akce určená především
našim nejmenším a to Mikulášská besídka.
V neděli 1. prosince v Městském kině netrpělivě čekalo na příchod kouzelných bytostí téměř sto dětí. Za pomoci úžasné kapely U-Style, která nás akcí provázela, si
všichni zazpívali, zasoutěžili a zatančili. Pak
už nastala ta dlouho očekávaná chvíle a přišli za námi Anděl, Čert a Mikuláš. Za to, že
byly všechny děti celý rok hodné a zazpívaly
společně písničku, dostaly krásné balíčky.
Děkujeme Městskému kinu a našim skvělým dobrovolníkům za pomoc.
V neděli 15. prosince se již podruhé
uskutečnil Advent s Medvídkem. Toto milé
setkání v Klubu seniorů proběhlo opět
ve velmi milé předvánoční atmosféře. Cílem
tohoto setkání je, aby i dnešní děti věděly
o všech vánočních zvycích a tradicích, aby
lépe pochopily nádheru Vánoc. Povedlo se
nám na několik hodin zastavit, užít si blízkost rodiny a přátel. Poté, co se setmělo,
bylo pro všechny zúčastněné nachystané
velké překvapení, které se nám podařilo
udržet do poslední chvíle. Vánoce jsou
neodmyslitelně spjaté se světlem svíček,
anděly a se spoustou přání. Ten, kdo překonal strach a otevřel dveře do tajemné
místnosti, mohl projít tajuplnou spirálou.
Na jejím konci čekali andělé a každému
zapálili světýlko, které splní všechna přání.
Bylo nádherné pozorovat v očích dětí i dospělých pokoru a naději v to, že se přání splní.
Děkujeme mnohokrát všem, kteří si s námi
přišli odpočinout. Také moc děkujeme Klubu seniorů, Pavle Klomfarové a paní Boucké.
K měsíci prosinci v našem centru již neodmyslitelně patří také setkání dětí a rodičů
na vánočním tvoření. Letos jsme společně
vyráběli různé druhy svícnů a zdobili perníčky. A nutno podotknout, že šlo o velmi
příjemné odpoledne, které všechny skvěle
naladilo na blížící se Štědrý den.
Poslední akcí roku, která proběhla 21.
prosince u nás v centru, bylo Vypouštění
balonků přání. V teplíčku u svařáku jsme si
každý napsali na papírek přáníčko pro Ježíška. Děti namalovaly pro Ježíška obrázky
a pak jsme všichni společně šli na škvárové
hřiště. Popřáli jsme si navzájem krásné
Vánoce a šťastný vstup do nového roku. Pak
už k nebi vzlétlo 70 barevných balonků s malými i velkými přáníčky.
Teď už je nový rok 2014 v plném proudu
a nám se naplnilo centrum asi nejvíce za u-

plynulé roky. Během týdne se nám na dopoledních i odpoledních programech vystřídá na 210 dětí. Pokud máte zájem o jakýkoliv kroužek pro Vaše děti, neváhejte nás
kontaktovat. Volná místa nabízíme i v našem Baby klubu, který je vždy v pondělí,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Je určen pro děti od 1 roku.
A akce, na které se můžete v nejbližší
době těšit? Karneval pro děti se uskuteční
23. února od 15 hodin v Městském kině a samozřejmě nesmíme zapomenout na náš 3.
reprezentační ples Rodinného centra Medvídek a Zumby Děčín. Ples bude tentokrát
21. března od 20 hodin. Také pro Vás máme
připraveny další zajímavé besedy a přednášky a poradnu pro dlouhodobě nezaměstnané.
Chceme všem popřát, aby tento rok byl
úspěšný, plný dětského smíchu a dobrých
přátel. Abychom si vždy udělali čas na naše
nejbližší a radovali se z každé maličkosti, tak
jak to umí nejlépe děti. Děkujeme všem za
přízeň a podporu v minulém i letošním roce.
RC Medvídek
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CYKLISTIKA - KAREL ŠLECHTA
V roce 1948, když se zrodil u cyklistických nadšenců v Československu a okolních zemích nápad pořádat mezinárodní
cyklistický Závod MÍRU - "Varšava Berlín Praha", přibyli v Benešově n. Pl. dvě miminka - dvojčátka - kluci Karel a Míla Šlechtovi. Když jim pak bylo 17 let - v době Honzy
Smolíka, Fr. Konečného, P. Doležela, R.
Schejbala a L. Helera, začali kolem roku
1965 také závodit na kole - a to za cyklistický
oddíl "Lokomotiva" - Česká Lípa. Závody
Míru, při kterých cyklisté absolvovali za 10
dní vždy až kolem 1200 km, měly etapová
města v Polsku, v Čechách a později přibylo
i Východní Německo. Těchto závodů se
zúčastňovala výběrová reprezentační družstva amatérských sportovců z různých mnoha světových zemí a bylo ctí a cílem každého
cyklisty - zajet si "Varšavu". No a celkem 10
ročníků tohoto nejslavnějšího a největšího
etapového amatérského cyklistického závodu na Světě provázeli závodníky - peloton,
konvoje a techniku jako motospojky s rozhodčími - Míla a Karel Šlechta. Šlo částečně
o akrobatické řidičské dovednosti těchto
motospojek, kdy Míla vozil zpravidla kameramany České TELEVIZE, kteří na motorce
seděli zády dopředu a natáčely se tehdy
ještě s velmi těžkotonážními kamerami záznamy i přímé přenosy z etap, časovek,
prémií a dojezdů na stadiony do cíle
etapových měst. Tyto sportovní spektákly
měly na starosti doslova tisíce pořadatelů
zajišťujících překrásně vyzdobenou trať,
sváteční průjezdy městy, uzavírání silničního provozu, stovky policistů, lékaři, rozhodčí, trenéři a městské úřady. Dojíždělo se
do cíle do vyzdobených měst na atletické na
fotbalové stadiony, kde bylo i na 10 000 diváků. Po celé trati se nově asfaltovaly všechny cesty a okraje trati byly pak lemovány
tisíci mladých jarních břízek ozdobených
fábory holubicemi a vlaječkami. Karel se
svou motorkou měl na starosti přípravy
horských a rychlostních prémií, náskoky
ujetých skupin a také jezdil coby motospojka rozhodčích.
Já jsem se vloni v létě objevil v Benešově
n. Pl. u kina na koncertu Josefa Bříška a jeho
Věrušky - pro Benešováky a zaznamenal
jsem známý obličej související s cyklistikou jdu za ním a říkám: "Dobrý den, pane,
nejezdil jste v Čechách na cyklistických závodech coby motospojka?". A Karel teď po
35 letech na mne: "Ahoj Otíku, kde se tu bereš?". A tak jsem se seznámil s Karlem Šlechtou a rád bych vám o nás cyklistech napsal
PŘÍBĚH.
Po několika letech cyklistického závodění za "LOKO" - Česká Lípa oba bratři nastoupili v r. 1968 na tehdy povinnou vojenskou
službu - Miloslav do cykl. oddílu "DUKLA
Louny" a Karel do Krumlova. Pokračování na str. 10...
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KOSMETIKA

HANKA

Palackého 60, Benešov n. Pl.
Tel.: 604 369 565

V SALONU NAJDETE TYTO SLUŽBY:
- kompletní kosmetické ošetření
- úprava obočí
- barvení obočí a řas
- depilace teplým voskem
- prodlužování řas (metoda řasa na řasu)
NOVINKA OD ÚNORA 2014
SEXY LOOK MASCARA
semipernametní nátěr je procedura, která dodává
řasám objem, délku, barvu, tvar a je 100% odolná;
vydrží 2-3 týdny, často i déle

HOKEJ

STOLNÍ TENIS
Hráči GPD nastoupili po novém roce do 2. poloviny soutěže KP II. sk. C, kde zahájili své boje se
střídavým úspěchem. Doufejme, že se nám bude
dál dařit ještě lépe.
12. zápas
GPD BNPL A : ASK LOVOSICE A - 11:7
body: M. Babička 2; L. Babička 3; M. Myslivec 3;
M. Štípek2; P. Brabencová 0 - střídání;
13. zápas
SOKOL TŘEBÍVLICE A : GPD BNPL A -12:6
body: M. Babička 3,5; M. Myslivec 2; F. Nebohý 0;
L. Babička 0,5

Dne 26. 12. 2013 se na děčínském zimním
stadionu konal turnaj ročníku 2004 a mladších.
Domácí tým přivítal celky Letců Letňany,
Sokolova a Klášterce n. O. Teurnaj byl generálkou
na velké hřiště, jelikož od ledna, se soutěž překlápí z minihokeje na velké hřiště. Novou zkušenost si tak mohli vyzkoušet i kluci z Benešova nad
Ploučnicí, co oblékají dres HC Děčín (Adam
Bartoň, Adam Werner, Matěj Werner a Lukáš
Hájek). Vítězem turnaje se po zajímavých utkáních stal domácí celek. Všem hráčům patří poděkování za předvedené výkony a reprezentaci města Děčín (v našem případě i Benešova n. Pl).

VOLEJBAL

ˇ HANKA ŠIMKOVÁ.
ˇ SE TEŠÍ
NA VAŠI NÁVŠTEVU

První turnaj malých tenistů
Děti z tenisového oddílu MSK Benešov n. Pl.
se dne 19. 1. 2014 zúčastnily svého prvního turnaje Elévů v České Lípě. Na tomto prvním turnaji
se umístily:
Mladší skupina:
Ze základní skupiny postoupili Adámek Bárta
z 2. místa, Adámek Effenberger ze 3. místa a Péťa
Štípek ze 4. místa. Podle umístění ve skupině
postupovali hráči do dalších bojů - celkově se
umístili takto: Adámek Bárta získal krásné - 4.
místo, Adámek Effenberger - 9. místo, Péťa Štípek
- 10. místo.
Starší skupina:
Ze základní skupiny postoupili Vilém Effenberger
z 2. místa, Eliška Provazníková ze 4. místa a Marek
Štípek z 5. místa. Podle umístění ve skupině
postupovali hráči do dalších bojů stejně jako v
mladší skupině - celkově se umístili takto: Eliška
Provazníková - 8. místo, Vilém Effenberger - 9.
místo, Marek Štípek - 11. místo.
Skupina Borci:
Zde nastoupil náš nejlepší hráč Jára Krejčí. Ze
základní skupiny postoupil z 2. místa do finále,
kde nakonec těsně prohrál a vybojoval skvělé 2.
místo.
Děkujeme rodičům za podporu a MSK Benešov nad Pl. za finanční podporu turnaje.

Již po 25. jsme se sešli na vánočním turnaji smíšených družstev ve volejbale. Je potěšující, že "starý kádr"
doplňují stále více mladí nadšenci pro volejbal. A tak svítá naděje, že tradice vánočních a velikonočních
turnajů bude dále pokračovat. Za podporu náleží poděkování Radě města a sponzorům. Všem přejeme
úspěšný rok a hodně chuti k pohybu.
Alena Matajová

CYKLISTIKA - KAREL ŠLECHTA - PŘÍBĚH 1.
Pokračování ze str. 9...

Pamětníci vědí, že v těch dobách - 2 roky
přestávka ve sportu znamenala velký
hendikep a ztrátu, protože pro veřejnost
byli sice sportovci "amatéři", ale ve skutečnosti šlo o "Haway", kdy jsme za lepší
výsledky ve sportu dostávali ODMĚNY
a prakticky jsme - do zaměstnání vůbec
nemuseli a kdy nám např. cyklistické oddíly
anebo pak Mílovi a Karlovi - Československý
svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV) nahrazoval za dobu u sportu plný plat - tzv.
finanční refundace. Karel byl zaměstnaný v
benešovském "BENARU" jako seřizovač

textilních strojů. Ale odjížděl někdy již ve
středu na etapáky do Plzně, do N. Boru na
Bohemii, do Lidic, Doks, Hradce Králové
(do Varšavy, Berlína či Prahy) atd. U maratónského závodu "Praha - Karlovy Vary - Praha", který měřil 270 km, každý z bratrů - a to
i v dešti - urazil za tento den s cestou do
Prahy a zpět na své JAWĚ i kolem 500 km.
Já jsem v té době odšlapal tyto cykl.
závody hlavně na kole jako závodník.
A z Benešova n. Pl. mám jedno své květnové
vítězství na okruzích přes Ovesnou (1975).
Ota Vejskal
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