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Starostka města: Dotace na zateplení základní školy schválena!
Měsíc červen byl především ve znamení
městských slavností, sportovních setkání turnaj malých fotbalistů a tenisový turnaj,
přehlídce starých automobilů v rámci Oldtimer Bohemia Rally, otevření Volfova paláce v areálu benešovského zámku, mnoha
akcí pro děti. Informace najdete uvnitř čísla
a na městském webu.
Největší událostí pro většinu školáků byl
však konec školního roku. Slavnostní vyřazování vycházejících žáků se konalo v městském kulturním zařízení. Program si připravili
žáci a bylo opravdu na co se dívat. Mnozí se
neubránili slzám dojetí při tanečním vystoupení, jehož choreografii a nácvik měl na starost pan Vlasta Krejčí, velkoplošné prezentaci, o kterou se největší mírou zasloužil
Petr Klouček, či závěrečné písni, kterou textově upravila Marie Němcová a s dětmi nacvičila Mgr. Kopecká. Závěrečné slovo pak
naprosto profesionálně přednesli Dominik
Lohniský a Marie Němcová. Bylo to rozloučení nabité emocemi, plné radosti a mládí.
Poděkování patří samozřejmě učitelkám
Haně Franclové a Lence Řadové, které děti
k tomuto slavnostnímu dni dovedly, také
však Mgr. Zdeňce Hubáčkové a Ivanu Švarcovi, kteří dovedli k závěru povinné školní
docházky žáky speciálních tříd. Kolo života
se však točí dál a po prázdninách začne
vzdělávání nanovo, to předškolní se změnou v obsazení postu vedoucí učitelky v mateřské škole. Paní Eva Fofoňková, která pracovala v benešovské mateřince téměř třicet
let, se rozhodla odejít do důchodu a její post
bude zastávat Mgr. Zdena Černá. Ráda bych
touto cestou paní Fofoňkové upřímně poděkovala a vyjádřila úctu k dlouholeté velmi
náročné práci, odvedené pro naše nejmenší
v benešovské mateřince a popřála jí pevné
zdraví, pohodu a klid v letech následujících.
Mgr. Zdeně Černé pak přeji mnoho sil pro
zvládnutí zcela nové práce a také jí děkuji

Zahájení městských slavností 2014. Foto: Alena Houšková
za mnohé, i ty dnes již dospělé školáky, které
provázela prvními lety vzdělávání a také
za pěvecký soubor Klubíčko, který doufám
bude mít pokračování. Nutno podotknout,
že na předání tohoto postu se pracuje řadu
měsíců, obě protagonistky společně připravovaly vzdělávací koncepci pro předškoláky,
která bude mimo jiné rozšířena o základy
přírodních věd. O první návštěvě přírodovědné laboratoře jsme psali v minulém čísle. Tak hodně štěstí a především krásné
prázdniny.
Konec měsíce června je spojen s ukončením všech čtyř projektů, díky kterým jsme
získali finanční prostředky na aktivity hasičů, seniorů a žáků školy a také na pořízení
nového městského mobiliáře v podobě laviček, košů a stojanů na kola, v neposlední
řadě pak byly vydány dva turistické průvodce - pro pěší návštěvníky města a cyklisty. Během letních měsíců začnou práce
na zateplení a výměně oken na budově

Rally Oldtimer Bohemia zachytil svým fotoaparátem Ota Dračka.

základní školy - dotace byla schválena. Současně bude u školy vybudováno víceúčelové hřiště, odstavná plocha a na dětském
hřišti altán pro maminky s dětmi. Chodník
v Nádražní ulici bude dokončen během
července a už teď je to kus dobré práce. Sešli jsme se s Ing. Kulíkem na pracovní schůzce k protipovodňovým opatřením - nyní je
potřeba dokončit Ovesnou. Probrali jsme
spolu uplynulé čtyři roky spolupráce v oblasti ochrany města před povodněmi - úprava koryta říčky Bystrá a Heřmanovského
potoka, zvednutí břehu v ul B. Němcové,
první etapa opatření na Ovesné, propustky
u zahrádkářské kolonie, výstražný povodňový systém, digitální povodňový plán a další
dílčí opatření. Bylo toho dost a za velmi dobrou spolupráci patří Ing. Kulíkovi velký dík.
Je před námi čas léta, přeji všem pevné
zdraví, prožití příjemných chvil volna a zahrádkářům, ať budoucí úroda roste a nic jí
neškodí.
Mgr. Dagmar Tesarčíková

STRANA 2
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat touto cestou našemu MÚ za návštěvu, přání a dárek k mému
životnímu jubileu. Moc mě to potěšilo. Ještě jednou děkuji. Stanislava Martinková

Objektivem fotoaparátu: Rekonstrukce věže pokračuje

Dětský domov „Země dětí“ děkuje touto
cestou Sdružení obcí Benešovska za finanční dar v podobě příspěvku na osobní automobil pro Dětský domov. Tento nový vůz,
který by bez Vás nebyl, bude sloužit k přepravě dětí na letní tábory, k lékařům, do ozdravoven a též na kulturní a sportovní akce.
Velice si vážíme jakékoliv podpory a děkujeme za ni. “Sociální automobil” zn. Renault
Kangoo byl slavnostně předán 25. června
2014 za účasti představitelů všech subjektů,
které se na projektu finančně podílely.
Mgr. Iva Hřídelová - ředitelka DD
Ve čtvrtek 26. června se v kině uskutečnilo
vyřazení žáků základní školy. Ráda bych touto cestou poděkovala panu J. Bříškovi
za perfektní ozvučení a hudební doprovod
po celou dobu akce. Dále panu V. Krejčímu
za přípravu a nácvik taneční části rozloučení, paní Lupačové za krásné květiny a v neposlední řadě všem žákům třídy 9.A za perfektní přístup, píli a pracovitost při přípravě
a realizaci celého aktu vyřazení. Přes počáteční potíže a nedůvěru vše zvládli na výbornou. Moc děkuji za vše.
H. Franclová, třídní učitelka

VZPOMÍNKY
Dne 2. 7. 2014 uplynou již 3 smutné roky, co nás navždy opustila naše maminka paní Hedvika Hendrichová. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Anina a Iva

Využili jsme příležitosti rekonstrukce radniční věže a vypravili jsme se s fotoaparátem
zdokumentovat, jak práce pokračují. Výsledkem jsou unikátní pohledy, které obyčejný
občan města jen tak nezažije. Z věže je vidět do širokého okolí a nabízí se i netradiční
pohled na zámek. Dělnici pracující na opravách věže si zaslouží obrovský respekt, práce
v takové výšce není vůbec jednoduchá.
Foto: A. Houšková

POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

s rodinami, vnoučata a pravnoučata
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce. Očima už
se nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo tě
miloval, vzpomíná dál.
Dne 30. července 2014
uplyne smutné desáté výročí úmrtí našeho
drahého tatínka, dědečka, pradědečka Antonína Loose. S láskou vzpomíná celá rodina

Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz
komunálního odpadu za rok 2012 a 2013, aby tak neprodleně učinili.
Neuhrazené poplatky za toto období budou vyměřeny a navýšeny dle zákona
č.565/1990 Sb. Kontrolu plateb je možno provést na finančním a plánovacím
odboru městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí, osobně nebo telefonicky
na níže uvedených kontaktech.
Bc. J. Dolejšová: 412 589 809
M. Mansfeldová: 412 589 808
Odbor finanční a plánovací

STRANA 3

Blíží se volby do senátu i městských zastupitelstev
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014
Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do zastupitelstev obcí a
stanovil dny jejich konání na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014. V pátek
budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR.
Více informací na www.benesovnpl.cz, sekce volby do ZO.
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Prezident České republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky a
stanovil dny jejich konání na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014 (společně s
volbami do zastupitelstev obcí). V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22
hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V případě, že z žádných kandidátů nezíská
nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, bude se druhé kolo konat v pátek
17. října 2014 a v sobotu 18. října 2014 ve stejný čas, jako v prvním kole.
Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR.
Více informací na www.benesovnpl.cz, sekce volby Senát 2014
Dotazy k otázce voleb: Mgr. Zdeňka Čvančarová 412 589 804
Informace registračního úřadu Benešov
nad Ploučnicí - Volby do zastupitelstev
obcí konané ve dnech 10. 10. - 11. 10.
2014
Seznam obcí dle ustanovení § 21 odst. 2
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, které podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev
obcí registračnímu úřadu MÚ Benešov
nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22
Benešov nad Ploučnicí:
Benešov nad Ploučnicí
Verneřice
Valkeřice
Merboltice
Malá Veleň
Dolní Habartice
Horní Habartice
Velká Bukovina
Heřmanov
Starý Šachov
Františkov nad Ploučnicí
Informace registračního úřadu Benešov
nad Ploučnicí - Volby do zastupitelstev
obcí konané ve dnech 10. 10. - 11. 10.
2014
Počet podpisů na peticích potřebný pro
přijetí kandidátní listiny dle ustanovení §
21 odst.4 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí
Údaje:
a) pro nezávislé kandidáty
b) pro sdružení nezávislých kandidátů
Benešov nad Ploučnicí
a) 120 b) 269
Dolní Habartice
a) 25
b) 40
Františkov nad Ploučnicí
a) 21 b) 29
Heřmanov

a) 25 b) 36
Horní Habartice
a) 21 b) 29
Malá Veleň
a) 23
b) 32
Merboltice
a) 9
b) 13
Starý Šachov
a) 11 b) 15
Valkeřice
a) 21
b) 30
Velká Bukovina
a) 24 b) 34
Verneřice
a) 44
b) 77
(dle počtu obyvatel k 1.1.2014- zdroj ČSÚ)

UPOZORNĚNÍ
Kandidátní listiny mohou podávat volební strany, nezávislý kandidát či sdružení
nezávislých kandidátů nejpozději 66 dnů
přede dnem voleb tj. do 16.00 hodin
05.08.2014 !!!
Za RÚ Mgr. Zdeňka Čvančarová
412 589 804
412 589 811 - ústředna

Z BLOKU POLICIE ČR
N e z n á mý p a c h a t e l s e v d o b ě
od 17. do 26. 6. 2014 vloupal do neobydleného objektu v obci Ovesná v katastru
obce Benešov nad Ploučnicí. Zde po vypáčení plastových dveří vnikl do objektu, kde
odcizil elektrospotřebiče v hodnotě
10.000,-Kč a stavební materiál. Celková škoda na odcizených věcech byla poškozeným
stanovena na 14.000,-Kč.
Podezřelý VH dne 24. 6. 2014. v zadní
části zahrady u domu Benešově nad Ploučnicí ulice Husova přelezl oplocení a z domu
odcizil benzinové nůžky. Při krádeži byl podezřelý na zahradě při odchodu přistižen
přítelkyní poškozeného, které vydal odcizené benzinové nůžky a z místa zahrady odešel.
Neznámý pachatel od 21. do 22. 6.
2014 v obci Dolní Habartice poškodil OA
Peugeot 307 tak, že postříkal nezjištěným
sprejem přední masku, kapotu, přední světla, pravý blatník a z části levý blatník vozidla.
Vozidlo bylo zaparkováno před domem
u hlavní komunikace. Předběžná škoda poškozením činí 20.000,- Kč
Dva neznámí pachatelé dne 12. 6. 2014
v době od 18:30 hod. do 18:45 hod., v obci
Heřmanov - Fojtovice při návštěvě poškozeného odcizili z kuchyně 2 peněženky. Jedna
peněženka s finanční hotovostí 1.000,- Kč
a dokladem, druhá peněženka s platební
kartou České spořitelny.

DLUHOVÁ PORADNA
Senátor Ing. Jaroslav Sykáček ve spolupráci
s bývalým exekučním vykonavatelem
Ing. Tomášem Kadorou si Vás dovolují
informovat o otevření
bezplatné Dluhové a exekuční poradny
ve vašem městě!
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
Velká zasedací místnost (číslo dveří 31)
14. července 2014
18:00 - 19:00
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Více informací na telefonu 739 309 647.

SRAZ BENARÁKŮ
Opět se sejdeme v Benešově n.Pl.
v restauraci na koupališti
v pátek 18. července 2014 o 16. hodině.
Přijďte si popovídat s bývalými kamarády
z Benaru. Jste všichni vítaní.
Marie Tojmarová

pl.cz
www.benesovn

vnpl.cz .cz
www.benwewso
w.benesovnpl

STRANA 4
Z ČINNOSTI SDH
Během měsíce vyjela naše jednotka
ke třem mimořádným událostem. Dne 10.
6. zasahovala v Benešově nad Ploučnicí v ul.
Děčínská s technikou CAS251+3 a CAS32
1+1 společně s Hzs Děčín u nahlášeného
požáru bytu. Po příjezdu na místo události
jednotka provedla průzkum, nenašla žádné
ohnisko, byl jen cítit zápach z ventilační
šachty. Proto jednotka pomocí termokamery prohlédla celou zástavbu. Dne 18. 6. ve
12.26 hod. vyjela naše jednotka s technikou
CAS 25 1+3 společně z HZS Děčín k nahlášenému požáru budovy v Benešově nad
Ploučnicí - ul. Českolipská. Po příjezdu
na místo události nebyl zjištěn žádný požár.
Hlídka PČR upozornila na valící se černý kouř
z komína obytného domu, kde zřejmě došlo
k pálení kabelů v jednom z bytů, což ovšem
bylo neprokazatelné. Jednalo se tedy o planý poplach! Dne 19. 6. ve 12.27 hod. vyjíždí
naše jednotka s technikou CAS 25 1+4
společně z HZS Č. Kamenice a JSDH Žandov
do obce Starý Šachov, kde došlo k požáru
balíků sena. Jednotky provádí na místě hasební práce a následné rozebírání balíků
pro lepší uhašení. Ve 13.30 hod. se jednotky
vrací zpět na základnu.
Dne 4. 6. proběhl na naší základně den
otevřených dveří tentokrát se ho zúčastnila
škola a školka z Heřmanova. Děti byly seznámeny s technikou,výzbrojí a výstrojí a
nechyběly ani soutěže se sladkou odměnou
na konci. Dále se naše jednotka dne 7. 6.
účastnila tradičních Hasičských slavností
v Litoměřicích, kde se zapojila do slavnostního průvodu a přehlídky a následné výstavy na výstavišti. Dne 14. 6. se členové
soutěžního družstva zúčastnili soutěže
v požárním sportu v České Kamenici, kde se
umístili na čtvrtém místě. Následující den
členové jednotky udělali radost v rámci
dětského dne v Dobrné, kde vystavili svoji
techniku a vybavení. Dne 21. 6. se konal již
tradičně Benešovský slunovrat a tím i soutěž o pohár Emila Vrbického. Pro naše družstva znamenala účast v této soutěži 3. - 4. a
8. místo. Koncem měsíce proběhlo školení
členů výjezdové jednotky a příprava na rozdělení akceschopnosti během čerpání dovolené našich členů u svých zaměstnavatelů
o letních prázdninách. Měsíc červenec
a srpen bude opět věnován našim
nejmenším členům a to formou různých
výletů a společenských her v našem okolí.
Za SDH František Buchta

Den otev. dveří pro heřmanovskou MŠ a ZŠ.

Manželé Sladomelovi oslavili šedesát let společného života

V sobotu 14.června 2014 se obřadní síni Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí
konala diamantová svatba manželů Josefa a Jaroslavy Sladomelových. Manželé Sladomelovi si řekli své ANO poprvé 12.června 1954 v Praze. Manželé Sladomelovi vychovali 2 dcery a 1 syna, pokračování rodinné dynastie mají v 6 vnoučatech a 4 pravnoučatech. Svatební slib, který si před šedesáti lety dali, obnovili za přítomnosti své
rodiny a přátel. Slavnostní akt přednesla paní Hana Franclová, členka rady města,
která jim předala i malou pozornost. Do dalšího společného života jim přejeme hodně
zdraví, lásky a prožití dalších ještě dlouhých spokojených let.

Zástupci obcí rozhodli o dalším postupu meziobecní spolupráce
Na 1. oficiálním setkání zástupců obcí
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Děčína (ORP) dne 20. 6. 2014 rozhodli přítomní starostové o volitelném tématu a schválili aglomerační téma projektu
Svazu měst a obcí ČR. Tento projekt meziobecní spolupráce pro naše území od poloviny ledna 2014 zpracovává čtyřčlenný realizační tým. Mezi povinně zpracovávanými
tématy je oblast školství, sociálních služeb a
odpadového hospodářství. Starostové většinově zvolili téma rozvoj cestovního ruchu
a odsouhlasili téma doprava. Většinu hlasů
nedostalo téma administrativní podpory
obcím, kde se jedná o možnosti vytvoření
servisu pro obce, hlavně pro ty, kde nejsou
uvolnění starostové. Mělo se jednat o pomoc zejména v pomoci zpracování rozvojových dokumentů obcí, v pomoci s projekty, sjednávání meziobecní spolupráce a
podobně. V současné době je z celého projektu hotová analytická část povinných témat a větší část analytiky aglomeračního
tématu. Na dalších částech se pracuje.
Projekt probíhá v období od 1.5.2013
do 30.6.2015. V současné době je do něj
zapojeno 185 ORP z celé ČR. Celý název pro-

jektu je: Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností a
je registrován pod číslem:
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001.
Ota Dračka
koordinátor meziobecní spolupráce

STRANA 5

Ota Dračka: O plusech a mínusech cyklostezky Zvířata bez domova trpí.
Kolem cyklostezek a zejména té naší
„Ploučnice“ se již napsalo i řeklo hodně slov.
Jak je to tedy v současnosti?
Na co si dát pozor?
1. Je nutné si uvědomit, že se ve skutečnosti jedná o cyklotrasu. To znamená, že
i přes zákazová dopravní značení se můžete
na trase setkat s motorovými vozidly záchranných složek (hasiči, sanity), Policie ČR,
v benešovském úseku i Městské policie,
Správy CHKO České středohoří, lesáků (těžba dřeva v okolních lesích), zejména v zimě
pak vozidly členů mysliveckých spolků s krmením, zejména na vrchu Ostrý také zemědělskými stroji a celoročně s vozidly
těch, kteří mají na trase své chaty nebo tam
bydlí. Proto to vyžaduje Vaší pozornost, aby
nedošlo k zbytečnému zranění.
2. S politováním je nutné konstatovat,
že použitá technologie „kaleného štěrku“
nepřinesla slibované výsledky a na některých úsecích je vlivem dešťových srážek
i značně poškozena. Proto je nutné dbát
zvýšené opatrnosti. Všechny obce na celé
trase požadují co nejrychlejší a kvalitní opravu, nejlépe změnu povrchu na živičný.
3. Na trase se neustále objevují odpadky, které patří do koše. Je nepochopitelné,
že je pro někoho tak obtížné donést svůj
odpad k nejbližšímu odpadkovému koši.
Tím je myšleno nejen odhazování použitých
papírových kapesníčků nebo PET lahví atd.,
ale i to, co občas utrousí domácí mazlíčci
na procházce (ne každý to po pejskovi uklidí
a ne každý cyklista má blatníky). Zvláštní je,
že ti, co již byli viděni, jak znečišťují cyklostezku, se přitom občas kriticky projevují

k nepořádku v okolí města. Můžeme jen
žádat, aby všichni chránili čistotu a své odpady odnášeli tam, kam patří.
Co se mění?
 Celá trasa cyklostezky byla vyprojektována bez jediného odpočinkového místa.
V rámci projektu bylo na ní rozmístěno celkem osmnáct informačních tabulí.
Je velmi přínosné, že jednotlivé obce
na svých územích současný stav vylepšují,
takže u informačních tabulí se postupně začínají objevovat lavice se stoly a odpadkové
koše. Po Benešově n/Pl je další pěkné posezení ve Františkově n/Pl. Zatím jediná dvě
místa, kde je k dispozici funkční občerstvení
a také WC je na okraji Benešova n/Pl s již
známým pojmenováním „Občerstvení u lesa“ a pak až v Děčíně u zimního stadionu.
V Benešově n/Pl. se začaly objevovat
lavičky, odpadkové koše a stojany na kola.
V takových vylepšováních se bude nadále
pokračovat. Jedná se i o možnosti zřízení
míst pro nabíjení akumulátorů pro elektrokola.
 Řeší se i propojení jednotlivých částí
cyklostezky a od Kraje se očekává, že v druhé etapě bude vybudován úsek mezi Březinami a Soutěskami tak, aby cyklisté nebyli
hnáni na frekventovanou silnici II/262 v jednom z jejích nejhorších úseků.
Přeji všem uživatelům cyklostezky, aby
se dočkali rychlých oprav a úprav, aby cyklostezku užívali v pohodě, bezpečí a v čistotě k své spokojenosti.
Ota Dračka
zastupitel a strážce přírody
při Správě CHKO České středohoří

Řešením jsou kastrace.
Útulky praskají ve švech, další tisíce zvířat
živoří na ulicích. Přesto se neustále rodí další
a další koťata a štěňata, pro která není nikde místo. Počet zvířat bez domova v České republice tak
roste překotným tempem! V útulcích je v současné době přes 11 000 psů a koček a jejich počet
roste o 40 % ročně. Tímto tempem bude v roce
2020 v útulcích na 37 000 zvířat!
Obce jsou ze zákona povinny se o opuštěná
zvířata ve svém katastru postarat, což velmi zatěžuje obecní rozpočty.
Psi v útulcích tráví dny na malém prostoru,
bez pohybu a ve stresu. Každý šestý pes, který se
dostane do útulku, zde také zemře, aniž by se
dočkal domova.
Opuštěné kočky bez domova trpí zimou, hladem a nemocemi. Zároveň se velmi rychle množí
a koťata čeká stejně krutý osud jako jejich rodiče.
Jediným trvalým, účinným a etickým řešením jsou KASTRACE. Jedná se o nenáročný operační zákrok, který má prokazatelné zdravotní
přínosy a minimální rizika.
Pověra, že každá fena či kočka by měla mít
jednou za život potomky, není pravdivá. Z fyzického ani psychického hlediska zvíře bez potomků
nijak nestrádá! Naopak časté říje a opakované
březosti jsou velmi vyčerpávající.
Doporučení veterinářů zní: buďte zodpovědní a nechte svá zvířata včas vykastrovat! Pokud
uvažujete o pořízení dalšího psa či kočky, navštivte nejbližší útulek!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku, ať už radou nebo finančním příspěvkem na kastraci.
www.nekupujadoptuj.cz
Email: info@nekupujadoptuj.cz
Tel. +420 777 780 030, +420 721 647 247

Naše obec recyklací starých spotřebičů přispěla k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 135
televizí, 55 monitorů a 0,00 kg drobného
elektra Občané naší obce již několik let
zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí.
Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu
sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí
jejich sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky

studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a
produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a
recyklace např. stovky mobilních telefonů
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
moderní úsporná lednice za více než 4,3
roku provozu. Díky recyklaci jednoho
notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy,
na kterou osobní automobil ujede téměř
100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392
litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky
nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 135
televizí, 55 monitorů. Tím jsme uspořili
28,80 MWh elektřiny, 557,74 litrů ropy,

148,83 m3 vody a 1,89 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 7,71 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 28,18 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu 2
tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2
MWh elektrické energie, jsou to impozantní
čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí
a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
www.asekol.cz

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.

STRANA 6
RADA MĚSTA
RaM schválila:
smlouvu č. 13152773 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí, ve které
se fond zavazuje poskytnout příjemci podpory
dotaci ve výši 866.725,20 Kč na akci „Snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova
699, Benešov nad Ploučnicí“. Smlouva je přílohou
zápisu. (4)
schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze
dne 29. 11. 2013 s firmou Děčínský stavební
podnik, s.r.o. na akci „Snížení energetické
náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov
nad Ploučnicí“, kterým se mění realizační termíny
akce. Zahájení stavby 1. 7. 2014, dokončení
stavby 31. 5. 2015. Dodatek je přílohou zápisu. (4)
zprávu o uplatňování Zásad územního
rozvoje Ústeckého kraje. (4)
smlouvu o výstavbě mezi společenstvím
vlastníků BJ v objektu č.p. 106, ul. Sokolovská,
Benešov nad Ploučnicí a městem Benešov nad
Ploučnicí. (4)
sponzorskou smlouvu mezi městem Benešov nad Ploučnicí (obdarovaný) a Benešovskou
teplárenskou společností s.r.o., náměstí Míru 17,
Benešov nad Ploučnicí, IČ 250 13 530 DIČ
CZ25013530, zastoupená JUDr. Milan Francem,
jednatelem společnosti (dárce) na částku 20 000
Kč na podporu kulturní činnosti ve městě. (4)
firmu RWE Česká republika a.s., Limuzská
3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ 242 75
051 jako partnera akce Benešovský slunovrat
2014 (finanční limit 20 000 Kč). (4)
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004,
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
„Potvrzení o výkonu funkce ředitelky Základní
školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace,
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“ pro Mgr.
Dagmar Tesarčíkovou na dobu určitou 6 let od
data 01.08. 2014. (4)
zasedání RaM ve II. poletí dne 03.09.2014.
Program: zahájení, návrhová komise, kontrola
usnesení, organizační záležitosti, diskuse, návrh
na usnesení, závěr. (4)
likvidaci nálezu ze dne 05.11.2013 mobilní
telefon vytříděním do elekroodpadu na sběrný
dvůr Benešov n.Pl. (4)
sponzorskou smlouvu mezi městem
Benešov nad Ploučnicí (obdarovaný) a f. KAROPO
s.r.o., Vítězství 96, 405 02 Děčín XXXI Křešice,
IČO 27308740,DIČ CZ27308740, zastoupené p.
Martinem Macharem (dárce) na částku 1000 Kč
na podporu kulturní činnosti ve městě. (4)
vydání souhlasného stanoviska pro společnost ČEZ Distribuce a.s. Děčín ke stavbě
DC_Benešov n.Pl., DTS, kVN, kNN (IV-124012716) na pozemku p.p.č. 1272/5 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (4)
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu mezi městem
Benešovem nad Ploučnicí a společností ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín na stavbu DC_Benešov
n.Pl., DTS, kVN, kNN (IV-12-4012716) na
pozemku p.p.č. 1272/5 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. (4)
uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi Městem
Benešov nad Ploučnicí a společností EKO-KOM,
a.s. Na Pankráci 1685/17, Praha, IČ: 25134701 vč.
dodatku č.1 k této smlouvě. (4)

prodloužení nájemní smlouvy p. J. Š.,
nájemci bytu Benešov nad Ploučnicí na dobu
určitou, a to od 1.7.2014 do 30.6.2015. (4)
záměr uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a Ústeckým
krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad
Labem, jejímž předmětem je záměr obce poskytnout nemovitosti pozemky jako výpůjčku. (4)
dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené
mezi městem Benešov nad Ploučnicí a Úřadem
práce České republiky, se sídlem Karlovo náměstí
1359/1, Praha 2 na nebytový prostor v objektu
MěÚ, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí. (4)
smlouvu o dílo na realizaci stavební akce
„Oplocení a osvětlení - víceúčelové hřiště - ZŠ
Opletalova, Benešov nad Ploučnicí“ s p.o. Služby
města Benešov nad Ploučnicí, IČ: 75014793 za
smluvní cenu 358.164,- Kč včetně DPH. (4)
smlouvu o dílo na realizaci stavební akce
„Rekonstrukce chodníku ul.Nádražní, Benešov
nad Ploučnicí“ s p.o. Služby města Benešov nad
Ploučnicí, IČ: 75014793 za smluvní cenu
245.919,46 Kč včetně DPH. (4)
záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 628
část o výměře 300 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (zahrada). (4)
zavedení nálezu do majetku města. Jedná se
o kulturní památku sousoší Kalvárie s dřevěným
křížem, která je umístěna na pozemku p.č.
1230/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí s reg. č.
51936/5-590. (4)
vydání souhlasu se zřízením jednostranné
autobusové zastávky v ul.Děčínská v Benešově
nad Ploučnicí na komunikaci III/26223, dle
návrhu Ústeckého kraje. Investorem akce bude
Ústecký kraj. (3, 1 proti)
vydání souhlasného stanoviska pro společnost ČEZ Distribuce a.s. Děčín ke stavbě IE-124002692/VB/P001, TR Benešov n. Pl, rekonstrukce ven. R 35 kV. (4)
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu mezi městem
Benešovem nad Ploučnicí a společností ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín na stavbu IE-124002692/VB/P001, TR Benešov n. Pl, rekonstrukce ven. R 35 kV na pozemcích p.č. 682/8,
1266/2, 682/60, 1305/9, 1266/1 a 1267 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (4)
RaM doporučuje ZaM:
schválit rozpočtové opatření č. 4, kterým se
začleňují přijaté dotace do rozpočtu města.
schválit rozpočtové opatření č. 7, kterým se
upravuje částka na pořízení protipovodňového
systému.
schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku
Ústeckého kraje na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů na základě žádosti JID
37611/2014/KUUK ze dne 11. 3. 2014.
schválit rozpočtové opatření č. 8, kterým se
začleňuje příspěvek Ústeckého kraje do rozpočtu
města.
RaM neschválila:
pronájem vývěsky na sídlišti pro BS Aktiv pro
propagaci kulturních akcí BS Aktivu. Vývěska
bude opravena a používána městem k propagaci
akcí všech spolků.
příspěvek na činnost BS Aktivu na rok 2014.
Činnost spolku probíhá v NP města a to bezplat-

ně.
zřízením vyhrazeného parkovacího místa v
ul. Bezručova v Benešově nad Ploučnicí z kapacitních důvodů.
RaM bere na vědomí:
informaci vedoucího odboru VŽP o zaslaném
seznamu závad Cyklostezky Ploučnice na KÚ Ústeckého kraje.
informaci (3. varianty) o zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace sanitární
a provozní části termálního koupaliště Benešov
nad Ploučnicí“ stanovené v Investičním záměru revitalizace sanitární a provozní části termálního
koupaliště Benešov nad Ploučnicí, zpracovatel
Ing. Marcela Bezděková, 2014.
předložené protokoly z veřejnosprávních
kontrol příspěvkových organizací
města
Benešov
Foto: Ota
Dračka
nad Ploučnicí, nezjištěna závažná porušení
závazných právních předpisů.
informaci statutární zástupkyně ZŠ a MŠ
Benešov nad Ploučnicí o uzavření školní družiny v
období hlavních prázdnin (od 30.6. do 29.8.2014)
z důvodu nízkého počtu přihlášených žáků.
informaci statutární zástupkyně ZŠ a MŠ
Benešov nad Ploučnicí, v souladu s ustanovením
odst. 2 § 24 zák.561/ 2004 Sb. (školský zákon) v
platném znění, o vyhlášení volna pro vycházející
žáky základní školy - volný den na pátek 27.
června 2014 z organizačních důvodů (šk. rok
bude ukončen slavnostním vyřazováním ve
čtvrtek 26. 6.)
RaM ukládá:
vedoucí odboru HS projednat s p.o. SLM opravu vývěsky na sídlišti. Vývěska bude nabídnuta
všem spolkům k propagaci kulturních akcí.
odboru VŽP zadat zpracování projektové dokumentace na opravu stávajícího bazénu, včetně
úpravy vody.

Rozsáhlou fotogalerii z městských slavností
najdete na www.benesovnpl.cz.

STRANA 7

Pozvání na obřad přijalo jedenáct benešovských občánků
Proč poslední sobotu v květnu jdou
na úřad maminky, tatínkové, babičky, tety,…
s miminky a batolaty?
V sobotu 31. května se konalo již tradiční vítání nových občánků do života města
Benešova nad Ploučnicí. Slavnostním projevem uvítala paní Hana Franclová, zastupitelka a radní města, jedenáct ze šestnácti
pozvaných benešovských občánků a to: Kláru Svejkovskou, Tomáše Šlechtu, Filipa Vacenovského, Martina Skalického, Dominika
Horváta, Stanislava Dubského, Františka
Zvolánka, Valentýnu Záleskou, Jana Ušáka,
Tomáše Zounka a Matěje Michálka.
Celý obřad doprovázela hrou na klávesy
Mgr. Zdeňka Černá a zpěvem ho obohatily
Barbora Batelková, Barbora Brousilová, Klára Štěpánková a Simona Petrová. Paní učitelka Černá s dětmi vždy nacvičí nové písničky a básničky pro naše nové dětičky, za což
jim tímto děkujeme.
Děti si odnesly od města Benešova
nad Ploučnicí malou pozornost, maminky
dostaly originálně vyrobené květiny, za které děkujeme paní učitelce Pavle Kolesové,
která rovněž na každý obřad připraví nové,
netradiční provedení.
Obřad fotografovala paní Zita Kakarová
(kakarovi@volny.cz) a fotografie si můžete
prohlédnout na webu města:
(www.benesov.cz).

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili,
a věříme, že tato tradice byla pro pozvané
rodiny dnem svátečním a že tento den prožili v klidné a pohodové atmosféře.
K obřadu jsou zpravidla zvány děti starší
6 týdnů. Další vítání občánků plánujeme
na měsíc listopad.

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

Mgr. Zdeňka Čvančarová,
vedoucí HS odboru

BULHARSKO Pomorie,
11 dní u moře, doprava
od 3.490 Kč,
ubyt. v soukr. 2.000 Kč,
děti sleva
AD Hlávka
407 21 Č. Kamenice, Sládkova 773,
tel. 602 231 498,
www.hlavkabus.cz,
hlavka.bus@seznam.cz
Je něco, co vám v Benešovských novinách
chybí? Rádi přivítáme vaše náměty!
Piště na e-mailovou adresu:
1ajka@centrum.cz

STRANA 8

Na zámku to žije! Zapojte se i vy do zámeckého léta...
Tři stovky dětí zavítaly na zámek
Oslavy Mezinárodního dne dětí přilákaly na Státní zámek v Benešově nad Ploučnicí
více než tři stovky dětí. „Podobnou akci
jsme v novodobé historii zámku pořádali
úplně poprvé a pevně doufám, že ne naposledy,“ poznamenal kastelán benešovského
zámku Zdeněk Henig.
Během nedělního odpoledne rozdali zaměstnanci zámku několik desítek kilo
sladkostí a více než tři stovky buřtů. „Chvílemi jsme měli skutečně co dělat, buřty
jsem nestíhal opékat,“ dodal s úsměvem
kastelán. O důkladnou tepelnou přípravu
uzenin se totiž staral osobně kastelán benešovského zámku Zdeněk Henig.
Na děti kromě sladkostí a buřtů čekaly
také soutěže. O jejich organizaci se postaralo benešovské Rodinné centrum Medvídek.
Akce se na zámku mohla uskutečnit jen
díky štědrosti mnoha sponzorů. „Chtěl bych
všem ještě jednou moc poděkovat, a to nejen sponzorům, ale i dobrovolníkům, kteří
zajistili hladký chod celé akce. Poděkování
rovněž patří i děčínské zoo, jejíž zaměstnanci k nám dorazili se zvířátky. Věřím, že spokojenost byla na všech stranách,“ poděkoval všem Henig.
Další akcí určenou dětem chystá zámek
na letní prázdniny. Kromě už tradičních Nočních prohlídek kouzelného zámku je v letošním roce pro děti připravená další novinka.
Děti totiž budou moci na zámku přespat.
„Po tři prázdninové noci bude zámek otevřen všem odvážným dětem, ty u nás budou
moci i přespat nebo například absolvovat
noční prohlídka zámku,“ nastínil letní program kastelán.

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

Pamlsky doputovaly k opuštěným zvířatům do útulku

Desítky pamlsků, konzerv pro psy i kočky doputovaly v pátek 13. června do děčínského Útulku pro opuštěná a toulavá zvířata.
Dobroty pro opuštěná zvířata do děčínského útulku přivezl kastelán Státního zámku
Benešov nad Ploučnicí Zdeněk Henig spolu
s členkami benešovského Rodinného centra
Medvídek Andreou Kulíkovou a Stanislavou
Pongráczovou. „Za vše mockrát děkujeme,
jsme rádi za jakoukoli pomoc,“ poděkoval

za dar Jaroslav Kácha z útulku.
Krmivo a pamlsky pro opuštěná zvířata
přinesly na zámek děti, které se zúčastnily
Dětského dne. „Během dětského dne, který
se na zámku letos konal v novodobé historii
vůbec poprvé, musely děti přinést něco
pro zvířata z útulku, jen tak se totiž mohly
zúčastnit soutěží a na závěr si pochutnat
na grilované uzenině,“ poznamenal kastelán Henig.

V Benešově otevřeli další zámek a krytou chodbu
Státní zámek v Benešově nad Ploučnicí
zpřístupnil další ze svých zámeckých budov.
Zámecký komplex čítá celkem šest staveb,
do současné doby byly veřejnosti přístupné
pouze dvě, a to Horní a Dolní zámek. Nově
se veřejnosti v sobotu 14. června 2014
otevřel ještě Volfův palác. „Tato budova
byla naposledy veřejnosti otevřena před 17
lety. Prozatím bude přístupné pouze 1.
patro, kde bude nově k vidění unikátní
expozice s hodinami ze 17. až 19. století,“
poznamenal kastelán zámku Zdeněk Henig.
Expozice je navíc doplněna ojedinělými grafikami od benešovského rodáka Joachyma
Preaysse, které představují historickou podobu města a jeho okolí.
S Volfovým palácem se veřejnosti navíc
otevře i jediná dochovaná část nadzemní
kryté chodby. „Nadzemní krytá chodba propojovala do 18. století všechny budovy, bohužel byla zbořena a do současné doby se
dochovala jen část mezi Dolním zámkem a
Volfovým palácem,“ dodal kastelán.

Zámecký komplex je v Benešově nad
Ploučnicí veřejnosti přístupný denně mimo
pondělí, od 10.00 do 18.00 hodin.

Kastelán benešovského zámku Zdeněk
Henig představuje novu expozici.
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Na zámku se bude v létě spát, strašit i prodávat V parku řádili vandalové
Na letošní letní prázdniny připravuje
Státní zámek Benešov nad Ploučnicí ve spolupráci s benešovským Rodinným centrem
Medvídek absolutní novinku pro děti. „Děti
budou mít jedinečnou příležitost strávit
na zámku noc. Bude pro ně připraven bohatý program a nebude chybět ani noční prohlídka zámku a jeho okolí,“ nastínil program
kastelán Zdeněk Henig.
Děti ve věku od 5 do 12 let budou moci
na zámku přespat hned ve třech termínech.
První „Noc na zámku aneb zámecká přespávanda“ se uskuteční z pátku na sobotu
5. července, následně pak z 8. na 9. srpna a
poslední přespávanda bude z 29. na 30.
srpna.
Na akci je nutné děti předem objednat,
jelikož kapacita je omezená. „Na děti bude
čekat řada překvapení, nebude chybět ani
opékání zámeckých buřtů či pohádka O Hanušovi, tedy o našem zámeckém strašidle.
Jde o večer plný dobrodružství a netradičních zážitků,“ dodal kastelán.
To však stále není vše. Chybět nebudou
ani už tradiční „Noční prohlídky kouzelného
zámku“. Ty se během letních prázdniny
uskuteční hned čtyřikrát. První je naplánovaná na 5. července, dále pak 19. července,
2. a 16. srpna. „I na noční prohlídky je vhodné se předem objednat, každoročně je o tuto netradiční prohlídku Dolního zámku totiž
velký zájem,“ poznamenal kastelán.
Během letních prázdniny se uskuteční
také „Zámecké trhy aneb nakupujte s
tradicí“. Doboví řemeslníci a trhovci obsadí
nádvoří Horního zámku 2. srpna. „Už nyní si
mohou zájemci objednávat zeleninu a ovoce na uskladnění. Podařilo se nám domluvit
tuto jedinečnou službu s jedním naším prodejcem,“ poznamenal kastelán. Objednávat
můžete například brambory, česnek, jablka,
okurky a mnoho dalšího. Přesnou nabídku i
ceny Vám prodejce sdělí na telefonním čís-

Škodu téměř tři tisíce korun za sebou
zanechali vandalové z parku Státního zámku
Benešov nad Ploučnicí. V noci ze soboty
na neděli 15. června zničili rozměrnou ceduli s návštěvním řádem parku. „Díky kamerovému systému, který zámecký park neustále monitoruje, známe tvář pachatele tohoto vandalského činu. Dáváme mu příležitost svůj skutek napravit. Pachatel se sám
může přihlásit a škodu napravit až do konce
tohoto měsíce, pokud tak neučiní, tak kamerové záznamy předáme policii,“ řekl kastelán benešovského zámku Zdeněk Henig.
Zámecký park je volně přístupný po celý rok
a nejen obyvateli Benešova nad Ploučnicí je
hojně využíván. „Od té doby, co jsou v parku
kamery, tak byl od vandalů pokoj. Dříve
jsme s nimi měli velké problémy, proto jsme
také nechali kamerový systém instalovat
i do parku,“ podotkl kastelán.
le 604 753 874 nebo e-mailem:
ransmartin@email.cz
Generálním partnerem „Nočních prohlídek kouzelného zámku“ je Skupina ČEZ.
Sponzory „Noci na zámku aneb přespávandy“ pak jsou Severočeská vodárenská
společnost a.s., pekárna Limma a řeznictví
a uzenářství Stanislav Pátra Děčín.
Texty: Michaela Hlinková
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Kostel, který ožívá… Benešovskou mňamku vyhrála Blanka Ušáková
Chtěl bych touto cestou vydvihnout činnost a práci nového benešovského faráře,
pana Josefa Suchého.
Nejsem praktikujícím katolíkem, tedy
pravidelným návštěvníkem nedělních mší,
ale sám jsem si nedávno počítal, že i bez
duchovních povinností kostel několikrát
ročně "kulturně" navštívím. Komentovaná
prohlídka kostela v dubnu, v květnu Noc
kostelů, teď v červnu v rámci slunovratu
prohlídka varhan, samozřejmě ještě vánoční mše včetně té Půlnoční nebo Rybovy.
Kostel žije a nezbývá si než si přát, aby se
podařilo najít peníze na jeho rekonstrukci.
Dobrá zpráva z minulého týdne je, že krajská
rada napodruhé schválila dotaci na restauraci salhausenských náhrobků právě v kostele Narození Panny Marie. Dalo to dřinu
nám všem. Díky Zdeńku Henigovi, že tuto
věc otevřel na komisi kultury a památkové
péče a tlačil to i přes nesouhlas svých
spolupartajníků. ČSSD a KSČM tuto dotaci
v radě zablokovaly jako politikum kvůli církevním restitucím. Na krajském zastupitelstvu v dubnu to naši zastupitelé za PRO kraj
otevřeli a paní radní Sachetová z KSČM slíbila nápravu. Jsem rád, že slovo dodržela
a asi největší vzácnost našeho města se zrestauruje díky krajské dotaci na obnovu památek. V podobném režimu je i stav varhan,
jak jsem se na prohlídce dozvěděl asi nejvzácnějších v litoměřické diecézi. 1,5 milionu korun je třeba na jejich opravu. Za pár
let již bude cena dvojnásobná a bude to již
třeba jen kopie. Doufejme, že právě ony
proklínané restituce umožní církvi dát
do kupy kostel, který nám tu zanechali naši
předci a který má obrovskou historickou
hodnotu. Chtěl bych jen připomenout, že
příští rok to bude 500 let od příchodu rodu
Salhausenů do našeho města. Rodu, který
dal Benešovu ono unikátní historické bohatství saské renesance. Nikde v Čechách není
tolik památek v tomto slohu a jsem bytostně přesvědčen, že na bohatství městské
památkové zony by měla být založena celá
strategie podpory turistického ruchu. OPS
České Švýcarsko získala dotaci na propagaci
okrajových částí své působnosti, tedy Šluknovska a Benešovska. Kromě 500 let příchodu Salhausenů to bude i 500 let od opuštění
hradu Ostrý. Tak se pojďme zapojit.
Přeji krásné léto
Filip Ušák
Máte zájem dostávat kulturní
přehled z našeho města
e-mailem?
Stačí dát váš zájem
vědět na e-mail:
kultura@benesovnpl.cz

Benešovská mňamka aneb benešovské
štrůdlování bylo soutěží našich kuchařů
a kuchařek letos o Slunovratu. Jde vždy
hlavně o setkání, pobavení a prohloubení
mezilidských vztahů. Celkem se sešlo 15
druhů výrobků. V čase od 9-12 hod měli
možnost lidé do soutěže výrobky přinést.
Soutěž je vždycky složena ze dvou kategorií
sladkého i slaného. Odpoledne jsou všechny soutěžní výrobky vystaveny k prohlédnutí všem, kdo na Slunovrat přišli. Soutěžní
štrůdly hodnotila 16 členná odborná porota, která posuzovala vzhled, chuť a originalitu. Letos v porotě zasedl také senátor
za náš okres Jaroslav Sykáček a již tradičně
exsenátor Josef Zoser. Favoritkou ve štrůdlování se stala Blanka Ušáková. Slavnostní
vyhlášení výherců proběhlo v 19 hodin v letním kině. Po předání cen následovala ochutnávka všech výrobků v kině pro účastníky Slunovratu.

Děkujeme všem, kdo se soutěže zúčastnil. Děkujeme členům BS-Aktivu, kteří pomáhali při akci, našemu městu, cukrárně
Pusinka, p. Zikové za bramborový dort a p.
Sykáčkovi za vína pro soutěžící. Zda se z této
akce stane do budoucna tradice, se ukáže
časem.
A co na to veřejnost?
“Štrůdl musí být symfonie chutí, vůní
i vzhledu. Nejde posuzovat zvlášť těsto nebo
jablíčka, která ho plní." (citace jednoho z
členů odborné poroty)
"Upekla jsem slaný a sladký závin. Pekla
jsem ho přímo v den soutěže. Mě pečení i vaření hodně baví. Na soutěž jsem se těšila."
(jedna z výherkyň)
“Rád podpořím dobrou aktivitu. Připravil jsem se tak, že jsem dnes neobědval,“ řekl
člen poroty.
Čekají nás prázdniny dny plné pohody,
odpočinku a radosti. Přeji abyste je prožili
spokojeně a nabrali sílu. Nás čekají další
krásné akce - 16. srpna na podporu dětí v Africe s herečkou Květou Fialovou, hercem
Karlem Fialou a jeho ženou Věrou Vlkovou.
V září to pak bude Benešovská pouť a v listopadu již tradiční Svatomartinské posvícení.
Za BS-Aktiv Lída Šumová

Předškoláci absolvovali svůj poslední výlet se školkou
Prázdniny se kvapem blíží, před námi
jsou už poslední akce. Pro děti, které se po
prázdninách promění ve školáky opravdu
poslední.
Ve čtvrtek 19. 6. v 8.00 hod jsme s našimi předškoláky nastoupili do autobusu
směr Linadava do Sklárny Ajeto. Naším
cílem nebylo jen přiblížit dětem v praktické
ukázce, co obnáší toto řemeslo, ale mohly si
na skláře dokonce i zahrát. Pódium pro toto
divadelní vystoupení je vtipně umístěno v
rohu obrovské selské restaurace. Děti, které
byly zatím v roli diváků, si krátily čas pozorováním svých kamarádů “sklářů“ a zároveň si pochutnávaly na zmrzlinovém
poháru. Každý malý sklář si vybral svůj
originální vzorek formy a pak za asistence
mistra skláře si vyfoukl svou vázičku.
V druhé polovině našeho výletního
programu jsme navštívili přilehlou budovu

tohoto nádherného komplexu sklárny. V její
přízemní části je umístěno srdce celého
komplexu - pece a vše, co k tomuto typicky
českému řemeslu patří. Zde se odehrává
představení pro případné návštěvníky a vše
je do detailu promyšleno. Vystoupali jsme
do druhého patra a zrod nádherné vázy
jsme sledovali od A do ZET z ochozů po
obvodu celé budovy.
Pokračování na str. 11...
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Předškoláci absolvovali svůj poslední výlet se školkou

Městské letní kino připravilo na letošní
prázdniny novinku filmy vhodné pro celou
rodinu v časech přizpůsobených dětskému
divákovi. V programu je najdete označené
jako Letní kino pro děti.
4. 7. od 22:00
Pokračování ze str. 10...
Mezičas mezi první a druhou částí našeho programu jsme vyplnili obhlídkou zahradního exteriéru. Jezírko, vodotrysk,
mlýnské kolo, dětské hřiště, zahradní terasa
vše citlivě sladěno v jeden harmonický celek. Okolí zdobí výrobky z místní dílny, jež
nelze přehlédnout. Skleněné palmy lemují
příjezdovou cestu a tak není divu, že každý,
kdo projíždí Lindavou, určitě zastaví a na-

hlédne do zákulisí.
Radujeme se z toho, že české řemeslo,
které patří ke klenotům našeho kulturního
dědictví, neumřelo. Že díky šikovným českým rukám pokračuje dál pro další generace. Kdoví, z euforie a nadšení našich dětí
možná zažehla jiskra poznání a třeba jednou právě někdo z nich bude v tomto odkazu předků pokračovat.
Kolektiv učitelek MŠ

Vernisáž MŠ: Slunce očima dětí. Výstava potrvá celé prázdniny
Konec školního roku s sebou nese kromě spousty akcí také určitou rekapitulaci...
Pod názvem „I takové může být slunce“
se uskutečnila 1. vernisáž naší mateřské
školy. Motiv slunce propojoval tématicky
celou expozici. Volba na něj padla snad i
proto, že jsme mateřská škola Sluníčko. Každý z nás, ať už malý či velký, máme v sobě
svoje slunce a každý to své uvnitř vidíme
jinak. Svět očima dětí je pestřejší a barevnější. Tak se zrodil nápad p. uč. Bc. Magdy
Svobodové uspořádat výstavu, kde by netradiční výtvory mohli shlédnout nejen
návštěvníci naší MŠ. Na pomoc si přizvala
paní učitelku Alenu Matajovou.
Paní Klomfarová pro tuto akci poskytla
prostory ve foyer místního kina. Vystavená
díla našich výtvarných umělců byla doplněna výtvory z keramické dílny, která pracuje
pod vedením p. učitelky Bc. Markéty Chvojkové a Jitky Babičkové. Na slavnostní
vernisáži vystoupily děti pod vedením p. uč.
Řezníčkové. Výstava keramického a výtvar-

Rodina je základ státu
Film Roberta Sedláčka o tunelování
a osobní krizi.
HRAJÍ: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger, Monika A. Fingerová, Simona Babčáková,
Jiří Vyorálek, Marek Taclík, Jan Budař

Délka 107 minut
Vstupné: 70,19. 7. od 16:00

Léto s písničkou
Josef Bříško + Věra Stromková
18. 7. od 21:15
Letní kino pro děti

Kdopak by se vlka bál
Rodinný film, dětský horor, dospělá
romance a pohádka o Červené Karkulce v
jednom.
HRAJÍ: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel
Řezníček

Délka 90 minut
Vstupné: děti 35,- dospělí 70,9. 8. od 16.00

Léto s písničkou
posezení na terase kina s kapelou OBZOR

22. 8. od 20:00

Revival
ného kroužku MŠ Sluníčko potrvá po celé
prázdniny.
Kolektiv mateřské školy
Bc. Magda Svobodová

Jak jsem už zmínila, konec roku s sebou nese rekapitulaci. Mám radost z vernisáže, která je vlastně
prezentací naší společné práce. Jsem ráda, že jsem
posvětila první ročník a věřím, že bude zdárně pokračovat i v letech příštích jako krásná tradice,
na které už budu jen jako host. Touto akcí se loučím
s aktivní činností v mé profesi a přeji všem spolupracovníkům a občanům města Benešova hodně štěstí
a úspěchů v práci, která vlastně není prací, ale posláním. Příští rok oslaví naše mateřská škola padesáté
výročí vzniku. Už teď vím, že mě její abrahámoviny
dojmou. Už jen proto, že jsem s touto budovou byla
spjatá hezkou řádku let.
Eva Fofoňková

Komedie Alice Nellis nabitá hudbou
a humorem, komedie pro muže, pro ženy
a vůbec pro všechny.
Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek
a Marián Geišberg hrají v Revivalu kamarády,
jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 1972,
a kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý
comeback.

vstup: 70,29. 8. od 20:00
Letní kino pro děti

Čertova nevěsta
pohádka Zdeňka Trošky
vstup: děti 35,- dospělí 70,31. 8. od 15:00
rozloučení s prázdninami se skupinou

LIGHT STORM
z České Kamenice a jejich UV Show.
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Červen - měsíc hodnocení, akcí a výletů na základní škole
Rok se sešel s rokem a je za námi další
školní rok. V pátek 27. června 2014 dostali
žáci hodnocení své celoroční práce. Z
tohoto hodnocení několik čísel - 242 žáků
školy mělo vysvědčení s vyznamenáním
(průměr do 1,5), z toho bylo 31 žáků z
druhého stupně. Z vyznamenaných žáků si
vysvědčení se samými jedničkami odneslo
celkem 85 žáků, z toho z 2. stupně mělo
vysvědčení se samými výbornými pět žáků.
Bohužel ale 13 žáků ve 2. pololetí neprospělo z některého předmětu a bude v srpnu
konat opravné zkoušky. Průměrně žáci školy
ve 2. pololetí zameškali padesát sedm hodin
na jednoho žáka.
Na začátku měsíce června proběhla
na obou budovách soutěž ve sběru starého
papíru. Žáci ho přinesli celkem 3 987 kg.
Nejlepšími sběrači z budovy Bílá byly děti
z III. B, které sebraly 478 kg, na 2. místě děti
z II. B (426 kg) a na 3. místě byla II. A (415 kg).
Z budovy NOVA byli nejlepšími sběrači žáci
I. speciální třídy, kteří odevzdali 603 kg papíru. Peníze za sběr využijí třídy pro třídní
akce v novém školním roce.
Také v červnu proběhly některé soutěže
a sportovní turnaje. Čtveřice žáků - Jirka Donát, Veronika Krejčová, Nela Rulíková a David Šredl - se 3. června 2014 zúčastnila okresního kola IV. ročníku soutěže „Mladý
záchranář - dokaž, že umíš“ ve Varnsdorfu.
V okresní soutěži, ve které musí soutěžní
družstvo prokázat znalosti a dovednosti
ze záchranářské problematiky jako např.
v poskytování 1. pomoci, sebeochrany a pomoci osobám v ohrožení, ale prokázat také
fyzickou zdatnost, vybojovali naši reprezentanti výborné 2. místo a postoupili do krajského kola. To proběhlo 18. června 2014
v Teplicích a naši soutěžící získali v silné konkurenci vítězů okresních kol osmé místo.
Blahopřejeme.
Žáci speciálních tříd se 5. června 2014
zúčastnili okresního turnaje v malé kopané
žáků speciálních škol. Turnaj proběhl
na Městském stadionu ve Šluknově. Naše
družstvo získalo ze sedmi účastníků velmi
pěkné 2. místo a Kamil Horvát byl vyhlášen
nejlepším střelcem turnaje. V pátek 20.
června 2014 se dvě soutěžní dvojice zúčastnily 12. ročníku branného závodu speciál-

Branný závod.

Slavnostní vyřazování deváťáků. Foto: Hana Franclová
ních tříd v Jiříkově. Závod byl organizován
pro mladší a starší kategorii a zúčastnili se
ho zástupci sedmi speciálních škol okresu
Děčín. Naše škola měla zastoupení v mladší
i starší kategorii, školu reprezentovali Martin Battya, Vítězslav Jano, Alena Krejčová
a Denisa Dančová. Chlapci v mladší kategorii vybojovali 1. místo. Blahopřejeme.
V pátek 6. června 2014 zavítali mezi žáky
naší školy hráči BK Děčín, aby vybraným žákům z 1. i 2. stupně předvedli své basketbalové dovednosti. Hráči Miroslav Soukup,
Lukáš Linhart, Tomáš Vyoral a Dan Hendrych nejprve s žáky uspořádali krátkou besedu, při níž se jich mohli zeptat na zajímavosti z basketbalového dění. Pak následovala ukázka hodiny basketbalu, při
které si sami žáci mohli vyzkoušet driblink,
driblink mezi kuželkami, střelbu na koš nebo míčové přihrávky. Na závěr následovala
autogramiáda. Hodina basketbalu se našim
žákům velice líbila.
Ve čtvrtek 12. června 2014 se v Praze
v Holešovicích uskutečnily závody "Cadet
Grand Prix", závody vozíků - Cadetcar. Naši
školu na 1. ročníku reprezentovalo družstvo
složené ze žáků 9. třídy - Karel Kunc, Lucka
Baluchová, Jirka Donát, Radek Martinec a
Matěj Pacholík. Ačkoliv neměli vlastnoručně vyrobený vozík (podle návodu organizátorů), užili si spoustu dobrodružství, legrace
a napětí. Závodu se zúčastnilo osm závodních týmů a asi 50 závodníků ze základních
i středních škol. Naši reprezentanti výborně
zabojovali a obsadili celkově 1. místo. Mezi
jednotlivci získal 3. místo Jiří Donát, 2. místo
Radek Martinec a 1. místo Matěj Pacholík.
Víc už nelze získat. Blahopřejeme.
Tradičními červnovými akcemi jsou také
školní výlety, často spojené se vzdělávacími
akcemi. Tak např. žáci čtvrtých tříd byli na
exkurzi v historické Praze, žáci I. C a II. B

navštívili Mezinárodní hudební festival festival big bandů v České Kamenici, páťáci
dokončili plavecký výcvik a zajímali se o historii Děčína. Zajímavou exkurzi do Národního technického muzea si užili žáci 8. B. Na
různě zaměřené výlety a vzdělávací akce se
se svými učiteli vypravily všechny třídy.
V pátek 20. června 2014 proběhly
na budově Nova tradiční tvůrčí dílny. Žáci
všech ročníků byli rozděleni do deseti dílen
s různým zaměřením. Žáci měli možnost
pracovat ve výtvarných dílnách, hudební,
kulinářské nebo literární dílně, sportovci si
vyzkoušeli základy tenisu, lezení na horolezecké stěně, turistiku se základy první pomoci nebo turisticko-branné dovednosti.
Na některých dílnách se podíleli také externisté, konkrétně technickou dílnu vedl p.
Bohumil Chour a žáci si kromě zajímavostí
z historie automobilismu a teorie, měli možnost vyzkoušet jízdu osobním autem. Střeleckou dílnu spojenou se závody ve střelbě
ze sportovní vzduchovky vedl p. Jan Scháněl, který již celý školní rok vede ve škole
střelecký kroužek. Do tvůrčích dílen se zapojili také páťáci, kteří podle svého zájmu
měli možnost batikovat, kreslit nebo plést
z papíru, a také žáci speciálních tříd, kteří vyráběli ozdobná zrcadla. Všem pedagogům
i spolupracovníkům patří poděkování za jejich přípravu, vedení a úspěšný průběh.
Ve středu 25. června 2014 byli do školy
pozváni budoucí prvňáci a jejich rodiče. Po
krátké prohlídce prostor v Bílé škole se
všichni sešli v aule školy. Rodičům byly předány informace k zahájení povinné školní
docházky, co budou děti potřebovat se
zahájením školního roku. Rodiče dostali
základní informace ke školní družině nebo
stravování ve školní jídelně, seznámili se
třídními učitelkami prvních tříd.
Pokračování na str. 13...

STRANA 13

Červen - měsíc hodnocení, akcí a výletů na základní škole
Pokračování ze str. 12...
Děti si za jejich pomoci namalovaly jmenovky, které je přivítají na školních lavicích
prvního září. Vedení školy a třídní učitelky
odpověděli dětem i rodičům na jejich dotazy. Bylo to velmi milé a příjemné setkání
s našimi budoucími žáky.
Závěr školního roku patřil tradičnímu
vyřazování vycházejících žáků naší školy.
Ve čtvrtek 26. června 2014 proběhla v benešovském kině za přítomnosti pedagogů,
rodičů a dalších hostů jejich velkolepá prezentace. Po úvodním tanečním vystoupení
převzalo 38 vycházejících žáků z rukou třídních učitelů - Hany Franclové, Mgr. Zdenky
Hubáčkové a Ivana Schwarze a starostky
města Mgr. Dagmar Tesarčíkové vysvědčení, pamětní listy a drobné dárky. Sladkostí
byli oceněni žáci Jirka Donát, Petr Klouček a
Zdeněk Vlach, kteří povinnou školní docházku ukončili s vyznamenáním. Pak už následovaly prezentace jednotlivých vycházejících, společně nacvičená písnička a poděko-

vání žáků Marušky Němcové a Dominika
Lohniského pedagogům a rodičům. Třídní
učitelé a pedagogičtí pracovníci dostali
od žáků dárky a květiny. Jejich slavnostním
odchodem ze sálu se stali dalšími úspěšnými absolventy základní školy v Benešově
nad Ploučnicí. Poděkování za velmi příjemně strávené odpoledne patří především
všem vycházejícím žákům, kteří spolu s třídními učiteli akci připravili a všem, kteří se
na přípravě a průběhu této velmi pěkné akci
podíleli. Děkujeme. Všem absolventům naší
školy přejeme úspěšný start do jejich další
životní etapy.
Přejeme všem krásné léto, plné zážitků,
odpočinku a pohody a těšíme se zase v pondělí 1. září 2014 na shledanou ve škole.
Informace o úředních hodinách školy
o letních prázdninách a informace a fotografie ze života školky a školy na:
www.zsbnpl.cz.

Setkání s prvňáčky

Grand prix
Turnaj speciálních tříd

Mgr. M. Šmídová

Rodinné centrum: Rekapitulace jarních akcí
Vítáme Vás v teplých dnech
plných slunce. Pomalu tu máme
léto a dětem začal čas prázdnin a odpočinku. A pro nás vlastně končí další krásná
sezona. Během léta pro Vás budeme vymýšlet nové aktivity, kroužky a akce. Ale
ještě než se rozloučíme s uplynulým školním
rokem, pojďme si připomenout, co jsme
spolu za poslední měsíce zažili.
V dubnu jsme se sešli na Jarním fotografování dětí se Zitou Kakarovou. Opět se
Vás sešlo několik desítek a výsledkem byly
nádherné jarní fotky.
Jako každý rok i letos jsme spolupracovali s firmou Prima Vizus, která provádí preventivní screeningové vyšetření zraku. Toto
vyšetření je vhodné především pro děti
předškolního věku. Během chvilky, kterou
vyšetření trvá, se pomocí speciálního přístroje zjistí, jestli dítě netrpí nějakou oční
vadou. Právě včasné určení a podchycení
oční vady, umožní léčbu a co nejmenší následky.
Další dubnovou akcí byl Čarodějnický rej, který jsme připravili pro děti z prvního stupně základní školy. V pátek 30.
dubna se na škvárovém hřišti nad Školní
jídelnou prohánělo mnoho čarodějnic a čarodějů. Všichni plnili různé úkoly a sportovní disciplíny. Každý měl také možnost namalovat svou představu o tom, jak by měla pravá čarodějnice vypadat. Počasí nám přálo,
takže na závěr hezkého dopoledne zahořel
oheň a zaznělo společné zaříkávadlo.
A pomalinku přišel květen a my se zno-

vu zapojili do celorepublikové akce Ligy proti rakovině. V našem městě jste měli možnost v rámci Českého dne proti rakovině
zakoupit kvítek měsíčku lékařského a podpořit tím boj proti této nemoci. Letošní ročník byl zaměřen na „Prevenci rakoviny plic“.
Tato sbírka proběhla v Benešově nad Ploučnicí po páté a moc nás těší, že většina lidí
sbírku podpořila. Stejně jako předchozí roky
by nešlo pomáhat bez dobrovolníků. Děkujeme Dominice Macharové, Martině Kolesové, Martině Kudrnové a Hance Šeflové
za pomoc při sbírce a velké poděkování
všem, kteří si kvítek zakoupili.
V sobotu 17. května i přes nepřízeň počasí vyjeli Medvídkové do ZOO Děčín, kde
jsme v rámci Dětského dne malovali dětem
obrázky na obličej. Naše dlouhodobá spolupráce s touto děčínskou organizací nás velmi těší.
A nám pomalu klepalo na dveře ukončení školního roku a s ním také završení
všech celoročních volnočasových aktivit.
Takže se slušelo se hezky a vesele rozloučit
se všemi dětmi, které navštěvovaly naše
zájmové kroužky. Poslední květnový týden
se nesl v duchu slavností pro děti, kde bylo
připraveno pohoštění, malování na obličej,
soutěže a za celoroční práci i krásný diplom
nebo vysvědčení. Bude se nám moc stýskat
a už teď se těšíme na všechny i příští školní
rok.
Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší dětičky z Baby klubu a 29. května jsme se
vydali na velký výlet. Cílem byla děčínská

zoo. I když se nám sluníčko schovalo, nás to
neodradilo a ráno v 8 hodin jsme autobusem vyrazili do Děčína. V recepci zoo jsme
nasadili pláštěnky a s velkým nadšením
jsme šli navštívit zvířátka. Protože máme
hodné dětičky, tak nás zaměstnanci zoo dokonce nechali pohladit známé ochočené
prasátko Pašíka a exotického hada. Nezapomněli jsme ani na návštěvu Ptačího domu,
kde si dětičky zkoušely různé zvuky ptáků
a občas byly tak dokonalé, že jsme nevěděli,
zda nám zpívá poletující střapáček nebo poskakující děti. Následovala malá svačinka
a cesta z kopce, která nás zavedla do Rajských ostrovů. V několika patrech jsme obdivovali pestrobarevné rybky, hady, želvy,
chameleony a jiné ještěry. Dětem se tam
moc líbilo a odměnou za krásný den pro ně
byla ještě návštěva dětského koutku a kornout dobré zmrzliny. Pokračování na str. 14...

STRANA 14

Rodinné centrum: Rekapitulace jarních akcí
Pokračování ze str. 13...
Výlet se nám všem moc líbil a tak
jsme spokojené dětičky předali po návratu
rodičům na nádraží a některé i spinkající
na našich ramenou.
V den státního svátku 8. května naše
centrum pořádalo společný výlet pro děti
do nově otevřeného Scinece centa IQ Landia Liberec. Měli jsme radost, že na akci se
s námi vydalo i pár odvážných maminek.
Čekalo nás supermoderní centrum s 3D planetáriem a stovkami originálních exponátů.
Potkali jsme prvního a jediného humanoidního robota v České republice, zjistili jsme,
jak funguje lidské tělo i svět kolem nás. Děti
si výlet nesmírně užily a my s nimi, jsme rádi, že si vyzkoušely osobně všechny experimenty a nyní jim přijdou ve škole některé
odborné předměty lehčí, protože už prostě
ví, jak co funguje. Byl to krásný den a nikomu se nechtělo domů.
Květnem také završil sezónu Taneční
klub Respect. Uběhlo to jako voda a naši
tanečníci prožili jaro na soutěžích, kde mohli ukázat vše, co se naučili. První soutěže se
nesly v duchu trémy, ale ani ta nikdy netrvala dlouho a na parketu dokázali, že
na soutěže patří a že návrat této taneční
skupiny byl dobrý nápad. Pod Vlastíkovým
vedením děti přivážely různá umístění
a medaile a my se těšíme na další rok.
A už tu byl červen a my nelenošili a začali hned v neděli 1. června oslavou Dne
dětí. Tentokrát jsme tuto akci připravili
společně se Státním zámkem Benešov nad
Ploučnicí na zámeckém nádvoří. Jak je naším zvykem, opět bylo tradičně místo vstupného nějaká drobnost pro zvířátka. Za pamlsky v podobě konzerv, granulí nebo zeleniny dostaly děti kartičku a mohly začít plnit soutěžní úkoly, které pro ně byly rozesety po celém nádvoří. Kdo vše splnil,
mohl si dojít pro odměnu a to ne jen tak
obyčejnou. Na děti čekal pravý zámecký
buřtík, který byl pečený přímo samotným
panem kastelánem a výborná limonáda.
Máme velkou radost, že se letos podařilo
získat od zúčastněných dětí obrovské
množství dobrot pro zvířátka. Vše jsme
společně s vedením zámku převezli
do Městského útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Děčíně. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří s námi a dětmi strávili hezké odpoledne.
Hned další sobotu 7. června přišlo všemi netrpělivě očekávané datum. Datum našeho Pohádkového lesa. Přestože jsme ho
pro Vás připravovali již po páté, nervozita
nás ani letos nenechala spát. Oproti loňskému roku nám naštěstí nedělalo starosti
počasí. To nám tento rok vyšlo na jedničku.
Od rána se u nás v centru scházeli dobrovolníci a převlékali se do masek, aby děti

na stanovištích čekaly krásné pohádkové
bytosti. Třeba Shrek a Fiona, čarodějnice,
čert a čertice, Vikingové, Krteček s Myškou
a Zajícem, Sněhurka, princezny a královna,
lukostřelec a mnoho dalších pohádkových
postav. V 10 hodin na trasu vyrazily první
desítky dětí a rodičů. V místě startu bylo
připraveno občerstvení a děti si mohly nechat namalovat na obličej obrázek. Celý den
vládla skvělá atmosféra a nás zaskočila rekordní účast návštěvníků. Stejně tak byl
na druhé straně rekordní počet letošních
dobrovolníků. Věřte nebo ne na Pohádkovém lese se podílelo skoro 40 dětí i dospěláků. Nejde slovy vyjádřit, jak moc si té
pomoci vážíme. Děkujeme všem, kteří neváhali a věnovali svůj volný čas pro radost
dětí. Další poděkování patří všem návštěvníkům, kteří si prošli celou trasu a v cíli s námi pobyli a opekli si již tradičně buřtíka
na ohýnku. Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří se o úspěch Pohádkového lesa zasloužili: pojišťovně Generali, Potravinám Tomáš Hoang (Monika a Tomáš), Službám města Benešov nad
Ploučnicí a Městu Benešov nad Ploučnicí.
A najednou tu byl konec června a s ním
Benešovský slunovrat. V rámci jeho zahájení jsme 20. června v Městském kině opět
přivítali protagonisty show Na stojáka. Večer nás ve zcela vyprodaném kině tentokrát
bavil Karel Hynek, Tomáš Matonoha a Lukáš
Pavlásek. Opět slavili velký úspěch a my máme radost, že naše páteční zahájení slavností se stává tradicí. A protože se nám po
skončení programu nikdy nechce domů a je
vždy výborná atmosféra, rozhodli jsme se
letos poprvé hned po skončení show navázat Oldies párty. Společně jsme se hudbou
60. až 90. let protančili do ranních hodin.
Oldies párty se vám líbila, takže můžeme
slíbit, že bude součástí programu i příští rok.
Po krátkém spánku jsme opět naskočili
a vy jste nás mohli najít v rámci Benešovského slunovratu v zámeckém parku, kde
jsme pro vaše děti měli připravenou výtvarnou dílnu a již tradičně malování na obličej.
Dětičky z Tanečního kroužku Respect čekalo
kromě slavnostního průvodu městem první
vystoupení na domácí půdě a domácím
publikem. Musíme naše velké i malé tanečníky moc pochválit. Vystoupení zvládli
na výbornou a měli dlouhotrvající aplaus
publika. Bylo to zároveň jejich poslední
vystoupení v této sezóně. Těšíme se již na tu
další, kdy nás bude opět o něco víc, protože
se k nám přidají již děti z červnového
náboru.
A tak jsme se pomalu protančili až
k prázdninám. Čeká nás doba odpočinku,
nabírání sil, ale také krátkého provozu Baby
klubíku pro nejmenší dětičky a taneční tábor ve Verneřicích, na který se společně

s Vlastíkem moc těšíme.
Přejeme Vám všem krásné prázdniny,
spoustu pohodových dnů a zážitků. V září se
opět budeme na všechny děti těšit s novými
kroužky a akcemi.
Krásné léto!
Rodinné centrum Medvídek

Rodinné centrum Medvídek děkuje
touto cestou za pomoc a podporu
ve školním roce 2013/ 2014 těmto
organizacím:
Město Benešov nad Ploučnicí, BTS a.s,
Almata s.r.o. Generali a.s., GPD a.s.,
Interkov s.r.o., Služby města Benešov nad
Ploučnicí, Kovo Savčuk, Jabor s.r.o., Státní
zámek Benešov nad Ploučnicí, Květinářství
Kateřina Štěpánková, ZŠ a MŠ Benešov nad
Ploučnicí, Potraviny Tomáš Hoang.
Dále děkujeme našim rodinám za trpělivost a pomoc, všem našim dobrovolníkům, kteří s námi organizují volnočasové
i jednorázové aktivity pro děti, pí. Boucké
za pomoc při akcích pro děti i dospělé
v Městském kině, rodičům dětí z Tanečního
Klubu Respect za veškerou pomoc při
aktivitách dětí a na soutěžích, SDH Benešov
nad Ploučnicí za odborný dozor, Pavle Klomfarové a Michaele Hlinkové za spolupráci.
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Mažoretky zakončily sezónu vystoupením na slavnostech
Již posedmé vystoupily benešovské
mažoretky na Slunovratu a završily tak další
úspěšnou sezónu, během které děvčata vystoupila na mnoha akcích a zúčastnila se nejedné soutěže. Podařilo se nám vybojovat
dokonce i několik cenných kovů nejmladší
Miniberušky byly dvakrát bronzové, zkušenější Berušky se mohou pyšnit dvěma
stříbrnými, ke kterým Ladybirds (mladší
i starší) přidaly ještě jednu stříbrnou a dokonce dvě zlaté z oblastních soutěží. Velkou
senzací se pak stal rodičovský tým, který
získal nejen putovní pohár na benešovské
soutěži, ale především mnoho pozitivních
ohlasů od diváků. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nás podporují

a vytváří perfektní atmosféru na soutěžích,
protože to je jeden ze základních předpokladů pro dobře předvedenou choreografii.
Nyní nás čekají zasloužené prázdniny
a po nich další společná sezóna, která se ponese v duchu nejen nových vystoupení, ale
také mnoha změn, jejichž konkrétní podoba
bude odhalena až s blížícím se školním rokem. Opět však ve svých řadách rády uvítáme nové slečny, které láká tento netradiční sport. Nábor do stávajících i nově
otvíraných skupin proběhne první nebo
druhý týden v září. Pro více informací doporučuji sledovat naše webové stránky:
www.mazoretkybenesov.webnode.cz.
Jiřina Růžičková

SLUNOVRAT - SPORT
TENIS
Týden před městskými slavnostmi se
uskutečnil již tradiční tenisový turnaj
čtyřher „O pohár starostky města“. V sobotu
14. června 2014 se na kurtech sešlo 13 párů
tenistů. Turnajovou premiéru měl třetí kurt,
který byl vybudován v letošním roce. Změřit
své síly s benešovskými tenisty opět přijeli
sportovci z Děčína a z České Kamenice.
Počasí nám přálo, nálada byla výborná a
sportovní výkony si zasluhovaly potlesk
přihlížejících diváků. A kdo si nakonec
odnesl pohár starostky? Na prvním místě se
umístil Martin Štípek a Michal Babička, kteří
ve finálovém duelu zdolali dvojici Jakub
Zelený a Lukáš Přivřel. Třetí místo vybojovali
Radek Šustr a Milan Žižlavský.
Radek Štecher

FOTBAL
O pohár se týden před Slunovratem
bojovalo i na fotbalovém hřišti. Vítězem se
stala Fotbalová akademie Petra Voříška,
Děčín.

ŠIPKY
ŠIPKY
V den Slunovratu se pak bojovalo o
první místa v šipkařském turnaji, který se již
tradičně odehrál v Restauraci Dřevák.
Zúčastnilo se ho celkem 24 sportovců, jež
byli rozděleni do 12 dvojic. Benešovský tým
se umístil na 2. místě.
Výsledky:
1. Baláž, Veselský
2. Chmelík, Bubník
3. Krumpolec, Jelínek

ZUMBA

Zumba pro Jeníčka.

Vítězové tenisového turnaje.

Účastníci tenisového turnaje.

Máte zájem INZEROVAT v Benešovských novinách?
Více informací na tel. čísle: 412 589 811
nebo e-mailu: urad@benesovnpl.cz.
S ceníkem inzerce se můžete seznámit na www.benesovnpl.cz v sekci Benešovské noviny.

21. 6. se v Benešově nad Ploučnicí
v areálu městského koupaliště uskutečnil
Zumba maraton pro Jeníčka. Akce se zúčastnilo 54 cvičících. Vstupné činilo 200 Kč, přispěli i přihlížející a dohromady se vytančilo
úžasných 12650,- korun, které putují
na speciální léčbu Jeníčka, kterou pojišťovna nehradí.
“Jsem moc štastná, že se akce i přes ne
úplně ideální počasí zúčastnilo tolik lidiček.
Moc jim děkuju a velký dík patří také 6 instruktorům,kteří mě přijeli podpořit. Celé tři
hodiny jsme se střídali na podiu a spolu se
cvičícími vytvořili nádhernou atmosféru.
Celou akci sledovala i maminka s Jeníčkem,
které jsme na závěr s velkým dojetím předávali tu úžasnou částku,” uvedla organizátorka benešovská Zumba instruktorka Petra
Tojmarová.
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Biker Myšík ukončil závodní sezónu kvůli operaci ramene
Po slibném začátku nové sezóny musel
benešovský závodník na horském kole
(fourcross/enduro) na operaci, která mu tak
ukončila sezónu.
Euro Enduro Series Itálie (Punta Ala) - ENDURO
Nejprve Milan Myšík odjel začátkem jara na dvoutýdenní soustředění do Francie
a Itálie, kde mu předposlední tréninku
vypadlo už po několikáté pravé rameno.
Ovšem jedenadvacetiletý Myšík z děčínského týmu GT KUR SPORT se stihl dát rychle
do pořádku a odjel tak koncem dubna
na svůj první enduro závod do italského
města Punta Ala, kde se konal úvodní závod
Euro Enduro Series. Pro Milana to byl vůbec
první závod v enduru na evropské scéně,
jelikož s endurem začal loni na podzim.
Z téměř 200 startujících se umístil
na skvělém 23.místě a zdolal 4 rychlostní
zkoušky s celkovým převýšením 1560 metrů
a 55km.
,,Bylo to totální masakr, na trati jsem vyčerpal snad všechny síly a málem mi vypadla duše. V každé RZ byl minimálně minutu a půl výšlap, kde se podle mě rozhodovalo a ty sjezdy byly brutální ale nic, co
by se nedalo sjet, ale ta obtížnost je úplně
jiná než u nás a ne nadarmo se říká, že
italské enduru je jedno z nejtěžších co je,"
dodal v cíli vyčerpaný Myšík, který zažil premiéru jako hrom.
Zranění ramene
První květnový víkend Myšíkovi opět vypadlo rameno na závodech Dual cupu
v Dobřanech a nakonec mu ho museli ještě
v sobotu 3. 5. rovnat v plzeňské fakultní nemocnici a nad Milanem Myšíkem, který
adrenalinem přímo žije, se začali stahovat
černá mračna, když do velmi důležitého
závodu světové série v Polsku scházel pouhý
týden. Doktoři mu vřele doporučili operaci,
jelikož rameno za poslední rok vypadlo už
pošesté. ,,Jel jsem semifinále a z prvního
místa mi z ničeho nic vypadlo na rovině žádný skok, zatáčka ani pád - hned jsem věděl, že je zle, protože rameno se urvalo úplně a každý milimetr pohybu znamenal ohromnou bolest. Občas mi naskočí po půl minutě zpátky, tentokrát bohužel zcela viselo.
V nemocnici mi to narovnali a s tím přišla
velká úleva. Poté mi primář řekl, že je už
mám za pět dvanáct a musím na operaci co
nejdřív a naordinovali mi měsíc klidu a ortézu", popisoval patálie již brzy jednadvacetiletý Myšík. ,,Nebyla to vůbec lehká situace
a velmi těžké rozhodnutí pro mě. Nakonec
jsem zavolal našemu reprezentačnímu doktorovi do Olomouce a ten mi řekl, že operace je nevyhnutelná, ale ať to Polsko risknu,
jelikož se jednalo o nominaci na Mistrovství
světa. Hned v pondělí jsem shodil ortézu
a začal rameno rozhýbávat," dodává Myšík.

A vyplatilo se.
Světová série 4x ProTour - FOURCROSS
První závod ve fourcrossu (4x) světové
série 4xProTour 2014 se konal v polském
Szczáwno-Zdrój. Benešovský Myšík neměl
pro tento závod velké ambice, vzhledem
k "vražedné" kombinaci s endurem, které se
oproti 4x jede až 5hodin a každý jezdec jede
sám proti časomíře, kdežto 4x je otázka 40
sekund a z kopce dolů se řítí hned 4 závodníci v jedné dráze loket na loket a hlavně
nevěděl, co čekat od "vypadávajícího" ramene.
V kvalifikační jízdě na čas se Myšík
umístil na pěkném 10.místě a položil základ
k úspěchu. Poté procházel i vyřazovacím
pavoukem bez zaváhání až do semifinále,
kde mu utekl postup do velkého finále
o necelý metr. V malém finále o 5.-8. místo
vybojoval Myšík místo druhé a celkově tedy
skončil 6., což je pro jedenadvacetiletého
bikera nejlepší umístění ve světové konkurenci. Tímto super výsledkem si Myšík řekl
o nominaci na MS!
,,Je to výsledek, na který jsem čekal poslední 2 roky a nepřišel, a teď když jsem to
nejmíň čekal to přišlo samo. Hlavně mám
dobrý pocit z mého výkonu, starty, technika, atd... Vše šlapalo jak mělo, kolo bylo
v bezvadném stavu po celý závod (díky tátovi) - konečně to vyšlo," radoval se v cíli
Myšík, který si tímto výsledkem zajistil nominaci na MS, které se jelo 13. - 14. 6. v rakouském Leogangu. ,,Tím pádem odsouvám
operaci na léto, musím teď doufat a věřit, že
rameno vydrží a nevypadne," přeje si Milan
Myšík.
Mistrovství světa a operace
Celou přípravu na MS rameno drželo
bez problémů a tak to vypadalo s nejdůležitějším závodem sezóny velmi nadějně.
Ovšem 4 dny před MS si Myšík při tréninku
rozsekl loket, který mu ozdobilo hned 13
stehů. I přesto Myšík s účastí na MS neváhal.
Jenže hned v první rozjížďce Myšíkovi
z prvního místa vypadlo rameno znovu. Následoval scénář jako přes kopírák... Odvoz
do nemocnice a narovnání. Hned po příjezdu domů Myšík obvolával specialisty doktory na ramena, tak aby šel na operaci co
nejdřív, nakonec se dostal k MUDr. Avenariusovi do Ústí, který se na ramena specializuje.
“Operace bohužel nebyla tak jednoduchá jak se na první pohled zdálo. Ono, když
to 7x vypadlo, tak se není moc čemu divit.
Nicméně místo hodiny, mi to operovali 3
hodiny, 2x přidávali narkózu a místo 2
doktorů na to museli být hned 3. Rameno
mi vyzdobilo 5 titanových kotviček, které
připevní pouzdro a vazy k sobě, tak aby to
nevypadávalo. Mimochodem, všechny vazy
jsem měl přetrhaný. Bylo mi řečeno, že jsem

přišel pět minut po dvanáctý, v rameni nic
nedrželo ani nefungovalo, a kdybych to ještě jednou zkusil s největší pravděpodobností bych se mohl rozloučit se závoděním. Takto mne čeká po náročné operaci delší rekonvalescence, ale když vše půjde, jak má
a nic se neuspěchá ani nepokazí, je reálné,
že na podzim budu moc pomalinku zase
jezdit a trénovat na příští sezónu, ve které
budu jezdit především enduro závody po
Evropě a českou sérii. Musím říct, že jsem
měl velké štěstí, že jsem se dostal k MUDr.
Avenariusovi, protože jeho přístup ke mě
byl naprosto jedinečný a i po sundání ortézy
(za 4 - 6 týdnů) budeme dál řešit, co a jak, a
je vidět, že on sám je velký sportovec a momentálně operuje hodně volejbalisty a házenkáře,” prozradil vše o operaci Milan
Myšík (GT KUR SPORT TEAM).

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
Tel.: 412 589 811 / Fax: 412 589 812
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Nové knihy v benešovské městské knihovně. Více osobně v knihovně...
Pro ženy
Jeffries, Sabrina
Jak svést ostýchavou dámu
Lady Minerva Sharpeová vymyslela dokonalý plán, jak uniknout babiččiným požadavkům: zasnoubí se s naprosto nevhodným mužem a doufá, že jí babička raději vyplatí dědictví, než aby přihlížela svatbě s nezodpovědným hejskem. A kdo by mohl roli
budoucího manžela hrát lépe než nespoutaný mladý advokát Giles Masters. Plna odhodlání se pustí do uskutečňování svého
plánu, aniž tuší, že Giles je vlastně tajný
vládní agent.
Moyesová, Jojo
Poslední dopis od tvé lásky
Píše se rok 1960. Jennifer Stirlingová se po
vážné autonehodě probouzí v nemocnici v
Londýně a na nic si nevzpomíná. Když je po

nějaké době propuštěna z nemocnice, nachází doma schovaný tajný dopis a začínají
se jí vybavovat vzpomínky na velkou lásku,
kvůli které byla kdysi ochotná riskovat úplně
všechno. O bezmála půlstoletí později najde
v archivu dopis novinářka Ellie a pouští se
do pátrání po příběhu velké lásky, jenž se za
dopisem skrývá...
Napětí
MacBride, Stuart
Slepé oko
Někdo pase po rozrůstající se polské populaci v Aberdeeni. Zločin vypadá pokaždé
stejně: takřka mrtví muži zanechaní na opuštěných místech s vydloubnutýma očima
a vypálenými očními důlky. A výhružné dopisy přicházející na policejní ústředí jasně
říkají, že budou následovat další. Připravte
se na temný svět skotského prostředí. Na

brilantní, strhující detektivní příběh.
Historické
Polách, Antonín
Ať zemře král
Román Vás zavede do Itálie poloviny 13.
století. Nenávist mezi císařem a papežem
dosáhla vrcholu a Inocenc IV. vyzval k zabití
panovníka. A právě proto přijede do hlavního města Alessandro Bardone, někdejší
osobní strážce konstantinopolského císaře
a nikajské císařovny, aby vypátral atentátníka, jenž se skrývá někde v paláci. Bude
dost rychlý, aby dokázal císaře před vrahem
ubránit?
UPOZORNĚNÍ:
V době letních prázdnin je knihovna
otevřena pouze v pondělí a ve středu
od 12.00 do 17.00 hodin.

Termální koupaliště Benešov nad Ploučnicí
Provozní doba:
Červen

PO-PÁ
SO-NE

12-19 hod.
9-19 hod.

PO-NE

9-19 hod.

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

Koupání po 17. hodině
dospělí
děti

20 Kč
10 Kč

Správce:
E-mail: info@sluzbybenesov.cz
(při objednávání mailem uveďte
i své telefonní číslo, urychlíte tím
komunikaci se správcem koupaliště)

45 Kč
20 Kč
zdarma
20 Kč
zdarma

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

Městský úřad
Benešov
nad Ploučnicí
pokladna, informace,
podatelna, kopírování,
faxování

Pondělí
8:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 11:30
a 12:00 - 14:30
Středa
8:00 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 11:30
a 12:00 - 14:00
Pátek
8:00 - 11:30
a 12:00 - 14:00
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Benešovský Slunovrat 2014 objektivem fotoaparátu

PODĚKOVÁNÍ
Další ročník Benešovského slunovratu
je za námi a my bychom rádi poděkovali
nejen sponzorům, ale i spolkům a jednotlivcům, kteří se na městských oslavách podíleli.
Velký dík za finanční podporu: Ústecký
kraj, RWE Energie, BTS s.r.o., Karopo - M.
Machar. Dále posíláme obrovské poděkování Rodinnému centru Medvídek za opět
vyprodané kino s pořadem “Na stojáka”
a za super prezentaci TK Respect a aktivity
pro děti v zámeckém parku. Neméně významné díky posíláme i do BS Aktiv (L. Šumové) za uspořádání soutěže Benešovská
mňamka. Velmi doufáme, že se soutěž stane tradicí. Palec nahoru od nás získává
i Mateřská škola za výstavu keramického
a výtvarného kroužku “I takové může být
mé slunce” a pohybový kroužek při ZŠ, který
vede Magda Svobodová. Bez chovatelů v čele s Luďkem Smejkalem by snad Slunovrat
už ani nebyl Slunovratem. A taktéž bez
pěveckého souboru Klubíčko pod vedením
Mgr. Zdeňky Černé a bez benešovských
mažoretek, které skvěle vede Jiřina Růžičková, by to nebylo ono. Letošní pochod
městem neměl chybu! Velká pochvala míří
i ke sportovním spolkům a dobrovolným
hasičům. Všem opravdu velký dík, jsme rádi,
že spolupráce spolků ve městě funguje!
Pavla Klomfarová
kulturní referentka

Foto: Alena Houšková, Ota Dračka.

Více fotografií ze slavností najdete na www.benesovnpl.cz
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