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Starostka města: Duben se nesl ve znamení mezinárodních akcí
V dubnu proběhlo jednání o stavu mostu přes Ploučnici z ulice Sokolovské. Vzhledem ke stáří kovových nosníků a jejich opotřebování bude nutná komplexní rekonstrukce tohoto mostu. V tuto chvíli je připravováno ve spolupráci s Magistrátem
města Děčín a Dopravním inspektorátem
omezení dopravy přes výše uvedený most.
Bude povolen vjezd pouze pro osobní
automobily.
V dubnu se uskutečnily dvě mezinárodní akce. Benešovská kraslice je realizována
v rámci projektu Aktivní senioři, proběhla
letos v Heidenau. Dvoudenní školení německých a českých hasičů v rámci projektu
Dobrovolní hasiči proběhlo v nové učebně
hasičů v našem městě. Bližší informace a fotografie přinášíme uvnitř čísla. Obě akce
byly zúčastněnými hodnoceny velmi pozitivně, hasiči obdrželi po absolvování školení
certifikát pro poskytování první pomoci,
platný v celé EU.
Na květen jsou připraveny tři mezinárodní akce. V našem městě proběhne
od 5. do 8. 5. výměnný pobyt žáků benešovské Základní školy a Pestalozzi Gymnasia
Heidenau, zaměřený na práci záchranných
složek. Ve dnech 8. - 10. 5. se uskuteční výtvarný kurz pro české a německé seniory,
zaměřený na figurální tvorbu z paverpolu
a 10. 5. se setkají čeští a němečtí hasiči
společně s dětmi. Pro toto setkání jsou
připraveny především soutěže v hasičském
sportu pro děti a návštěva muzea. Všechny
mezinárodní akce jsou z 85% financovány
z programu Cíl 3, Euroregionu Elbe-Labe.
V sobotu 19. dubna oslavili svou diamantovou svatbu manželé Čámských. Ještě
jednou srdečné blahopřání a mnoho zdraví

diamantová svatba

a pohody do dalších let, byla to krásná svatba. V dubnu se také uskutečnil benefiční
koncert pro tři zdravotně postižené děti.
Připravily jej Mgr. Zdeňka Černá a Bc. Jiřina
Růžičková s dětmi z Klubíčka, mažoretkami
a představili se také nejmenší zpěváci z MŠ.
Koncert byl doslova nabitý pozitivní atmosférou, sešli se tam báječní lidé, velké poděkování organizátorům i účinkujícím.
Volby do Evropského parlamentu jsou
za dveřmi. Od 7. 5. budou vyhrazeny městské plakátovací plochy pro vylepení volebních plakátů (§59 odst. 1 zákona č.62/2003
Sb.). Plakáty budou vylepovány prostřednictvím příspěvkové organizace Služby města, postačí předat příslušné materiály

na sekretariát MěÚ.
V rámci již tradiční akce Noc kostelů vystoupí 23. května pěvecký soubor Klubíčko
v benešovském kostele. Všichni jsou srdečně zváni.
Blíží se také Oldtimer Bohemia Rally
2014. 7. června bude patřit benešovské náměstí historickým vozidlům, která mají v našem městě přestávku. V ten den bude omezena doprava přes náměstí.
Je před námi květen, jaro je v plném
proudu, užijme si je ve zdraví a pohodě.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

Volby do Evropského parlamentu 2014
Termín konání:
pátek 23. 5. 2014 od 14 do 22 hodin
a sobota 24.5.2014 od 8 do 14 hodin
Sídlem volebních okrsků v Benešově nad Ploučnicí jsou pro:
volební okrsek č. 1 Základní škola (budova NOVA), Opletalova 699
volební okrsek č. 2 Městské kulturní zařízení (kino), Čapkova 477
volební okrsek č. 3 - Klub seniorů (bývalé učiliště), Nerudova 307.
Informace o volebním okrsku je umístěna na štítku modré doručovací obálky s obsahem hlasovacích lístků!
Voliči (státní občan ČR) bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost, státní občanství ČR a údaj o oprávněnosti hlasovat
v uvedeném okrsku. Voliči (občan jiného členského státu) bude

umožněno hlasování po prokázání totožnosti a občanství jiného
členského státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Každému voliči budou tři dny přede dnem konání voleb doručeny
hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační
leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci
volebního práva. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (OVK) o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena.
Další informace k volbám do Evropského parlamentu 2014 jsou
zveřejněny na webu města (sekce volby) či na www.mvcr.cz.

STRANA 2
PODĚKOVÁNÍ
19. dubna 2014 jsme se svými rodiči,
manželi Čámskými, oslavili jejich významné
výročí 60 let společného života.
Děkujeme touto cestou Městskému
úřadu v Benešově n. Pl. za velmi vstřícné
jednání při organizování oslavy, za zapůjčení
prostor Klubu důchodců, citlivý a milý obřad, dárek i přání. Zvláště děkujeme paní
starostce Tesarčíkové, p. Čvančarové a panu
Dračkovi. Děkujeme také p. Fleischerové
a všem seniorům z Klubu a p. Bříškovi, který
oslavu oživil pžíjemnou hudbou.
manželé Balánovi a Čámských

Diamantová svatba manželů Čámských v Klubu seniorů

INZERCE
Pronajmu byt 3+1 v Opletalově ul., č.p. 524
/vedle parku/ - 4.500 Kč/měsíc.
Bližší informace: 602 163 080 (Ing. Víšek)

RADA MĚSTA
RaM po projednání schválila:
- uzavření smlouvy o dílo s Mgr. Vítem
Mudruňkou, Ph.D., akad. soch. a rest., IČO
67759696, na akci „Restaurování kamenné
podezdívky hrobky rodiny Mattausch,
2. etapa, Benešov nad Ploučnicí“ za cenu
310.600,- Kč bez DPH. (5)
- smlouvu o dílo na realizaci akce: „Výměna krytiny věže, věže a části střechy na budově č.p. 1, náměstí Míru, Benešov nad
Ploučnicí“, s firmou Bohuslav Čepila - SKIP,
Pivovarská 190/34, Děčín 4 s nabídkovou
cenou ve výši 688 488,-- Kč bez DPH. (5)
- bezplatný pronájem tělocvičny na Sokolském vrchu pro uspořádání tradičního
volejbalového turnaje smíšených družstev
a to v sobotu dne 19. dubna 2014. (4)
- vydání souhlasného stanoviska k oplocení pozemků pro paní K.J. Ústí nad Labem,
od města Benešova nad Ploučnicí jako
vlastníka pozemku a vlastníka sousedních
pozemků, a to pozemku p.p.č. 62/1, p.p.č.
62/3 a části pozemku 63 v k.ú. Ovesná. (4)
- pachtovní smlouvu k pozemkům p.p.č.
925 o výměře 6986 m2 a p.p.č. 942/2 o
výměře 3826 m2 vše v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí, které tvoří zemědělský pacht, a to
na dobu neurčitou od 1.5.2014 mezi
městem Benešovem nad Ploučnicí a panem
Ing. M.Š, . Pachtovné činí 4,80 x výměra
pozemků a z této částky 2,2% ročně. Pachtýř
umožní přístup do obecních lesů přes
pozemky ve svém vlastnictví, a to přes
pozemek p.p.č. 1740/1 v k.ú. Dolní
Habartice, p.p.č. 414/1, p.p.č.551/1, p.p.č.
520/3 a p.p.č. 527 vše v k.ú. Františkov nad
Ploučnicí. Výše uvedený zemědělský pacht
bude využíván výhradně k sekání trávy a
nebude oplocen. (4)

A pak že to nejde... V době, kdy podle statistik končí téměř každé druhé manželství
v Česku rozvodem, manželé Čámských z Benešova nad Ploučnicí slaví diamantovou
svatbu. Šedesát let společného manželství si připomněli slavnostním obřadem v sobotu 19. dubna 2014 v Klubu seniorů. Své „ano“ si řekli 17. dubna 1954. Společně
vychovali dvě dcery, radují se ze 4 vnoučat a dokonce 4 pravnoučat. Do dalšího
společného života jim za redakci Benešovských novin přejeme hlavně pevné zdraví,
spokojenost a radost.
Text: (ah)

Památkám ve městě pomohou datační peníze ministerstva
Hned na obnovu dvou památek ve městě zažádalo město o dotační peníze. Ty by
mohlo v rámci dotačního titulu z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón poskytnout Ministerstvo kultury ČR.
První památkou, u které už v minulosti
proběhla první etapa obnovy, je hrobka rodiny Mattausch, resp. její kamenná podezdívka. Pokud bude dotace na druhou etapu
rekonstrukce schválena, ujme se restaurátorských prací opět Mgr. Vít Mudruňka,
akademický sochař a restaurátor, který
prováděl i 1. etapu. Hotovo by mělo být

do konce letošního října a celá oprava by
měla vyjít na 310 tisíc korun bez DPH. V druhé etapě se odborník zaměří na levou část
kamenné podezdívky hrobky.
Foto: Ota Dračka
Druhou památkou pak by měl být objekt č. p. 398 v ulici Palackého. Tento objekt
je jedním z posledních pozůstatků historické zástavby obce. Proto je jeho obnova
v duchu soudobé památkové péče a historického postupu velmi žádoucí. Mělo by zde
dojít k repasu okenních výplní v odhadované výši nákladů kolem 30 tisíc korun.
(ah)

Foto: Miroslav Vrabec - odbor VŽP
Pokračování na str. 3...

STRANA 3

Mezinárodní projekty spojili seniory a hasiče

Ve dnech 12 - 13. dubna proběhl
v nové učebně hasičů v Benešově
nad Ploučnicí dvoudenní mezinárodní
kurz první pomoci. Čeští a němečtí dobrovolní hasiči absolvovali kromě teoretické části také praktický nácvik ošetření
zraněných osob. Kurz byl realizován
prostřednictvím děčínské organizace
Českého červeného kříže. Maskování
jednotlivých zranění nebylo rozhodně

pro slabší povahy, lektoři dokázali vymodelovat velmi naturalistické podoby
otevřených zlomenin, popálenin, tržných
zranění a podobných „lahůdek“. O zázemí
se postaraly paní Buchtová a paní Blatová
a nebylo si věru nač stěžovat. Akce byla
po odborné stránce velmi dobře připravena. Naši i němečtí hasiči získali
certifikát k poskytování první pomoci
s působností v celé EU.

17. dubna proběhla v Heidenau již
tradiční výstava Benešovská kraslice.
Výstava se koná střídavě na německé a
české straně. V letošním roce byly uděleny tři ceny pro české a tři pro německé
soutěžící. Benešovský klub seniorů získal
dvě ceny kromě kraslic do soutěže připravili benešovští senioři také perníkový
erb města. Jednu cenu získala benešovs-

ká Základní škola a speciální cenu Dominik Sobotka s krásnou dětskou kresbou
kraslice. Kromě velikonočních dekorací
byly ve výstavních prostorách k vidění též
velkoformátové fotografie ze vzdělávacích kurzů a výtvarné artefakty z poverpolu, které vznikly na loňském soustředění.
(dt)

Z BLOKU POLICIE
V katastru obce Valkeřice dosud nezjištěný
pachatel odcizil poškozené společnosti Uniles a.s.
natěžené dřevo smrk a modřín v celkové hodnotě
18.400,-Kč.
Podezřelí mladíci z Prahy se dne 15. 4. 2014
pokusili odcizit kulaté dopravní zrcadlo u místní
pozemní komunikace v obci Horní Habartice naproti domu č. p. 158. Tím způsobili firmě Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje škodu ve výši
4500,-Kč.
Neznámý pachatel nejméně ve dvou případech odcizil v obci Huntířov Františkův Vrch ně-

kolik balíků cihel značky Porotherm.
V době od 8. do 9. 4. 2014 se neznámý pachatel vloupal do budovy Obecního úřadu ve Valkeřicích, kdy se dále vloupal do trezoru, odkud
odcizil dokumenty související s výkonem úřadu.
Dne 26. 4. 2014 v době okolo 21:00 hod.
vnikl podezřelý místní muž na oplocený pozemek
parc. č. 366/9 v Benešově nad Ploučnicí, ul.
Děčínská, kdy vnikl násilím do uzamčené plechové garáže, z té odcizil motorový zahradní traktor,
nastartoval a odjel na něm do ulice Nádražní
v Benešově nad Ploučnicí, kde byl ve 21:20 hod.
zadržen policejní hlídkou OOP Benešov nad
Ploučnicí.
PČR Benešov nad Ploučnicí

RADA MĚSTA
- vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka
sousedních pozemků a to p.p.č. 95/1, st.p.č.
796, p.p.č. 103/2 a p.p.č. 92/2 a p.p.č.1421
vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro pana
F.T. a L.T, oba bytem Benešov nad Ploučnicí,
k výstavbě dřevěné kůlny na nářadí na
pozemku ve vlastnictví města Benešova nad
Ploučnicí p.p.č. 95/2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. (4)
- záměr pronájmu pozemku p.p.č. 510
část o výměře 25 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (ostatní plocha). (4)
- záměr pronájmu části p.p.č. 1230/4 část
o výměře 26,46 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. (4)
- záměr pronájmu části p. p. č. 1230/4 o
výměře 8 m2.(4)
- vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka
sousedního pozemku a to p.p.č. 255/16 v
k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro stavebníka
H.Š., Benešov nad Ploučnicí k nástavbě
stávající verandy u RD , stojící na st.p.č. 697
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
- rozpočtové opatření č. 2. (4)
- Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města za ok 2014 s auditorkou Ing.
Jitkou Licinbergovou, č. dekretu 1620, IČO
40200281, DIČ CZ605511898.(4)
- smlouvu o poskytování služeb na zajištění funkční způsobilosti měrných bodů lokálního výstražného systému budovaného
z projektu Operační program Životní prostředí oblast podpory 1.3.1 Omezování rizika
povodní s Ing. Tomášem Kocmanem, IČO:
60360844.(4)
- změnu projektu Protipovodňová opatření města Benešov nad Ploučnicí, která se
týká úpravy položkového rozpočtu (soupisu
prací) v položkách 4.9 a 4.12 k digitálnímu
povodňovému plánu, dodavatel prací:
ENVIPARTNER, s.r.o., IČO: 283 58 589.“(4)
- výjimku z počtu dětí v přípravné třídě ZŠ
a MŠ Benešov nad Ploučnicí pro školní rok
2013/2014 o jedno dítě, celkový počet dětí
v přípravné třídě bude 16.(4)
RaM po projednání rozhodla:
- o vítězi výběrového řízení na stavební
akci „Povrch víceúčelového sportovního
hřiště“ u ZŠ Opletalova, Benešov nad
Ploučnicí, kterým je Calypso group s.r.o.,
Brožíkova 550, Pardubice, IČ: 28831365 za
cenu 483 714,44 Kč včetně DPH. (4)
- o vítězi výběrového řízení na akci:
„Výměna krytiny věže, věže a části střechy
na budově č.p. 1, náměstí Míru, Benešov
nad Ploučnicí“, kterým je firma Bohuslav
Čepila - SKIP, Pivovarská 190/34, Děčín 4 s
nabídkovou cenou ve výši 688 488,-- Kč bez
DPH. (5)
Pokračování na str. 4...

STRANA 4
RADA MĚSTA

Špatným parkováním porušují řidiči vyhlášku. Pozor na to!

RaM po projednání doporučuje ZaM:
- schválit prodej pozemku p.p.č. 453/7
o výměře 89 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ostatní plocha) za cenu 13 794,-- Kč.
- schválit uzavření smlouvy o převodu nemovitosti mezi městem Benešovem nad
Ploučnicí a manželi Karlem a Martou Barborovými, bytem Benešov nad Ploučnicí, Nádražní 544 na prodej pozemku p.p.č. 453/7
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
RaM po projednání bere na vědomí:
- návrh na záměr prodeje pozemku p.p.č.
51/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (zahrada).
- informaci o uzavření Mateřské školy
v Benešově nad Ploučnicí v období letních
prázdnin.
- informaci o vyhlášení volna pro žáky
Základní školy v Benešově nad Ploučnicí
v pátek 9. května 2014 z organizačních
důvodů.
- informaci o přerušení provozu školní
družiny v období velikonočních prázdnin.
- informaci o stavu projektu Ovesenský
potok, č. h. p. 1-14-03-1000, ř. km 0,0 0,12.
- informaci o VŘ na pronájem občerstvení na koupališti.
RaM po projednání ukládá:
- odboru SM projednat možný záměr
prodeje p.p.č. 51/2, k.ú. Benešov n.Pl. s
NPÚ a vedením státního zámku Benešov
n.Pl.
- odb. VŽP předložit do příštího jednání
RaM návrh smlouvy o dílo na stavební akci
„Povrch víceúčelového sportovního hřiště“
u ZŠ Opletalova, Benešov nad Ploučnicí.

PRÁCE VE MĚSTĚ

Ulice Sokolský vrch se v uplynulém měsíci dočkala nového povrchu komunikace.
Vyfrézovaný starý asfalt nepřišel v niveč.
Radnice jej použila na zkvalitnění povrchů
v jiných částech města - např. na parkovišti
v Bezručově ulici a také na cestě k zahrádkám pod firmou Bottari. Tímto krokem se
podařilo ušetřit městské kase několik desítek tisíc korun.
Foto: Miroslav Vrabec - odbor VŽP

Foto: K. Městková

Neznalost vyhlášky některých řidičů
přiměla město, aby začalo řešit parkování
na několika místech obce.
Prvním místem, kde automobilisté
špatně parkují, je komunikace na výjezdu
ze Sídliště za Benešovskou teplárenskou
společností. Řidiči zde svým parkováním
podél komunikace porušují dopravní
předpisy - nedodržují minimální průjezdnou šířku komunikace. Radnice jim neznalost vyhlášky připomene dopravní
značkou „zákaz stání“, kterou do dané
lokality instaluje v nejbližší době. Upozorňování na špatné parkování v těchto
místech provádějí již několik týdnů i příslušníci městské policie.

Dalším místem, kde špatně parkovali
především řidiči kamionů, je komunikace
před supermarketem Tesco. Radnice
na tomto místě nyní nainstalovala dopravní značku, která motoristům ukládá
zákaz zastavení.
V brzké době dojede dle odboru výstavby a životního prostředí také ke zjednosměrnění provozu u benešovského
koupaliště. Cesta bude průjezdná pouze
ze směru od společnosti Bronswerk
a k úpravám dojde ještě před zahájením
provozu koupaliště.
(ah)

Ulice Nádražní se mění před očima. Chodník, stromy, lampy...

V ulici Nádražní se již začíná rýsovat nový chodník, současně jsou zde osazeny nové lampy
veřejného osvětlení, nová lipová alej a městský mobiliář. Na osazování nových stromů
osobně dohlížel místostarosta města Karel Vrbický, který provedl i základní zastřižení
větviček stromů před výsadbou.
Foto: Miroslav Vrabec - odbor VŽP
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SDH Benešov n. Pl.: Měsíc duben očima naší jednotky Benefiční koncert pomohl
Během měsíce dubna vyjela naše jedhandicapovaným dětem
notka ke čtyřem mimořádným událostem.
16. 4. do ulice Wolkerova v Benešově
nad Ploučnicí s technikou CAS25 1+3
a OAVW 1+3 na asistenci při pálení starého
chrastí neboť se jednalo o pálení poblíž lesního porostu.
O den později, 17. 4., operovala jednotka v obci Nová Oleška. Zde zasahovala
u požáru lesa s technikou CAS25 1+3 a
CAS32 1+1 společně s HZS Děčín, Česká Kamenice a JSDH Markvartice a Horní Habartice. Jednotka prováděla na místě hasební
práce a kyvadlovou dopravu vody. A zřídila
čerpací stanoviště pro doplňování CAS.
Do třetice vyjela jednotka 21. 4. do obce
Soutěsky s technikou CAS25 1+7 společně
s HZS Děčín k odstranění nebezpečných
stromů nad cyklostezkou. Jednotka HZS Děčín pomocí výškové techniky odstranila koruny ohrožujících stromů a naše jednotka
odklidila popadané větve a pokácela zbytek
nakloněných stromů.
A naposledy zasahovala jednotka 30. 4.
v ul. B. Němcové v Benešově nad Ploučnicí s
technikou OAVW 1+3 u odchytu nebezpečného plaza. Po příjezdu na místo události
bylo nahlášeno majitelem, že se mu podařilo odchytit hada svépomocí, proto se jednotka vrátila zpět na základnu.
Dále se členové jednotky společně
s členy naší družební organizace Heidenau
účastnili dne 12. - 13. 4. školení zdravovědy
hrazeného z fondu EU. Tento projekt bude
dále pokračovat během měsíce května opět

na naší základně a dále koncem měsíce
května v Německu. Chtěli bychom poděkovat naší paní starostce za podporu při vytváření tohoto projektu.
Co se týká údržby techniky a našeho zázemí, tak členové jednotky opět nezaháleli
a odpracovali několik hodin při přezouvání
CAS 32, opravě agregátů a úklidu v garážích.
František Buchta
Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Benešov nad
Ploučnicí děkuje všem sponzorům, kteří se
podíleli na zabezpečení našeho tradičního
plesu.
Starosta SDH Pilecký Pavel

Městem projedou veteráni. Už příští měsíc - 6. června
Naším městem projede už příští měsíc
na několik desítek historických vozidel.
Benešov nad Ploučnicí se stane zastávkou
na třídenní cestě závodu Oldtimer Bohemia
Rally 2014. Přibližně 450 km dlouhá trať je
rozdělena do 3 dnů od čtvrtka 5. června
do soboty 7. června. První den posádky své
vozy provedou večerními ulicemi Mladé
Boleslavi a nejbližším okolím. V pátek dopoledne vyrazí z Mladé Boleslavi na vrch Tábor
u Lomnice nad Popelkou a odpoledne
se do pořadatelského města vrátí. Sobotní
putování je naplánované do Benešova
nad Ploučnicí, kde si závodníci a motory vozidel odpočinou na náměstí Míru. Ten samý

den se rally vrátí do Mladé Boleslavi a vyvrcholí večerním slavnostním vyhlášením
výsledků s předáním cen.
Diváci se mohou těšit na více než sedm
desítek historických vozidel i motorek. Mezi
přihlášenými vozidly dominují vozy z produkce mladoboleslavské automobilky Laurin & Klement a Škoda. Nejstarším vozem
v seznamu přihlášených je Ford T Canada
z roku 1915, které bude řídit pravidelný
účastník pan Jiří Pešán. Tento vůz má pod
kapotou čtyřválcový motor o objemu 2,9 l
a výkonu 15 kW a dokáže jet rychlostí až 72
km/hod. Dále je přihlášen další pravidelný
účastník pan Karel Petschke s vozem Aero
662 (1930) a vůz Praga Alfa Kellner Kabrio
(1930), které patří panu Václavu Průchovi.
Na start se také postaví 5 zástupců jednostopých vozidel. Například krásný motocykl BSA 770 z roku 1928 přiveze do Mladé
Boleslavi paní Libuše Šulcová.
V Benešově nad Ploučnicí počítejte
v den konání akce s omezením dopravy
na náměstí Míru.
Více na http://www.obrmb.eu/.
(ah)

Děti pomáhají dětem! Tak přesně toto
motto se stalo ústředním tématem benefiční akce, kterou pro obyvatele Benešova
nad Ploučnicí (a nejen je) uspořádal Pěvecký sbor Klubíčko společně s benešovskými mažoretkami. V pátek 4. dubna se díky
této akci podařilo naplnit městské kino
k prasknutí. Sešly se zde více než dvě stovky
lidí s dobrým srdcem, kteří se společně
s dětmi rozhodli udělat radost dětem s handicapem. Pomoci se dalo hned několika
způsoby. „Kdo zvolil možnost dobrovolného
vstupného nebo nákup výrobků dětí z keramického kroužku, ten podpořil neziskovou organizaci „Čertíci na kolech“, a tak i Noemi, kterou všichni znají z pěveckého sboru
Klubíčko, a jejího kamaráda Jarouška. Kdo
trpělivě sbíral plastová víčka a přinesl je
v den konání akce do kina, ten pak udělal
velkou radost Jeníčkovi. Mezi příchozími se
podařilo vybrat neuvěřitelných 11 tisíc korun a nasbírat 55 kilogramů víček,“ uvedla
kulturní referentka Pavla Klomfarová. Symbolické šeky předala maminkám handicapovaných dětí starostka města Dagmar Tesarčíková.
Návštěvníky benefiční akce čekalo moc
hezké odpoledne. Svůj um ukázaly nejen
děti z Klubíčka, ale představily se i mažoretky a děti z nového pěveckého sboru při
benešovské mateřské škole Kočičáci. Program vhodně doplnily i děti ze ZUŠ Česká
Kamenice, které pod vedením uč. Martiny
Kohlové zahrály na flétnu. „Všem moc děkuji za krásné odpoledne a velký dík posílám
především k učitelkám Zdeně Černé a Jiřině
Růžičkové, které celou akci připravily,“ doplnila Klomfarová.
(ah)

STRANA 6
BS-AKTIV

V sobotu 26. 4. 2014 uspořádal náš BSAktiv v klubovně na Sokolském vrchu
Velikonoční posezení. Během akce proběhla soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko,
nejdelší pomlázku a nej velikonočního
beránka. Díky Rudovi Čechovi za krásné
pomlázky a absolutního vítěze toho večera
v pomlázkách. Výborného velikonočního
beránka přinesla Maruška Lahodná a získala
1. cenu v kategorii velikonočních beránků.
V kategorii velikonoční vajíčka vyhrála
Blanka Šturmová.
Během večera si mohly přítomné dámy
vyzkoušet chůzi v botách na podpatku
vyšším, než 15 cm. Zjistily ale, že na nákup
by se v nich chodit nedalo.
Skupina 3D přijala nového zpěváka,
a tak nám bude zase veseleji při akcích,
které občas zpestří hudba na harmoniku,
kytaru a pod.
Věříme, že se akce všem přítomným
líbila a sejdeme se zase při další akci v měsíci
červnu na Slunovratu.
Za BS-Aktiv Lída Šumová

Do kostela Narození Panny Marie zavítá akce Noc kostelů
V pátek 23. května se pro veřejnost
otevře mnoho sakrálních památek různých
křesťanských církví po celé České republice
o tak zvané Noci kostelů. Mottem letošního
ročníku je citát z první knihy bible, knihy
Genesis (neboli První kniha Mojžíšova), ze
zprávy o stvoření světa: „Nechť jsou světla
na nebeské klenbě, aby oddělovala den
a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“
(Srov.Gn.1,14).
První akce „Noc kostelů“ tehdy ještě
pod názvem „Dlouhá noc kostelů“, proběhla
v roce 2004 ve Vídni. Velmi rychle se rozšířila nejen po Rakousku, začaly ji organizovat různé církve v dalších evropských zemích. V České republice byl první ročník
v roce 2009.
Cílem Noci kostelů je představit nejširší
veřejnosti srozumitelnou formou křesťanství. Noc kostelů je pozvánkou pro všechny
lidi dobré vůle ke společnému setkání
a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, kterými
nás obdarovala víra, dovednost a um těch,
kdo je často před mnoha staletími vybudovali, i těch, kdo je v průběhu věků udržovali,
zdobili, obnovovali a nezřídka jim i doslova
dávali povstat z popela.

V naší litoměřické diecézi je letos do
projektu Noci kostelů přihlášeno kolem 170
církevních objektů, mezi nimi i náš kostel
Narození Panny Marie.
V pátek 23. května bude v 17,30 obvyklá
bohoslužba. V 18,30 bude koncertovat benešovský dětský sbor vedený paní uč.
Černou. Dále bude možnost komentované
prohlídky kostela z pohledu historického
i z pohledu liturgického.
Otevřena bude rovněž přilehlá kaple
Bolestné Panny Marie.
Prosím o pochopení, že s technických
a bezpečnostních důvodů nelze umožnit
přístup do věže kostela, ocenit krásný zvon
z 15. st. a pokochat se na naše město pohledem z ptačí perspektivy.
Současně bych chtěl dopředu informovat o podobné akci, která se ale bude týkat
jenom varhan v našem kostele. V rámci
městských slavností slunovratu plánujeme
na sobotu 21. června ve 14 hod komentovanou prohlídku varhan spojenou s benefičním varhanním koncertem.
Přeji všem hodně úspěchů a těším se
na setkání s vámi.
Vojtěch Suchý
farář

ZAJÍMAVOST: Liška hledala útočiště na zámku

Projekt Svazu měst a obcí ČR
k meziobecní spolupráci
V rámci celé České republiky běží
projekt Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) pod
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, od kterého se očekává významná pomoc jednotlivým obcím v oblasti meziobecní spolupráce. Jedná se o systémovou podporu této
spolupráce. Mezi povinná témata projektu
patří školství, sociální záležitosti a odpadové hospodářství. Mimo uvedená témata bude ještě jedno určeno v rámci aglomerace
a budou jedno nebo dvě volitelná témata,
která si zvolí představitelé obcí na svém
1. oficiálním setkání. V rámci oblasti obce
s rozšířenou působností (ORP) Děčín toto
setkání proběhne dne 20.6.2014.
V současné době čtyřčlenný realizační
tým pro ORP Děčín zpracovává analýzy
povinných témat i výsledky dvou
dotazníkových šetření, připomínek a
podnětů ze strany starostů nebo jimi
určených zástupců obcí a připravuje vše
potřebné pro první oficiální setkání.
Pokračování na str. 7...

Za svůj nový domov pojala liška obecná
toalety Státního zámku Benešov nad
Ploučnicí. „Jednalo se o zcela mimořádnou
situaci, kterou na zámku nepamatuji.
Netušíme, kde se v centru města vzala liška
a proč zavítala zrovna k nám na zámek,“ řekl
kastelán benešovského zámku Zdeněk
Henig.
O zcela vyplašené zvíře se museli po-

starat zaměstnanci děčínského Útulku pro
opuštěná a toulaví zvířata. „Liška nejeví
známky nemoci a je plně životaschopná,
vypustíme ji proto zpátky do přírody,“ uvedl
Jaroslav Kácha, zaměstnanec děčínského
útulku. Podle Káchy se jednalo o staršího
lišáka.
Michaela Hlinková
Státní zámek Benešov nad Ploučnicí
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Zastupitel Ota Dračka: Odhoďme černé brýle
V dubnovém čísle Benešovských novin je
článek, který v některých částech zastírá
skutečnost. Autor článku se může klidně
zlobit, ale pokud čtu hanu na naše město,
nemohu to jen tak ponechat bez povšimnutí,
pokud ta hana je neoprávněná. Občané mají
právo znát skutečnost. O co konkrétně jde?
Nejprve se zmíním o uvedeném využívání dotačních titulů. Ono je to trochu
jinak, než kolega zastupitel uvádí. Ten, kdo
vyhlašuje nějakou dotační pobídku, tak si
vždy stanovuje kritéria, čímž jsou nastavovány mantinely, které mnohdy silně
omezují možnost využití pobídky. Dost
častým kritériem je například velikost obce
co do počtu obyvatel. Většina pobídek
stanovuje hranice buď pod dva tisíce
obyvatel, nebo nad pět tisíc obyvatel. A teď
konkrétně k uvedeným obcím z článku.
Benešov nad Ploučnicí má k 1.1.2014 ve
statistice 3.787 obyvatel. Česká Kamenice
5.290, Krásná Lípa 3.591, Hrádek nad Nisou
7.577, Semily 8.511, Malé Žernoseky 702,
Doksy 5.126 a Chrastava 6.119. Takže ze
všech uvedených, spolu s Benešovem nad
Ploučnicí je Krásná Lípa mezi dvěma a pěti
tisíci obyvatel. Krásná Lípa má ale jiný statut
díky své poloze a faktu, že je sídlem Správy
národního parku České Švýcarsko. Uváděné
žluté lístečky tedy ve skutečnosti ukazují, že
se danými projekty někdo zabýval a zabývá.
Nemohu souhlasit s tím, že by byl strategický plán rozvoje mikroregionu nulovou
zastaralou strategií. Tyto záležitosti se plánují na pět, šest, obvykle ale na deset a více
let. Už opakovaně od ledna 2014, tedy i před
napsáním článku kolegou zastupitelem, jsem
podával informace, že se v současné době
zpracovávají nové rozvojové dokumenty obcí
a to nejčastěji do roku 2020. Tam, kde již byly
dříve, což se týká i našeho mikroregionu, se
navazuje na ty končící. Navíc Ministersto pro
místní rozvoj dokončilo projekt, který v elektronické podobě pomůže všem obcím s tvorbou rozvojových dokumentů. Jeho spouštění
do praxe začalo v dubnu 2014. K tomu mohu
jen dodat, že v současné době běží od Svazu
města a obcí ČR projekt meziobecní spolupráce, o kterém jsem čtenáře Benešovských
novin, ale i benešovské zastupitelstvo opakovaně informoval. Mimochodem, naše
město se oficiálně do projektu meziobecní
spolupráce v loňském roce přihlásilo. Tento
projekt nebude sloužit pouze meziobecní
spolupráci, ale bude využitelný i pro tvorbu
rozvojových dokumentů jednotlivých obcí,
ale i pro rozvojové dokumenty větších celků,
jako je tzv. ORP (obec s rozšířenou působností, v našem případě se jedná o Děčín a Benešov n/Pl se nalézá v tomto ORP) a logicky
i větších celků. Není tedy v dubnu 2014
pravdou, že se nic neděje. Co se týká té zastaralosti. V říjnu 1977 jsem na jednání

tehdejších poslanců - dnes zastupitelů na
velkém sále na Táborském vrchu navrhl, aby
se vybudovala mezi Benešovem n/Pl a Děčínem cyklostezka v kombinaci s naučnou stezkou. Letos, tedy po 37 rocích byla zkolaudována a v některých místech vede jinudy, než
jsem navrhoval. Jedná se o zastaralou záležitost? Je jen vidět, že ne všechno jde tak
rychle, jak bychom si přáli. U rampa. K tomu
se stačí jen zeptat, zda je o ní zájem i dnes,
tedy po deseti rocích od zařazení do rozvojového dokumentu mikroregionu. A tak by se
dalo pokračovat. V první řadě co do realizace
jakýchkoli projektů je to o penězích.
Pokud kolega dne 14. 3. 2014 navštívil
tradiční veletrh cestovního ruchu v Hradci
Králové, pak nemá pravdu, že by tam nikdo
z našeho města nebyl. Byl tam minimálně
jeden benešovský zastupitel, který je předsedou výboru pro rozvoj. Obdobných akcí se
koná v naší republice i v blízkém okolí za hranicemi celá řada. Pokud někdo nepracuje
výslovně v oblasti cestovního ruchu, nemůže
se už z důvodu své pracovní náplně účastnit
všeho, co se pořádá. Toto vztahuji na město
Benešov nad Ploučnicí, které odbor nebo
oddělení cestovního ruchu nemá. Stejně tak
v Benešově n/Pl nesídlí žádná cestovní
kancelář nebo agentura.
Vybudování singltrekových tratí v lesích,
zejména z Kohoutu není záležitostí Benešova
n/Pl., protože není vlastníkem dotčených
pozemků, tyto neleží v katastru města a navíc
se jedná o území v CHKO. Certifikace „Cyklisté vítáni“ není zadarmo a platí jen po dobu,
kdy jsou zaplaceny určené příspěvky. Získání
této značky je podmíněno stanovenými
kritérii kvality služeb a zaplacení příspěvku
negarantuje, že bude uvedená značka konkrétnímu místu přiznána. Ale jedná se o tom
zhruba od konce ledna 2014. K lobování
za protažení cyklostezky naším městem. Lobovalo se a hodně, dokonce i v rámci kontrolních dnů výstavby. Ale jsme opět u nastavených kritérií pro projekty, která toto v rámci
konkrétního projektu cyklostezky č. 15
„Ploučnice“ neumožňovala. Proto je tato záležitost předmětem již probíhajících dalších
jednání a projektů.
Nemyslím si, že současné zastupitelstvo
toho do podzimních voleb už mnoho nezmůže. Každý zastupitel by měl podle mého
mínění dát městu maximum až do posledního dne svého mandátu. V Benešově n/Pl
žiji od roku 1974. Za tu dobu jsem nalezl
mnohé krásné z tohoto města a jeho okolí, co
je důvodem, proč zde žít. Nechci chodit
s nasazenými černými brýlemi. Přeji hezké
dny všem a zejména těm, kteří v našem
městě žijí a dokáží vnímat i jeho krásy.
Ota Dračka
zastupitel

INTERNETOVÉ STRÁNKY MĚSTA: WWW.BENESOVNPL.CZ

Projekt Svazu měst a obcí ČR
k meziobecní spolupráci
Pokračování ze str. 6...
Předběžně se ukazuje, že vhodným
tématem pro aglomerace může být téma
doprava, tedy dopravní infrastruktura spolu
s dopravní obslužností. Výsledky dotazníkových šetření ukazují v záležitosti volby další
oblasti silně převažující zájem obcí o řešení
rozvoje cestovního ruchu, pro které se vyslovilo téměř 70 % obcí z ORP Děčín.
Podpora meziobecní spolupráce nebude jediným výsledkem projektu. Získaná data budou jednotlivé obce mít možnost
využít například pro zpracovávání rozvojových dokumentů. To ocení hlavně obce,
které nemají potřebné kapacity pro vlastní
zpracování a tak by byly odkázány pouze na
zpracování dodavatelským způsobem s nemalou finanční zátěží v rozpočtu obce. Výsledky projektu budou použitelné i pro dobrovolné svazky obcí.
Zapojení obcí do projektu meziobecní
spolupráce je zcela dobrovolné. Přidat se
mohou i obce, které nejsou členy SMO ČR.
Z třiceti čtyř obcí z ORP Děčín bylo ze strany
jedenácti obcí zapojení do projektu odsouhlaseno zastupitelstvy, v dalších dvaceti obcích byl jejich představiteli (starosty nebo
místostarosty) vysloven zájem se zapojit
a pouze v třech případech bylo vysloveno ne
spolupráci, ale s tím, že se tato záležitost
ještě zváží. I přes vyslovená ne, v sběru dat
je v praxi spolupráce prováděna. Takže pro
potřebu provedení potřebných analýz celé
oblasti je zapojení obcí v ORP Děčín do projektu stoprocentní.
Připomínky a náměty, jsou pro realizační tým projektu velmi cennými údaji, zejména do další části projektu, kdy se budou
zpracovávat náměty na meziobecní spolupráci. Jsou cennými informacemi i pro představitele obcí, kteří je mohou využít pro
vytváření rozvojových dokumentů obcí, například s využitím jiného ukončeného projektu ministerstva pro místní rozvoj (MMR),
kterým je elektronické metodická podpora
tvorby rozvojových dokumentů obcí, s přístupem na webu MMR www.obcepro.cz. Je
tedy i na jednotlivých občanech, aby přenesli své náměty na představitele obcí, například na jednáních zastupitelstev.
Informace k projektu meziobecní spolupráce (MOS) a průběhu jeho realizace
jsou dostupné na webu www.obcesobe.cz.
Ota Dračka
koordinátor MOS za ORP Děčín

STRANA 8
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí se
uskuteční v úterý 27. května 2014 od 9.30
do 15.30 hodin v budově MŠ, Cihelní 602.
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání probíhá na základě žádosti zákonných
zástupců. K podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se dostaví rodiče nebo
zákonní zástupci dětí, kteří budou při zápisu
informováni o podmínkách přijetí dětí
do mateřské školy a obdrží příslušné dokumenty k přijetí. S sebou je nutné přinést občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Miroslava Šmídová
statutární zástupce ředitelky školy

POZVÁNKA
V sobotu dne 10. května 2014 se budou
konat v sportovním středisku v Děčíně 2,
Riegrova 22 v rámci Děčínské kotvy závody
talentované mládeže ve sportovní gymnastice "O pohár Věry Čáslavské". Zahájení
bude v 10:00 hodin nejmenšími závodnicemi, hlavní soutěž bude od 14:00 hodin.
Předpokládané vyhlašování výsledků bude
kolem 16:00 hodiny. Jedná se již o třetí
ročník soutěže.
Po předání pohárů bude následovat
beseda s Věrou Čáslavskou a jejími hosty +
autogramiáda. Věra Čáslavská je stále nejúspěšnější sportovkyní, je sedminásobnou
olympijskou vítězkou, čtyřnásobnou mistryní světa, jedenáctinásobnou mistryní Evropy, nejlepší sportovkyní světa z roku 1968
a čtyřnásobnou sportovkyní roku Československa. Prozradím, že mezi hosty bude i Simona Chytrová, která se sportovní gymnastice pod vedením Věry Čáslavské věnovala
a v Děčíně vyhrála kladinu. Ostatní hosté
budou překvapením pro každého, kdo se
přijde na soutěž podívat.
Srdečně Vás zvu.
Ota Dračka - ředitel soutěže

UPOZORNĚNÍ
Tento měsíc nám do redakce Benešovských novin přišel text, pod kterým se jeho
autor odmítl podepsat. Protože byl text
urážlivého charakteru, rozhodli jsme se jej
nezveřejnit.
Rádi bychom v této souvislosti upozornili všechny dopisovatele, že zveřejňování
anonymů naše noviny nepodporují.
Jméno autora by měla znát alespoň
redakce novin. Autor textu by měl redakci
sdělit nejen své jméno, ale uvést na sebe
také telefonický kontakt, který bude možné
ověřit. Otištění článku bez podpisu autora
ale i v takovém případě podléhá schválení
redakční rady Benešovských novin.
Děkujeme za pochopení.
(ah)

Zastupitel Filip Ušák: O černých brýlích a klapkách na očích…
Chci být optimistou, přesto se bojím, že
ať napíši cokoliv, že kolega Ota na to napíše
reakci, protože proč se nevymezit a proč se
nezavděčit. Oto, nezlob se, ale cyklostezku
jsi nevybudoval. Neudělal jsi projekt, neprosadil jsi dotaci, ani jsi neměl vliv na konečné trasování této stezky. Byť se tak
mnohdy tváříš, tak to tak opravdu není. Cyklostezka je krajská investice plně koordinovaná Ústeckým krajem. Chválím tvojí iniciativu zbudování studánek na Ostrém,
na druhou stranu ani ty příčné prahy, jejíchž
přejetí je na kole o ústa ani značení na silnici
u Soutěsky, což jsou věci, kterými se chlubíš,
že jsou na tvůj popud, nejsou žádná výhra.
O omezení rychlosti na Soutěsce si dokonce
myslím, že je extrémně nebezpečné /jedná
se o jediné bezpečné místo pro předjíždění/. Sice o cyklostezce téměř 40 let hovoříš, ale mnoho jsi pro ní neudělal.
Ba naopak, aktivně jsi brojil proti vstupu
do Destinačního fondu Českého Švýcarska,
díky kterému máme např. vybavení našeho
"íčka". V tomto kontextu doporučuji prostudování mapy koncepce krajských Destinačních agentur a „turistického dělení“ Ústeckého kraje, kde je jasně vidět rozdělení
působnosti krajských Destinačních agentur.
Na rozdíl od geomorfologie je zde hranicí
řekla Ploučnice - tedy bydlíš na Sokoláku v Českém Středohoří, já bydlím na pravém
břehu, tedy v Českém Švýcarsku. Alespoň
podle Ústeckého kraje a můžeš s tím nesouhlasit, můžeš dokonce i protestovat, ale
je to tak. A v situaci, kdy je "švýcarská opeeska“ tou nejzaběhlejší, zatímco ty ostatní
se teprve rozjíždějí, tak považuji onu nabídku být součástí "Mercedesu", za vhodnou a výborně využitelnou právě v kontextu
například vybudování moderního kempu
na koupališti s onou certifikací „Cyklisté vítáni“, který bude fungovat jako výborné
východisko pro výlety do Švýcarska i Středohoří. Propojme to s nově budovaným
krajským dopravním systémem, nechme
u nádraží vybudovat Terminál pro dopravní
obslužnost, od kterého by mohly vyjíždět
cyklobusy, spolupracujme s libereckou stra-

nou údolí Ploučnice (mimochodem víte, že
od letoška bude vodácky Ploučka turisticky
splavná až do Stružnice - a při troše snahy
může být po dobudování jezu v Šachově až
do Františkova?). Těch možností, jak turistice zde pomoci je celá kopa. Jen je potřeba
tomu dát systém, trochu spolupracovat
s vnějším světem a vyčlenit na to pár korun.
Kdo z nás tedy vidí svět černými brýlemi?
Veřejně jsi mnohokrát šířil tezi, že
za povrch cyklostezky může Radek Lekner,
tehdejší místostarosta, přestože je nad
slunce jasné, že tím viníkem bylo vyjádření
CHKO. A ač mám s Radkem dnes řadu odlišných postojů, tak například i rekultivace historické stezky podél vody do Františkova je
"jeho dítě". A takto bych mohl pokračovat
dále. Stojím si za svými slovy s projekty
i jejich připraveností, což nám bylo řečeno
i na Výboru pro rozvoj v září představiteli
krajské samosprávy a ty jsi v té místnosti také seděl.
Chci prosperující město, ze kterého se
lidé nebudou odstěhovávat, kde si lidé budou moci dát v nezakouřeném prostředí
kávu, kde bude kde a bezpečně zaparkovat,
kde si budou mít děti kde hrát. Kde nebude
střed města hyzdit nefungující torzo fabriky.
Zcela jistě to chceme oba, nicméně možná
se lišíme v přístupu. Myslím si, že by to město mělo být aktivní i ve věcích, které
úzkoprse nespadají do jeho kompetencí. Že
by mělo komunikovat s podnikateli a živnostníky a hledat jejich systémové zapojení.
Že by mělo vypracovat strategii rozvoje
a pak podle ní postupovat. Ono to je i o tom
jednání s těmi Lesy, s tím krajem, s těmi
lidmi, kteří "to umí s dotacemi". To je to gros
těchto dvou - tří mých článků v posledních
číslech. Souhlasím, že je třeba pracovat do
posledního dne našich mandátů, oba patříme k těm aktivnějším zastupitelům, ale
moc prosím, už si tady nepišme. Žádal jsem
tě o to soukromě, tak snad to tady takto
bude úspěšnější. Omlouvám se a přeji úspěšný čas májový.
Filip Ušák
zastupitel města

Jarmark ve školce byl příjemně stráveným odpolednem
Dne 10.4. se v prostorách Mateřské
školky uskutečnil Velikonoční jarmark a jarní dílničky. Příjemnou atmosféru rodičům
navodily děti, které předvedly v krátkém
programu pestrý kaleidoskop všeho, co se
v MŠ naučily. Nadšení dětí ukázat se před
publikem a radost rodičů z hereckých a pěveckých výkonů svých dětí bylo oboustranné.
Na programu také byla výroba jarní dekorace nebo si mohli rodiče za drobný příspěvek nějaký dětský výrobek odnést domů.
Věříme, že tak jako pro nás, tak i pro děti
a jejich rodiče bylo toto setkání příjemně

stráveným dubnovým odpolednem. Tímto
bychom také chtěly poděkovat za podporu a
ochotu při spolupráci s Mateřskou školou.
Kolektiv učitelek MŠ

STRANA 9

MŠ: Čarodějnic se nebojíme
Poslední dubnový večer je od nepaměti
spojen s pálením ohňů. Ctíme tradice, a proto nechceme děti o tuto zábavu ochudit.
29. dubna jsme se v dopoledních hodinách postupně sešly u dvou ohňů, kde si
každý jednotlivec vychutnal kouzlo lidové
tradice všemi smysly. Akce byla zahájena
opékáním buřtů a pokračovala oslavou
svátku čarodějnic.
Ve velkém kruhu kolem ohňů jsme si
zazpívali a poté postupně symbolicky pálily
vlastnoručně vyrobené čarodějnice. Tuto
zahradní slavnost jsme zakončili dle starého
zvyku upálením velké čarodějnice - jako
symbolu konce zimy a příchodu jara.
Zima byla spojována s představou zlých
mocností a duchů. Proti zlu se bojovalo
za pomoci plamene a tak se před vyháněním stád na pastvu pálily ohně. Oheň
i dým byl považován za očišťující a chránící
zdraví.
Tradicím zůstáváme věrni, všechny nezbytné rituály jsme vykonali a tak věříme,
že zlo je zažehnáno a zlí duchové se naší
mateřské škole vyhnou velkým obloukem.
kolektiv MŠ

Letem světem z dubnového dění ve škole
Měsíc duben byl především měsícem
čtvrtletního hodnocení výsledků prospěchu
a chování žáků. Na individuálních třídních
schůzkách v úterý 15. dubna 2014 byli
rodiče seznámeni s jejich průběžným hodnocením za 3. čtvrtletí letošního školního
roku. Nejstarší žáci školy - vycházející deváťáci - mají za sebou první kolo přijímacího
řízení, a tak většina z nich už ví, na které
škole budou ve svém vzdělávání pokračovat.
Začátek měsíce patřil benefičnímu koncertu s názvem „Děti pomáhají dětem“,
v rámci kterého vystoupili malí zpěváčci
pěveckého sboru Klubíčko, benešovské
mažoretky, nový pěvecký sbor dětí z naší
mateřské školy Kočičáci a také děti ze ZUŠ
Česká Kamenice. Dobrovolné vstupné
a v předsálí kina prodávané výrobky dětí z
mateřské a základní školy a výrobky dětí
keramického kroužku byly věnovány na charitativní účely pro Čertíky na kolech - Jarouška a Noemi (která zpívá s dětmi z Klubíčka),
součástí akce byla také sbírka Víčka pro
Jeníčka. Všem účastníkům a organizátorům

čarodějnice v MŠ

UZAVŘENÍ MŠ O PRÁZDNINÁCH
Uzavření mateřské školy - léto 2014
Na základě ustanovení odst. 1 §3
vyhlášky č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání v platném znění, oznamuji uzavření Mateřské školy v Benešově
nad Ploučnicí v období letních prázdnin.
Provoz MŠ bude přerušen od pondělí
14. července 2014 do pátku 22. srpna 2014,
tedy na šest týdnů. Provoz MŠ bude opět
zahájen v pondělí 25. srpna 2014.
K přerušení provozu dojde z důvodu
plánovaných oprav a údržby budovy a zařízení a čerpání řádné dovolené pracovníků
MŠ.
Mgr. Miroslava Šmídová

této charitativní akce patří velký dík.
Duben byl také měsícem řady sportovních aktivit, do kterých se zapojili žáci naší
školy. Na začátku dubna, ve čtvrtek 3. dubna
2014, se uskutečnil ve Verneřicích tradiční
fotbalový turnaj Vladimíra Šmicera pro žáky
6. a 7. tříd. Chlapci zabojovali a stejně jako
starší žáci v turnaji zvítězili a vyhráli putovní
pohár. Ve stejný den se chlapci ze 4. a 5. tříd
zúčastnili turnaje ve florbalu Markvartická
střela. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev z okresu, malí reprezentanti v turnaji předvedli
velmi pěkný výkon a po zásluze získali krásné 3. místo. Starší žáci se také zúčastnili
v Děčíně okresního turnaje v malé kopané,
děti ze 4. a 5. tříd sehrály tradiční turnaj

Preventan Cup ve vybíjené, které pořádala
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně. Poslední
sportovní aktivitou bylo 25. dubna 2014
okrskové finále již 17. ročníku McDonald 's
cupu pro žáky 4. a 5. tříd, které jako již
tradičně proběhlo v Markvarticích. Naše
družstvo nepostoupilo v silné konkurenci
do květnového finále. Přesto, že v posledně
jmenovaných sportech jsme nezískali výraznější umístění, patří všem našim reprezentantům poděkování za předvedené
výkony. Naše škola je také spolu s dalšími téměř 550 školami přihlášena do Olympijského víceboje, v rámci kterého se soutěží
například v hodu kriketovým míčkem, v běhu, skoku do dálky či shybech. Důležitý není
výsledek, ale účast a snaha rozhýbat děti
v hodinách tělocviku i mimo ně. Olympijský
víceboj je nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého
životního stylu.
Na začátku dubna se děti a žáci z Bílé
školy a předškoláci z mateřské školy
zúčastnili divadelního představení Velikonoční pohádka. Pohádku do benešovského
kina dětem přijelo zahrát Divadýlko Mrak
z Havlíčkova Brodu. Pohádka byla zpestřena
množstvím loutek všech velikostí a doladěná tóny lidových písní i slovy velikonočních
říkaček. Na konci dubna se pro žáky 2.
stupně se uskutečnilo představení ve školní
tělocvičně věnované českým dějinám,
konkrétně životu Přemyslovců.
Ve čtvrtek 10. dubna 2014 zavítal v rámci environmentální výchovy do školy také
Tonda Obal, správně vzdělávací program
Tonda Obal na cestách, kterého se zúčastnili
všichni naši žáci. Akce se uskutečnila u příležitosti dubnového Dne Země. Mladší žáci
(do 2. ročníku) se seznámili s druhy odpadů,
jak a kam se má jednotlivý odpad třídit, a co
se z něj dále vyrábí. S pomocí lektora označili jednotlivé makety popelnic a třídili kartičky s obrázky odpadků. Shlédli video z třídící linky a prohlédli si vzorky recyklovaných
materiálů. Starší žáci (od 3. tříd po deváťáky) pracovali v multimediálních učebnách. Navázali na opakovací hodinu o třídění a ekologii, kterou s nimi interaktivní formou - prezentací Tondy Obala s pokyny
a pracovními listy - provedli jejich učitelé.
Od lektorů dostali pro skupiny nové pracovní listy s úkoly, které se týkaly třídění
odpadu a jeho recyklace. Interaktivní formou si tak zopakovali a doplnili informace
z nižších ročníků.
Duben věnovali učitelé se svými žáky
také dodržování lidových tradic a zvyků,
konkrétně Velikonocím. Všechny třídy se
zapojily do výroby velikonoční výzdoby,
kterou se podílely na velikonoční výzdobě
benešovského zámku.
Pokr. na str. 10...

STRANA 10

Poradna Prosapia: Pomoc obětem trestných činů Letem světem z dubnového
Poradna Prosapia provozovaná občanským sdružením Prosapia, o. s. sdružení pro
rodinu zahájila poradenství pro oběti trestných činů. Klientům jsou poskytovány právní informace týkající se trestního řízení,
zejména informace o jejich právech a možnostech náhrady škody. Obětem trestného
činu může být také poskytnuto zastoupení
zmocněncem a zajištěn doprovod na jednání s orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi. Pro poskytování právních
informací obětem trestných činů získala
Poradna Prosapia akreditaci Ministerstva
spravedlnosti ČR, kde je také pro tuto činnost registrována. Poradenství je bezplatné, poskytovat se může i anonymně.

Poradna Prosapia sídlí ve Fügnerově ul.
355/16. Stanovená provozní doba je v pondělí od 8 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin,
v úterý od 9 do 12 hodin (telefonické konzultace) a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.
Mimo tuto dobu je možné domluvit konzultaci individuálně na telefonním čísle 604
315 898, nebo elektronicky na e-mailové
adrese: j.muller@prosapia.cz.
Poskytnutí právních informací občanům města Benešova nad Ploučnicí a občanům okolních obcí lze po předchozí telefonické domluvě s klientem realizovat na MÚ
v Benešově n. Pl. v úterý v době od 12.00
do 14.30h. a ve čtvrtek od 9.00 do 12.00 h.

SPORT VE MĚSTĚ
Střelecký turnaj
První dubnovou sobotu uspořádal střelecký kroužek ZŠ turnaj ve střelbě ze vzduchové pušky. Přes propagaci turnaje v prostorách školy se zúčastnili pouze čtyři členové střeleckého kroužku. To však na nemělo vliv na snahu a chuť zvítězit všech zúčastněných. Turnaj proběhl v tělocvičně "bílé"
školy.
Soutěžilo se na dvě položky: střelba v leže a střelba v sedě s oporou. Pořadí ve střelbě v leže: 1. Matěj Scháněl, 2. Přemysl Inger,
3. Oskar Šimon a 4. Ondřej Fišer. Pořadí ve
střelbě v sedě s oporou: 1. Oskar Šimon, 2.
Přemysl Inger, 3. Matěj Scháněl a 4. Ondřej
Fišer. Celkové pořadí bylo velmi těsné a vítězem turnaje se stal Přemysl Inger (305
bodů), 2. Oskar Šimon (304 bodů), 3. Matěj
Scháněl (297 bodů) a 4. Ondřej Fišer (253
bodů). Všem k dosaženým výsledkům
gratulujeme.
Na sobotu 14.6. připravujeme další
turnaj. Pokud nám bude přát počasí, tak
proběhne na hřišti u školy. Každý, kdo má
chuť poměřit se s ostatními a je mu méně
než 15 let je vítán. Soutěží se s pístovými
vzduchovkami s mechanickými mířidly.
Jan Scháněl a Martin Tojmar

Velikonoční turnaj
V sobotu 19. dubna 2014 se v Sokolovně
uskutečnil tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev. Turnaje se zúčastnilo 18
hráčů / 12 mužů, 6 žen /, kteří byli rozlosováni
do 4 družstev. Turnaj proběhl v pohodě a na
závěr bylo provedeno vyhodnocení a vyhlášena " mrskačka " .
Umístění družstev:
1. Minařík Mirek, Čech Ruda, Bergmanová
Nikola, Ulmonová Kája, Řádek Jan
2. Vrbický Karel, Bicanová Jana, Vyhnálková
Blanka, Kofroň Pavel, Špička Milan
3. Vrbický Marek, Bartáčková Pavla, Frühauf
Fanda, Bican Rosťa
4. Pták Mirek, Štípek Jarda, Mansfeldová
Monika, Štecher Radek
Jménem zúčastněných a to jak hráčů, tak
i diváků, tímto děkuji všem, kdo přišel
a zvláště vedení města za dlouholetou podporu tohoto turnaje, který je pořádán již od
roku 1989.
Čech Ruda

dění na základní škole
Pokračování ze str. 9...
Mladší žáci z Bílé školy předvedli své
výrobky na Velikonočním jarmarku. V hodinách výtvarné výchovy a praktických
činností připravili různé výrobky. Některé
vyrobili doma nebo i ve škole s pomocí členů rodiny. Všechny potom prodávali u své
třídy. Své výrobky nabízely také děti z výtvarného, keramického kroužku a ze školní
družiny. Pro všechny účastníky jarmarku
bylo připraveno občerstvení, které zajistili
rodiče dětí. Kromě prodeje vlastních výrobků si děti mohly uplést pomlázku, vlastnoručně ozdobit velikonoční vajíčko nebo
perníček nebo si vyrobit vlastní velikonoční
ozdoby. Poděkování patří všem, kteří se
na velmi pěkné akci na Bílé škole podíleli.
Poslední dubnový den proběhlo na školním
hřišti ve spolupráci s rodinným centrem
čarodějnické dopoledne, dopoledne plné
zábavných soutěží, zakončené kouzelnickými zaklínadly a „upálením“ čarodějnice.
Výuku v lavicích doplňuji také různé vzdělávací akce a exkurze. Žáci z 6. B a obou 7. tříd
se zúčastnili vzdělávací akce v pražském
vědecko-zábavném centru Atlantis v Domě zážitků - instituci, která si klade za cíl
vzdělávat interaktivní a hravou formou.
Osmáci (8.A) navštívili IQ park v Liberci. Žáci
dvou 3. tříd se zúčastnili také vzdělávací
akce na děčínském zámku.
V průběhu celého dubna se děti a žáci
školy zúčastnili soutěže Školmánie - soutěže
ve sběru pohádkových kartiček s kódy.
V soutěži se podařilo sebrat a zaregistrovat
více než 13 tisíc kartiček, tím se naše škola
umístila na 17. místě (registrováno bylo
přes 3000 škol). Poděkování patří všem,
kteří škole pomáhali. Děkujeme.
Více informací o činnosti školy na:
www.zsbnpl.cz
Mgr. M. Šmídová

STRANA 11

Biker Myšík změnil disciplínu a novou sezónu zahájil v Itálii
Jedenadvacetiletý biker z Benešova nad
Ploučnicí Milan Myšík (KUR sport team),
změnil před novou sezónou hlavního sponzora, vrátil se zpátky do domácího týmu
KUR spor,t ale hlavně se kromě velmi atraktivního fourcrossu bude věnovat také enduru, ve kterém zahájil sezónu na evropském poháru v italském městě Punta Ala.
Fourcross & Enduro
Do letošní sezóny se benešovský biker
Milan Myšík rozhodl trochu změnit plány.
Krom svého fourcrossu, ve kterém v loňské
sezóně získal 5. místo na ME se bude letos
věnovat stále populárnějšímu Enduru,
které je naprosto odlišné oproti fourcrossu.
V enduru by se Myšík rád zúčastnil celé série
evropského poháru, která začala v Itálii, a na
našem území by rád objel celou českou
enduro sérii.
Návrat do KUR sport teamu na kolech GT
V zimě se Milan Myšík vrátil do domácího teamu KUR sport, který získal nového partnera a to značku kol GT, která patří
dlouhodobě ke světové špičce a oficiální
název týmu je GT KUR SPORT TEAM. Tým se
zaměří pouze na MTB disciplíny a do týmu
přišla nová tvář turnovský Martin Picek,
který bude patřit k adeptům na celkové
umístění do top 10 v ČP v kategorii elite.
Martina Picka doplní v DH týmu Ondřej Fiala
(elite), Kryštof Jetmar (expert) a Lukáš Huml
(expert). „GT má ty nejlepší závodníky jak ve
světovém DH, tak v enduru a jsme moc rádi,
že jsme dostali na sezónu tento skvělý
materiál" dodal Myšík, který sám dostal
kompletní materiál na závody jak 4x, tak EN.
1. závod Evroské enduro série v Itálii
O to, že to Myšík myslí s endurem na-

prosto vážně jsme se mohli přesvědčit o velikonočním víkendu, kdy se konal první závod v toskánské Punta Ala (Itálie). V sobotu
byl na programu trénink a večerní prolog.
Trať měřila 52km a na závodníky čekaly 4 RZ
s převýšením přes 1700m. Celkový čas
závodu se pohyboval kolem 5 hodin, z toho
RZ měřily těsně pod půl hodiny. V sobotním
prologu, který se enduru moc nepodobal
a byl hodně šlapavý a spíše než z kopce po
vrstevnici a místy do kopce. I přesto obsadil
Myšík slušné 25. místo, což ukázalo, kde by
se tak mohl zhruba pohybovat ve výsledkové listině. Poté v součtu čtyř RZ + prolog
se Milan Myšík na svém prvním velkém
enduro závodě umístil na 23. místě z celkového počtu 150 závodníků a za účasti evropské špičky. Příští závod EES se jede první
víkend v červenci ve Švýcarsku, takže přímo
od moře se bude pokračovat ve švýcarských
Alpách. 10. května čeká Myšíka první závod
světové série ve fourcrossu 4X PRO TOUR
v polském Szczáwno - Zdrój.

Milan Myšík ve třetí RZ na těžké "rock garden", na které bylo hodně nepříjemných pádů i proto, že byla až na konci té nejnáročnější RZ.
Foto: Milan Myšík st.

VZPOMÍNKA
Dne 10.5. uplynou
3 roky od chvíle,
kdy zemřela paní
Marie Havlíková
z Benešova nad
Ploučnicí.
Kdo jste jí znali,
vzpomeňte s námi.
Dcery a syn
s rodinami.

VAŠE TVORBA

Nedělní odpoledne.
Mgr. Ludmila Hodboďová

Nové knihy v benešovské městské knihovně. Více osobně v knihovně...
Pro ženy
Rychtecká, Karolína - Divoký leknín
Blanka de Rougille vyrůstá se svou starší
sestrou na venkovském zámku v Burgunsku.
Život tam plyne poklidně, ale zdánlivou
idylku narušují rodinné vztahy. Otec nemá
mladší dceru rád a tak jí odveze do kláštera.
Po dvou letech se vrací domů na svatbu své
sestry. Poznává Gerarda de Chambellan
a podlehne jeho kouzlu. Vše ale není tak
jednoduché, jak to vypadá. Své štěstí si musí
vybojovat...
Patricio, Anna - Otrokyně od Nilu
Kiya je jednoho dne unesena do osady hluboko v džungli. Tam živoří jako otrokyně.
Po vysvobození se jí ujme kněz, v jehož domě se setká s Josefem, pohledným sloužícím, a vzniká mezi nimi víc než pevné pouto.
Vzápětí se Josef stane obětí intrik knězovy
manželky a skončí ve vězení...

Giffin, Emily - Na čem záleží
Tessa Russová se vzdala kariéry, aby se mohla věnovat manželovi a dětem. Valerie Andersonová je právnička a svobodná matka
šestiletého Charlieho, který nikdy nepoznal
svého otce. Obě ženy bydlí na tomtéž předměstí, ale mají jen velmi málo společného.
Jenže následná tragická událost proplete
jejich osudy na tolika rovinách, že si to nikdy
nedokázaly představit.

McClure, Ken - Tajemství
Steven Dunbar přijde na stopu vraha své
dobré přítelkyně, která pracovala pro Lékaře bez hranic. Pachatelem je pracovník pákistánské rozvědky Khan. Jenže ten, aby získal klíč k zakódovaným souborům o viru
obrny, unese Dunbarovu dceru.

Napětí
Crais, Robert Podezřelý
Milovníci napínavých
kriminálních příběhů
si v další knize mistra
svého oboru Roberta
Craise užijí nečekaných zvratů a také ohromujícího rozuzlení.

Mahmoodyová, Mahtob - Na útěku
Příběh unesené dcery z bestselleru Bez
dcerky neodejdu napínavé psychologické
drama dvou žen, které se následků osudné
události patrně nezbaví do své smrti. Kniha
dnes už dospělé Mahtob je pozoruhodným
svědectvím o těžkém zařazování se do běžného života a vyrovnávání se s rodinným
traumatem, a zároveň i holdem matce, která jí nikdy neopustila.

Padouši se totiž často skrývají právě tam,
kde by je nikdo nehledal.

STRANA 12

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

STRANA 13
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky
snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra
hnědá a Dominant
žíhaný, černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří:
Cena:

15-20 týdnů
149-185,- Kč/ks

Neprodáváme malé
kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze našeho
chovu!
Prodej se uskuteční:
23. května
a 20. června 2014
Benešov nad Ploučnicí
na náměstí - 14.20 hod.
……………………………………
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek.
Cena:
dle poptávky
Případné bližší
bližší
informace:
Po-Pá 9.00 - 16.00hod
Tel.: 601576270,
606550204, 728605840

Velikonoční soutěž „TOMBOLA“ 2014 výherci
1. cena fritéza ETA - Bardzáková Anna, Dolní Habartice
2. cena zahradní gril - Loudová Edita, Benešov nad Ploučnicí
3. cena zahradní přístřešek - Novotná Daniela, Benešov nad Ploučnicí
4. cena aku zahradní nůžky - Kučirová Jindra, Heřmanov
5. cena piknik deka - Havránková Kateřina, Benešov nad Ploučnicí
piknik deka - Koucká Renata, Benešov nad Ploučnicí
…a další výherci
Děkujeme za váš nákup!

Potraviny Tomáš u Bednářů

STRANA 14
STOLNÍ TENIS

Verča Štěpánková: Doma si šmidlám, co mě napadne

Poslední 22. kolo soutěže pro nás sice skončilo porážkou, přesto jsme se i nadále udrželi v soutěži KPII. sk. C a o proti loňskému
roku poskočili o jednu příčku výše, viz níže
konečné výsledky:
22. zápas
GPD BNPL A : ŠTĚTÍ B - 3:15
body: M. Štípek 3; L. Babička 0; Nebohý 0; P.
Brabencová 0
1. Severotuk Ústí E
2. Štětí B
3. Sokol Třebívlice A
4. Filipov B
5. Terezín A
6. Roudnice C
7. ASK Lovosice A
8. Chemička Ústí B
9. GPD Benešov n. Pl. A
10. SKP Ústí C
11. Varnsdorf A
12. SKST Děčín B
Úspěšnost hráčů GPD Benešov n. Pl. A:
Od 100% do 50% odehraných zápasů:
17.
Babička Michal st. 63,33%
18.
Štípek Martin
59,46%
30.
Babička Lukáš
44,83%
33.
Myslivec Miroslav 43,06%
Od 50% do 0% odehraných zápasů:
17.
34.

Nebohý František 41,03%
Brabencová Pavlína 20,00%

Doufáme, že příští rok se nám povede výsledky ještě vylepšit. Za podporu stolního
tenisu v Benešově bych chtěl poděkovat
firmě GPD jmenovitě M. Babičkovi, dále též
MSK Benešov n . Pl.
Martin Štípek

TURNAJ V MINITENISU
Turnaj Elevů v minitenisu 2013/2014
Benešovští mladí tenisté se zúčastnili
několika turnajů v rámci výše uvedené soutěže. Na posledním turnaji 13. 4. 2014 se
bojovalo o celkové umístění v soutěži. Naši
mladí hráči se umístili takto:
V kategorii nejmladší žáci:
Adam Bárta na výborném 2. místě
Petr Štípek na parádním 8. místě
V kategorii mladší žáci:
Marek Štípek na výborném 6. místě
Hráči, kteří se nezúčastnili závěrečného
turnaje, nebyli do celkových výsledků zařazeni. Děkuji všem za účast.
Martin Štípek

Talent se v rodině Štěpánkových
(a Bříškových) snad dědí. Hudba je činitel,
který členy této rodiny doslova spojuje.
Když jsme vám v minulém vydání Benešovských novin přinesli rozhovor s nadanou zpěvačkou Klárkou Štěpánkovou, už
jsme věděli, že musíme zajít „na kus řeči“
i za její starší sestrou Veronikou. Ze všech
stran jsme na ní totiž slyšeli jen samou
chválu. Vyniká ve hře na housle a je vážně
dobrá!

bojovala (ještě s jedním mladším spolužákem) do krajského kola, odkud jsem přivezla
3. místo. Nejraději vzpomínám na velký
koncert v Evangelickém kostele, kam nás
přišlo podpořit hodně diváků. Hrála jsem
zde s několika spolužáky společné skladby
a také 4 sólové koncerty. Myslím, že se to
moc povedlo. Zatím se věnuji hlavně
klasické hudbě (v současné době studuji
koncert a-moll od Antonia Vivaldiho), ale
doma si občas šmidlám, co mě napadne.

Můžeš se našim čtenářům trochu představit?
Jmenuji se Verča Štěpánková, chodím
do 6. třídy a je mi 12 let. Mám ráda hudbu,
hraji na housle a ráda zpívám.

Máš i jiné koníčky?
Když jsem byla menší, chodila jsem
tancovat. Hra na housle mi teď zabírá moc
času, tak pokud mám trochu volna, jdu ven
s kamarády, ráda si zazpívám nebo přečtu
hezkou knížku.

Jak dlouho hraješ na housle? Kdo tě k nim
přivedl?
Na housle chodím od 5 let, takže hraji již
7 let. Tatínek dostal housle od kamaráda
a dal mi je k narozeninám. Maminka mě pak
přihlásila do základní umělecké školy v Děčíně k paní učitelce Radce Kulhánkové,
kterou mám moc ráda a jsem jí vděčná
za všechno, co mě dosud naučila. Doma už
moc necvičím, protože jezdím minimálně 3x
týdně k paní učitelce.
Máš za sebou už nějaké úspěchy?
První úspěch jsem měla v 8 letech, když
jsem vyhrála 2 místo v okresním kole
soutěže. Letos jsem se v této soutěži pro-

Zpíváte si a hrajete doma někdy všichni
dohromady jako rodinná kapela? Zapojuje
se už i malá sestřička?
Doma je občas kvůli muzice pěkný blázinec. Někdo mlátí do piána, někdo do kytary, já skřípu na
housle a všichni
zpívají. A malá
sestřička Karolínka je slyšet nejvíc
:).
Děkuji za rozhovor!
(ah)
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