Číslo 4 - duben 2014 - Ročník XXIV - Cena 5 Kč - www.benesovnpl.cz

Starostka města: Audit hospodaření města dopadl na výbornou!
V březnu se ve městě pilně pracovalo. Je
dokončen chodník v ulici Valkeřické a nová
odstavná plocha v Cihelní. Z Nádražní ulice
zmizela alej poškozených stromů, nyní začínáme s rekonstrukcí chodníku včetně
osazení nového veřejného osvětlení a vysázení lipové aleje. Všechny výše zmíněné
práce realizují Služby města, veřejné osvětlení pak ve spolupráci s jednatelem BTS
JUDr. Francem, dobrá práce!
V dubnu nás čekají dvě akce z mezinárodních projektů. Bude to dvoudenní školení hasičů v poskytování první pomoci
a soutěž Benešovská kraslice, jež se letos
koná v partnerském městě Heidenau
a účastní se jí soutěžící všech věkových kategorií. V klubu seniorů se výstavní artefakty připravovaly dva dny, přeji hodně štěstí
v soutěži o nejkrásnější kraslici.
V březnu byl auditorkou zkontrolován
loňský rok z hlediska hospodaření města.
Audit je bez závad, město hospodařilo velmi
dobře, zlepšený výsledek hospodaření je
využit v kapitole financování v rozpočtu letošního roku na investiční akce.
V dubnu by měla začít největší akce letošního roku zateplení a výměna oken
na škole. Minulý měsíc jsem na tomto místě
psala o tom, že čekáme na rozhodnutí, situace se nezměnila, stále čekáme.
Poslední březnový pátek byla podepsána mezi státním zámkem a městem smlouva o zřízení nového turistického informačního centra v prostorách recepce na Horním
zámku. Plníme tak závazky, které jsme přijali
současně se vstupem do destinační agentury České Švýcarsko. Agentura dodala
do infocentra množství zajímavých propagačních materiálů, vlastní propagaci info-

Foto ze zahájení provozu infocentra: Michaela Hlinková
centra sponzorsky připravil pan Pavel Urx.
V květnu by měla přibýt i nová benešovská
cyklomapa, spojující nás s partnerem na německé straně městem Heidenau.
Řešení černých skládek je nekonečný
příběh. Opět bylo zjištěno, že kdosi vyvezl
větší množství pneumatik k potoku u silnice
na Ovesnou, dokonce zde byla i hromada
eternitu. Pokud se nyní milovníci přírody
půjdou projít do lesů na Ovesné, zjistí, že
na kraji lesa u horní cesty odložil kdosi vybavení obýváku - jen se nastěhovat. Jednomu to totálně zkazí příjemný pocit z probouzející se přírody.
V květnu nás čekají volby do Evropského
parlamentu, na podzim pak komunální volby. Ti, kteří se v komunálních volbách chystají kandidovat jako nezávislí kandidáti nebo

Pravidelné očkování psů a koček 2014
Podle § 4 zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči v platném znění, je každý chovatel psa (a některých dalších zvířat držených v zajetí) povinen jej předvést během doby účinnosti předchozí
použité očkovací látky k přeočkování proti vzteklině jako preventivnímu opatření proti šíření
nákaz zvířat. Očkování psů a koček 2014 proběhne v areálu sběrného dvora / bývalá kotelna za
čerpací stanicí, Děčínská ulice, Benešov n.Pl. /
dne 26.04.2014 od 09.00 do 11.00 hodin.
Ceny očkování:
vzteklina - povinné očkování!:
100,- Kč
vzteklina + DHPPiL /psinka, parvovirosa, inf. hepatitida/:
250,- Kč
pouze DHPPiL:
200,- Kč
Dále budou k dispozici přípravky na odčervení a odblešení.
Očkují se pouze zdravá zvířata. Pes musí být opatřen náhubkem, vodící šňůrou a doprovázen
dospělou osobou! Očkovací průkazy s sebou. Očkování bude již tradičně provádět MVDr. Karel
Linzmayer (tel.: 412 586 659).

sdružení nezávislých kandidátů, musí mít
na svou podporu petici s podpisy voličů,
kteří podporují jejich kandidaturu. Pro informaci zde v předstihu uvádím nutný počet
podporujících, který vychází z počtu obyvatel obce u nás je to 3752. Jednotlivec musí
mít 3% z tohoto počtu, minimálně však 120,
sdružení pak 7% z počtu obyvatel. Všechny
informace najdete v Zákoně o volbách
do zastupitelstev obcí.
Náměstí se již pyšní rozkvetlými záhony
macešek, jaro je skutečně tady. Přeji vám
pevné zdraví, příjemné prožití Velikonočních svátků a pohodový měsíc duben.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

Pomozte škole se sbíráním
“Tesco kartiček“
kartiček“
Základní škola Benešov nad Ploučnicí se zapojila do soutěže „Školmánie“, pořádané
společností Tesco a sbírá soutěžní kupony,
které dostávají zákazníci za každých 200,utracených v obchodě Tesco. Které škole se
podaří kuponů nasbírat nejvíce, ta získá
100000 Kč na její vybavení.
Pomůžete i vy?
Soutěžní kupony lze odevzdat jak na „Bílé“
škole, tak v budově druhého stupně nebo
ve školce. Soutěž končí 30. 4. (kartičky obchody vydávají do 22. 4.). Kódy ze soutěžních kuponů můžete do soutěže zaregistrovat i sami na adrese: www.pohadkovetesco.cz.

STRANA 2
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat našemu městskému úřadu za dárek k mému životnímu jubileu. Bylo to moc milé a překvapivé. Ještě jednou moc díky za to, že
myslíte na všechny své občany a dokážete
jim udělat radost.
Ivana Jirušková
Rád bych poděkoval Městu Benešov nad
Ploučnicí za milé přání k mým 92. narozeninám. Z návštěvy i dárku jsem měl upřímnou radost.
Josef Nekvapil

UPOZORNĚNÍ
Připomínáme, že se blíží splatnost poplatku
za odpad. Poplatek je splatný jednorázově
do 30. 4. 2014. Sazba poplatku pro poplatníka činí 540,- Kč za kalendářní rok.
Poplatek lze uhradit také ve čtyřech splátkách do 15.1, 15.4, 15. 7. a 15. 10. příslušného kalendářního roku nebo ve dvanácti
stejných měsíčních splátkách.

RADA MĚSTA
RaM schválila:
- přesunutí bodu „Závěrečný účet města
za rok 2013 + účetní závěrka 2013“ na jednání dne 26. 3. 2014.
- uzavírku náměstí a bezplatné užívání
pro uspořádání jízdy historických vozidel
dne 7. 6. 2014.
- uzavření nájemní smlouvy na pronájem
bytové jednotky č. 2 o velikosti 1+1 v objektu Bezručova čp. 560, Benešov nad
Ploučnicí p. N. H., Benešov nad Ploučnicí.
- smlouvu o zřízení věcného břemene
osobní služebnosti mezi městem Benešov
nad Ploučnicí a společností ČEZ Distribuce,
a.s. Smlouva č. IV-12-0007525/VB/004,
služebnost na pozemku p.p.č.175/3 a p.č.
1249/1 v celkové výměře 97 m2.
- vydání souhlasného stanoviska od města jako vlastníka sousedního pozemku p.p.č.
1347/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ul.
Táborský vrch) k přístavbě RD č.p. 579,
Táborský vrch, Benešov nad Ploučnicí pro
stavebníky pana M. D. paní I. D., Benešov
nad Ploučnicí.
- odpisový plán příspěvkové organizace
Služby města Benešova nad Ploučnicí na rok
2014.
- odpisový plán příspěvkové organizace
Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí na rok
2014.
- odpisový plán příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Benešov
nad Ploučnicí na rok 2014.
- záměr prodeje: p.p.č. 461/1 část o výměře 3 m2; p.p.č. 453/1 část o výměře 75
m2 (ostatní plocha); p.p.č. 453/3 část o výměře 11 m2 , vše v k.ú. Benešov n. Pl.

Na zámku otevřeli nové turistické infocentrum
Otevřením Infocentra města Benešov
nad Ploučnicí zahájil v pátek odpoledne
svou letošní návštěvnickou sezonu i tamní
zámek. „Po infocentru volali návštěvníci
Benešova nad Ploučnicí už v minulých
letech. Letos jsme se dohodli na spolupráci
s městem, které se stalo členem
Destinačního fondu České Švýcarsko,“ uvedl
kastelán Státního zámku Benešov nad
Ploučnicí Zdeněk Henig. Slavnostního
otevření se zúčastnil i senátor Jaroslav
Sykáček, který se pro letošní rok stal
sponzorem dětských akcí na zámku.
Přítomni byli rovněž zástupci města
Benešov nad Ploučnicí starostka Dagmar
Tesarčíková a zástupci Ústeckého kraje
předseda Kulturní komise Rady Ústeckého
kraje pro kulturu a památkovou péči Josef
Macík.
Nově otevřené Infocentrum města
Benešov nad Ploučnicí se nachází v recepci
Horního zámku. „Návštěvníci u nás získají
informace nejen o zámku a o městě, ale i o
blízkém i vzdálenějším okolí,“ dodal
kastelán. Kromě cenných informací,
propagačních materiálů mají turisté
možnost si v recepci zámku zakoupit také
turistické známky, nálepky či jiné suvenýry.
Správa zámku vyšla vstříc i těm
nejmenším návštěvníkům. „Víme, že pro
děti je čekání na prohlídku mnohdy dlouhé
a nudné, z tohoto důvodu jsme v recepci
vybudovali nově také dětský koutek. Děti si
čekání na prohlídku mohou zkrátit
malováním, či se mohou seznámit i s
technikou malování erbů,“ ukončil kastelán.
Zámek bude veřejnosti otevřen po celý
duben denně mimo pondělí a úterý. V
dubnu se lidé mohou těšit na tradiční
výzdobu. Týden před Velikonocemi se

zámek oblékne do svátečního kabátu.
„Pokud to počasí dovolí, tak do svátečního
hábitu oblékne nejen Dolní zámek, ale i
průvodci,“ nastínil velikonoční program
Henig.
Na letošní turistickou sezonu chystá
zámek hned několik novinek. „Jednu z nich
jsem již prozradil, a to zpřístupnění další ze
sedmi zámeckých budov. Zbývající novinky
si prozatím ještě nechám pro sebe, ale už v
květnu se lidé nejen z Benešova nad
Ploučnicí mohou těšit na Historické trhy
májové,“ dodal kastelán. Nádvoří Horního
zámku opět totiž obsadí řemeslníci, trhovci i
Foto: Ota Dračka
zábava pro nejmenší.
Michaela Hlinková
pracovník pro styk s veřejností

Město zmapovalo problémy na vodovodech a kanalizacích
Město Benešov nad Ploučnicí má zájem
na zlepšení stavu vodovodů a kanalizací
na území města. Proto podalo hned několik
podnětů na nutné opravy na SČVaK jako
na majitele a správu vodovodů a kanalizací.
Zároveň společnost informovalo o připravovaných opravách komunikací, s nimiž by bylo možné některé opravy s opravami jejich
zařízení spojit.
Co se týká vodovodů… Město by rádo
propojilo vodovodním potrubím oba břehy
Ploučnice. Vodovodní potrubí je již připraveno, akce by mohla být realizována
s plánovanou opravou mostu přes Ploučnici
v ul. Sokolovská. Dále by město rádo vyřešilo situaci v ulici Nádražní u fotbalového
hřiště. Zde časté poruchy na vodovodním
řadu způsobily pokles povrchu chodníku
a betonového oplocení stadionu a je možné, že dochází ke stálému úniku vody z potrubí. Řešením by byla úplná výměna vo-

dovodu.
Co se týká kanalizace… Zde patří k největším problémům lokalita ulic Tkalcovská
a Kamenná. Nachází se zde zděná stoka zakrytá deskami, které se propadají a způsobují časté poruchy v krytu komunikace. Pomohla by výměna kanalizace, která by zaručila bezpečný a bezporuchový provoz
na dotčených komunikacích. Starosti přináší také ulice Českolipská v úseku od železničního přejezdu k železničnímu nadjezdu. Objekty v této ulici jsou odkanalizovány přes zařízení (uliční vpusti) Správy
a údržby silnic. Město navrhuje SČVaKu vybudování nové kanalizace.
V roce 2015 plánuje město opravy
komunikací v ulicích Cihelní, Pod Táborským
vrchem a Opletalova. Tuto informaci pro
případné sladění oprav získal i SČVaK.
(ah)

STRANA 3

Práce ve městě: Opravy chodníků, komunikací i parkovišť...
Jarní počasí nahrává veškerým pracím
a proto je nyní ve městě velmi živo. Pracuje
se hned na několika místech. Téměř před
dokončením je oprava chodníku ve Valkeřické ulici, kterou provádějí Služby města
a která bude doplněna také o nový povrch
na komunikaci. Nové komunikace se po opravě vodovodu dočkají také obyvatelé ulice
Sokolský vrch. Práce by měly být zahájeny
během dubna.
Rušno je nyní také v ulici Nádraží, kde
současně s opravou chodníku probíhá také
obnova aleje. Stromořadí bylo tvořeno lipami a jírovci, které byly v nevyhovujícím zdravotním stavu. Na mnoha místech již stromy
dokonce chyběly. Při obnově bude provedena výsadba 38 lip. Oprava chodníku bude
prováděna po etapách. „Předpokládá se, že
opravě chodníku se budeme věnovat až
do srpna, výsadba nových stromů pak proběhne nejpozději do konce letošního roku,“
uvedl vedoucí odboru VŽP Karel Šohaj.
Na obnovu aleje se město pokoušelo získat
dotaci od ČEZu, ale bohužel nebylo úspěšné.
Další oblastí, kde panuje čilý stavební
ruch, je ulice Cihelní. Zde z nepoužívaného
dětského dopravního hřiště vzniká zcela

ul. Cihelní

nové odstavné parkoviště pro 16 automobilů. V nejbližších dnech jej mohou začít
využívat jak pacienti blízkých ordinací, tak
rodiče, kteří povedou své děti do školky.
K vybudování tohoto parkoviště přistoupilo
město z důvodu odlehčení provozu v ulici
Cihelní. Akci opět provádějí Služby města.
Lepšího komfortu při parkování se s přelomem měsíce března a dubna dočkali také
pacienti zdravotního střediska a obyvatelé
ulice Komenského. Proběhla zde výstavba
zcela nového parkoviště i obnova povrchu
komunikace. Vzniklo celkem 17 parkovacích
stání (1 pro invalidy).
Živo prozatím tedy pouze na poli úředním je také na víceúčelovém hřišti u ZŠ,
které má město zájem vybudovat. Celá akce
se nyní připravuje po projekční stránce.
Při zkouškách nového rozhlasu bylo
nahlášeno v prvním kole celkem 11 závad,
v druhém pak další dvě. Město se průběžně
věnuje opravám zařízení a stále platí výzva
pro občany, pokud se setkají s nefunkčním
nebo špatně fungujícím hlásičem, nechť
skutečnost nahlásí na odbor VŽP (pan Šohaj, pan Vrabec).
(ah)
foto: odbor VŽP
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RADA MĚSTA
Rada města schválila:
- dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze
dne 27. 10. 2009 se ZŠ a MŠ. Dodatkem č. 3
ke smlouvě o výpůjčce se mění článek 2.
smlouvy o výpůjčce. Předmětem je snížení
výměry pozemku p.p.č. 54/2 o 300 m2 v
účetní hodnotě 830,22 Kč. Pozemek se
nachází v katastrálním území v Benešově
nad Ploučnicí.
- vydání souhlasného stanoviska města
Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka
pozemků p.p.č. 155/22, p.p.č. 1449/4 a
p.p.č. 1420/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
pro stavebníka pana D. Š, Benešov n.Pl. k
výstavbě garáže dle situačního výkresu na
pozemku p.p.č. 155/12 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí, který je v jeho vlastnictví včetně
souhlasu s napojením na místní komunikaci
(cesta k „Bottari“) na pozemky p.p.č.
155/22, 1449/4 a 1420/1.
- dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na
pronájem NP pedikúra v přízemí objektu
č.p. 1, náměstí Míru 1, Benešov nad
Ploučnicí, uzavřené mezi městem a p. H. P.,
Benešov nad Ploučnicí, včetně předávacího
protokolu k zapůjčenému majetku.
- dodatek č. 19 ke smlouvě o nákupu,
zpracování a distribuci knižního fondu pro
Městskou knihovnu v Benešově nad
Ploučnicí na rok 2014.
- vydání souhlasného stanoviska k
provedení stavebních úprav v pronajatých
prostorách v 1 N.P. objektu č. p. 1, náměstí
Míru, Benešov nad Ploučnicí (nájemce PČR,
KŘP Ústeckého kraje, úz. odb. Děčín, OOP
Benešov n. Pl.) elektronický zabezpečovací
systém vchodových dveří, náklady spojené
s rekonstrukcí hradí nájemce.
- smlouvu o dílo na realizaci stavební
akce „Oprava povrchu místní komunikace
ul. Valkeřická, Benešov nad Ploučnicí“ s
firmou STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21,
Praha 5, IČ: 60838744 za smluvní cenu 453
950,40 Kč včetně DPH.
- vnitřní směrnici č. 3/2014 k Vyhlášce č.
220/2013 o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek - schvalování účetních
závěrek zřízených příspěvkových organizací.
- čerpání prostředků z investičního fondu
ZŠ a MŠ Benešov n. Pl., p.o. na zakoupení
zahradní techniky RIDEX 140 HD va výši 48
000 Kč.
- podání žádosti o pokračování činnosti
přípravné třídě, zřízené při Základní škole a
Mateřské škole, p. o., Benešov nad
Ploučnicí.
- likvidaci nálezu ze dne 16.9.2013 (dvoužilový kabel s vidlicí 1 m, rychlovarná konvice BRAVO, lampička s klipem bez žárovky,
vysavač HOOVER s poškozenou hadicí) svozem na sběrný dvůr a vytříděním do odpadních nádob.

STRANA 4
RADA MĚSTA
- účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Benešov
nad Ploučnicí za rok 2013.
- zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Benešov nad Ploučnicí za rok 2013 ve
výši 605 589,63 Kč.
- použití zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí
ve výši 605 589,63 Kč převodem do rezervního fondu organizace.
- účetní závěrku příspěvkové organizace
Služby města Benešov nad Ploučnicí za rok
2013.
- zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Služby města Benešov nad
Ploučnicí za rok 2013 ve výši 107 111,83 Kč.
- použití zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Služby města
- účetní závěrku příspěvkové organizace
Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí za rok
2013.
- zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Benešov nad
Ploučnicí za rok 2013 ve výši 5 835,59 Kč.
- použití zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Školní jídelny
Benešov nad Ploučnicí ve výši 5 835,59 Kč
převodem do rezervního fondu organizace.
- příspěvek 8000 Kč (žadatel D. T.) na
uspořádání triatlonových závodů juniorů v
Benešově nad Ploučnicí.
- vydání souhlasného stanoviska pro Horolezecký oddíl při MSK Benešov nad Ploučnicí k prodloužení horolezecké stěny v objektu č.p. 276, Sokolský vrch, Benešov nad
Ploučnicí (tělocvična). Oddíl tuto stavbu
bude financovat z vlastních prostředků.
- uzavření smlouvy na dodávku plynu na
období od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2015 s
firmou CENTROPOL ENERGY a.s., ÚL.
- uzavření smlouvy na dodávku elektrické
energie na období od 1.5.2014 do
31.12.2015 s firmou AMPER MARKET, a.s.
Praha.
- smlouvu o dílo na realizaci stavební akce „Oprava povrchu chodníku v ul. Českolipská, Benešov nad Ploučnicí“ s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107,
Benešov nad Ploučnicí.
- uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti
Informační centrum, recepce Horní zámek
čp. 47, Benešov nad Ploučnicí.
- záměr prodeje pozemku p.p.č. 809 o
výměře 103 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (ostatní plocha).
- vydání souhlasného stanoviska od města Benešova n. Pl. jako vlastníka sousedního
pozemku p.p.č. 1239/6 (ostatní plocha) v
k.ú. Benešov n. Pl. pro stavebníky paní V. B.
a pana M. K. Benešov n. Pl., k přístavbě k
rodinnému domu v jejich vlastnictví.

SDH Benešov n. Pl.: Ohlédnutí za třetím měsícem roku
Během měsíce března vyjela naše
jednotka ke dvěma mimořádným událostem.
Dne 10. 3. v 16.54 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS25 1+3 a OAVW
1+5 do Františkova n/Pl. k nahlášené
záchraně osoby z výšky. Při příjezdu
na místo události jednotka provádí
průzkum podél vyhlídky hradu Ostrý a dále pokračuje směrem k Benešovu, pročesává terén společně s lezeckou skupinou
HZS Děčín a pomáhá ji s výstrojí.
Po nalezení osoby jednotka HZS vybuduje
stanoviště pro slanění s nalezenou
osobou a spouští se s ní z důvodů velké
členitosti terénu dolů ke stezce podél
řeky Ploučnice. Po slanění naše jednotka
provádí pomoc členům HZS s výstrojí zpět
k vozidlu a vrací se v 18.05 hod. zpět
na základnu.
Dále dne 11. 3. ve 13.15 hod. vyjíždí
naše jednotka s technikou CAS25 1+5
a CAS32 1+1 společně s HZS Děčín k nahlášenému požáru přístřešku do Františkova n/Pl. Po příjezdu na místo události

bylo zjištěno, že požár je již ve velkém
rozsahu, jednotky proto nasadily tři proudy „C“, vytvořily dopravní vedení pod kolejištěm do CAS30, CAS32 pro doplnění
vody a zřídily čerpací stanoviště na řece
Ploučnici. Po dohašení velkých ohnisek
provedla jednotka rozebírání konstrukce
pro snadnější dohašení požářiště. V 15.45
hod. se jednotka vrátila zpět na základnu.
Co se týká výcviku naší jednotky během měsíce března, proběhlo společné
cvičení velitelů a strojníků naší jednotky
podle nařízení GŘ HZS pro rok 2014.
Nezaháleli jsme však ani na zlepšování
zázemí. Došlo k namalování vodorovného
značení po úpravě podlahy z loňského
roku a některé menší úpravy na uložení
výstroje a výzbroje pro lepší orientaci.
Poslední březnový víkend pak patřil
tradičnímu hasičskému plesu, jehož
přípravám věnovali členové nemalou pozornost.
za SDH Benešov n. Pl.
František Buchta

Benešovští senioři malovali kraslice na tradiční velikonoční soutěž

Pomalu se blíží další ročník tradiční
soutěže a výstavy Benešovská kraslice a přípravy na ni jsou již v plném proudu. Benešovští senioři pilně pracují na kraslicích,
které budou soutěžit o titul Benešovská
kraslice. Velikonoční klání se letos uskuteční
17. dubna v partnerském městě Heidenau
(Benešov nad Ploučnicí a Heidenau se každoročně v pořadatelství této akce střídají,
příští rok se soutěž vrátí opět do našeho
města). Akci i letos podpořily dotační peníze
Evropské unie, která díky projektu SPOLUPRÁCE umožňuje setkávání seniorů
z obou měst.
foto: P. Klomfarová
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Farář Vojtěch Suchý: malé velikonoční zamyšlení
Pokud držíte v rukou čerstvé dubnové
číslo Benešovských novin, bude pravděpodobně ještě nějaký týden do velikonoc chybět. Letos připadne velikonoční neděle až
na 20. duben. Přesto bych se rád s Vámi podělil o malé zamyšlení a popřál Vám požehnané velikonoční svátky.
Vybavuji si jeden zážitek. Za celé dva
roky vojenské služby na letišti jsem byl jen
jednou jedinkrát ve stráži a zrovna z Bílé
soboty na velikonoční neděli. Zda to bylo
záměrné, nechci spekulovat. Tehdy se na letištích začaly stavět betonové bunkry pro
letadla. Vjezd do nich byl kryt obrovskými,
zhruba metr silnými železobetonovými vraty. Zavírat je musel těžký tahač, otevřít šly
snáz, protože uprostřed byly rozpůleny
a zprostředka ke krajům byl malý spád. Chodil jsem v noci po letišti a představoval si vojáky na stráži u Ježíšova hrobu, zavaleného
těžkým kamenem…
Evangelní vyprávění o zmrtvýchvstání
Ježíše Krista začíná otázkou: „Kdo nám odvalí kámen…?“ Naděje žen, které spěchaly
časně ráno k hrobu, byla velmi malá. Šly
tam, aby balzamovaly mrtvé tělo. Jejich jedinou starostí bylo: dostat se bez problémů
dovnitř. Doufaly v nějakou pomoc, ale jistě
nečekaly, že najdou otevřený nejen přístup
do hrobu, ale i cestu života. V tom kusu
kamene vidím tíhu života. Vidím to, co mě
blokuje v mé velkorysosti vůči bližnímu;
vidím tíhu své nedůslednosti, která zatěžuje
víru i službu. V tomto kameni, který blokuje
ženám cestu, vidím všechno, co v době
současných krizí blokuje naději jednotlivců
i rodin. Všichni jsme postiženi tolika různými způsoby... a vždy je to velký balvan
a těžko jej odvalit.

„Kdo mi najde ztracenou práci, když
nezaměstnanost tíží balvan…?“
„Kdo odvalí kámen nejistoty do budoucnosti a vrátí naději mě a mé rodině...?“
„Kdo odvalí kamení nedorozumění
a rozdělení a uzdraví lásku...?“
„Kdo mi vrátí vůli žít tím, že zvedne
z mého srdce kámen zármutku ze ztráty milované osoby...?“
A jedním rozmachem bychom mohli
psát na kámen Ježíšova hrobu o kamenech
tolika ubohých lidí ve světě, kteří nemají sílu
odhodit ani malinký kámen...
Ženy našly kámen odvalený. Je to první
známka něčeho nového a mnohem většího
než jejich očekávání. Obavy, zátěž a strachy
jsou rozptýleny, zmizely se vzkříšením Krista, a před nimi se otevírá nová cesta. Nejen
kámen je odvalený, je uvolněné i srdce i život. Nemůžeme slavit Velikonoce bez ohledu na váhu kamenů, které blokují cestu
lidí. Otázka: „Kdo odvalí kámen...?“ se někdy stává výkřikem úzkosti a zoufalství. Slavit Velikonoce pro křesťany tedy znamená
pomáhat si, co to půjde odstraňovat kameny od sebe navzájem. Velikonoce jsou zvěstí
o nové perspektivě a o nové cestě, které
žádná krize, chudoba ani smrt nemůže překážet: Ježíš vstal z mrtvých, život vždycky
vyhraje, cesta lásky není nikdy zlomena.
Vojtěch Suchý, farář
Velikonoční obřady v našem kostele:
Zelený čtvrtek
17,30 h
Velký pátek
17,30 h
(zpívá děčínský sbor)
Bílá sobota
19,30 h
Velikonoční neděle
8,30 h
Velikonoční pondělí
8,30 h

Senioři si užili další Kavárničku v městském kině
V pátek 7. března se více jak stovka
benešovských seniorů opět sešla v městském kině na tzv. “Kavárničce“, tentokrát
k příležitosti Mezinárodního dne žen. Šlo
o další díl příjemné zábavy, tance či posezení, jejíž nedílnou součástí je kávička
a výborný koláč, o který se jako vždy postaraly členky Klubu seniorů. Pozvání do „Kavárničky“ přijala také paní starostka, která
akci zahájila a popřála všem ženám k jejich
svátku. Milou pozorností od města byla kytička primulí, kterou obdržela při odchodu
každá návštěvnice. Zásluhu na skvělé zábavě měl také hudebník Pavel Šturma se
svojí zpěvačkou.
Na další díl „Kavárničky“ vás můžeme

pozvat již nyní. Bude se konat v pondělí
12. května a o hudební doprovod se postará
Vladimír Kronavetr z České Kamenice.
(pk)

Máte zájem INZEROVAT v Benešovských novinách?
Pokud ANO, kontaktujte slečnu Pavlu Gerhardovou na tel. čísle: 412 589 811
nebo e-mailu urad@benesovnpl.cz. Ceník inzerce si lze stáhnout z webových
stránek města: www.benesovnpl.cz

RADA MĚSTA
- vydání souhlasného stanoviska pro investora akce Povodí Ohře, Bezručova 4219,
430 03 Chomutov k vybudování opatření na
řece Ploučnicí „Rybí přechod Interkov“ na
pozemku p.p.č. 1257/8 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí a „Rybí přechod Františkov Ostrý“
na pozemku p.p.č. 405/17 v k.ú. Františkov
nad Ploučnicí za podmínek, že toto
stanovisko nebude sloužit pro účely
územního ani stavebního řízení.
- bezplatný pronájem městského kulturního zařízení pro SDH Benešov n. Pl. na den
29. 3. 2014 pro uspořádání hasičského plesu.
- smlouvu o dílo s firmou SAW Consulting, s.r.o. na za zpracování projektové dokumentace: „Víceúčelové hřiště u ZŠ
Opletalova, Benešov nad Ploučnicí“.
- RaM schválila vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí
jako vlastníka sousedního pozemku p.p.č.
1235 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro
stavebníky pana L.H. a P. H., oba bytem Benešov nad Ploučnicí ke zřízení provozovny
pedikúry v přízemí domu v Benešově nad
Ploučnicí.
RaM neschválila:
- zpracování malované mapy prostřednictvím firmy, Malované mapy s. r. o., Zlín.
- dotaci na vydání knihy PhDr. Jana Kiliána, Ph.D.
- finanční příspěvek pro Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. z důvodu anonymity
příjemce péče.
- účast na projektu malované mapy Děčínska.
- záměr prodeje části pozemku p.p.č.
1279 o výměře 20 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí z důvodu jediného přístupu k vodnímu toku Bystrá z ulice Alšova.
RaM bere na vědomí:
- informaci o plnění ukládajících usnesení a zprávu HIK.
- smlouvu o dílo s firmou SAW Consulting, s.r.o. na za zpracování projektové
dokumentace: „Víceúčelové hřiště u ZŠ
Opletalova, Benešov nad Ploučnicí“ za cenu
29.000,- Kč bez DPH. Smlouva bude schválena po vyřešení případných přeložek sítí.
- záměr revitalizace městského koupaliště.
- informaci Bc. Šohaje o přípravě stavebních akcí na rok 2014.
- skončení nájemní smlouvy č. 5/1997
uzavřené s panem J. K., Benešov nad Ploučnicí.
- zápis z jednání VH HS Dobrná.
- informaci o plnění ukládajících usnesení
- zprávu o činnosti příspěvkových organizací města ZŠ a MŠ, ŠJ, SLM Benešov nad
Ploučnicí.

STRANA 6
RADA MĚSTA
Rada města bere na vědomí:
- nabídku f. PROXIMA Bohemia, spol.
s.r.o. Rožnov p. R. na prezentaci města v
Encyklopedii Česká republika, města a
obce (město prezentováno v r. 2012 v
Encyklopedii Ústeckého kraje, města a
obce.
- informaci o termínu zápisu dětí k
předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní
rok 2014/2015.
- zprávu o hospodaření MSK Benešov
nad Ploučnicí.
RaM ukládá:
- odb. VŽP prověřit obě varianty „malého
hřiště“ - prostor mezi školou a ŠJ a prostor
na „velkém hřišti“ z hlediska nutnosti
přeložek sítí.
- odb. VŽP zpracovat ve spolupráci s Ing.
Kulíkem a ředitelem SLM Benešov n.Pl.
návrh úpravy vody městského koupaliště na
letošní rok pro účely zachování bezproblémového provozu.
- odb. SM prověřit možnost využití p.p.č.
172/1 (pod garážemi nad sídlištěm) na
zahrádky vzhledem k územnímu plánu.
RaM po projednání doporučuje ZaM:
- provedení rozpočtové změny, která
spočívá v přesunutí částky 400 tis. Kč z investiční akce Dopravní řešení - parkování
Opletalova do položky Ostatní komunikace
chodníky, stezky, parkoviště. Tyto prostředky budou využity na opravu chodníku v
ul. Nádražní.
- schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v
obci Dobrná. Tímto dodatkem se ruší odst.
2. 2. čl. II předmětné smlouvy. Ostatní části
smlouvy zůstávají beze změny.
- schválit zprávu nezávislého auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření a
ověření účetní závěrky ÚSC Město Benešov
n. Pl. /
- schválit závěrečný účet města za rok
2013.
- stažení určovací žaloby na pozemky
dotčené cyklostezkou Ploučnice, uvedené v
příloze.
- podání žádosti o dotaci na pořízení nové požární techniky pro JSDH Benešov nad
Ploučnicí z dotačního programu GŘ HZS ČR.
Vlastní podíl bude dofinancován z rozpočtu
města na rok 2015, částka 750 tis., určená k
nákupu požární techniky v letošním rozpočtu bude vázána v účelové rezervě k dofinancování vlastního podílu v r. 2015.
RaM po projednání rozhodla:
- o vítězi výběrového řízení na stavební
akci „Oprava povrchu místní komunikace ul.
Valkeřická, Benešov nad Ploučnicí“, kterým
je STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha
5, IČ: 60838744, za nabídkovou cenu 453
950,40 Kč včetně DPH.

Ukliďme Česko 2014 je celorepubliková úklidová akce
Chystaná úklidová akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného
modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových
akcí proběhl úspěšně již ve více než 100
zemích za účasti 8,5 milionů dobrovolníků.
Úklid Česka proběhne ve dnech 16. - 17. 5.
2014, v pátek pro firemní dobrovolníky,
v sobotu se do akce může zapojit každý občan ČR.
Cílem akce je však nejen uklidit naše
okolí a ve společné věci zaangažovat různé
zájmové skupiny, školy, sdružení, firmy, státní správu i jednotlivce, ale v neposlední řadě
také mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek a přispět tím k prevenci jejich vzniku. Černé
skládky totiž v drtivé většině případů vznikají z neznalosti občanů, kteří by jinak mohli
odpady bezplatně odevzdat do sběrného
dvora nebo využít míst zpětného odběru.
Za důležitý považujeme vzdělávací přínos
akce, který je motivací celého projektu.
Již přes rok probíhá v ČR mapování černých skládek prostřednictvím projektu
ZmapujTo: Bič na černé skládky (více na:
www.zmapujto.cz), díky němuž bylo nahlášeno a do mapy zaneseno více než 2 000
černých skládek, od malých „nepořádků“ až
po skládky obřích rozměrů, mnohdy obsahující i nebezpečné odpady, ohrožující zdroje pitné vody, zdraví lidí a zvířat. Skládku lze
nahlásit velmi rychle a jednoduše pomocí
mobilní aplikace pro chytré telefony, případně prostřednictvím interaktivního webového formuláře. Po více než roce mapování černých skládek uzrál čas posunout se
dále a s nasbíranými daty nějak smysluplně
naložit. Vznikla tak myšlenka celostátní
úklidové akce pod názvem "Ukliďme Česko".
Podobné akce již v ČR v minulosti probíhaly a stále probíhají, např. akce Čistá Vysočina s již pětiletou tradicí nebo akce pod
hlavičkou Českého svazu ochránců přírody.
Akce „Ukliďme Česko“ je nová ve svém zaměření na úklid malých a středních černých
skládek, oproti běžným úklidovým dnům
zaměřeným na drobný nepořádek a také
tím, že se úklid koná v jediný den. Novinkou
v rámci akce je dále plošný celorepublikový
rozsah a využití moderních informačních
a komunikačních technologií.
Jak se do akce zapojit?
Akce se uskuteční ve dnech 16. - 17. 5.
2014. Pátek bude věnován firemnímu dobrovolnictví, sobota ostatním dobrovolníkům. Je možné se zapojit jako místní organizátor, dobrovolník, mediální partner,
sponzor a další. Vítaní jsou všichni, které
myšlenka "Ukliďme Česko" oslovila a chtějí
se do realizace projektu aktivně zapojit
nebo jej finančně či materiálně podpořit.
Začátkem března byla spuštěna inter-

aktivní mapa, sloužící k přihlašování organizátorů místních úklidů, dobrovolníků i
organizátorů - obcí a vzájemnou komunikaci
mezi nimi. Díky ní se mohou účastníci akce
snadno zaregistrovat a uvidí v přehledné
mapě např. počet již přihlášených dobrovolníků a také organizátorů, ke kterým se mohou ve zvolené lokalitě připojit. Více viz.:
http://mapa.uklidmecesko.cz.
Zapojení obcí a odpadových firem
Projekt počítá i se zapojením obcí a odpadových firem, protože ty mají k této problematice velmi blízko. Odpadové firmy by
nám mohly pomoci nejen finančně, ale
i technikou nebo materiálně. V současnosti
s odpadovými firmami jednáme a snažíme
se pro obce v rámci této akce dojednat speciální podmínky pro svoz či uložení odpadů.
Předběžně víme zhruba o třinácti odpadových firmách, které by měly zájem se o projektu dozvědět víc nebo se do něj nějakou
formou zapojit.
I pro samotné obce je projekt výhodný.
Velká část obcí v ČR totiž alespoň jedenkrát
ročně na své náklady provádí úklid svého
katastru od pohozených odpadů (i černých
skládek). Nyní se obcím naskýtá příležitost
uklidit během dvou dnů černé skládky na
svém katastrálním území s využitím pomoci
dobrovolníků a dalších partnerů akce, tedy
za výhodnějších podmínek, než by to činily
samostatně. Navíc pokud se skládka neodstraní, bude se rozrůstat a porostou tak i budoucí náklady na její odstranění.
Kam bude odpad směřovat?
Zkušenosti z úklidu skládek jak u nás,
tak v zahraničí, hovoří o velmi malé míře recyklace sesbíraných odpadů. Je to dáno jednak širokou škálou odpadů, které se
na skládkách nacházejí, ale především jejich
velkou mírou znečištění, takže jsou povětšinou pro recyklaci nevhodné. Nicméně
závisí to také na logistice a recyklačních kapacitách v dané lokalitě. Každopádně lze
očekávat, že většina odpadů bude končit
na legálních skládkách, příp. ve spalovně.
S tím je svázána podmínka spoluúčasti
místně příslušné obce, neboť uložení
na skládky je ze zákona zpoplatněno a tudíž
poplatky za uložení budou v režii obce
(městské části). V místech, kde obec nebude ochotna poplatek uhradit, se pak akce
bude redukovat na běžný počišťovací úklid
drobného nepořádku, nicméně ten je mnohde také zapotřebí.
Nežijme mezi odpadky!
Podrobnější informace o chystané akci
a možnosti zapojení naleznete rovněž
na webu akce: www.uklidmecesko.cz.
Přihlásit se můžete i u člena stráže přírody při Správě CHKO České středohoří Oty
Dračky, tel.: 774884805, e-mail:
ota.dracka@seznam.cz
Ota Dračka
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Fotograficky z kroužku mladých rybářů...

Nuda na rybářském kroužku? Ani náhodou! Malé rybáře čeká na každé schůzce vždy
zajímavý program a na zahálení tak není čas. Důkazem budiž fotografie výše, které
zachycují dění z 22. března, kdy si účastníci kroužku nejprve rozveselili den opékáním
buřtíků a pak se pustili do lovu ryb. Pověstný „Petrův zdar“ přinesl tentokrát štěstí Kamile Loosové, které se podařilo ulovit kapra o délce 49 centimetrů. Návnadou, na kterou
se ho povedlo zlákat, byla obyčejná houska.
(ah)/foto: J. Zelený

Filip Ušák: Benešov jako životní styl, díl druhý…
Rád bych navázal na svůj předchozí
příspěvek zážitkem z uplynulého měsíce.
14. března jsem navštívil v Hradci Králové
tradiční veletrh cestovního ruchu, tentokrát
se zaměřením na cyklostezky a cyklodopravu. Přítomní zástupci Krajů České republiky /Ústecký jako asi jediný chyběl!/, Slovenska, Polska a dalších zemí, turisticky aktivní města a řada dalších organizací se potkají na jednom místě, vyměňují si knowhow, kontakty, postupy… Když trochu chcete, tak si z takovéhoto setkání odvezete
množství poznatků, ze kterých pak můžete
těžit. Například jak je náročné vybudovat
singltrekové dráhy v lesích /příběh Rychlebských stezek/ - paralela Kohout?, navážete kontakty s lidmi z projektu Cyklisté vítáni /marketingové pojetí certifikovaných zařízení pro ubytování, pohostinství apod./,
informujete se o podpoře cyklostezek
v rámci integrovaného operačního programu pro nové plánovací období 2014-2020,
zjistíte řadu dalších věcí a navážete kontakty. Ptám se, proč se podobných akcí neúčastní zástupci našeho města? Proč jsme
nelobbovali v rámci budování krajské cyklostezky o současné dobudování průtahu
stezky městem?
Opět po roce jsem si i v návaznosti
na článek kolegy v minulém čísle přečetl
materiál zvaný "Strategie rozvoje mikroregionu Benešovska," na který mě odkazoval.
Deset let starý materiál plný projektů, u kterých je vložen mnohdy žlutý lepící papírek
"neexistuje vhodný dotační titul". U-rampa,
hřiště, cykloareál v pískovně… "neexistuje
vhodný dotační titul"… Význam celé této
zastaralé strategie pak je nulový, mimo jiné

i proto, že se jí nikdo neřídí. Dáváme přednost náhodným nápadům typu minihřiště
u školy. Na zimní olympiádě se opět říkalo
o našich hokejistech, že nastupují v sestavě
Jágr - Štěstí - Náhoda. Nám chybí ten Jágr,
jinak je to podobné.
Koukněte se, prosím, na zajímavý web
/www.fondyeu.eu/prijemce-dotace/, kde si
můžete vyhledat příjemce eurodotací z řad
například měst a obcí a jednoduše porovnat
jejich aktivitu a úspěšnost. Můžete si zadat
Benešov nad Ploučnicí, a pak třeba Českou
Kamenici, Krásnou Lípu, Hrádek nad Nisou,
Semily, Malé Žernoseky, Doksy, Chrastavu…
V Chrastavě z přeshraničních projektů
pořídili hasičům auto a teď budují dokonce
cvičiště - dráhu. V Doksech zase komplexně
v jednom projektu řeší revitalizaci dětských
hřišť., či v jiném vybudovali centrální parkoviště. My máme ty žluté lístečky "neexistuje
vhodný dotační titul". Stačí pár kliknutí
do počítače a uvidíte ten rozdíl, vyčíslený
mnohdy v desítkách milionů korun, které tu
chybí a které mohly jít do kvalitnějšího života tady. Regionální operační programy,
státní fondy, tohle všechno nám jaksi proplulo v uplynulém dotačním období mezi
prsty. Toto zastupitelstvo už toho mnoho
nezmůže, do konce volebního období zbývá
zhruba půl roku včetně letních prázdnin
a volební kampaně. Nicméně pro to příští je
tu jasný úkol a odpovědnost, zda pojmeme
správu veřejného života ve stylu - nemít
žádné starosti /a práci/ - nebo budeme chtít
město, které bude koukat trochu dál.
Filip Ušák
zastupitel města
Koalice pro Benešov

RADA MĚSTA
RaM po projednání rozhodla:
- o zřízení informačního místa v
prostorách recepce Horního zámku v
Benešově nad Ploučnicí dle podmínek v
nabídce PhDr. Heniga, viz příloha.
- o vítězi výběrového řízení na dodávku
plynu, kterým je firma CENTROPOL ENERGY
a.s., Úl. a. s.
- o vítězi výběrového řízení na dodávku
elektrické energie, kterým je firma AMPER
MARKET a.s., Praha.
- o vítězi výběrového řízení na stavební
akci „Oprava povrchu chodníku v ul.
Českolipská, Benešov nad Ploučnicí“,
kterým je Stavební firma Bardzák s.r.o.
RaM pověřuje:
- Mgr. Zdeňku Čvančarovou přípravou
smlouvy k zajištění provozu informačního
místa v prostorách recepce Horního zámku
v Benešově nad Ploučnicí dle podmínek v
nabídce PhDr. Heniga. Smlouva bude po
připomínkování oběma smluvními stranami
předložena ke schválení na jednání RaM
dne 26. 3. 2014
- Mgr. Zdeňce Čvančarové prověřit možnost financování zařízení pro zlepšení reprodukce zvuku v kinosále z rozpočtu kina.
RaM revokuje:
- usnesení č. 78/14 ze dne 5. 3. 2014.

BS-AKTIV - POZVÁNKA
Velikonoční posezení
BS-Aktiv srdečně zve všechny své přátele a příznivce na malé setkání v době velikonoční. Setkání se uskuteční 1. sobotu po Velikonocích od 16 hod. v Klubovně na Sokolském vrchu. V rámci programu proběhe soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko a nejhezčí
pomlázku.
Srdečně zve za BS-Aktiv Lída Šumová

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

STRANA 8
KRÁTCE ZE ŠKOLY
třídní schůzky - individuální
15. 4. 2014 od 14.30 do 17 h
v obou budovách školy

velikonoční prázdniny
17. a 18. 4. 2014 (čtvrtek - Pátek)

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

Ve školce přivítali jaro
Koncem minulého týdne dorazilo jaro
i do naší mateřské školy. Přivítali jsme ho
společně na školní zahradě. Kulisa jara
rozesmáté sluníčko a pět zpívajících ptáčků
(jako symbol pěti tříd naší školky) vzešla
z návrhu a výroby p. uč. Magdy Svobodové.
Každá třída si připravenou maketu ptáčka
oblékla do svého kabátku a připevnila k ostatním na strom.
Pod rozesmátým sluníčkem děti zpívaly,
tančily a kreslily křídami na chodník. Děti
objevovaly znaky probouzející se přírody,
nový život v trávě a v korunách stromů.
Kolektiv učitelek MŠ

Březen - z dění na benešovské škole
Březen 2014 začal pro žáky školy volným dnem, který jim prodloužil jejich jarní
prázdniny, pro pedagogy školy byl věnován
vzdělávání. V multimediální učebně se celý
pedagogický sbor zúčastnil vzdělávacího
semináře „Heterogenita skupiny a klima třídy“. Seminář byl pořádán v rámci projektu
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání
v ČR (CZ.1.07/1.2.00/43.0003).
V březnu se uskutečnilo městské a oblastní kolo 43. ročníku recitační soutěže
„Mladá scéna 2014“. Ve středu 12. března
2014 se v České Kamenici uskutečnilo
městské kolo a žáci naší školy vybojovali
velmi pěkná umístění. V I. kategorii (2. - 3.
tř.) zvítězila Barbora Ondrejkovičová z 2. A,
na 3. místě se umístil Matěj Werner (3. B),
ve II. kategorii (4. a 5. tř.) se na 2. místě
umístila Kamila Mališová z 5. A a 3. místo
vybojovala Nikola Štechmüllerová ze 4. A.
Hned o týden později se Bára Ondrejkovičová a Kamila Mališová zúčastnily oblastního kola v Děčíně, ze kterého i přes dobrý výkon nepřivezly žádné umístnění. Všem reprezentantům patří poděkování a pochvala
za reprezentaci školy.
Velký úspěch zaznamenala Šárka Klaudyová z 8. A, která se s povídkou „Ztracené
dopisy“ (k přečtení na stránkách školy)
zúčastnila literární soutěže „V srdci Děčína,
Děčín v srdci“, a ve své kategorii získala 1.
místo. Blahopřejeme!
Žáci od 2. tříd si jako každý rok vyzkoušeli své znalosti v mezinárodní soutěži
Matematický klokan. Soutěž je pro základní
školy členěna do čtyř kategorií - Cvrček (2. a
3. třídy), Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín
(6. a 7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy). V naší
škole se soutěže zúčastnilo celkem 229
soutěžících, kteří vybírali správné odpovědi
z pěti nabízených možností, a mimo soutěžících v kategorii Cvrček, zaznamenávali
odpovědi na úlohy za 3, 4 a 5 bodů do soutěžních karet. Nejúspěšnějšími řešiteli jednotlivých kategorií byli Lucka Leknerová
(2.B - Cvrček), Sára Svobodová (5.A - Klokánek), Viktorka Pejpková (7.A - Benjamín)
a Petr Klouček (9. A - Kadet).
V průběhu března se uskutečnily také
sportovní soutěže. Své reprezentanty měla
škola ve florbalové lize chlapců i dívek. Oba
turnaje proběhly v Markvarticích a naši zástupci nezískali výraznější úspěch. Chlapci
ze speciálních tříd se zúčastnili turnaje
ve florbalu pro žáky speciálních škol v České
Kamenici, ze sedmi účastníků vybojovali 1.
místo a Kamil Horvát byl vyhlášen nejlepším
střelcem turnaje. Starší žáci (8. a 9. třídy) se
zúčastnili také fotbalového turnaje Vladimíra Šmicera pořádaného ZŠ Verneřice. Za přítomnosti samotného V. Šmicera vybojovali
po loňském 2. místě bojovným výkonem po-

hár za 1. místo.
Výuka ve školních lavicích je doplňována také společnými akcemi, exkurzemi a výukovými programy. Tak například žáci obou
4. tříd byli v libereckém DinoParku, 6. B navštívila výukový program také v Liberci, ale
v IQ parku. Všechny tři 3. třídy vyjely do teplického Planetária, aby tak zakončily výuku
o planetách, o kterých se učily v prvouce.
Žáci speciálních tříd se zúčastnili preventivní akce - přednášky na téma trestní odpovědnosti, chování a jednání mezi sebou
a k dospělým připravenou zástupcem Policie Benešov nad Ploučnicí panem Popem.
Začátek března patřil na Bílé škole masopustnímu karnevalu, v rámci kterého děti
viděly pohádku O zvířátkách a Loupežnících.
Veršovanou pohádku si pro ně připravili
někteří žáci z druhých a třetích tříd. Poté
dětem zazpívala svou píseň Ztracená kniha
Klárka Štěpánková ze 4. A, která se zúčastnila rozhlasové kategorie soutěže „Česko
zpívá“. V rámci tanečního reje, který hudebně doprovázel pan J. Bříško se svou zpěvačkou, byly vybrány nejhezčí masopustní
masky. Nejmladší žáci školy se seznámili
také s pantomimou, děti z I. stupně také
shlédly filmové představení v benešovském
kině. Na první jarní den pak děti průvodem
a malováním jarních obrázků přivítaly jako
již tradičně jaro.
Po celý březen pokračuje sběr víček pro
dobrou věc, sběrem víček pomáhají naši
žáci nemocným dětem. Všem, kteří pomáhají, patří velký dík. Kromě této charitativní
činnosti se naše škola zapojila do soutěže
„Školmánie“, pořádané společností Tesco.
V rámci této soutěže sbíráme soutěžní kupony, které nejlepším školám pomohou
vyhrát 100 000 Kč na její vybavení.
Více o aktivitách školky a školy na
www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová
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Rodinné centrum: Máme za sebou prima akce Školka v unikátním muzeu
Nádherné počasí plné slunce
nám oznamuje, že je tu konečně jaro. Odložili jsme teplé bundy, čepice, šály a můžeme si plnými doušky užívat první jarní dny. Pojďme si připomenout, co jste s námi mohli prožít
v uplynulých dvou měsících.
Stejně jako každý rok se nesl měsíc únor v duchu masopustu, karnevalů, masek a zábavy. Ani
my jsme nezůstali pozadu a 23. února jsme ve velmi hojném počtu zaplnili Městské kino. Kam oko
dohlédlo, byly dětičky v nádherných a originálních maskách. Společně jsme prožili velkou
Šmoulí show s Lucií Synkovou. Tančilo se, zpívalo,
soutěžilo a hlavně se hledala ta nejlepší maska.
Rozhodování bylo velmi složité. Přestože masek,
které se umístily na stupních vítězů, bylo jen několik, musíme složit poklonu všem dětem a také
rodičům. Výborně jsme se bavili a karneval si spolu s vámi užili opět na jedničku.

z výletu Baby klubíku
Další velmi příjemná akce byl výlet s našimi
nejmenšími z Baby klubíku do solné jeskyně.
Hned ráno jsme vyrazili autobusem do Děčína.
Po krátké procházce se před námi otevřely dveře,
za kterými nás čekalo přítmí jeskyně nasvícené
desítkami barevných světýlek. Krásné solné krápníky a jezírka, velké solné pískoviště se spoustou
hraček a lehátek pro odpočinek. Dětičky si pohrály a u toho dýchaly zdravý vzduch. Nikomu se
nechtělo z jeskyně odejít, ale nakonec jsme se
po svačince vydali zpátky do Benešova. Musíme
všechny mrňousky pochválit, protože výlet zvládli perfektně a pro nás to rozhodně nebyl výlet
poslední. Čeká nás ještě několik zajímavých a hezkých míst, která společně poznáme.
Proběhla letošní první beseda od firmy
Mérck na téma alergická rýma aneb jak se starat o
dětský nos. Všichni zúčastnění si odnesli dárečky
od této společnosti i nové znalosti.
Dne 15. března jsme se rozhodli podpořit
dobrou věc a jako dobrovolníci jsme se zúčastnili
krásné akce na podporu neziskové organizace
Andělé bez křídel. Protože nám je tématika neziskových organizací velmi blízká a víme, jak je důležitá podpora v této oblasti, neváhali jsme ani
chvilku. Na oslavě 1. výročí založení organizace
Andělé bez křídel jsme s mnoha dalšími dobrovolníky připravili zábavný program pro děti i jejich
rodiče.
Přesně v první jarní den proběhl všemi dlouho očekávaný 3. reprezentační ples Rodinného
centra Medvídek a Zumby Děčín. Vstupenky byly
již delší dobu vyprodány a po náročných přípravách přišel slavnostní večer. Městské kino zaplnily
dámy v krásných večerních šatech a pánové v oblecích. Večerem nás opět provázela všemi oblíbena skupina Mane z Teplicka, která je zárukou
dobré hudby k tanci i poslechu. Zahájení patřilo
vystoupení dětí z Tanečního klubu Respect a to
ve formacích miniděti, děti a junioři. Pro všechny
to bylo první vystoupení této benešovské taneční
skupiny po delší pauze. Nově totiž od podzimu
tančí tento taneční klub v zázemí naší organizace

a nutno podotknout, že své vystoupení všichni
zvládli s obrovským úspěchem a nekončícím potleskem publika. Jako každý rok nás v průběhu
večera čekala ukázka Zumby a potom již přišlo
půlnoční překvapení v podobě vystoupené tanečnice Pool dance. Ladné pohyby, síla, pevné
svaly a umění se spojilo v zajímavou podívanou
pro všechny.
Ani letos samozřejmě nechyběla bohatá
tombola, skvělá zábava a tanec. Večer měl báječnou atmosféru, jen na náš vkus utekl příliš rychle.
Proto už nyní můžeme říct, že se těšíme na v pořadí již čtvrtý ples, který se uskuteční v pátek 13.
března 2015. Touto cestou bychom opravdu
ze srdce chtěli poděkovat našim sponzorům. Bez
nich bychom nemohli takto nákladnou akci vůbec
uskutečnit. A velké poděkování patří i letošní báječné obsluze baru a stále usměvavé paní Boucké.
Hned po plese nás čekal odjezd na první
soutěže Taneční skupiny Respect. V sobotu 22.
března jsme se vydali do Slaného a formaci „děti„
se podařilo vybojovat krásné 3. místo. Hned
druhý den se konalo semifinálové kolo soutěže
„Taneční skupina roku“ v Mostě. I zde jsme slavili
úspěchy. Miniděti si přivezly nádherné 2. místo
ve své kategorii a Děti si vybojovaly ve velké konkurenci 7. místo a tak nám obě skupiny postupují
na finálový večer do Prahy.

V úterý dne 25.3.2014 vyjeli předškoláci
a paní učitelky z Mateřské školy v Benešově
nad Ploučnicí na výlet do obce Zákupy
u České Lípy. Navštívili zde Muzeum výroby
karnevalového zboží jediného svého druhu
v Evropě. Součástí muzea je také sbírka historických předmětů a hraček.
Průvodce muzea dětem ukázal, jak se
vyrábějí karnevalové a masopustní masky,
lampiony a mávátka. Děti si mohly některé
masky vyzkoušet a vyfotit se v nich.
Po zhlédnutí výstavy si děti namalovaly
vlastní masku a tou se mohly pochlubit
ostatním kamarádům ve školce.
Výlet byl velmi vydařený a děti mají
o čem vyprávět.
Kolektiv učitelek MŠ

Děti už ví, že kniha je přítel člověka

TK Recpect
Obrovské poděkování patří Vlastíkovi Krejčímu, který všechny děti trénuje a jeho pomocnici
Anetce Bartoňové, která je jeho velkou oporou.
Vlastíkovi děkujeme za to, že se po našem dlouhém přemlouvání rozhodl do toho opět jít, vydat
ze sebe maximum, neposlouchat negativní věci
a dát do toho zase celé své srdce. Pro naše
centrum je to neskutečně příjemná a obohacující
spolupráce.
Přejeme Vám všem krásný začátek jara, který
bude prozářený sluníčkem a také krásné Velikonoční svátky.
Poděkování: GPD a.s., Pneu autoservis Václav Petr, cukrárna Pusinka, Transco Bohemia
s.r.o., Oceán zdraví a krásy, Plavecký areál Děčín,
BK Děčín, Generalli a.s., Narva B.E.L s.r.o.,
Vinotéka U Náměstí, Kosmetika Hanka Šimková,
Modeláž nehtů Adéla Podolínská, manželé Kosmatovi, pí. Lída Šumová, pí. Terezka Benešová, pí.
Eva Krumlová, manželé Práškovi, SDH Benešov
nad Ploučnicí, pí. Hanka Šeflová, pí. Stáňa Feistnerová, pí. Boucká a p. Tomáš Machar.

vedoucí TK Recpect - Vlastík Krejčí

V průběhu měsíce března navštívila
naše MŠ Městskou knihovnu v Benešově
nad Ploučnicí. Návštěvou knihovny jsme
dětem poodhalili kouzelný svět knih. Věříme, že knihu jako hmatatelný důkaz krásné literatury - nevyzmizíkují technické vynálezy a že ji nenahradí virtuální svět. Ve snaze
probouzet v dětech kladný vztah ke knihám
přirozenou formou - jsme si ve třídách mateřské školy vytvořili malé knižní koutky.
Paní učitelky rozvíjí zájem dětí o psanou
podobu jazyka a učí děti získávat povědomí
o možnosti hledat poučení v knihách.
Nadšení dětí a jejich opravdový zájem nás
utvrdily v tom, že se o osud knih zatím nemusíme bát.
Děkujeme paní Ivě Jandášové za milé
přivítání a za citlivý přístup k našim malým
čtenářům, které svým královstvím s lehkostí
provedla.
Kolektiv učitelek MŠ

STRANA 10

STRANA 11
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:
v pondělí 28. dubna 2014
Benešov nad Ploučnicí
na náměstí - 14.20 hod.
……………………………………
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek.
Cena:
20-30 Kč/ks
Případné bližší
bližší
informace:
Po-Pá 9.00 - 16.00hod
Tel.: 601576270,
606550204, 728605840
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
www.benesovnpl.cz
Kontakt na redakci:
1ajka@centrum.cz

Jarní Paříž 7.-11. května
2x nocleh, průvodce, več. proch.
a proj. lodí. 4.490 Kč.
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 12

Rozhovor: Klárce se nejlíp skládá, když je sama. V 10 letech má na kontě už 2 písničky
Je jí deset let, na svém kontě má už několik vlastních písniček a krom hudby jí baví také tanec a tenis. O kom je řeč? O Klárce
Štěpánkové z Benešova nad Ploučnicí. Tahle šikovná slečna se může pochlubit účastí
v soutěži pro začínající zpěváky ČESKO
ZPÍVÁ, kde se svou vlastní písní Ztracená
kniha postoupila do semifinále a zároveň
byla vybrána porotou sestavenou z hudebních odborníků Českého rozhlasu do regionálního kola rozhlasové kategorie. Vítězství v Rozhlasové kategorii jí sice uteklo,
ale soutěž stále pokračuje. Rozhodně si z

tohoto soutěžního klání odnáší obrovskou
porci zkušeností do budoucna. My jsme
rádi, že nám ve městě roste možná nová
„superstár“, a proto jsme pro vás Klárku
vyzpovídali.

STOLNÍ TENIS
18. zápas
GPD BNPL A : SLOVAN VARNSDORF A - 14:4
body: M. Štípek 4,5; M. Myslivec 4,5; F. Nebohý 2,5; L. Babička 1,5; P. Brabencová 1
19. zápas
TEREZÍN A : GPD BNPL A - 11:7
body: M. Babička 1,5; F. Nebohý 1,5; M.
Štípek 1,5; L. Babička1,5; M. Myslivec 1
20. zápas
GPD BNPL A: CHEMIČKA ÚSTÍ N. L. B - 10:8
body: M. Babička 3,5; M. Štípek 2,5; L.
Babička 2,5; M. Myslivec 1; Nebohý 0,5
21. zápas
SEVEROTUK ÚSTÍ N. L. E : GPD BNPL A - 10 : 9 x

body: L. Babička 2,5; M. Babička 2,5; M.
Myslivec 2; F. Nebohý 2
x Stav 9:9 - rozhodla závěrečná čtyřhra, kterou Lukáš a Michal Babičkovi prohráli.

Je soutěž Česko zpívá tvojí první soutěží
nebo už jich máš za sebou víc?
Už jsem soutěžila za školu ve Skřivánkovi, ale tohle bylo trochu něco jiného, takže můžu říct, že to byla první velká soutěž.
Přihlásili mě do ní rodiče, ale s nápadem
přišla babička Renuška.
Co pro tebe účast v této soutěži znamená?
Volno ze školy (smích). Znamenala pro
mě hodně protože, mohla jsem zpívat zpívat před lidmi a získat hodně zkušeností
a zážitků.
Jak celá soutěž probíhá?
Nejdříve mě porota vybrala podle zaslané nahrávky do základního kola v Praze.
Tam jsem postoupila do semifinále v Trutnově. Také mě porota vybrala do rozhlasové
soutěže.
Jaká byla konkurence a kolika soupeřům
ses musela postavit?
Konkurence byla velká a moc se mi líbilo, jak všichni zpívali. V mé kategorii bylo
přes 100 zpěváků, a z toho nás 41, co postoupili do semifinále v Trutnově a 5 do rozhlasové kategorie Ústeckého regionu. To, že
jsem v rozhlasové kategorii nepostoupila
dál, mě sice trošku mrzelo, ale hlavně mě
potěšilo, že hráli mojí písničku v rádiu a to je
pro mě taky úspěch. A navíc mě ještě čeká

11.dubna semifinále v Trutnově kde budu
zpívat o postup do finále. A ještě můžu dostat speciální cenu poroty nebo posluchačů.
Dále bude vyhlášení vítězů internetové kategorie, kde jsem taky soutěžila. Takže mám
ještě šanci se umístit, ale je pravda, že
konkurence je velká.
Kolik vlastních písniček už máš na svém
kontě? Kdo je v tomto směru pro tebe
největší inspirací ?
Zatím jen dvě. U nás doma všichni
na něco hrajou nebo zpívaj, takže rodina.
Kde bereš inspiraci?
Zatím to vždycky přišlo úplně náhodou.
Jednou se mi líbil kamarád, pak jsem zas
hledala knížku. Nejlíp se mi skládá, když
jsem sama.
Vzpomeneš si, kdy začal tvůj talent vyplouvat na povrch?
Myslím, že talent na zpívání nemám, ale
první známky skládání se objevily, když jsem
si brnkala na piano v 7 letech, bylo to o nějakém Golfanovi.
Hraješ na nějaký hudební nástroj?
Zkouším hrát na kytaru, ale nevěnuju se
jí tolik, jak bych měla.
Chtěla by ses hudbou jednou živit nebo
toužíš po úplně jiném povolání?
Zpívat mě baví, ale ještě nevím.
Chtěla bys prostřednictvím novin někomu
poděkovat?
Určitě! Všem kdo mi poslali hlasy, rodině, paní učitelce Černé a hlavně Pupíčkovi
(Petr Bříško).
Děkuji za rozhovor! (ah)
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