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Starostka města: Rozpočet města je schválený, čeká nás spousta práce
V únoru zastupitelstvo města schválilo
rozpočet na letošní rok. Pro tento rok se tedy z větších akcí bude realizovat oprava
ulice Valkeřické - nový asfaltový potah
a chodník. Oprava části chodníku v ulici Nádražní včetně obnovy veřejného osvětlení
a kompletní obnovy stromořadí. Současná
alej nemocných a poškozených stromů bude vykácena a nahrazena lípami, chodník
bude osazen lavičkami a dalším městským
mobiliářem. Oprava místní komunikace
na Ovesné - místo, které pravidelně splavuje voda, a tamní usedlíci mají problém dostat se do města. Vybudování odstavné plochy na části nevyužívaného pozemku v ul.
Cihelní - bývalé dopravní hřiště. Tím zajistíme možnost odstavení automobilů pro
pacienty ordinace doktora Váchy a uvolníme komunikaci pro běžnou dopravu. Vybudování sportoviště s umělým povrchem
pro žáky benešovské Základní školy, hřiště
bude využitelné pro širokou paletu míčových her. Oprava některých chodníků na
sídlišti. Bude obnoven povrch komunikace
na Sokolském vrchu po rekonstrukci
vodovodní sítě. Také nás čeká oprava další
části chodníku na ul. Českolipské až k
mostku přes železnici. U největší akce,
kterou je zateplení a výměna oken na benešovské škole, stále čekáme na rozhodnutí
a smlouvu o poskytnutí dotace - záležitost
již řešíme více než dva roky.
Z rozpočtu jsou také uvolněny finanční
prostředky na činnost příspěvkových organizací a místních spolků a organizací.
V únoru pracovaly Služby města společně s Benešovskou teplárenskou společností na obnově a budování nového veřejného osvětlení. Hotová je ulice Smetanova

ilustrační foto: Ota Dračka
a Wolkerova, Sokolský vrch, místní komunikace nad sídlištěm. Zaměstnanci Služeb
města vyčistili a upravili pozemky pod garážemi nad sídlištěm, kde by mohly být
v budoucnu zahrady - dobrá práce. Co se týká odpadového hospodářství, byla provedena kontrola třídění pytlového svozu
a byly zjištěny konkrétní - nedostatky někteří lidé stále „třídí“ způsobem všechny
komodity do jednoho pytle, což je špatně a
zbytečně se nám zvyšují náklady na následné dotřídění. Na konkrétní adresy, kde
byly nedostatky zjištěny, proto půjde
informace ke zjednání nápravy.
Přípravy na Benešovský slunovrat probíhají dle harmonogramu, kulturní referentka p. Klomfarová zpracovala a podala
žádost o dotaci na Ústecký kraj. Na konci
února byly dohodnuty konkrétní požadavky
k výjimečné akci, která nás čeká 7. 6. Přes
naše město totiž pojede silniční závod historických vozidel OLDTIMER BOHEMIA RALLY
a na benešovském náměstí budou mít závodníci přestávku. Pro milovníky historic-

kých automobilů a motocyklů budou v tento den k vidění opravdové skvosty.
Příprava sezóny na benešovském zámku je v plném proudu. Dle informací PhDr.
Heniga, benešovského kastelána, se letos
můžeme těšit na opravdu zajímavé akce.
Alenatrhů
Houšková
Kromě oblíbených Foto:
zámeckých
a vzdělávacích programů je dokonce plánována pro
nejmenší Benešováky noc na zámku se
zážitkovým programem.
V Děčínském deníku z 27. 2. je zveřejněna anketa o nejúspěšnějšího sportovce
v Ústeckém kraji za rok 2013. Nominovaný
je také stolní tenista Tomáš Polanský, jenž se
stal v roce 2013 trojnásobným mistrem ČR,
trojnásobným mistrem Evropy kadetů 2013
nejúspěšnějším účastníkem juniorských her
v historii ČR a vicemistrem Evropy, Tomáš
bydlí v Benešově nad Ploučnicí a můžeme
na něj být opravdu hrdí.
Jaro je za dveřmi, přeji vám pevné zdraví
a pohodu.
Mgr. Dagmar Tesarčíková

Stanoviště s kontejnery na tříděný odpad doplnily nádoby na textilie a párovanou obuv

foto: odbor VŽP
Jak jsme vás informovali již v únorovém
vydání Benešovských novin, město se dohodlo s firmou DIMATEX CS na umístění několika kontejnerů na použité oděvy, textilie
a párované obuvi. K jejich instalaci došlo
v průběhu měsíce února. Občané je najdou
v lokalitách: Sokolský vrch, Sídliště, u Koste-

la a Tesco. Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky. Do
těchto kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní
materiály, výrazně znečištěné a mokré tex-

tilie. Chcete-li přispět ke zlepšení životního
prostředí, odkládejte do těchto speciálních
kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo
pytlů. Vytříděné oděvy a textilní materiály
firma recykluje.
(ah)

STRANA 2

O čem jednala Rada města?
RaM schválila:
- pachtovní smlouvu k pozemku p.p.č.
972/2 o výměře 650 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí s panem Ing. K.J., Benešov nad
Ploučnicí. Cena za zemědělský pacht činí
500 Kč/ rok. (4)
- dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08007943
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí na akci Stavební úpravy
objektu občanské vybavenosti č. p. 602 a č.
p. 706, Cihelní ul., Benešov nad Ploučnicí.
Dodatek mění termín pro ukončení realizace na 2. 1. 2013 a termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce
na 2. 4. 2014. (4)
- uzavření smlouvy o spolupráci se ZŠ
a MŠ Benešov nad Ploučnicí a Rodinným
centrem Medvídek při přípravě a realizaci
projektu „Environmentální výchova dětí
v Benešově nad Ploučnicí - vybudování výukového zahradního altánu“ .(4)
- uzavření smlouvy o spolupráci s firmou
DIMATEX CS, spol. s r.o., při realizaci sběru
textilního odpadu na území města Benešov
nad Ploučnicí. (4)
- uzavření smlouvy o spolupráci se ZŠ
a MŠ Benešov nad Ploučnicí při přípravě a
realizaci projektu „Keramická dílna základní
školy“. (4)
- podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, prostřednictvím MAS Labské
skály na pořízení keramické pece a grafického lisu pro ZŠ a MŠ Benešov nad Pl., p. o.
Vlastní podíl ve výši 10% bude financován
z příspěvku města v rámci rozpočtu organizace na rok 2014. (4)
- účetní odpisový plán na rok 2014. (4)
- Směrnici č. 2/2014 pro přebírání a evidenci, vydávání a další nakládání s nálezy
s účinností dnem schválení. (4)
- uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ,
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“
s firmou Děčínský stavební podnik, s.r.o.
Předmětem dodatku je změna předpokládaných realizačních termínů. Zahájení stavby 1. 4. 2014, dokončení stavby 30. 11.
2014.
RaM neschválila:
- bezplatné užívání nepoužívané vývěsky
(před domem č.p. 645, Benešov n.Pl.) pro
ZO KSČM Benešov n.Pl., žadatel A.H, předseda ZO č.3. (2 pro, 2 zdrž.)
RaM bere na vědomí:
- zprávu finančního výboru (zápis neobsahoval zprávu o inventarizaci majetku
města za rok 2013.)
- doporučující návrh výboru pro rozvojové a investiční priority města (revitalizace
koupaliště) s tím, že o záměru bude rozhodnuto po seznámení se s přípravnou dokumentací (autor Ing. Kulík), kterou radní v této chvíli nemají k dispozici.

Kolik odpadu jsme v BN vyprodukovali za rok 2013?
Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Skleněné obaly
Obaly obs. zbytky neb. látek
Pneumatiky
Plasty
Cihly
Směsi betonu, cihel, keramiky
Asfaltové směsi
Stav. mat. obsahující azbest
Papír a lepenka
Oděvy
Rozpouštědla
Kyseliny
Pesticidy
Olej a tuk
Barvy
Plasty
Odpad z tržišť (koše)
Objemný odpad
Tříděný odpad

Množství odpadu (tuny) Množství na osobu (kg)
0,213
0,054615385
26,162
6,708205128
0,702
0,18
36,717
9,414615385
2,1
0,538461538
2,86
0,733333333
0,2
0,051282051
13
3,333333333
68,8
17,64102564
2,5
0,641025641
2,54
0,651282051
38,827
9,955641026
1,325
0,33974359
0,02
0,005128205
0,04
0,01025641
0,03
0,007692308
0,75
0,192307692
0,06
0,015384615
0,5686
0,145794872
55,42
14,21025641
69,04
17,7025641
321,8746

Informace o omezení užívání cyklostezky č. 15 Ploučnice

Foto: Ota Dračka

V posledních dnech února 2014 došlo
na cyklostezce k instalaci zbytku dopravního
značení a zábran, které omezují užívání cyklostezky pro cyklisty a chodce. Jedná se zejména o uzamykatelné sloupky, ke kterým
oprávnění obdrží klíče od Městského úřadu
v Benešově nad Ploučnicí. Dopravní značení
povoluje použití cyklostezky č. 15 Ploučnice
pouze tzv. dopravní obsluze. Tou je na katastru města Benešova nad Ploučnicí míněno pouze použití vlastníky přilehlých pozemků pro zajištění zemědělské a lesnické
činnosti, ovšem s povinnosti nepoškodit
nebo neznečistit povrch cyklostezky. Dále

se zde mohou objevit motorová vozidla
údržby cyklostezky, zdravotnické záchranné
služby, hasičů, Policie ČR, Městské policie,
Správy CHKO České středohoří včetně
strážců přírody a dále mysliveckých spolků
k výkonu jejich činnosti. Cyklostezka tedy
neslouží k žádným jiným účelům, tedy v žádném případě pro čtyřkolky a podobně.
Na únorovém jednání zastupitelstva byl
uložen vedoucímu odboru VŽP úkol zajistit
kontrolu dodržování pravidel prostřednictvím PČR a MP.
Ota Dračka
zastupitel

STRANA 3

Nezapomeňte: Vypalování trávy je protizákonné! O čem jednala Rada města?
Letošní zima byla pro nás prozatím velmi shovívavá a tak se již postupně vrací tažní
ptáci a kvete řada jarních rostlin. Současně
s tím se i začíná projevovat úklid na zahrádkách. Ale s tím se i již ukázalo to, na co se
každoročně upozorňuje. Jedná se o vypalování trávy. Proto je opět potřebné připomenout, že vypalováním trávy dochází k porušení platné legislativy, zejména zákona
o požární ochraně, za což hrozí vysoké

osobní pokuty a v případě právnických osob
jsou postihy velmi vysoké. Když se k tomu
přidají náklady hasičů atd., tak se rozhodně
nevyplatí riskovat. Berme na vědomí i fakt,
že žijeme v chráněné krajinné oblasti a naše
město je navíc ve vyhlášené evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice.
Ota Dračka
strážce přírody
při Správě CHKO České středohoří

SDH Benešov n. Pl.: Ohlédnutí za druhým měsícem roku
Během měsíce února vyjela naše
jednotka k třem mimořádným událostem. A
to 8. 2. k technické pomoci do ulice
Družstevní v Benešově nad Ploučnicí k
odstranění překážky podél komunikace,
dále 17. 2. k požáru do ulice Děčínská, kde
došlo k požáru přístavku, a do třetice 23. 2. k
požáru lesního porostu do Heřmanova.
Co se týká cvičení a zdokonalení členů
naší jednotky, tak došlo začátkem měsíce k
absolvování kurzu obsluhy motorových pil a
také úspěšnému zakončení praktickou
zkouškou konanou 7. 2. Dále se naši členové
zúčastnili 22. 2. víceboje pořádaného
verneřickou jednotkou. Naše jednotka
obsadila krásné druhé místo.
V měsíci únoru došlo k zakoupení nové
brusky na broušení řetězů motorové pily a
nemalá část úsilí byla věnována údržbě naší
výjezdové techniky a vylepšení zázemí v
garážích. Členové jednotky provedli opravu
vozíku, jež je používán sportovním
mužstvem na dopravu nářadí na soutěže a k
dalším mimořádným událostem (povodně
atd.). Došlo také k výrobě koše na hadice,
jež bude testován při zásahu. Po jeho
osvědčení dojde k výrobě dalších kusů.
Dokončili jsme také výrobu výsuvného plata
do DA12 A31 na naše nové čerpadlo, jež
jsme již dlouhou dobu odkládali.
Za SDH Benešov nad Ploučnicí
F. Buchta

Do celostátní akce Ukliďme Česko se můžeme zapojit i u nás
Pro letošní jaro se připravuje v rámci
celé České republiky akce „Ukliďme Česko“.
Cílem je zbavit naše okolí v co největší míře
ekologické zátěže v podobě poházených
odpadků, protože se u některých návštěvníků přírody stále projevuje lhostejnost k našemu prostředí v tom, že se pohazují prázdné plastové lahve, igelitové sáčky a tašky,
papíry, papírky od bonbónů, papírové kapesníky a další, i když je velmi jednoduché
toto odnést k nejbližšímu odpadkovému
koši. Ale zcela nepochopitelně se objevují i
černé skládky z odpadů, které odebírá bezproblémově sběrný dvůr. Doporučuji podívat se na Internetu na stránku:

www.uklidmecesko.cz,
kde je i dán termín 16. 5. a 17. 5. 2014
k celorepublikové dobrovolné akci. Ale nemusí se čekat na uvedený termín. Stačí si
vzít na procházku do kapsy pytel na odpadky a rukavici. Při návratu zanechat pytel
na dohodnutém místě, ideálně na nejbližším místě, kde je běžné nechávat pytle
s tříděným sběrem, aby byl zajištěn odvoz
sebraného odpadu. Přidáte-li se k této akci,
bude se i Vám samotným více líbit okolní
příroda.
Ota Dračka
strážce přírody
při Správě CHKO České středohoří

RaM bere na vědomí:
- ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.p.č. 879/1 o výměře 1200
m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí uzavřenou
s paní V.V. Benešov nad Ploučnicí na žádost
nájemce ke dni 31. 01. 2014.
- vyhlášení volného dne pro žáky ZŠ
na pondělí 3. března 2014 z organizačních
důvodů (celodenní vzdělávací akce celého
pedagogického sboru téma: Heterogenita
skupiny a klima třídy).
Rada města doporučuje:
- ZaM schválit uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“ s firmou Děčínský stavební podnik, s.r.o. Předmětem dodatku je
změna předpokládaných realizačních termínů. Zahájení stavby 1. 4. 2014, dokončení
stavby 30. 11. 2014. (4)
- ZaM schválit rozpočet města na rok
2014 se změnami:
1) úprava v části Financování, vratka části
dotace volby do Parlamentu ČR se na základě vyúčtování s krajským úřadem se mění
z 14492 Kč na 16710 Kč,
2) úprava v části Přijaté dotace se mění dotace na výkon státní správy ve výši 3847900
Kč na částku 3832400 Kč, na základě oznámení z krajského úřadu o závazných ukazatelích přidělených ze státního rozpočtu,
o rozdíl ve výši 15500 Kč bude ponížen rozpočet kapitoly hospodářská správa,
3) úprava v části neinvestičních výdajů v kapitole místní komunikace, ponížení o částku
70000, která bude využita k nákupu nového
veřejného osvětlení.
- ZaM schválit smlouvu o úvěru č.
10109/14/LCD, úvěr ve výši 6 mil. Kč na dofinancování akce „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“
- ZaM schválit usnesení: ZaM schválilo
zahrnutí města Benešova nad Ploučnicí
do územní působnosti místního partnerství
MAS Labské skály a s přípravou SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na svém území pro období 2014 - 2020.
RaM nedoporučuje:
- ZaM schválit vyřazení položky na výstavbu hřiště u školy dle návrhu výboru pro
rozvojové a investiční priority města. Důvodem je usnesení ZaM č. 102/2013, kterým
ZaM jednohlasně schválilo záměr vybudování „malého“ hřiště u školy dle studie Ing.
Arch. Drdáckého.
- ZaM schválit začlenění „malého hřiště“
do projektové přípravy na vybudování
„velkého“ hřiště. Důvodem je usnesení ZaM
č. 102/2013, kterým ZaM jednohlasně
schválilo záměr vybudování „malého“ hřiště u školy a absence jakéhokoli použitelného hřiště pro žáky školy a dětské sportovní oddíly.

STRANA 4

O čem jednala Rada města? Filip Ušák: Benešov nad Ploučnicí není město, je to životní styl…
RaM ukládá:
- ved. HS pozvat Ing. Kulíka do jednání
RaM ve věci revitalizace koupaliště.
RaM bere na vědomí:
- přerušení provozu školní družiny při
Základní škole a Mateřské škole Benešov
nad Ploučnicí na období jarních prázdnin, tj.
od 24. 2. do 28. 2. 2014 z důvodu nízkého
počtu přihlášených žáků.

O čem jednalo zastupitelstvo?
ZaM po projednání schválilo:
- počet členů výboru pro rozvoj 7.
- vyjmutí částky 50,000 Kč z kolonky projekty odboru VŽP a její přidělení jako
navýšení dotace RC Medvídek.
- rozpočet města na rok 2014 s úpravou
v části Financování, vratka části dotace
volby do Parlamentu ČR se na základě
vyúčtování s KÚ se mění z 14 492 Kč na
16 710 Kč, s úpravou v části Přijaté dotace se
mění dotace na výkon státní správy ve výši
3 847 900 Kč na částku 3 832 400 Kč, na základě oznámení z KÚ o závazných ukazatelích přidělených ze státního rozpočtu, o rozdíl ve výši 15 500 Kč bude ponížen rozpočet
kapitoly hospodářská správa, s úpravou
v části neinvestičních výdajů v kapitole
místní komunikace, ponížení o částku 70
000 Kč, která bude využita k nákupu nového
veřejného osvětlení a o částku 50 000 Kč,
o kterou bude ponížen rozpočet VŽP v oblasti projektů a navýšena částka příspěvků
pro RC Medvídek.
- rozpočtový výhled na roky 2015 2016.
- smlouvu o úvěru č. 10109/14/LCD, úvěr
ve výši 6 mil. Kč na dofinancování akce
„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“
a pověřuje starostku města k podpisu úvěrové smlouvy.
- zahrnutí města Benešova nad Ploučnicí
do územní působnosti místního partnerství
MAS Labské skály a s přípravou SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na svém území pro období 2014 - 2020.
ZaM po projednání bere na vědomí:
- doporučující návrh výboru pro rozvojové
a investiční priority města (revitalizace koupaliště) s tím, že o záměru bude rozhodnuto
po seznámení se s přípravnou dokumentací
(autor Ing. Kulík).
- rezignaci z výboru pro rozvoj p. Dračka, p.
Polanský, p. Zelený.
- zprávu výboru pro rozvojové a investiční
priority města.
- informace o průběhu dotačního řízení
a doporučuje RaM jednat o dodatku č. 2.
- žádost o doporučení vhodných kandidátů
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem.
- výroční zprávu o poskytování informací
v roce 2013.

Možná trochu podivný nadpis je lehce
ironickou parafrází aktivity brněnského
primátora, který se snažil poměrně drahou
reklamní kampaní dát moravské metropoli
"marketingovou tvář". Úsměvné až absurdní heslo se hned stalo terčem recese mnoha
mladých Brňanů, kteří využili toho, že si
radnice zapomněla pro svoji kampaň
zaregistrovat internetovou doménu a začali
pak velmi vtipně poukazovat na chyby
tamní radnice /www.zitbrno.cz/. Mnohdy si
na tento slogan s úsměvem vzpomenu, když
mě něco nakrkne, když jdu do Tesca a vidím,
že se z potravinového obchodu pomalu
stávají "domácí potřeby", když procházím
Sokolovskou ulicí- mnohdy nazývanou ulicí
"válečnou", či když cestou po zdecimované
Nádražní vidíte na vchodu vyhořelého
Benaru hodiny ukazující za 5 minut 12. Jak
symbolické. Mimochodem tohle všechno
čeká turistu přijíždějícího do Benešova
po nově zbudované cyklostezce. Osud doby
utvořil z našeho města podivný skanzen.
V únorovém vydání BN hned na úvodní
stránce nalezneme článek s názvem "Počet
obyvatel našeho města rok od roku klesá".
Tempem o zhruba 80 lidí ročně rok co rok je
nás méně. Více lidí zemře, než se narodí
/28:34/, ale hlavně více lidí se odstěhuje,
než přistěhuje /165:114/. Omlouvám se
každému, koho nadzvedlo slovo "skanzen"
o pár řádků výše, nicméně ta čísla jsou asi
více než vypovídající. Výrazně nadprůměrná nezaměstnanost, chybějící startovací
byty pro mladé, ale i stacionář pro seniory
a téměř minimální možnosti kulturního či
společenského vyžití tvoří pro většinu z té
zbylé populace z Benešova pouhou noclehárnu. Nebo je snad jen náhoda, že počet
obyvatel rok od roku klesá?
Když jsme vloni v rámci Výboru pro rozvoj pozvali ředitele firem působících
ve městě ke kulatému stolu, tak na úvodní
"zdvořilostní" otázku "s čím vám můžeme
být nápomocni" se nám dostalo od ředitele
jedné z fabrik odpovědi, že za těch mnoho
let, co se s nimi nikdo nebaví, si už zvykli
radnici nepotřebovat k ničemu. Hledejme
zde odpověď na otázku, proč velké firmy
nesponzorují např. městské slavnosti. Jako
město - radnice - postupujeme k drtivé
většině otázek "nahodile", bez promyšlené
koncepce se pro něco rozhodneme a zaplatíme to pak celé ze svého… /rekonstrukce kina, minihřiště u školy, obnova klubovny
pro seniory či hasiče/, z dotačních titulů pak
se zaměřujeme především na Cíl 3 v oblasti
přeshraniční podpory projektů /což rozhodně kvituji, ale je to poněkud málo/. Vrcholem pak bývá mnohdy demagogické konstatování, že na to neexistuje vhodný dotační
titul, tím je řečeno vše, ne? Nevadí, že
nemáme projekt, což je jaksi předpoklad

pro "dotaci" a tedy vlastně ani nic nehledáme. Ostatně víte, jak se zatepluje škola?
Přijde firma, která nám nabídne, že nám
zařídí dotaci a vše kolem toho. Výjimečně se
pak Ušák s právníkem města Špičkou na zastupitelstvu shodne, že takto by to úplně
být nemělo, většina zastupitelů byla ovšem
jiného názoru a tak už rok lítáme, jak náš
administrátor dotace píská, a pohybujeme
se tu na hraně, tu lehce za ní, platných
právních předpisů…
V nedalekém Děčíně právě vzniká
dokument strategie rozvoje města do roku
2020, podle které chce Děčín získávat
dotace z evropských fondů. Má šanci na dalších snad až 600 milionů korun. Souběžně
s tím vzniká materiál řešící "komplexně"
problém nezaměstnanosti v DC, propojuje
živnostníky, střední a velké podnikatele
a snaží se možná až "baťovsky" propojovat
návazné aktivity jednotlivých řemesel. Ono
i to je úkol radnice, alespoň si to myslím.
Ostatně například v případě sociálních
služeb /Medvídek, prevence kriminality,
zapojení seniorů/ nám právě například ten
komunitní plán rozvoje sociálních služeb
chybí, prý ho nepotřebujeme. Medvídku
pak chybí klíčové body v žádostech o dotace
atd. O to více pak obdivuji, když dokáží
někteří kolegové na zastupitelstvu hlasovat
proti či se zdržet v případě podpory
Rodinného centra z městského rozpočtu
/doporučuji únorový zápis zastupitelstva
na www stránkách města, je to velmi poučné čtení/.
Chtěl bych i v této návaznosti iniciovat
v průběhu jara celou řadu setkání s občany,
odborníky, zaměstnavateli i politiky nad
vytvářením podobné koncepce rozvoje
města. Prostřednictvím Výboru pro rozvoj
se od března naplno ponoříme do přípravy
podobného materiálu. Bez toho se nehneme.
P. S. Chtěl bych se omluvit těm z Vás,
které "otravuje" má kritika našeho města
a některých kroků jeho vedení. Snažím se
i chválit, i když to mnohdy v té negaci
zapadne. Konstruktivní kritiku považuji
za svůj úkol opozičního zastupitele, přesto
rozumím výtkám, že jsme příliš malé město
atd. Nechci pomlouvat, nechci nikoho osobně osočovat, byť by k tomu mohla být celá
řádka důvodů. Nabízím úplně každému
možnost kontaktu a pokecání si o čemkoliv,
co souvisí s problémy našeho města, telefon
je 723 499 990, mail Filip.Usak@seznam.cz,
pokusím se maximálně chodit mezi lidi
a bavit se s Vámi.
Filip Ušák,
zastupitel města
Koalice pro Benešov

STRANA 5

Ota Dračka: Reakce na článek Filipa Ušáka ze str. 4
Nemohu se ztotožnit s obsahem článku
zastupitele Filipa Ušáka v podobě, jak je
uveden. Jsou zde rozpory se skutečností,
například v tom, že:
 Je napsáno, že v Děčíně právě vzniká dokument strategie rozvoje města do roku 2020, což je pouze částečnou pravdou.
Ve skutečnosti je to navazující dokument na
končící strategický plán rozvoje, tedy
nejedná se o novou záležitost, ale o postoupení zatím nerealizovaných nebo v současnosti běžících záležitostí do nového období
a rozšíření o novinky.
 V stejném odstavci je hovořeno
o komunitním plánu rozvoje sociálních
služeb. Nezasvěcený čtenář může ze znění
nabýt dojmu, že se jedná o stejnou záležitost, kterou je strategický plán rozvoje. Až
při podrobnějším seznámení se s dokumenty statutárního města Děčína by čtenář
zjistil, že se jedná o dva souběžně běžící
dokumenty.
 Filip Ušák uvádí, že naše město nemá zájem o vytvoření komunitního plánu,
což není pravdivé, svým způsobem je tento
komunitní plán zahrnut do obsahu dokumentu dobrovolného sdružení obcí (DSO)
"Sdružení obcí Benešovska" pod názvem
"Strategie rozvoje mikroregionu Benešovsko", zveřejněném na webu:
http://sob.benesovnpl.cz. Mimochodem
obce nemají za povinnost tyto plány zpracovávat.
 Z předcházejícího bodu logicky vyplývá, že Benešov nad Ploučnicí má svůj
strategický plán rozvoje obsažen v dokumentu dobrovolného sdružení obcí Benešovsko. Zcela viditelné je to například v příloze tohoto dokumentu, kterým je seznam
projektových záměrů. Seznam je záležitostí
živou, tedy může být podle potřeby upravován a doplňován o nové záměry.
 Záležitost posuzování projektů Rodinného centra Medvídek by tedy mohla
být prozatím podložena uvedenými dokumenty sdružení obcí. Předsedou DSO Benešovsko je místostarosta Benešova n/Pl. Karel Vrbický, nemělo by tedy být problémem
připravit potřebné návrhy na doplnění
seznamu projektových záměrů.
 K oznámení, že se v průběhu března
2014 naplno ponoří do přípravy obdobného
materiálu. Lituji, ale nevím o nikom ze současných členů výboru pro rozvoj, že by s tím
měl zkušenosti. Nevím, co bude v průběhu
března ze strany výboru pro rozvoj vytvářeno, ale například až od 1. 4. 2014 bude
ze strany Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) uvolněn městům a obcím v České
republice na základě jejich žádosti přístup
formou vygenerování hesla do nově vytvořeného software, kterým se bude podle
současných podmínek realizovat tvorba

rozvojových dokumentů měst a obcí, na základě kterých se budou následně uvolňovat
potřebné finanční zdroje z evropských fondů, ale budou mít veliký vliv i při posuzování
projektů, které budou financovány z národních zdrojů jednotlivých ministerstev. Z členů výboru pro rozvoj nebyl nikdo v této záležitosti od MMR proškolen.
 Své strategické plány v současné
době zpracovávají i místní akční skupiny
(MAS). Dále je ze strany jednotlivých realizačních skupin Svazu měst a obcí ČR v jednotlivých územích obcí s rozšířenou působností (ORP) zpracovávána analýza v rámci
projektu meziobecní spolupráce, na základě které se bude zpracovávat všechno následující.
Z uvedeného vyplývá, že výbor pro rozvoj bude bez zatím nedostupných podkladů
velmi těžko v průběhu března 2014 vytvářet
něco, co bude mít potřebný efekt pro Město
Benešov nad Ploučnicí jako takové, o meziobecní spolupráci v rámci DSO Benešovsko
a ORP Děčín nemluvě. Vytvoření tak důležitých dokumentů, kterými je strategický
plán rozvoje a komunitní plán si vyžaduje
široké zapojení subjektů, není to tedy v silách pouze výboru pro rozvoj. Je zde nezbytná i koordinace s okolními obcemi a celou
ORP Děčín. V neposlední řadě by vytvářené
dokumenty měly být v souladu s tím, co bude vyžadováno našimi ministerstvy a také
úředníky z EU.
K poznámce, že se v záležitosti zateplování školy pohybujeme lehce za hranou
platných právních předpisů, jinými slovy že
byť "lehce", ale dochází k porušování zákonů, pak se musím zeptat, pokud o něčem
konkrétním ví, proč toto není zastupitelem
Filipem Ušákem řešeno v souladu s právními předpisy, tedy podáním trestního oznámení?
Dost mne mrzí výčitka úpravy prostorů
pro důchodce a pro hasiče. Jsem názoru, že
si jak důchodci, tak hasiči z našeho města
zaslouží důstojné zázemí bez ohledu na to,
z jaké hromádky bylo financování provedeno. Jedni už ve svém životě odvedli pořádný
kus práce (i pro město a zdarma), druzí na úkor svého času v současnosti v jakoukoli
denní či noční hodinu zdarma pomáhají
ze všech svých sil a dokonce i riskují své
zdraví a životy pro druhé.
V záležitosti klesajícího stavu obyvatel
našeho města se nejedná o stav, který je
pouze v Benešově nad Ploučnicí. To se týká
i zmíněného Děčína (klesl pod 50.000 obyvatel), ale také celého našeho státu, pokud
nebudu počítat příliv cizinců.
Ota Dračka
zastupitel

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat
Službám města za rychlou opravu tří laviček
a stojanu na kola u vodopádu po tom, co
byly poničeny někým, komu vadí, že jsou
určeny široké veřejnosti. Od té doby, co
Služby města provedly vyčištění prostoru
před vodopádem, se podstatně zvýšila
návštěvnost této části historické stezky
mezi Benešovem nad Ploučnicí a Františkovem nad Ploučnicí.
Ota Dračka - zastupitel

OMLUVA
Omlouvám se všem zákazníkům pedikúry v provozovně na náměstí Míru Benešov nad Ploučnicí za způsobené problémy. Po řádném ukončení nájemní
smlouvy s Městem Benešov nad Ploučnicí
jsem si odstěhovala pouze své osobní věci.
Děkuji za pochopení.
Vaše bývalá pedikérka Jitka Chomová

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.

BS-AKTIV - MASOPUST
V sobotu 1. 2. 2014 se konalo v klubovně na Sokolském vrchu Masopustní posezení. Na začátku akce jsme si promítli fotky
o historii Benešova okomentované p. Šeflem a p. Šumou. Tato hodinová prezentace
všechny moc potěšila. Měli možnost vidět
fotky nejen historické, ale zároveň i místa,
jak vypadají v současnosti. Pak již následovalo ochutnání masopustního ovaru. Byl vynikající! Při této akci jsme zavzpomínali
na velmi aktivní členy BS-Aktivu , kteří nás
v roce 2013 opustili. Byly to p. Jana Sladká
a p. Anna Bartáčková. Na konec nechyběla
ani filmová prezentace z některých akcí
v roce 2013 konaných BS-Aktivem v klubovně na Sokolském vrchu - Tříkrálový koncert,
Setkání kuchařek, Setkání se skupinou Harcovníci, Kousek štěstí pro Afriku s Květou
Fialovou a Vánoční posezení.
Bylo to moc milé posezení, popovídání i zazpívání. Děkujeme všem, co na akci přišli.
Za BS-Aktiv vedoucí Lída Šumová
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ČSCH Benešov n. Pl.: Uspořádat výstavu v Žitenicích bylo výzvou

6. 3. 2014 od 18:00

LÍBÁNKY
Psychologické drama.
Režie: J. Hřebejk
Hrají: Aňa Geislerová, Stanislav Majer,
Kristýna Fuitová a další
vstup: 70,-

23. 3. 2014 od 15:00
Pohádková neděle:

Scooby-doo na olympiádě 2
vstupné: děti 10,dospělí 20,Ke startu připravit, pozor, teď!!... Užijte si
druhou část nádherně zmatených sportů,
protože Scoobíci, Méďáci a Drsní Drsňáci
se ve dvou epizodách klasického seriálu
zase pouštějí do boje.

20. 4. 2014 od 20:00

Travesti show
vstup: 200,(akci pořádá Jan Mataj, Praha 4)

V sobotu 15. února uspořádala naše
malá, ale aktivní organizace výstavu morčat
v Žitenicích u Litoměřic. V současnosti
probíhá v naší zemi boom v oblasti chovu
a výstavnictví těchto domácích mazlíků. Byli
jsme proto požádáni našimi přáteli o zpestření jejich zimní výstavy drobného zvířectva
uspořádáním této morčecí akce v jejich kulturním domě. Pro nás to byla nová výzva
a zkušenost, jelikož v dlouholeté historii naší ZO se nikdo nepustil do pořádání výstavy
mimo naše městečko. Neplánované jarní
počasí velice usnadnilo obávaný přesun
výstavnických potřeb na místo určení. V den
konání akce se jinak poklidná obec na opačném úpatí Českého středohoří změnila
na velice rušné místo s kolabující dopravou.
Záměr udělat dvě výstavy vedle sebe se
vydařil a do obce zavítalo na 500 návštěvníků. Akce neunikla ani místním médiím, jež
sem přijela sepsat a natočit svoje reportáže.
Výstava probíhala v menších a skromnějších
podmínkách než u nás v Benešově, což bylo
dáno velikostí jejich Obecního domu. Výstavy morčat se zúčastnili chovatelé takřka
z celých Čech jako u nás a velice si pochvalovali fakt, že nemusejí zdolávat nástrahy cest
Českého středohoří, když jedou v listopadu

k nám. Bohužel další ročník se již asi neuskuteční a to i navzdory faktu, že se jednalo
o velice pěkně připravenou výstavu se solidní návštěvností. Ne všechny obce a města
mají pochopení pro spolkovou činnost jako
u nás v Benešově, kde naše město před lety
investovalo nemalé prostředky do opravy
našeho kulturního domu - kina, jehož opravený interiér, jak si možná ne všichni uvědomujeme, nám po okolí mnohde závidí.
Možnost pro místní zájmová uskupení pořádat v našem kině svoje akce bez finančního nároku za poskytnuté prostory
a ještě k tomu mít k nápomoci personál kina
opravdu všude nenabízí. Například v Žitenicích jsme museli platit za prostory jako
každý pořadatel jiné komerční akce, místní
organizace chovatelů se tam netěší příspěvkům z rozpočtu města jako my tady a poté
pokrýt všechny náklady s akcí spojené je
v tomto oboru činnosti takřka nemožné.
V letošním roce máme naplánováno v Benešově pořádání dvou větších výstav: a to již
tradiční Svatováclavskou výstavu v neděli
28. září v Bezručově ulici a na 9. listopadu
v kině 3. výstavu ušlechtilých morčat.
Smejkal Luděk

Městské kino se poslední únorovou neděli proměnilo ve veselou šmoulí vesničku
Další úspěšnou akci má za sebou
Městské kino v Benešově nad Ploučnicí.
Postaralo se o ni Rodinné centrum
Medvídek, které společně s Městem
Benešov nad Ploučnicí uspořádalo tzv.
Šmoulí karneval. Kulturní stánek se proměnil ve šmoulí vesničku v neděli 23. 2.
od 15 hod. a doslova praskal ve švech.
Za zábavou totiž vyrazilo na 160 návštěvníků. Děti přicházely nejen v kostýmech
modrých pohádkových bytostí, ale i dalších
hrdinů, takže se po sále proháněly krom
šmoulů i princezny, zvířátka nebo kostlivci.

Akcí prováděla moderátorka Lucka Sinková.
Nechyběla šmoulí diskotéka, ani spousta
soutěží. Zápolilo se například O nejoriginálnější masku, O největšího vtipálka
Šmoulího karnevalu, O nej zpěváka nebo O
nejlepšího tanečníka. Vítěze vybírala porota
složená z maminek a neměly vůbec lehkou
práci. Děti, na které se usmálo štěstí, obdržely diplomy a šmoulí dárečky. Akci
provázela výborná atmosféra. Vedení kina
velmi děkuje RC Medvídek za pomoc s organizací.
(ah)
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Únor - měsíc zápisu do základní školy
Únor 2014 začal pro 19 žáků ze 7. a 8.
tříd týdenním lyžařským výcvikem v hotelu
U Zvonu v Dolním Dvoře v Krkonoších. Počasí žákům přálo, a tak se pod vedením
instruktorů V. Fouse, P. Svobodové a M. Slámové zdokonalovali v lyžování. Mimo lyžování se žáci věnovali poznávání okolí, relaxačním sportům a hrám. Celý kurz proběhl
ve velmi příjemné atmosféře, což ocenili
také rodiče účastníků. Celému vedení kurzu
patří poděkování za přípravu, organizaci
a zdárný průběh této akce.
V pátek 7. února 2014 patřila Bílá škola
zápisu k základnímu vzdělávání. Škola
slavnostně vyzdobená obrázky a výtvory se
zimní tématikou přivítala u zápisu celkem
65 dětí. První kroky ve „velké“ škole zpříjemňovali dětem žáci ze 4. tříd převlečení
za zimní postavičky. Ti pomáhali dětem
zkrátit hrou čekání na samotný zápis - hledali s nimi odpověď na hádanku z domečku,
hráli si s kostkami, házeli „sněhové koule“,
vybarvovali a kreslili obrázky, a tak jim
pomáhali překonat trému ze školního
zápisu. Samotný zápis probíhal ve třech
třídách - V lese, U Eskymáka a U tučňáků,
kde děti ukázaly, co již umí, a jak jsou
na školu připraveny. Každé dítě dostalo za
zápis medaili, pamětní list a drobné dárky,
které pro ně připravili jejich starší spolužáci,
děti ze školní družiny a sponzoři. K základnímu vzdělávání bylo zapsáno celkem 53
dětí z Benešova nad Ploučnicí a okolních
obcí, které patří do spádového obvodu naší
školy. Rodiče 12 dětí požádali o odklad povinné školní docházky. K zápisu přišly také
čtyři děti, které mají zájem o předškolní
vzdělávání v přípravné třídě.
V únoru se uskutečnily další olympiády
a soutěže. Na začátku měsíce to bylo školní
kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády.
Ve školním kole soutěžilo 39 žáků z 6. tříd
a nejlepší výsledek dosáhla V. Štěpánková
ze 6. B, ze 7. ročníků soutěžil jen jeden
soutěžící F. Stodola ze 7. B a v kategorii C
soutěžilo 19 žáků z 8. a 9. tříd a nejlepší
znalosti předvedl D. Rélich z 8. B. Všichni tři
se pak zúčastnili okresního kola, které
proběhlo 18. února 2014 v Děčíně. Nejlepší
výsledek z našich reprezentantů předvedla
V. Štěpánková, která se umístila na velmi
pěkném 7. místě. Oba chlapci se umístili
v druhé polovině soutěžících. Všem třem
patří poděkování za reprezentaci školy.
Okresní kolo proběhlo také v Olympiádě
z českého jazyka, ve kterém školu bez významnějšího umístění reprezentovala K.
Vrabcová z 9. třídy. Ve středu 12. února
2014 se na děčínské zdravotnické škole
uskutečnila soutěž v první pomoci Děčínský laický záchranář. Sedm soutěžních

družstev si v praxi vyzkoušelo své znalosti
a dovednosti s poskytováním první pomoci.
Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení - J. Donát, K. Pendlová (oba 9. tř.), D.
Šredl a M. Moudrý (oba 8. tř.). Naši reprezentanti předvedli v soutěži nejlepší výkon
a přivezli ze soutěže 1. místo. Blahopřejeme! Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhlo
v aule na budově Nova školní kolo recitační
soutěže. Celkem se soutěže zúčastnilo 35
žáků ve čtyřech kategoriích. Do městského
kola, které bude v polovině března v České
Kamenici, postupují vždy soutěžící, kteří se
umístili na 1. a 2. místě. V první kategorii 2.
a 3. roč. je to M. Werner, V. Effenberger a B.
Ondrejkovičová, ve druhé kategorii 4. a 5.
roč. N. Štechmüllerová a S. Petrová. Třetí
kategorie 6. a 7. roč. bude zastoupena B.
Kulíkovou a E. Fleischerovou, v poslední
kategorii 8. a 9. roč. to bude P. Svobodová,
D. Šredl a D. Lohniský. Všem postupujícím
gratulujeme a držíme palce. Žáci 8. a 9. tříd
se zúčastnili již 5. ročníku soutěže Finanční
gramotnost, aby si v praxi vyzkoušeli své
dosavadní znalosti a poznatky, které získali v
hodinách pracovních činností zaměřených
na finanční gramotnost. Spolu s 23 996 žáky
základních škol nejprve vyplňovali elektronickou verzi soutěžního testu, nejúspěšnějšími řešiteli školního kola byli K. Kunc, P.
Klouček (oba 9. třída) a V. Krejčová (8. B).
V únoru pak také elektronicky trojice
nejlepších reprezentovala školu v okresním
kole, kde obsadili 5. místo bez dalšího
postupu.

JUBILEUM

Významné jubileum oslaví 14. března
2014 rodina Šumova z Benešova nad
Ploučnicí. V tento den totiž uběhne přesně
sto let od narození Idy Šumové (roz.
Sudické). Paní Ida byla neobyčejnou ženou.
Narodila se ve Ždánicích u Kyjova. V roce
1938 odjela studovat do Anglie, kde se o dva
roky později zúčastnila kurzu první pomoci
při Anglickém červeném kříži. V době druhé
světové války ji osud zavál ke službě v tzv.
jednotkách WAAF (Ženský sbor pomocných
služeb letectva). Po absolvování vojenské
přípravy byla přidělena k meteorologické
službě u 311. bombardovací perutě. Věrně
sloužila až do roku 1945, kdy se s manželem
Josefem Šumou vrátila zpět do vlasti. Ida
Šumová byla všestranně vzdělanou ženou,
uměla 4 jazyky a vychovala 5 dětí.
(ah)

NABÍDKA TÁBORŮ CDM

V. Štěpánková na zeměpisné olympiádě.
V rámci výuky Informatiky na naší škole,
se žáci v pátých, šestých i devátém ročníku
připojili ke Dni bezpečnějšího internetu,
který připadl na 11. únor 2014, letos pod
heslem "Vytvořme společně lepší internet…“. Jeho cílem a snahou je zvyšovat povědomí o bezpečnějším užívání internetu,
a to zejména u dětí, kterým ubližuje
nevhodné a závadné... Pokračování na str. 8...

Centrum dětí a mládeže v České Kamenici
opět rozšiřuje nabídku letních táborů pro děti
a mládež z celého okolí, třeba i z Benešova.
Můžete si vybrat z chatičkového poznávacího tábora v Českém ráji, ze speciálně zaměřených táborů například pro rybáře nebo
hasiče, pro milovníky adrenalinu připravujeme také airsoftový tábor. Táborovou klasiku
v podsadových stanech v přírodě nabízí turnusy v Kyjovské základně na hranicích Národního
parku České Švýcarsko zaměřené jak pro nejmenší děti, tak pro mládež do 18ti let. Po kladné loňské zkušenosti s prostředím i se servisem se opět vracíme na ostrov Pag v Chorvatsku, za stejnou cenu se s námi nově můžete
svézt také na Costa Bravu do Španělska. V neposlední řadě připravujeme i příměstské
tábory v České Kamenici a Benešově nad
Ploučnicí.
Podrobné informace včetně termínů a cen
naleznete na plakátech, webu www.cdmck.cz,
facebooku cdmck, nebo na telefonních číslech
723 804 535 a 412 582 815. Počet míst na jednotlivých pobytech je samozřejmě omezený,
tak je lepší ozvat se včas.
Za kolektiv CDM Kateřina Trylčová
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Únor - měsíc zápisu do základní školy

Dne 17. února jsme vzpomněli další smutné
výročí, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav
Mašek. Děkujeme všem, kdo si vzpomněli
též. Bratr Milan s družkou a rodina.
Dne 26. února uběhlo již 20 let od té doby,
co nás navždy opustil pan Bohuslav
Lomický. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a děti s rodinami.
Dne 11. března uplyne
již 14 let, co nás navždy opustil Míra (Miras) Effenberger.
Vzpomeňte prosím
s námi. Děkuji Kuba,
Kačka a rodina Effenbergerova.
D n e 1 4 . b ře z n a
uplyne již 6 smutných let od úmrtí
našeho syna, bratra, kamaráda Jiřího
Sůry. Vzpomeňte
v tento den s námi.
S láskou vzpomíná
maminka Eva s rodinou.

Máte zájem INZEROVAT
v Benešovských novinách?
Pakliže 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

Pokračování ze str. 7...
...chování na internetu nebo mohou
narazit na nevhodný či nebezpečný obsah.
V pondělí 17. února 2014 se v aule Nové
školy konala čtyři divadelní představení,
která přijeli zahrát mladí herci Divadélka pro
školy z Hradce Králové. Pro děti z I. stupně to
bylo představení Nová dobrodružství
Veverky Zrzečky, kombinované loutkoherecké představení ze života lesních zvířátek
s tematikou environmentální výchovy,
ztvárněných maňáskovými loutkami, kterým dodává život především komunikace
s živými herci i s dětmi z publika. Pro žáky
od 5. tříd sehráli stejní účinkující představení s názvem Divadelní cestopis - Aneb Evropou od renesance po realismus, které je
souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po české národní obrození. Obě představení se
žákům pro jejich způsob ztvárnění, kde ne-

Dárek od Tesca pro děti z mateřské školy
V měsíci únoru dorazil do mateřské školky ještě jednou Ježíšek. Naše
školka byla vybrána manažerem benešovského Tesca, panem Jiřím Kolářem
jako vhodný adept pro sponzorský dar ve výši 7.000,- korun. Za tuto částku
jsme dětem zakoupili stavebnice Lego a Lego Duplo, které jsou hojně
využívány a děti si s nimi velmi rády hrají. Tímto bychom chtěli za děti a kolektiv učitelek MŠ poděkovat celému obchodnímu týmu Tesca.
kolektiv MŠ Sluníčko

chybí komunikace s divákem, velmi líbila.
Poslední den před jarními prázdninami,
v pátek 21. února 2014, se čtyřicítka našich
žáků - reprezentantů 4. až 8. tříd zúčastnila
projektového dne Selfless dream day, který
pro žáky základních škol připravil tým studentů Evropské obchodní akademie Děčín.
Pro žáky byly připraveny přednášky s názornými ukázkami práce všech záchranných
složek (hasiči, zdravotníci a policie). Jednotlivé přednášky netrvaly příliš dlouho, děti
měly možnost dozvědět se mnoho zajímavého a dosud neznámého z práce záchranářů, co mnoho z nich znalo jen z televize či
literatury. Díky tomuto projektu si to mohly
vyzkoušet a osahat v praxi. Za účelně prožité
dopoledne patří všem organizátorům velký
dík.
Informace a fotografie z akcí a činnosti
školy na www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová
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POKRAČOVÁNÍ: CYKLISTIKA - Karel Šlechta - PŘÍBĚH DRUHÝ
Kromě mezinárodního cyklistického
etapového "ZÁVODU MÍRU" - Waršava,
Berlín, Praha - měly všechny evropské země, každá svůj národní etapák - např. "Kolem Rakouska", "Okolo Slovenska", "Tour de
Swiss"(Švýcarsko), Tour de France (Francie)
a kolem r. 1968 se začal jezdit hvězdicový
mezinárodní etapový závod: "Tour de Bohemia"(Československo) s cíli všech etap v Novém Boru pod patronací a financováním
sklářským národním PODNIKEM: "Crystalex". Tohoto výběrového cyklistického závodu se 6 etapami se mohli a směli zúčastňovat jen jezdci Mistrovské a 1. výkonnostní
tř. a reprezentanti z různých mnoha zemí.
No a téměř na všech 30 ročnících Bohémie
jezdili s kameramany za zády a rozhodčími motospojky - Míla a Karel Šlechtovi. Karel
začal jezdit na motocyklu JAWA 175, pak na:
"BIZON 2,50", a v závěru měl svou YAMAHU
1100. Bratři Šlechtovi se k ježdění "motospojek" na cyklistických závodech dostali
v roce 1974 na jednom z tradičních květnových silničních závodů: "Závod VÍTĚZSTVÍ"
v Benešově nad Ploučnicí s typickým a šíleným kopcem !! OVESNÁ !!, kdy bratry oslovil
pan Pištěk a další činovníci této sportovní
akce s prosbou o pomoc s ORGANIZACÍ závodů.
My jsme se rozhodli s p. Karlem Šlechtou občas napsat a zmínit se o sportu, o cyk-

listice, abychom možná i zmobilizovali děti,
mládež a lidičky k aktivnějšímu způsobu žití.
Víte, jak to bylo před 30 až 50 lety s bicykly?
Prakticky nikde neexistovaly ke koupi - legální prodejny kol nefungovaly a náhradní
díly nebyly k dostání. Zahraniční duralové
komponenty byly jen na ČERNÉM TRHU
za astronomické finanční částky a na (tehdy
jediném) Favoritu se nedalo závodit. Např.
pro zakoupení respektive zadání k vyrobení
závodního kola F1 s osazením Campagnolo
v jediné československé továrně na kola "Favoritu Rokycany", se muselo přes sportovní oddíl žádat v Praze u Československého SVAZU tělesné výchovy a sportu (to většinou bezúspěšně) a prakticky kolo (bicykl)
bylo pro normální lidičky nedostupné. Takové KOLO pak, není divu, mělo své místo
na kobercích v obývacích pokojích vedle
televizorů. Tehdy přesto závodilo v ČSSR kolem 800 cyklistů. V současné době má jen
městečko BENEŠOV n./Pl. svojí krásnou
cyklistickou prodejnu pana Milana Myšíka
s bohatým sortimentem. Pan M. Myšík dokonce pořádá i závody horských kol na Táborském VRCHU. Karel Šlechta si neodpustil
i teď v pokročilém věku a zakoupil si nedávno své KOLEČKO za 22000 Kč. Bez kola to
prostě nejde.
Rádi bychom se na závěr zmínili o Benešovských květnových cykl. "Závodech OSVOBOZENÍ" vyznačujících se typickým kopcem OVESNÁ. Tento kopec byl těžkou prověrkou i několika Závodů MÍRU a BOHÉMIÍ.
Byl to jeden z nejstarších závodů v historii
ČSSR, jezdil se tu přes 50 let vždy v neděli
kolem 8. května. Inu, ať už to bylo politické
nebo ekonomické rozhodnutí anebo už se
třeba ani nenašli v současné době žádní
závodníci (zájemci) - že se tento závod už
nejezdí, je to "symbolicky" pro nás
cyklisty velká škoda. Možná alespoň
takový městský okruh po rovině pro
kluky a děti... a odměnit je cenami pro
radost? Za to se přimlouváme !! My
sportovci s bolestí v srdci shledáváme,
jak velké množství těchto klasických
závodů v ČR zaniká a mizí. I MLÁDEŽ má

jiné zájmy než se trmácet a lopotit zpocený
a zadýchaný za jedno dopoledne 8 x přes
OVESNOU. A tak vám ještě připomeneme
jména několika nejvýznamnějších legendárních cyklistických osobností: Jan Veselý,
Vlasta Růžička, Honza Smolík, Pavel Doležel,
Antonín Bartoníček, Jiří Škoda, Ferebauer, J.
Kvapil, Moravec, Sýkora, M. Hrazdíra, Miloš
Fišera, atd. ... MY VŠICHNI jsme v každém
roce urazili a najezdili na kolech na českých
silnicích kolem 22000 Km, což normální
člověk asi nepochopí... tisíce hodin v sedle.... Každý rok. Ota Vejskal a Karel Šlechta
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Topte v novém kotli s Centrem nářadí: Využijte kotlíkové dotace až 60 tisíc korun
Mnoho majitelů starých kotlů na tuhá paliva
má z pořízení nové, ekologické kotelny obavy. Ty
však určitě nejsou na místě. Velmi důležitá je však
volba firmy, kterou se rozhodnete oslovit. V každém případě by se mělo jednat o odborníka na
slovo vzatého, tedy o někoho, kdo celé problematice velice dobře rozumí, kdo si vybudoval za dobu své existence dobré jméno a kdo se může pochlubit stovkami realizovaných kotelen a spokojených zákazníků. Společností s takovouto reputací rozhodně je Centrum nářadí, které se na trhu
pohybuje již 10 let. Za dobu své existence má
na svém kontě přes 900 funkčních automatických
kotelen po celé České republice. Také s dotacemi
má bohaté zkušenosti, například v Moravskoslezském kraji pomáhá svým zákazníkům už 5 let.
Centrum nářadí je certifikovaným servisním
střediskem pro dva největší české výrobce kotlů,
a to firmu ROJEK a Benekov. Tito výrobci splňují 4.
emisní třídu, a jestliže si zákazník zvolí kotle právě
této třídy, vyhne se v blízké budoucnosti problémům vyplývajícím ze zákona o ochraně ovzduší,
který začal v ČR platit od 1. 1. 2014. Automatické
kotle firmy ROJEK a Benekov jsou ve státním seznamu SVT, a tak se na ně vztahuje možnost čerpání dotace. „Automatické kotle plně nahrazují
komfortní vytápění plynem nebo elektrikou, je
však možné ušetřit až 2/3 nákladů na vytápění, a
to při zachování stejného komfortu udržování
stálé pokojové teploty i v době, kdy nejsme doma. Systém ústředního topení je možné řídit týdenním programem. Násypky v kotlích vydrží minimálně 3 dny, průměrná doba však bývá 5 dní
v závislosti na tepelné ztrátě vytápěného objektu
a pokojové teplotě,“ osvětluje výhody těchto kotlů ředitel divize tepelné techniky Centra nářadí

Pavel Škrobálek.
Centrum nářadí zájemcům o ekologické vytápění nejen odborně poradí a vyřídí dotaci, ale
také provede samotnou realizaci kotelny, stejně
jako drží technickou podporu 24 hodin denně, 7
dní v týdnu a poskytuje pozáruční servis. Zákazníkům nabízí nejlevnější vytápění současnosti,
zajištění dotace až 60 tisíc korun, návratnost vložených finančních prostředků na pořízení nového
kotle maximálně do tří let i moderní ekologickou
technologii, to vše navíc doplňují kompletní a
nadstandardní služby od A až do Z.
„V prvním kroku vás zdarma navštívíme, navrhneme řešení nové kotelny a připravíme veškeré potřebné podklady pro dotaci,“ nastiňuje
Pavel Škrobálek. Pokud si klient zvolí k realizaci
kotelny právě Centrum nářadí, firma přímo v místě realizace (tedy u zákazníka doma) posoudí stav
stávající kotelny, doporučí vhodný kotel a navrhne technické řešení kotelny i připojení k systému
ústředního topení. To vše opět zcela zdarma.
„Vždy se snažíme spojit novou automatickou ko-

telnu tak, abychom co nejvíce využili stávající systém, a tím nezvyšovali investici dalšími zbytečnými náklady,“ říká Pavel Škrobálek. Samozřejmostí je pak vypracování cenové nabídky zdarma.
Centrum nářadí garantuje montáž a předání
roztopené kotelny v jednom dni, tzv. na klíč. To
znamená, že hned ráno se u vašich dveří objeví
montéři, kteří demontují starou kotelnu a namontují novou. V odpoledních hodinách pak přijede servisní technik, který kotelnu zprovozní,
roztopí a zaučí majitele v ovládání. Po montáži
firma drží na kotle 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
technickou podporu. Pokud tedy nastane jakýkoli
problém, můžete kdykoliv zavolat a technici Centra nářadí váš problém okamžitě vyřeší.
Více informací jak o automatických kotlích, tak o
kotlíkové dotaci získáte na níže uvedených
kontaktech.
Centrum nářadí
Manažer prodeje pro Ústecký a Středočeský kraj:
Ing. Miroslav Emmer, tel.: 733 109 191, e-mail: mi.em@tiscali.cz

Technická podpora, servis:
Radim Vlč, tel.: 736 608 272, e-mail: prodejna@centrumnaradi.cz

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 : 15-20 týdnů. Cena 149 - 185,- Kč/ ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v neděli 16. března 2014
Benešov nad Ploučnicí - na náměstí - 14.20 hod.
..............................................................……………………….
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek.
Cena 20 - 30 Kč/ks
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod ,
tel. 601576270,606550204,728605840
Drůbež Červený Hrádek s.r.o., Nezvalova 2637, 438 01 Žatec
Ičo: 27302920

Dič: CZ 27302920 tel: 728 605 840

Prodám garáž
v Nádražní ul.
Tel.: 736 415 529

STRANA 11
HOKEJ
Druhé veleňské derby vyhrál Á tým,
Katusice prakticky rozhodly o svém
vítězství v soutěži.
Malá Veleň „A“ - Malá Veleň „B“
16:3 /6:3,5:0,5:0/
Branky: 11., 23., 26., 34. a 43. Kouřil, 8.,
11. a 41. Špírek st., 8., 22. a 43. Pova, 20.
a 28. Brynda, 3. Lacina J., 42. Fryc, 47.
Zeman - 3. Růžička, 12. Martin, 15.
Špírek ml.
Sestavy:
„A“: Pošusta, Pražan, Lacina P., Ženka,
Fryc, Kouřil, Pova, Jireš, Lacina J., Prášil,
Špírek st., Brynda, Zeman
„B“: Procházka, Martin, Růžička,
Příhonský, Špírek ml., Donátek, Grosse,
Čermák, Doležal, Málek

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a
svátcích: 08: 00 - 11: 00 hod.
8. - 9. 3. 2014
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové, 412 550 343

15. - 16. 3. 2014
MUDr. Voborská Oluša
Myslbekova 404/23, Děčín I, 412 519 624
22. - 23. 3. 2014
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12, Děčín I, 412 513 989

29. - 30. 3. 2014
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové, 412 550 343
5. - 6. 4. 2014
MUDr. Miličová Jiřina
Anenská 385/2, Děčín I, 412 507 588

STRANA 12

Turnaj čtyřher benešovského tenisového oddílu si nenechalo ujít 20 tenistů

Dne 28. prosince 2013 se konal v děčínské tenisové hale další ročník turnaje čtyheř benešovského tenisového oddílu. Vánočního turnaje se
zúčastnilo celkem 20 tenistů. Tak jako každý rok šlo i letos hlavně o pohyb, příjemnou vánoční atmosféru a samozřejmě také výsledky. Některé
zápasy měly velice dobrou úroveň. Do finále postoupily páry ve složení Jakub Zelený-Lukáš Přivřel a Martin a Mirek Podolínský. Vítězem se
stala dvojice Jakub Zelený a Lukáš Přivřel. Na třetím místě se pak umístil pár Michal Babička a Martin Štípek. V průběhu turnaje nedošlo k
žádnému zranění a všichni účastníci se již těší na další ročník. Na závěr bychom také rádi poděkovali hlavnímu sponzorovi panu Michalovi
Babičkovi a firmě GPD za ceny.
Jiří Zelený

STOLNÍ TENIS
14. zápas
GPD BNPL A : ROUDNICE C - 7:11
body: L. Babička 3; F. Nebohý 1; M. Štípek 2;
P. Brabencová 1; M. Myslivec 0
15. zápas
FILIPOV B : GPD BNPL A - 9:10 x
body: L. Babička 2; F. Nebohý 2,5; M. Štípek
2,5; M. Myslivec 2
Stav 9:9 - rozhodla závěrečná čtyřhra,
kterou Martin Štípek a Miroslav Myslivec
vyhráli
16. zápas
GPD BNPL A : SKP ÚSTÍ C - 12:6
body: L. Babička 2,5; M. Babička 3,5; M.
Myslivec 1,5; M. Štípek 4,5
17. zápas
SKST DĚČÍN B : GPD BNPL A - 9 - 10 x
body: L. Babička 1; M. Babička 3; M.
Myslivec 2; M. Štípek 3
Stav 9:9 - rozhodla závěrečná čtyřhra,
kterou Lukáš a Michal Babičkovi vyhráli

ÚSPĚCH
Klára Štěpánková z Benešova
nad Ploučnicí postoupila se svou
vlastní písní Ztracená kniha
do semifinále soutěže ČESKO
ZPÍVÁ. Zároveň byla vybrána porotou sestavenou z hudebních
odborníků ČESKÉHO ROZHLASU
do regionálního kola rozhlasové
kategorie. Od 3. března 2014 jí
můžete podpořit svým SMS hlasováním (konec hlasování 31. 3.)
Soutěž ČESKO ZPÍVÁ je moderně
pojatá pěvecká soutěž pro začínající zpěváky s mezinárodní účastí ze Slovenska, Polska, Německa.
Více informací:
www.cesko-zpiva.cz
nebo na facebooku.
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