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Úvodník starostky města: O exekucích i plánovaných akcích ve městě
Na posledním jednání zastupitelstva
města byla bouřlivě diskutovaná otázka
exekucí, jejichž cílem je vymožení nedoplatků za likvidaci odpadů.
Jak finanční tak kontrolní výbor záležitost prošetřil a oba výbory konstatovaly, že
vymáhání je v souladu se zákonem. Ovšem
jak už bývá v naší době zvykem, pokud lze
informaci překroutit a využít ji ve svůj prospěch, určitě se toho někdo chopí. Ani tady
tomu nebylo jinak. Zákon sice porušen
nebyl, ale je nemorální vymáhat dluhy touto cestou, jako by bylo morální své povinnosti vůči obci, kde většina lidí své poplatky
hradí, neplnit. Názor, který zazněl v Děčínském deníku - vymáhat dluhy nad 10 tisíc
Kč by znamenal, že občan nemusí plnit své
závazky za odpady po dobu 18,5 let. Za likvidaci odpadů je však nutné platit odborným firmám, které se touto problematikou
zabývají, což by v tomto případě znamenalo
použít finanční prostředky z jiných kapitol
rozpočtu města.
Dle mého lze záležitost pojmout z několika úhlů pohledu. Z pohledu těch, kteří své
poplatky platí a kterých je naprostá většina,
těch, kteří tento poplatek dlouhodobě ignorují, a těch, kteří pouze opomněli uhradit
poplatek, přičemž v dalších letech řádně
platili.
Je nabíledni, že z pohledu platícího občana je hrazení poplatků naprostou samozřejmostí, neboť se jedná o povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou města,
schválenou zastupitelstvem a o platbu
za službu, kterou prakticky každý den využívá. Zájmem tohoto člověka je, aby byly
poplatky hrazeny pravidelně, aby neplatil
za druhé, aby se poplatky díky dlužníkům
nezvyšovaly.
Z pohledu dlouhodobého neplatiče bylo toto opatření namístě, neboť tento neplatič užívá službu, aniž by za ni zaplatil,
naopak těží ze systému, jenž mu toto umožňuje a nechává za sebe platit druhé.
Třetí skupinu tvoří občané, kteří z nějakého důvodu opomněli poplatek uhradit.
V případě, že se jednalo o opomenutí jednorázové a další roky své závazky plnili,
mohlo dojít k pochybení správce daně, k jehož tíži půjdou sankce. V případě, že od roku
2010 dluh narůstal, je postup správce daně
správný.
Celou agendu bude nyní spravovat odbor finanční, jehož vedoucí je paní Lenka
Sluková. S případným dotazem na stav jednotlivých plateb, příp. nedoplatků se však

Foto: A. Houšková
můžete obrátit na kteroukoli z referentek
tohoto odboru. Probíhá kontrola postupu
správce daně, případná pochybení budou
napravena.
Správa daní a poplatků je realizována
v režimu státní správy, nikoli samosprávy,
tudíž snaha tzv. opozice záležitost politizovat je znakem buď neznalosti, nebo ignorance.
A nyní z jiného soudku. V nejbližší době
nás čeká rekonstrukce ulice Komenského.
K parkování automobilů lze využít blízké
parkoviště pod zámkem. Opravu bude provádět firma SAM silnice a mosty Děčín, a. s.
za cenu 1 277 194 Kč.
Další akcí je rekonstrukce plochy nádvoří a oplocení areálu směrem k řece Ploučnici
pro vysvětlenou jde o dokončení prací u obytného komplexu, jehož součástí je i Klub
Seniorů a klubovna hasičů. Akci bude realizovat Stavební firma Bardzák, s. r. o. za cenu
319 510 Kč.
V nejbližší době nás čeká také změna
dopravního značení na Sídlišti, na které se
usneslo Zastupitelstvo města. Parkovací
stání budou šikmá a provoz bude jednosměrný. Akci bude realizovat firma WALI CZ,
s. r. o., DC za cenu 62 046 Kč.
Konečně se bude také opravovat podlaha v hasičské zbrojnici, potažmo v garáži hasičů. Bude ji realizovat Stavební firma Bardzák, s. r. o., za cenu 161 171 Kč.
V současné chvíli je dokončována instalace varovného systému - rozhlas, povodňo-

vá čidla. Světelný ukazatel na budově radnice slouží k informování neslyšících, v případě hrozícího nebezpečí je zde vizuálně
předávána informace o druhu ohrožení.
Hlásiče jsou napojeny na centrální pult integrovaného záchranného systému, to znamená, že jsou tímto systémem v případě
ohrožení ovládány. Hlásiče poslouží též jako
městský rozhlas k informování veřejnosti.
Celá akce vyjde na 3 324 059 Kč, z čehož
státní dotace činí 2 924 059 Kč podíl města
400 000 Kč.
Nyní je připravován rozpočet na rok
2014, jehož největší položkou by mělo být
financování zateplení a výměny oken
na „nové“ škole. Výše podílu města se odvíjí
od vysoutěžené ceny ve výběrovém řízení,
ale odhaduji to na 4 - 5 milionů. Zda bude
akce realizována, závisí také na přístupu poskytovatele dotace. Vzhledem k lhůtám,
které bylo nutné dodržet, se nám v žádném
případě nepodaří realizovat všechny práce
v letošním roce. Pokud tedy poskytovatel
dotace neschválí rozložení financování
i do příštího roku, nemáme šanci.
Máme tu podzim, dobu velmi zvláštní
a nostalgickou, dny plné slunce, ale i plískanic a prvních podzimních mrazíků. Přeji vám
do příštích dnů pevné zdraví a mnoho optimismu.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

STRANA 2

O čem jednala Rada města? Filip Ušák: Jak snadno můžete být v Benešově dlužníkem…
RaM schválila: uzavření nájemní
smlouvy na pronájem pozemku p.p.č. 172/1
část o výměře 18 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí s panem F. V.; vydání souhlasného
stanoviska k odstranění kanalizační výusti
DC49 na pozemku p.p.č. 407 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí, který je ve vlastnictví města
Benešova nad Ploučnicí (Nádražní ul.) pro
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.;
vydání souhlasného stanoviska k výstavbě
splaškové a dešťové kanalizace, nové ČSOV
a výtlačný řad do stávající ČSOV pro
Severočeské vodovody a kanalizace; vydání
souhlasného stanoviska s konáním výstavy
drobného hospodářského zvířectva dne 28.
9. 2013; využití p. p. č. 245/6 v k. ú. Benešov
nad Ploučnicí pro potřeby Českého svazu
chovatelů, ZO Benešov nad Ploučnicí, IČ
71223576 na den 28. 9. 2013; na základě
ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb. v platném znění výjimku z počtu žáků
v 9. třídě ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.
o., na 31 žáků. Výjimka platí pro školní rok
2013/2014; předfinancování projektu
Cyklostezka Ploučnice z rozpočtu města na
rok 2014; předfinancování projektu Aktivní
senioři z rozpočtu města na rok 2014;
předfinancování projektu Vzdělávání z příspěvku zřizovatele pro ZŠ a MŠ Benešov nad
Ploučnicí z rozpočtu města na rok 2014;
příspěvek na zajištění občerstvení pro jednání Výboru pro rozvojové a investiční priority města Benešova nad Ploučnicí ve výši
2000 Kč; předfinancování projektu „Dobrovolní hasiči“ z rozpočtu města na rok 2014;
příspěvek (z RaM) ve výši 2 500 Kč pro JSDH
Benešov nad Ploučnicí na reprezentaci
města v soutěži hasičských družstev u kooperující organizace Feuerwehr Heidenau.
Soutěž se uskuteční dne 21. 9. 2013 v Mühlbachu; Darovací smlouvu č. 1332013, kterou se bezplatně přenechává obdarovanému věcný dar, materiál humanitární pomoci
v ceně 37 317,80 Kč s DPH pro benešovské
hasiče. Dárcem je ČR - HZS Ústeckého kraje,
obdarovaným město Benešov nad Ploučnicí; Darovací smlouvu kterou se bezplatně
přenechává obdarovanému věcný dar 5 párů zásahové obuvi v celkové hodnotě 12 395
Kč pro benešovské hasiče. Dárcem je firma
Mo.Real s. r. o., zastoupená Ing. J. M., obdarovaným je město Benešov nad Ploučnicí.
RaM neschválila: účast v Kapesním katalogu volného času, vydávaném v edici
Kapka IN-Prague; účast v průvodci Kam
v Praze/Křížem krážem ČR.
RaM bere na vědomí: informaci o hospodaření města v prvním pololetí 2013;
zprávu finančního výboru; záměr postupné
opravy školního hřiště p.p.č. 95/1 a dětského hřiště p.p.č. 102/1 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí v rozsahu: Úprava povrchu hřiště,
doplnění písku cca 15t včetně zapracování
písku do zeminy,... pokračování na str. 3

Může se to stát i Vám. Stačí, když s trochou nepozornosti napíšete špatně číslo účtu a pak si nevšimnete, že se Vám stovka
měsíčně vrací každý měsíc na Váš účet. Za tři
roky pak překvapí Vaší ženu ověnčenou malými dětmi a vozíkem plným nákupu, že Vám
zablokovali kartu. Nebo se prostě jmenujete podobně jako Váš příbuzný co zapomněl
zaplatit… A přijde Vám dopis od exekutora.
Zaplať! Za dlužnou pětistovku chci deset tisíc! Benešovská radnice přistoupila hlavanehlava k řešení problému s neplatiči odpadů za rok 2010. Ovšem absolutně bez citlivosti a schopnosti jakékoliv empatie.
Setkáváme se s tím v běžném životě
v mnoha případech, že současný právní pořádek této země umožňuje prasárny, které
jsou docela legální. Postup města, úřadu,
právníka Mgr. Špičky i jím vybraného exekutora nepochybně legálním byl, nicméně
přesně na hraně toho, co je čímsi, co bych
označil šikanou a lichvou. Dlužníci byli vyrozuměni tzv. „hromadným předpisovým
seznamem“, kdy na jaře na vývěsce města
viselo, kdo dluží ať zaplatí za rok 2010. Něco

podobného proběhlo novinami. Ale to absolutně nestačí. Na zastupitelstvu zodpovědný úředník přiznal, že na tuto výzvu nikdo nereagoval. Hádejte asi proč…
Je tolik možností lidi upozornit (doporučený dopis, infokanál…), pokud by je někdo upozornit chtěl. V Děčíně se přistupuje
k exekucím až při pohledávkách nad 10 tisíc
korun, naše město doposud nemá jasný
scénář - směrnici -, jak univerzálně postupovat v případě vymáhání pohledávek. Nechci
hájit neplatiče, ale všichni chybujeme,
i úřad, který nám má být servisem a nikoliv
šikanujícím drábem (viz. lednové schválení
vyhlášky o zdražení odpadu, která však měla platit zpětně o měsíc, což je protizákonné). Nezlobím se ani na úředníky, kteří
v mezích zákona vykonávají politické zadání.
Nicméně jsem skálopevně přesvědčen, že
za takto nefungující úřad musí nést paní starostka a její kolegové z Rady města plnou
politickou odpovědnost.
Filip Ušák
Zastupitel města

Radní Pavel Urx: Reakce na článek Filipa Ušáka
Rád bych reagoval na článek kolegy zastupitele Filipa Ušáka, ve kterém vyzývá k politické odpovědnosti starostku a Radu města v souvislosti s nedávnými exekucemi, kterými bylo řešeno několik desítek nezaplacených poplatků za svoz komunálního odpadu.
Do jaké míry byl způsob řešení šťastný či
nešťastný, správný či nesprávný, citlivý či
méně citlivý, hodnotit nebudu. Jisté je, že
v něm je možno shledat pochybení, nicméně nikoliv ze strany samosprávy (pro neznalé starostka, místostarosta, Rada města
a Zastupitelstvo) a to z jednoho prostého
důvodu. Tím důvodem je skutečnost, že výše zmiňovaným nepřísluší rozhodování v této záležitosti. Jediným zásahem samosprávy je vyhlášení vyhlášky, kterou se stanoví
výše tohoto poplatku. Ostatní zůstává
na správci daně, čili na těch, kteří představují správu státní a jak kolega zastupitel
Ušák jistě dobře ví, jen o tom rád mlčí, do
věci této představitelům samosprávy jest
zasahovati zapovězeno zákonem. Jediné, co
v této věci mohla a možná i měla samospráva učiniti je nastavení jasných pravidel,
jakým postupem se bude s dlužníky nakládat. Ovšem zde na tom, pane kolego, nejste s politickou odpovědností nikterak lépe
nežli kterýkoliv jiný kolega zastupitel. Jenže
nikdo z nás netušil, co absence podobného

předpisu způsobí. Ale po bitvě je každý generál a hodí-li se nám to do předvolební
kampaně, tak minimálně armádní generál.
Chyby se staly a věřím, že byl-li někdo
poškozen, bude zjednána náprava. Je mi líto
těch, kteří se v nelichotivé situaci dostali vinou špatného postupu nebo liknavostí a neochotou některého úředníka. Ale jak jsem
již napsal věřím v nápravu těchto omylů.
Chybu můžeme udělat každý. Jsme jen
lidé. Někdo z lenosti, někdo z nedbalosti,
někdo z nevědomosti a někdo z hlouposti.
Sotva si dovedu představit situaci, kdy nezaplatím dodavateli elektřiny a divím se v okamžiku, kdy přichází pracovník distributora odpojit naši domácnost od rozvodu proudu nebo například nezaplatím-li mobilnímu
Foto: Otamoderní
Dračka
operátorovi. To jsou vymoženosti
doby a požitky, které si sotva někdo z nás
odepře. Bohužel odvoz odpadu nebereme
jako požitek a vymoženost moderní doby.
Ale měli bychom. Odvoz odpadu je vymoženost a zatraceně velká.
Myslím, že se z tohoto případu poučí
každý z nás a zvláště ti, kdo nejsou zrovna
moc ochotni poplatky platit, abychom v budoucnu nemuseli řešit podobné případy
a aby ta většina normálních, slušných a platících nemusela doplácet na ty druhé.
Pavel Urx
Radní města

Svozový kalendář pro tříděné odpady
- tříděné odpady v zelených pytlích se sváží každé sudé úterý v měsíci
- nádoby s tříděným odpadem (papír, plast) se po naplnění vyváží v závěru prac. týdne,
svoz. cyklus pro nádoby se sklem - po naplnění 1x za měsíc

STRANA 3

Digitální hodiny? Ne! Informační tabule pro neslyšící! O čem jednala Rada města?
Zajímalo by mě, čí byl ten skvělý nápad
dát na radnici ty digitálky? Naprosto zbytečný, hnusný a nehodící se element v historické části města. Taková ohavnost na historické fasádě. Nehodí se to tam! Máme v domě
postiženou a ta vůbec neví, co je to za flek
na fasádě radnice!
Takové a další (v novinách nepublikovatelné) názory zazněly na jedné ze sociálních
sítí z úst (klávesnic) benešovských občanů
na adresu jednoho z nově nainstalovaných
protipovodňových opatření - informační tabule pro neslyšící na benešovské radnici.
Bez dostatečných informací by mohlo nové
zařízení na první pohled opravdu připomínat pouze digitální hodiny, ale ve skutečnosti má mnohem víc funkcí. Primárně bude sloužit k převodu akustického signálu
jednotného systému varování a vyrozumění
do textové podoby. Tak, aby i handicapovaní občané měli možnost být nějakým způsobem o krizových událostech vyrozuměni.

„Berme to vedle možnosti využití SMS-info
kanálu a městského webu jako další zdroj
užitečných informací v době, kdy město postihne nenadálá událost. Chápu, že některým lidem může vadit vzhled informační tabule a její umístění, ale musím podotknout,
že výstražný systém slouží především
ke zmírňování následků krizových událostí
na majetku a životech, tudíž je druhořadé,
že tabule visí v historickém centru města,“
vysvětlil vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Karel Šohaj.
V průběhu měsíce září probíhaly
ve městě nejen zkoušky sirén, ale testovala
se i zmíněná informační tabule. Po tomto
zkušebním provozu bylo dohodnuto,
že provoz tabule bude upraven tak, aby
„svítila“ jen v době, kdy to bude nezbytně
nutné. Celý systém nově nainstalovaného
protipovodňového systému již byla napojena na centrální pult integrovaného záchranného systému.
(ah)

K tématu: Jak funguje varovný systém a k čemu slouží
V České republice je zaveden systém
varování obyvatelstva, který pokrývá téměř
100% všech trvale osídlených oblastí naší
země. Je tvořen převážně sirénami, ale také
obecními rozhlasy, napojenými na dálkové
ovládání nebo ovládanými ručně/místně.
Některé sirény (elektronické) „umějí mluvit", tj. po zaznění signálu je automaticky
sdělena tísňová informace. Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci
místních informačních systémů). Většina
sirén je však staršího typu (rotační), pouze
„houkají" a po zaznění signálu není možné
prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům
obce druh ohrožení. Proto je důležité umět
rozlišovat jednotlivé druhy signálů.
Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při ohrožení takového
charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí
nebo evakuace. V České republice od roku
2001 platí pouze jeden varovný signál
„Všeobecná výstraha", který Vám sdělí, že
„se něco děje" a je na Vás se rychle dostat na
bezpečné místo a zjistit další informace.
Jaké druhy signálu můžete slyšet
Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít
kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu.
Signál „Všeobecná výstraha" je kolísavý tón
po dobu 140 sekunda může zaznít 3x po sobě. U „mluvících" sirén následuje informace

o druhu ohrožení, např. „Nebezpečí zátopové vlny", v každém případě ale příslušná
tísňová informace zazní v nejbližší možné
době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase.
Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci
ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost
systému a také slyšitelnost sirén. Pokud
v tuto dobu neslyšíte „svoji" sirénu v místě
Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný
obecní úřad nebo hasičům. Signál „Zkouška
sirén" je nepřerušovaný tón sirény po dobu
140 sekund. U „mluvících" sirén a některých
obecních rozhlasech je doplněn informací
„Zkouška sirén". Zkouška sirén není tedy varovným signálem!
Požární poplach - tento signál slouží
pouze ke svolání jednotek požární ochrany
k výjezdu na zásah. Signál „Požární poplach"
je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund,
u elektronické sirény napodobující zvuk
trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také
není varovným signálem! Při tomto signálu
doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic
nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři
vyzváni.

INZERCE
Nabídka podnájmu:
Volný byt 1+1 v prostoru Zdravotního střediska v Benešově nad Ploučnicí o celkové rozloze
40 m2, nově vybudovaný. K nastěhování ihned. Nájemné: 3860,- Kč/měsíc. Služby, el.
energie, topení - plyn, vodné, stočné: 2100,- Kč/měsíc. Při podpisu smlouvy nutná kauce 10
000,- Kč!
Bližší informace: Dr. Zamykal - 604753836.

Pokračování ze str. 2...
...osetí včetně válcování, zálivka, úprava
doskočiště (obrubníky, doplnění písku, odrazové prkno), oplocení areálu, úprava asfaltového hřiště; materiál k rozpočtu města
na rok 2014. Materiál bude projednána pracovním zasedání k rozpočtu města na rok
2014; dopis p. Ing. B.
RaM ukládá: odboru SM ve spolupráci
s odborem VŽP vypracovat konkrétní rozpis
prací a prověřit, zda Služby města, p.o. jsou
schopny akci (úpravu hřiště) realizovat
ve vlastní režii. Zprávu předat RaM do jednání 02.10.2013; starostce města spojit se
zástupcem Destinačního fondu Českého
Švýcarska a prodiskutovat záležitosti personálního obsazení infocentra. Zjištěné skutečnosti předloží starostka města na jednání ZaM 18.9.2013.

O čem jednalo zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města schválilo:
- zařazení bodu: Informace o postupu města
Benešov nad Ploučnicí ve věci vymáhání
nedoplatků za odpad za rok 2010 jako první
bod
- program jednání
- předřazení bodu týkajícího se herny v ulici
Dvořákova
- odložení projednání žádosti provozovatele
herny v ulici Dvořákova o prodloužení lhůty
provozu herny na příští jednání zastupitelstva města
- odkoupení p.p.č. 61/19 o výměře 132 m2
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí do majetku
města od pana J. J. a paní I. J. za cenu 20 674
Kč
- rozpočtové opatření č. 4
- rozpočtové opatření č. 6
- vstup města do Destinačního fondu
Českého Švýcarska s účinností od 1.1.2014
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
- informaci o plnění usnesení z minulého
jednání ZaM
- zprávu Výboru pro rozvojové a investiční
priority města
- rozbor finančního hospodaření města za 1.
pol. 2013
- zprávu Finančního výboru
Zastupitelstvo města uložilo:
- tajemníkovi úřadu vypracovat vnitřní
směrnici pro vymáhání pohledávek
Zastupitelstvo města zvolilo:
- Mgr. Petru Tojamrovou členkou Výboru
pro rozvojové a investiční priority města
- Jiřího Semeráda členem kontrolního výboru
Zastupitelstvo města doporučilo:
- RaM zajistit předkládání pravidelných
zpráv o činnosti společnosti BTS (vývoj hospodaření, investice, právní spory…) v četnosti dvakrát ročně (prosinec-červen)

STRANA 4
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat SDH Benešov
n/Pl za pomoc při vyčerpání vody ze sklepa,
i když byla neděle, přijeli a pomohli.
Mockrát děkujeme.
Šilerovi
Naše maminka Rozália Zahradníková
oslavila 18. 9. narozeniny - 97 let - v kruhu
rodiny dětí, vnoučat a pravnoučat. Děkujeme touto cestou všem, kteří také přišli
popřát, hlavně zástupcům města a klubu
seniorů za milé přání, návštěvu a dárek
Děkují rodiny Zahradníkovi,
Němcovi a Ottovi
Nedávno jsem se stal dalším postiženým kamionové dopravy naším městem.
V Malé Veleni se v zatáčce proti mně vyřítil
kamion. Jeho zadní část byla za plnou středovou čarou dobrý metr a řítila se na mne.
Kamion se totiž vyhýbal špatně zaparkovanému autu na kraji silnice a nestačil se
vrátit do svého pruhu. Natlačil jsem se k obrubníku a přitom jsem prorazil přední pneumatiku.
Snažil jsem se kolo vyměnit. Povolit
šrouby u kola bylo však nad mé síly. Postupně jsem ohnul všechny páky, které jsem
v autě měl. Pak mě napadlo zavolat do servisu - pan Rudolf. Když jsem mu popsal situaci, řekl ať počkám na místě, že tam hned
někoho pošle. Netrvalo ani pět minut a pracovník servisu už povoloval šrouby u kola
mého auta. Kolo mi komplet vyměnil a nabídl, abych zajel do servisu, že mi jej dofoukne. Když jsem se pídil u majitele kolik
budu platit, mávl rukou a se slovy „hlavně,
že se nestalo nic horšího“ se rozloučil.
Chtěl bych panu Rudolfovi i jeho mechanikovi touto cestou poděkovat. Jsem
vskutku rád, že máme v našem městě takovéto podnikatele.
Jiří Špička

VÁŠ NÁZOR
Kamiony!
Benešovské noviny čtu občas a tak vím,
že se tam poslední dobou pravidelně objevují články o kamionech projíždějících
údolím řeky Ploučnice. Nechci ty články komentovat, na celou věc mám vlastní názor
a zkušenost.
Dům na konci Františkova nad Ploučnicí
jsem koupil v roce 1984 a ten dům stojí jen
pár metrů od silnice Děčín Česká Lípa, mám
to tedy z první ruky. Kamiony jezdí okolo
po tisících, občas některý zastaví, stane se
mu nehoda, nebo ho potká závada. Řidiči
kamionů tvrdí unisimo, že jejich jízdy naším
údolím nikdo nezastaví, kamiony drtivou
většinou převáží díly na automobily a automobilový průmysl je, jak známo, páteří české ekonomiky.
Pokračování na str. 5...

Ota Dračka: Turistika dostává v Benešově nad Ploučnicí zelenou
První nápad na zřízení cyklostezky mezi
Benešovem nad Ploučnicí a Děčínem zazněl
na jednání představitelů města v říjnu 1975
na Táborském vrchu. V letošním roce se v říjnu dokončují poslední práce na stavbě cyklostezky, takže se může odpovědně konstatovat: „Po devětatřiceti letech hotovo!“
V roce 1983 byl na tehdejší Městský
národní výbor odevzdán 6. základní organizací Českého svazu ochránců přírody návrh projektu na vybudování Naučné stezky
Ploučnice, která měla vést z ulice Boženy
Němcové po břehu Ploučnice kolem vodopádu do Františkova nad Ploučnicí na zříceninu hradu Ostrý, na vyhlídku nad Terezínským údolím a zpět po stezce nad železničním tunelem k vodopádu. Byly připraveny
i návrhy informačních tabulí a odpočinkových míst. V současné době jsou původně
zamýšlené obsahy tabulí z větší části realizovány na trase cyklostezky číslo 15 Ploučnice, která se tak ve své podstatě díky sérii
osmnácti informačních tabulí stala i trochu
delší naučnou stezkou. Historická přírodní
stezka mezi Benešovem nad Ploučnicí
a Františkovem nad Ploučnicí by se tak stala
logickou spojkou, která by turistice napomohla ukázat více krás přírody kolem našeho města. Proto v pondělí 23. září 2013
došlo i k pracovní schůzce přímo v terénu,
kde se dohodlo, že některé úseky této
stezky budou v souladu s projektem upraveny, což usnadní průchod po stezce i starším občanům, rodinám s dětmi v kočárcích
a podobně. U vodopádu dojde k opravě
koryta potůčku a přechodu stezky přes
tento potůček tak, jak tomu bylo do doby
poškození povodní. Zde také bude rozcestník, který bude ukazovat směr k vodopádu
a směry s uvedením vzdáleností do Benešova nad Ploučnicí a do Františkova
nad Ploučnicí. Opravy se dočká i pěšina k vodopádu, aby byla schůdná i za mokra. Bylo
i dohodnuto, že Služby města budou pravidelně sekat rostliny kolem stezky až k železničnímu mostu včetně prostoru před vodopádem, aby se nikdo nemusel prodírat
kopřivami. Ve městě by se měly objevit
směrové tabule k vodopádu a na hrad Ostrý. Se značkaři Svazu turistů bylo dohodnuto, že označí celou trasu zelenou turistickou
značkou a tak bude mít Benešov nad Ploučnicí třetí oficiální značenou turistickou
trasu, která se logicky objeví na všech nových mapách. V podstatě, tím bude vytvořen základ pro skutečnou úpravu histo-

rické přírodní stezky na naučnou stezku,
o což má zájem i Správa CHKO České středohoří.
Jistě nikomu neuniklo, že se v těchto
dnech intenzivně pracuje na opravách náhonu a výpustního kanálu malé vodní elektrárny u Interkovu. S těmito úpravami se oba
ostrovy mezi jalovým kanálem dočkaly
i srovnání terénu v minimální šíři tří a půl
metru s bezpečným průchodem, resp. průjezdem pod mostem silnice II/262. Nezapomíná se ani na instalaci čtyř umělých
hnízd pro ledňáčky, byl upraven malý rybníček a je pravděpodobné, že se zde objeví
i budky pro zpěvné ptactvo. Oba ostrovy
jsou nově spojeny širokým mostem s vysokou nosností. Povrch má být zatravněn
a pravidelně udržován sečením. Pokud dojde k tomu, že by se z lávky přes Ploučnici,
nebo z pravého břehu u koupaliště udělal
přístup na dolní ostrov, vzniklo by zde pěkné
průchozí místo prakticky po rovině a mezi
dvěma vodami. Bylo by to praktické i pro
spojení jednotlivých částí cyklostezky
Ploučnice. Stalo by se to hezkým místem
pro procházky a v případě instalace laviček
i k příjemnému posezení. Byla by to i pohodlná procházka pro členy blízkého Klubu
seniorů. Je to o jednání a uzavření dohody
s majiteli ostrovů, k čemuž doufám dojde.
V neposlední řadě byl Městem Benešov
nad Ploučnicí zpracován projekt, na jehož
základě by se v městě měly objevit na různých vybraných místech informační tabule,
lavičky, stojany na kola a odpadkové koše.
Rozhodně se zde tak vytváří možnosti
k vzniku pracovních míst v doprovodných
službách. Příkladem jsou například nově
vzniklá občerstvení na trase cyklostezky.
Vzhledem k tomu, že se v současnosti řeší
i otevření oficiálního informačního střediska, město by tak mělo získat větší prostor
pro informování návštěvníků a propagaci
Benešova nad Ploučnicí.
Ota Dračka

Reakce na příspěvek Filipa Ušáka v BN ze září 2013 na straně č. 4
V záležitosti cyklostezky číslo 15 „Ploučnice“ nesouhlasím s větou Filipa Ušáka:
„Jsem přesvědčen, že celá stavba má řadu
much a za investované peníze mohlo být
více muziky…“. Důvodem mého nesouhlasu
je skutečnost, že se jmenovaný nezúčastnil

žádného kontrolního dne a tudíž není seznámen v potřebném rozsahu se stavbou.
Nevidí tak vše, co muselo být vybudováno,
tedy od přeložek velkého množství kabelů
jak telekomunikací, tak železničního zabezpečení i energetiky,... pokračování na str. 5

STRANA 5

Reakce na příspěvek Filipa Ušáka v BN ze září 2013 na straně č. 4
Pokračování ze str. 4...
...pokládání potřebných chrániček, řešení souběžně vedeného plynovodu, rekonstrukce mostu přes Ploučnici, stavby nového mostu u malé vodní elektrárny v Březinách, na mnoha místech znovu vybudování částí břehů, které odnesly povodně,
úprav podloží, aby se na povrchu cyklostezky nedržela zbytečně voda, zajištění
bezpečnostních prvků, dopravního značení
a dodržení předepsaných parametrů, aby
cyklostezka prošla kolaudací. Při kolaudaci
bude předávaná stavba posuzována jak těmi, co stavbu zadali a financovali, tak i zástupci Policie ČR, zástupci Svazu invalidů,
Správou CHKO České středohoří a dalšími
mnoha institucemi. Osobně se od března
2013 účastním za naše město všech kontrolních dnů, které nejprve probíhaly každých

čtrnáct dnů a poslední dva měsíce každý
týden a tak si myslím, že mohu posuzovat
probíhající stavbu a hlavně pečlivost vysloveně puntičkářské práce stavebního
dozoru. Všechny kontrolní dny dosud byly
ve stylu důkladné prohlídky celé trasy stavby a následném sepsání zápisů. Na rovinu,
co bylo reálné, tak v tom stavbaři vyšli
ochotně a plně vstříc všem požadavkům ze
strany jednotlivých obcí a ochranářů, dokonce učinili řadu „vylepšení“ za své (tedy
ne z rozpočtu stavby) nad rámec stavby,
například opravu studánky pod vrchem
Ostrý a jinde. Posuzování dosud neukončené stavby stylem, který bez konkrétního
vyjádření budoucí dílo zpochybňuje, považuji za předčasné a nešťastné.
Ota Dračka

Filip Ušák: Mlčeti zlato... reakce na Otu Dračku
Ano, nebyl jsem účasten kontrolních
dnů, protože jsem na ně nebyl zván, nicméně si za svými slovy stojím. Připomínám
kontext, že v onom příspěvku jsem psal, že
není úkolem zastupitele města si doma
stěžovat na chyby krajské investice. Kritizoval jsem jí na Zastupitelstvu Ústeckého kraje
19. 12. 2012 jako ukázkovou ilustraci nehospodárného plýtvání evropskými penězi.
Tehdy jsem řekl toto: "Již letos ale kraj
problémy na ROPu výrazně pocítil. Nejen
kolem mého domova, ale také kolem chaty
pana exradního pro turistiku Vonky, vede
nejdražší mimoměstská cyklostezka v Evropě - Ploučnice. Letos kompletně stavěná
a placená z krajských peněz. Jsou na ní mostky přes potoky, které by snad udržely parní
lokomotivu. Naprosto zbytečně. Na druhou
stranu paradoxně kvůli nemožnosti vykoupit pozemek od jednoho vašeho kmotra
vede na značné části úseku tato stezka
po frekventované krajské silnici. Symbolická
absurdita naznačující možný směr hledání
budoucích úspor". Každý Benešovák mi může dnes při cestě autem nebo autobusem
do Děčína při pohledu na šílené malůvky

na cyklostezce na Soutěsce dát zapravdu...
S kolegou Radkem Vonkou jsme si tyto
věci vyříkali a korektně spolupracujeme ku
prospěchu našeho regionu, nicméně promiň Oto, ale neodpustím si ještě krátké vyjádření k Tobě. Na uplynulém zastupitelstvu
jsi dělal vše proto, aby naše město nepřistoupilo k Destinačnímu fondu Českého
Švýcarska. Naprosto iracionálně, s domněle
utkvělou představou, že jsme-li geograficky
v Českém středohoří, nemůžeme být v Destinačním fondu Č. Švýcarska., což je efektivní prostředek pro spolupráci s velkou
krajskou OPS, která má kredit a profesionály. Ani ses nesnažil si zjistit nic o tom, jestli
a jak můžeme čerpat výhody obojího, a stálo ti to za stálé opakování mantry o naší přítomnosti v geografické oblasti Českého
středohoří. Jsem moc rád, že Zastupitelstvo
města přesto k Destinačnímu fondu přistoupilo a bude moc efektivně pomáhat rozvoji
turistiky spoluprací s profesionály. Někdy je
skutečně lepší si zjistit informace a až pak
zasvěceně rozprávať...
Filip Ušák,
zastupitel města

Podzim: Na zámku čeká nejedno překvapení
Benešov nad Ploučnicí Ten, kdo v září či
říjnu navštíví Státní zámek v Benešově nad
Ploučnicí, se může těšit na překvapení. Každý z návštěvníků se totiž podívá tam, kam se
návštěvník normálně nedostane. „Stejně jako každý zámek v republice i na našem jsou
prostory, které jsou návštěvníkům běžně
zapovězeny, ten, kdo je chce poznat, k nám
musí zavítat právě v podzimní čas,“ řekl
kastelán Zdeněk Henig. Kam se návštěvníci
podívají, však prozradit nechtěl.
Zámek v Benešově nad Ploučnicí bude
v říjnu otevřen denně mimo pondělí a úterý
od 10.00 do 16:00 hodin. „V říjnu jsou běžnými prohlídkovými dny jen sobota a nedě-

le, ale pokud nás ve všední den navštíví skupina více jak tří lidí, tak se prohlídka samozřejmě uskuteční,“ dodal kastelán. Návštěvníci musí počítat také s tím, že poslední prohlídka se koná hodinu před zavírací dobou.
Na říjen zámek chystá také poslední letošní trhy. „Zámecké trhy aneb nakupujte
s tradicí, se tentokrát ponesou v duchu Dušiček, tedy v duchu svátku zesnulých,“ doplnil kastelán. To však není vše, na své si přijdou i děti, a to 1. listopadu, na zámek totiž
zavítají strašidla. Akce na Zámku straší se už
pomalu, ale jistě stává tradiční tečkou turistické sezoně.
Michaela Hlinková
pracovník pro styk s veřejností

VÁŠ NÁZOR
Pokračování ze str. 4...
Autoskla z Mohelnice, či pneumatiky z Otrokovic, jsou velmi výhodnou komoditou pro
německé výrobce a obchodníky také proto,
že přeprava přes republiku je relativně laciná. Zkuste zahnat kamiony na zpoplatnělé
silnice a uvidíte, kolik lidí přijde o práci.
Jsem přesvědčen, že mocným tohoto státu
kolony kamionů v našem údolí vůbec nevadí
a pokud tvrdí, že ano, jsou to pokrytci.
Vyhnat kamiony od Ploučnice je náramně
jednoduché, tedy pokud by se chtělo.
Abych si nehrál na chytrého, uvedu nějaká
čísla. Řidiči kamionů tvrdí, že naložena souprava může mít 45 tun a někdy trochu více,
záleží na typu kamionu. A k čemu že ta čísla?
Na dohled od mého domu stojí most přes
Valkeřický potok, z obou stran je tam zákazová značka 26 tun a pod tím dodatek: jediné vozidlo 32 tun. Vyplývá z toho tedy to, že
žádný naložený kamion by neměl mít šanci
projet. Jenže! Mezi mým domem a zmíněným mostem je prostor, kde policie tohoto
státu s velikou oblibou lapá hříšné řidiče.
Stávají tam ti policajti velice často, dívám se
na ně téměř 30 let, ale nikdy, doopravdy
nikdy, jsem neviděl, že by zastavili a kontrolovali kamion.
Ve vedlejší vsi (Šachov) mají také most,
a to nepoměrně větší než ten u nás, překlenuje Ploučnici. Nedávno jsem na něm stál
a díval se na stavbu vodní elektrárny. Přijel
kamion, most se zachvěl, až mě to vylekalo.
Šel jsem se podívat jakou má šachovský
most nosnost, jenže má snaha byla marná.
Cedulky, které kdysi na obou stranách mostu byly, už pro jistotu nejsou. Nevím, jak je
to s ostatními mosty mezi Děčínem a Českou Lípou, ale ten náš, ten na který se dívám
denně, nepovoluje jízdu naloženého kamionu. Několikrát jsem se policistů, provádějících u nás silniční kontrolu, ptal, jak je možné, že pustí naložený kamion na most. Jen
krčí rameny, výmluv mají nepočítaně a mně
je to jasné není tu vůle kamionovou dopravu zastavit, i když se zde zjevně porušují dopravní předpisy.
A že by pomohly petice, stížnosti a počítání projíždějících kamionů? To je přeci
naprostá naivita, které se ti, co by měli konat, jen smějí. Pokud by se povedlo donutit
státní moc k dodržování svých vlastních
předpisů a nařízení, v tomto případě jde
o vyhlášku o silničním provozu, mělo by být
po problému, alespoň z větší části. Myslím,
že by to kamionovou dopravu našim údolím
velice omezilo, ale také by to jistě přineslo
mnohá negativa. Pak je tu druhá možnost
zkrátka se s těmi kamiony smířit, ono to přejde a kamiony zmizí tak, jako zmizely ruské
obrněné vozy a tanky, i pozdější kolony německých turistů.
Zdeněk Stodola, Františkov n. Pl.

STRANA 6
VAŠE TVORBA

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vyhlášené prezidentem republiky na 25. a 26. 10. 2013 jsou v Benešově nad Ploučnicí stanoveny následující tři volební okrsky:
Okrsek č. 1
- Základní škola, Opletalova 699, Benešov n. Pl.
Okrsek č. 2
- budova městského kulturního zařízení (kino), Čapkova 477, Benešov n. Pl.
Okrsek č. 3
- budova Nerudova ulice Klub seniorů, Nerudova 307, Benešov n. Pl.
Minimální počet členů okrskové volební komise byl stanoven na pět členů.
Sdělení občanům:
Od 10. 10. 2013 - zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci
- úřední deska - náměstí Míru 1
- městský web - sekce volby + sekce aktuality + sekce úřední deska.
Hlasovací lístky přijdou občanům nejpozději do 24. 10. 2013 - na obálce (modrá doručovací obálka) bude uvedena adresa volebního okrsku, kam půjde občan k volbám - viz
volební okrsky.

Vrána k vráně sedá.
Ing. Ludmila Hodboďová

BS-AKTIV
Na měsíc listopad připravujeme:
Svatomartinské posezení
datum a vše ostatní bude upřesněno

Upozornění:
Dle § 19 odst. 7 zákona lze požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní
úřad o možnost hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle v tomto případě své členy s přenosnou hlasovací schránkou. O možnost hlasovat do přenosné volební urny lze požádat i v den voleb přímo ve volební místnosti nebo se předem
nahlásit na tel.: 412 589 804, 724 857 337, popř. p. Erlebachové - 412 589 805, p. Podešvové - pokladna.
Více informací najdete na www.benesovnpl.cz v sekci VOLBY - volby do PSP ČR a také
na kamenné úřední desce - náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí.

Kavárničku v městské kině si senioři užili
Městské kino připravuje
na měsíc listopad:
10. 11. 9:00 - 17:00
Výstava morčat
13. 11. od 16:00
Divadélko Koloběžka z Liberce
16. 11. od 21:00
OLDIES PÁRTY s Luckou Sinkovou

10. listopadu 2013
od 9 do 16 hodin

v předsálí výtvarná dílna pro děti
a malování obličejů

www.klubmorcat.cz

Báječně strávené odpoledne. Tak by se
dal třemi slovy shrnout další ročník tzv.
Kavárničky, která se konala poslední
zářijový čtvrtek v městském kině. Akce
určená především pro benešovské seniory
přilákala téměř stovku návštěvníků. O výbornou náladu se během odpoledne staralo
DUO ADAMIS, které návštěvníci akce dobře
znali z TV Šlágr. Všichni obdivovali především krásný hlas zpěvačky Adély. Akci zahájila starostka města Mgr. Dagmar Tesarčíková. O tom, že se akce líbila, svědčí fakt,
že se vydrželo tančit na nejrůznější hudební
žánry celé čtyři hodiny. Pěkným a přede-

vším chutným doplněním pak byl výborný
čokoládový koláč, který u příležitosti konání
akce upekly členky Klubu seniorů a který
měli všichni možnost ochutnat. (ah)

Nově na Benešovsku: Pečovatelká služba HomeCare
Po příchodu na svět byl každý z nás
v prvních měsících závislý na své mamince.
Jak plynula léta, stále nám rodiče celé dětství byli oporou. Díky nim jsme se naučili chodit, mluvit a poznávat nové. Pomáhali nám
v dobrém a zlém až do dospělosti. Když se
nám narodily děti, opět tu byli oni, kdo nám
je rád občas pohlídal a pomohl.
Nyní nastal čas, kdy našim rodičům přibylo pár let a s nimi i šedin, vrásek a hlavně
zdravotních potíží. Rádi bychom jim všechnu tu péči vrátili, ale zcela sami na to nestačíme. Nutnost chodit do práce nám dostatečnou péči neumožňuje. Z tohoto důvodu
vznikla tato služba, která zajišťuje základní

činnosti v podobě pomoci při hygieně a oblékání, úklidu, nákupu, asistence u lékaře
apod. a fakultativní činnosti, do kterých se
řadí přeprava vozidlem dle požadavků klienta, dohled za nepřítomnosti rodiny, a to jak
ve dne, tak v noci.
Naším cílem je spokojenost nejen klienta, ale i celé jeho rodiny. Jedná se o placenou službu, na kterou si lze vyřídit dávky
na péči o osobu blízkou. Tato služba zahajuje na Benešovsku provoz od 1 října 2013,
v případě zájmu volejte na tel. 603 995 543.
Marcela Hudáková
Pečovatelská služba HomeCare

STRANA 7

ZŠ Benešov n. Pl.: V září proběhl výměnný pobyt
V rámci projektu UNSERE WELT/ NÁŠ
SVĚT (EEL-0228-CZ-1) se uskutečnil
ve dnech 17. - 20. září 2013 výměnný pobyt
benešovských žáků v Heidenau. Této výchovně-vzdělávací akce se zúčastnilo 14 vybraných žáků ze 7. a 8. ročníků, kteří se
zpravidla učí němčinu jako druhý cizí jazyk.
Protože se letošní výměnné pobyty nesou
v duchu sportovních aktivit pod hlavičkou
olympijských her, poměřili své síly se svými
německými přáteli z Pestalozzi Gymnázia
v Heidenau v několika sportovních disciplínách, jako byly například: florbal, sálová ko-

paná, volejbal atd. Součástí sportovních aktivit byl také zahajovací ceremoniál olympijských her. Velkého nadšení u našich žáků
i jejich německých kolegů se dočkalo seznámení s poměrně novým druhem volnočasové aktivity zvané geocaching. I přes deštivé
počasí celá akce proběhla ke spokojenosti
všech zúčastněných žáků a jejich pedagogů.
Všichni se již těší na další společné setkání,
které se uskuteční ve dnech 8. - 11. října
2013 v Benešově nad Ploučnicí.
Mgr. E. Skálová

Ze zářijového dění ve škole: Mladý záchranář i výlet do zoo...
Začátek školního roku patří již tradičně
výměnnému pobytu našich žáků na Pestalozzi Gymnáziu v Heidenau. Tématem letošních výměnných pobytů je olympijská myšlenka Pierra de Coubertina - internacionalismus a multikulturalita. Projekt Náš svět,
v rámci kterého tato akce probíhá, je realizován za finanční podpory EU - Euroregionu
Elbe - Labe, program Cíl3.
Ve středu 18. září 2013 reprezentovali
naši žáci - Nela Rulíková, David Šredl, Kristýna Pendlová a Jirka Donát naši školu a okres Děčín v krajském kole soutěže Mladý
záchranář. Soutěž se konala v Krupce u Teplic a všichni účastníci museli při nepříznivém
počasí plnit na stanovištích různě zaměřené
úkoly z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí (např. poskytnutí první pomoci, čtení mapy nebo slaňování a překonávání

vodního toku). I přesto, že za naši školu již
nemohli startovat všichni loňští účastníci,
kteří v okrese získali krásné druhé místo
a tím vybojovali postup do krajského kola,
se naše hlídka v krajském kole neztratila
a získala velmi pěkné 7. místo. Blahopřejeme.
Žáci obou druhých tříd se ve stejný den
vypravili do děčínské zoo na výukově-zážitkový program „Ježek na dlani“. Kromě základních informací o ježkovi, jeho životě
a způsobech jeho záchrany, se děti zapojily
do výtvarné činnosti a prohlédly si zoologickou zahradu. Výukový program v ZooŠkole
i přes nepřízeň počasí vhodně doplnil znalosti dětí z prvouky.
Informace a aktuální informace na:
www.zsbnpl.cz
Mgr. M. Šmídová

RC Medvídek: Po prázdninách opět zahajujeme provoz
Rodinné centrum Medvídek
po prázdninách zahajuje opět provoz. Celé
září jsme pro Vás připravovali centrum
na novou sezonu a přichystali jsme plno novinek i Vámi oblíbených kroužků. Věříme, že
si každý opět vybere ten svůj. Potkávat se
budete se známými tvářemi, ale i s novými
posilami.
Novinkou je, že letošní školní rok spolupracujeme s CDM Česká Kamenice. Díky této spolupráci Vám můžeme nabídnout nejen nové kroužky a lektory, ale především
příznivé ceny všech kroužků. Spolupráce
s touto organizací vyšla jako nejlepší varianta, díky které můžeme nabídnout více
aktivit a nechtít po Vás, abyste byli nuceni
v této problematické době sáhnout hlouběji
do kapsy.
Další novinkou je Baby klub, který funguje od začátku září. Je určen již dětem
od 1 roku věku, které se každé pondělí a úte-

rý schází u nás v centru, zamávají svým rodičům a potom jsou již celé dopoledne zapojeny do programu, který pro ně připravujeme. Výhodou je, že díky malému počtu dětí
ve skupince se můžeme individuálně věnovat každému z nich. Děti se učí nové dovednosti, poznávají nové kamarády a především se učí být samostatné. Pokud máte zájem náš Baby klub vyzkoušet, neváhejte nás
kontaktovat.
Také máme něco nového pro větší děti.
V nejbližší době začne v centru fungovat
Školní klub. Mohou se zde scházet děti jakéhokoliv věku, které mají volno před odpoledním vyučováním, zájmovým kroužkem
nebo jen nechtějí být doma samy. K dispozici jim bude nově vybavená místnost s výpočetní technikou a přístupem na internet,
společenskými hrami, knihami a časopisy.
Mohou si zde napsat úkoly, malovat, číst
nebo jen odpočívat... Pokračování na str. 8

Nový kantor ve škole:
Vít Fous - tělocvik/ zeměpis
Můžete se našim čtenářům blíže představit?
Je mi 23 let, pocházím z Děčína, ale již 6
let žiji v Benešově nad Ploučnicí. Vystudoval
jsem Gymnázium v Děčíně a momentálně
stále studuji na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem obor Tělesná
výchova a Geografie.
Pocházíte z učitelské rodiny nebo co vás táhlo právě do školství?
Abych pravdu řekl, z velké části možnost
vyzkoušet si učení z druhé strany. Ne jako
žák, ale jako učitel. A také proto, že studuji
pedagogickou fakultu, tudíž k tomuto povolání směřuji i své studium.
Učíte tělocvik a zeměpis. Takže jste sportovec a cestovatel tělem i duší?
Již od mala jsem byl rodiči veden
ke sportu. Začínal jsem u vodních sportů kanoistika a veslování - u něhož jsem zůstal.
A přes basketbal jsem se dostal k fotbalu.
V současné době se věnuji trenérské činnosti ve veslařském oddíle v Děčíně a ve volném času fotbalu v Dobkovicích. Co se cestování týká, samozřejmostí je střední Evropa, dále pak Španělsko, Chorvatsko, Itálie
a Egypt. Ovšem to spíše pro odpočinek, nejvíce mě táhnou hory. V Čechách Krkonoše,
v létě Tatry a v zimě Alpy.
I když je na hodnocení možná ještě brzy, jak
se vám líbí na benešovské základce?
Jsem tu krátce, takže sdělím spíše dojmy než hodnocení. Jsem velice rád, že mě
kolegové, teď už to snad tak mohu říct, přijali dobře. Nemám žádný problém ani se
studenty. Vcelku rychle jsem se rozkoukal
a mohu říct, že jsem spokojený a práce mě
baví.
Děkuji za rozhovor!
(ah)

PRÁZDNINY
Podzimní prázdniny
úterý a středa

29. a 30. října 2013

STRANA 8
NABÍDKA KROUŽKŮ
8:00 - 11:45
8:00 - 12:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

PONDĚLÍ
volná herna
Baby klub
Angličtina III. (2. tř.
Angličtina IV. (3. tř.)

ÚTERÝ
volná herna
Baby klub
11:45 - 15:00 Školní klub (žáci ZŠ)
15:30 - 16:30 Dramatický kroužek (6 let)
8:00 - 11:45

8:00 - 11:45
11:45 - 15:00
15:30 - 16:15
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
17:00 - 18:00

8:00 - 11:45
9:30 - 10:15
11:45 - 15:00
15:00 - 15:45
16:00 - 16:45
16:00 - 17:30

STŘEDA
volná herna
Školní klub
Angličtina I. (předškol.)
Angličtina II. (1. tř.)
Šikulové II. (od 6 let)
Florbal
(od 6 let)
ČTVRTEK
volná herna
Cvičení miminek
Školní klub
Šikulové I. (od 4 let)
Dramaťáček (od 4 let)
Kuchtík I. (od 4 let)
Kuchtík II. (od 7 let)

PÁTEK
8:00 - 11:45 volná herna
9:30 - 10:15 Rarášci
14:30 - 15:30 Fotografický kroužek (od 8 let)
Přihlášky v Rodinném centru Medvídek
nebo na podatelně MÚ Benešov nad
Ploučnicí
Všechny kroužky začínají k 1. 10. 2013
Kontakt: 773 769 690 nebo 777 753 333
Sledujte facebook:
Rodinné Centrum Medvídek

RC Medvídek: Po prázdninách opět zahajujeme provoz
Pokračování ze str. 7...
...a také využít možnost doučování.
Školní klub bude otevřen v úterý, ve středu
a ve čtvrtek od 11:45 do 15:00 hodin.
V září se ovšem v Medvídkovi odehrály
i jiné akce. Opět jsme se sešli na společné
besedě, tentokrát společnosti Dove a povídali jsme si o tom jak správně pečovat
o svou pokožku. Každý, kdo se besedy
zúčastnil, dostal malý dáreček.
Další z akcí, kterou jsme 22. září 2013
pořádali společně s Regionálním sdružením
Sport pro všechny, byla Olympiáda netradičních sportů a Kolečkování na škvárovém
hřišti nad Školní jídelnou. Sešlo se několik
desítek rodičů a dětí a všichni dohromady
jsme si užili fajn odpoledne plné zábavy.
Děti, ale i jejich rodiče si mohli vyzkoušet
lukostřelbu, foukačku, skok v pytli, hod holinkou nebo koulení balonu mezi překážkami. Na závěr nechybělo již tradiční opékání
buřtíků. Touto cestu děkujeme za spolupráci paní Průšové, jejím pomocnicím a také

všem dobrovolníkům.
Na závěr měsíce jsme se vydali na Svatováclavskou pouť na Malou Bukovinu, kde
jsme dětem malovali obrázky na obličej.
Dětiček bylo tolik, že jsme dlouhé hodiny
nevstali z lavic a život kolem se nám proměnil ve svět plný zvířátek, strašidel a plno
dalších tváří.
A na co se můžete v nejbližší době těšit?
Na dětské zábavné odpoledne Čarování
s Inkou, Strašení na zámku, Dýňování, Drakiádu a mnoho dalších akcí pro celou rodinu. Speciálně pro maminky připravujeme
lekce Orientálního tance se zkušenou lektorkou. Hlásit se můžete už nyní u nás v centru nebo na uvedeném telefonním čísle.
Budeme se těšit na všechny naše dětičky
a samozřejmě i na ty nové. Věříme, že si každý v přiložené nabídce kroužků vybere ten
svůj. Přejeme příjemný začínající podzim
a těšíme se na Vás.
RC Medvídek

Nové knihy v benešovské městské knihovně
Pro ženy
Keyesová, Marian - Tajemný dům - nejnovější román této autorky si vás zcela podmaní. Helen Walshová je statečná i zranitelná, hubatá i skvělá hrdinka ze současnosti. Podaří se jí odhalit tajemství záhadného domu na konci ulice?
Ahernová, Cecelia - Sto jmen - novinářka Kitty Loganová přišla o práci v televizi po odvysílání
reportáže, v níž na základě křivého svědectví obvinila bezúhonného učitele ze zneužití studentky. Nemá jistotu ani ve svém hlavním zaměstnání, kde její přítelkyně a rádkyně zemřela
na rakovinu. Kitty se upíná k jedinému cíli, splnit poslední přání své zemřelé zaměstnavatelky a napsat v jejím zastoupení příběh, který si vysnila, ale nikdy ho nevtělila na papír.
Nebude to však jednoduché. Obálka s podklady pro napsání reportáže obsahuje jenom jediný list papíru se stovkou neznámých jmen, který je klíčem k nevšednímu příběhu.
Steel, Danielle - Přátelé navždy - nový román jedné z nejúspěšnějších spisovatelek
současnosti sleduje nezapomenutelnou životní pouť, plnou nástrah, překážek a testů, dvou
neobyčejných děvčat a tří výjimečných chlapců.
Napětí
Lyle, D. P. - Posel spravedlnosti - Dub Walker vyšetřoval stovky zločinů, ohledával zohavené
ostatky obětí brutálních vražd, a proto se domníval, že v jeho profesi ho už nic nepřekvapí.
Ovšem když je zavražděn jeho blízký přítel, vše je jinak.
Black, Benjamin - Temná pavučina - když je tiskový magnát Richard Jewell nalezen ve svém
venkovském sídle mrtev, vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o sebevraždu. Vyšetřování
případu se ujme inspektor Hackett, kterého se okamžitě po návštěvě místa činu zmocňuje
podezření, že se jednalo o vraždu.
McDermidová, Val - Konec hry - Je to nejhorší noční můra každého rodiče... Stephanii Harkerovou cestou na dovolenou zadrží při rutinní kontrole na letišti bezpečnostní rám. Její pětiletý Jimmy prošel detektorem kovu před ní. Stephanie v panice sleduje, jak uniformovaný
zaměstnanec letiště odvádí chlapce pryč a ona uvízla na opačné straně brány, hysterická
strachy. Poutavý psychologický román je zatím nejpropracovanějším autorčiným románem,
který vás doslova strhne.

STRANA 9
HC MALÁ VELEŇ
HC Malá Veleň díky obrovskému zájmu
o lední hokej postaví letos v Českolipské hokejové ligy dva týmy. Oba týmy zajížděli
k přípravným utkáním proti lídrovi Rumurské ligy HC Cvikov.
V prvním utkání /15. 9./ vyhrál HC Malá
Veleň 10:7 (5:1, 1:4, 4:2). Branky: Špírek 2,
Bulín 2, Pražan, Lacina J., Michálek D., Svoboda, Ženka st., Jireš. Ve druhém utkání
/22. 9./ vyhrál HC Malá Veleň „B" 16:8 (3:6,
5:2, 8:0). Branky: Grosse 4, Došlý 4, Ženka
Jar. 3, Martinec 2, Holada, Bajak, Hós.
Sestavy: HC Malá Veleň: Vilhám, Bulín,
Pražan, Ženka st., Fryc, Michálek D., Kouřil,
Zelenka, Svoboda, Špírek st., Kalaš, Lacina
J., Jireš, Prášil. HC Malá Veleň “B": Roháček,
Ženka Jar., Domes, Čižmar, Martin, Martinec, Příhoňský, Pacholík, Růžička, Špírek
ml., Bajak, Grosse, Došlý, Hós, Donátek, Holada, Stínil.

HC Malá Veleň „B" proti HC Cvikov. Richard
Hós střílí jednu z branek Malé Veleně.

VZPOMÍNKA

DDM BŘEZINY NABÍZÍ
Dům dětí a mládeže Děčín, středisko
Březiny nabízí ve školním roce 2013/2014
nové zájmové útvary, například: Netradičně
tradiční hudebka, ve které děti budou objevovat a rozvíjet svůj cit k rytmu a hudbě Veselé cvičení a tancování pro děti ve věku 5 - 9
let, které ještě nemají žádné taneční zkušenosti, děti budou protahovat své tělo, cvičit
orientaci v prostoru, koordinaci pohybu
a na hudbu nacvičovat taneční sestavu. Jednou z dalších novinek je X-box (Kinect) - počítačová hra spojená s opravdovým pohybem. V dnešní době to je pro děti velmi atraktivní způsob, jak se hýbat, zlepšit si fyzičku i u obrazovky. Velkou novinkou je taneční
skupina Tk Limit Edition, která se zaměřuje
na street, je vhodná jak pro kluky i dívky ve
věku 13 - 16 let.
Cílem všech stávajících i nových kroužků je účelně vyplnit dětem i dospělým jejich
volný čas. Přijďte se podívat a zjistit, zda by
tyto kroužky nebyly právě pro vás.
Více informací s nabídkou všech zájmových kroužků a aktivit domu dětí získáte na
telefonním čísle 775 864 704 nebo na stránkách www.ddmdecin.eu.
DDM Březiny

Foto z turnaje
ve čtyřhrách.

25. 10. uplyne 5 let, kdy
nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček Miroslav Šebela.
Vzpomínají dcery
s rodinami

KRÁTCE Z TENISU
Dne 31. srpna se na kurtech tenisového
oddílu konal turnaj jednotlivců. Přihlásilo se
celkem 16 hráčů. Nejmladšímu účastníkovi
bylo 10 let a nejstaršímu 63. Hrálo se novým
systémem převzatým od šipkařů, „dvojitý
pavouk.“ Některá utkání byla rychle hotová,
některá trvala déle. Záleželo na tom, jací
hráči na sebe zrovna narazili. Do finále se
probojoval Martin Štípek a Lukáš Přivřel.
Po velkém boji se stal vítězem Lukáš Přivřel.
Dne 14. září se opět na kurtech tenisového oddílu, konal další turnaj oddílových
čtyřher, kde páry byly vylosovány. Tento turnaj se pořádal na počest trojnásobného
mistra Evropy ve stolním tenise Tomáše Polanského. Zde šlo hlavně o to, užít si sport
a pobavit se. Účast byla jako vždy dobrá
a bylo na losováno 8 párů. Ty byly rozděleny
do dvou skupin po čtyřech. První dva páry
ve skupinách pak hrály semifinále. Do finále
se probojovali Martin Štípek - Karel Vrbický
a Lukáš Přivřel - Ladislav Machar. Vítězem se
stal pár Martin Štípek - Karel Vrbický. Turnaj se povedl a už se všichni těšíme na novou sezónu.
Jiří Zelený

P r o d e j

s l e p iče k

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky
pouze z našeho odchovu!

Stáří slepiček:
15-19týdnů:
cena 149 - 175 Kč/ks
v začátku snášky:
cena 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
v neděli 14. října 2013
Benešov - na náměstí - v 15.20 hod,
případné bližší informace (po-pá 9-16 hod.),
tel: 728605840

728165166 415740719.

Při prodeji slepiček - nová služba - výkup
králičích kožek : cena 15-22 Kč/ks

STRANA 10

STRANA 11

STRANA 12

Tomáš Polanský opět úspěšný: Vítězství na turnaji TOP 10

Tomáš Polanský po červencovém triumfu na mistrovství Evropy vyhrál i druhý nejprestižnější turnaj sezóny TOP 10. Tomuto
turnaji se také říká turnaj pravdy, protože
během tří dnů se zde utká 10 nejlepších
kadetů Evropy systémem každý s každým.
První den začal Tomáš skvěle, když
všechny tři své zápasy vyhrál. Postupně porazil Itala Pinta 4:0, Bělorusa Khanina 4:2
a Francouze Rigaulta vzdáním soupeře pro
zranění za stavu 2:0 a 10:8.
Druhý den začal Tomáš vítězstvím nad
Rakušanem Levenkem 4:1. Pak hrál s velmi
dobře hrajícím Slovincem Jorgicem a po boji

prohrál 3:4. V třetím zápase druhého dne
zmobilizoval síly, zabojoval a porazil Němce
Hohmeiera 4:2, když 1:2 prohrával. Po dvou
dnech měl tedy skóre zápasů 5:1.
Třetí den odstartoval náš reprezentant
opět na jedničku a vyhrál nad Francouzem
Givonem 4:0. Ve druhém zápase nastoupil
proti dosud vedoucímu hráči turnaje Francouzi Seyfreidovi a protože měl jeho soupeř
na svém kontě také jednu prohru, bylo jasné, že kdo vyhraje tento zápas, vyhraje celý
turnaj. Český kadet zvládl zápas velmi dobře
takticky a po výsledku 4:2 se radoval nejen
z vítězství v tomto zápase, ale i v celém turnaji.
Nic na tom nezměnil ani poslední zápas,
ve kterém už Tomáš zjevně nenašel motivaci ani síly a prohrál s Rumunem Manolem
0:4.
Tato sezóna byla pro Tomáše velmi úspěšná. Vyhrál oba největší evropské turnaje
a nyní ho čeká ten největší. Mistrovství světe ve Slovinsku, kam odletí reprezentovat
Evropu na přelomu října a listopadu.
Přejme Tomášovi, ať se mu daří a držíme palce!

RC MEDVÍDEK

Máte zájem INZEROVAT
v Benešovských novinách?
tel.: 412 589 811 nebo
urad@benesovnpl.cz
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