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Úvodník starostky města: nejen o změně dopravního značení na Sídlišti
Měsíc říjen byl ve znamení voleb do
Poslanecké sněmovny PČR. Výsledky voleb
v našem městě najdete v přehledné tabulce
uvnitř listu.
Určitě dalším hlavním tématem byla
změna dopravního značení na sídlišti, ke
které mají někteří občané výhrady, vzhledem k problémům s parkováním, jiní si ji
pochvalují, vzhledem k zvýšení bezpečnosti
provozu. Tato změna byla připravovaná několik let, během kterých byly v lokalitě sídliště vybudovány nové odstavné plochy
pro 33 automobilů. Podnětem pro rozhodování zastupitelstva byla především skutečnost, že šíře vozovky neodpovídala obousměrnému provozu, zvýšení bezpečnosti
provozu a údržba a zachování zeleně. Vzhledem k tomu, že se mohl snížit počet parkovacích míst, rozhodlo zastupitelstvo města
o vybudování nové odstavné plochy pro 16
automobilů.
V tuto chvíli probíhají práce na rekonstrukci povrchu ul. Komenského. Vzhledem
k administrativním průtahům je akce rozdělena do dvou etap. Také práce na povrchu
komunikace na Ovesné, kterou poničily přívalové deště, již probíhají. V obou lokalitách
byli o postupu rekonstrukcí tamní občané
informováni. Podlaha v garáži hasičů je již
hotová a vydláždění nádvoří bytového domu u Ploučnice ul. Nerudova se chýlí ke
konci. Další stavební akcí byla oprava kapličky na Ovesné, kterou realizovaly Služby
města a jež nyní září novou fasádou. Nezbývá než si přát, aby nám listopadové
počasí přálo a mohli jsme v klidu dokončit
všechny rozestavěné akce.
V listopadu nás čeká několik zajímavých
kulturních a společenských akcí. 10. listopadu bude v sále městského kulturního zařízení od 9 do 16 hodin probíhat druhý ročník výstavy morčat. Pořadatelem je pan Luděk Smejkal. Loňský ročník si získal mnoho
příznivců, Přijďte se tedy podívat na tyto domácí mazlíčky. Bude jich k vidění přibližně
250 a proběhne soutěž v několika kategoriích, včetně volby „morčete sympaťáka“,
kterého budou volit návštěvníci výstavy.
13. listopadu se mohou malí i velcí potěšit pohádkou Perníková chaloupka, kterou sehraje liberecké Divadélko Koloběžka.
Začátek je v 16 hodin v městském kulturním
zařízení.
14. listopadu se uskuteční v městském
kulturním zařízení již tradiční Den úcty
ke stáří. Benešovští senioři si mohou zatančit a pobavit se v čase od 13 do 17 hodin.

Foto: Alena Houšková
14. listopadu bude od 17 hodin probíhat v galerii benešovské Základní školy vernisáž výstavy výtvarné tvorby, realizované
v rámci mezinárodních projektů Přátelé
a Náš svět. K vidění budou hodiny vytvořené
pomocí látky Paverpol a vitrážové hodiny
a také velkoformátové fotografie z výměnných pobytů českých a německých dětí.
Součástí výstavy je i ukázka figurální tvorby
z Paverpolu, jež by měla být náplní kurzů
v roce 2014.
16. listopadu nás pak čeká od 21 hodin
v městském kině Oldies párty s Luckou Sinkovou.
Na konci listopadu, tedy 29. 11. proběhne již tradiční rozsvícení vánočního stromu
na náměstí, kterému bude předcházet koncert pěveckého souboru Klubíčko pod vedením Mgr. Zdeňky Černé. Koncert se uskuteční od 16 hodin s největší pravděpodobností
v kostele, strom na náměstí bude rozsvícen
v 17 hodin.
Podzimní čas je tu. Měla by to být doba
zklidnění po namáhavém roce. Přeji vám
pevné zdraví, pohodu a klid.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

Na zámku opět strašilo!
Strašidla z celé republiky se v pátek
1. listopadu večer nastěhovala do Státního
zámku v Benešově nad Ploučnicí. Na zámek
je přišlo přivítat na pět stovek návštěvníků.
Úspěch sklidil také benešovský dětský pěvecký sbor Klubíčko, strašidelné soutěže
i stezka odvahy.
Akce „Na zámku straší“ se stává už tradiční tečkou návštěvnické sezóně. „Letos je
to však trochu výjimkou, jelikož zámek bude
skupinám čítajícím více jak deset osob otevřen ještě po celý listopad. Nutné je však se
předem objednat,“ poznamenal kastelán
Zdeněk Henig.
V prosinci se pak nejen obyvatelé města
Benešov nad Ploučnicí mohou těšit na dva
adventní koncerty, ten první se uskuteční
1. prosince a na zámek přijedou školáci
ze Základní školy Na Stráni Děčín a představí
své autorské vánoční koledy. Školní kapela
YXES JOKE je známá nejen na Děčínsku.
Druhý adventní koncert v podání Hany
Slámové, která zahraje na příčnou flétnu
a harfu se uskuteční 14. prosince.
(mh)

Vyměňte si řidičský průkaz... Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.)
http://www.vymentesiridicak.cz
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O čem jednala Rada města?

Parkování u školy bude v budoucnu jednodušší

RaM schválila:
uzavření nájemní smlouvy na pronájem
pozemku u domu č.p. 454 (u kaštanů), p.p.č.
700/1 část o výměře 146 m2; uzavření
nájemní smlouvy na pronájem pozemku
u domu č.p. 276 (u tělocvičny na Sokolském
vrchu), p.p.č. 519/3 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí; vydání souhlasného stanoviska k vybudování příjezdu a pěší komunikace k novostavbě stojící na parcele p.p.č.
1207/2; uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene práva vstupu na pozemek p.p.č.
730/1 za účelem údržby a opravy
vodovodního vedení; vydání souhlasného
stanoviska pro společnost Telefónica Czech
Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha
4 k instalaci klíčové schránky na budovu
Městského úřadu, náměstí č. 1, Benešov
nad Ploučnicí; vydání souhlasného
stanoviska pro k výstavbě ČOV k RD č.p. 148
stojící na st.p.č. 184 v k.ú. Heřmanov
od města jako vlastníka lesního pozemku
p.p.č. 229/6 v k.ú. Františkov nad Ploučnicí,
jenž je do 50 m od navržené stavby; vydání
souhlasného stanoviska ke stavbě dřevné
kůlny na parcele 95/2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí; likvidaci nálezu ze dne
20.3.2013 (15 ks hliníkových trubek (délka
160 cm), 9 ks plastové krytiny, 2 ks pozinkového okapového žlabu (délka 1m), 1 ks
pozinkového okapového svodu (délka 1m)
vytříděním jednotlivých komodit do nádob
na sběrném dvoře Služeb města Benešov
nad Ploučnicí, p.o.; využití prostor bývalé
klubovny hasičů, ul. Čapkova č.p. 477,
Benešov nad Ploučnicí pro potřeby organizace Služby města Benešov nad Ploučnicí,
p. o.; vydání souhlasného stanoviska
ke stavbě Oplocení na pozemcích 347/14
a 347/2 v k.ú. Dolní Habartice od města
Benešova nad Ploučnicí; dodatek č. 8
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
pobočky České spořitelny, a.s. v objektu
náměstí Míru čp. 1, Benešov nad Ploučnicí
ze dne 1.1.1994, který mění pronájem
na dobu neurčitou na pronájem na dobu
určitou 5 let + automatické prodloužení
o 3 a dále o 2 roky; uzavření nájemní
smlouvy pro nájemnici bytu č. 2 v objektu
Sokolský vrch čp. 409, Benešov nad Ploučnicí na dobu neurčitou s účinností od 1. 11.
2013; uzavření nájemní smlouvy k b. j. č. 21
v domě č.p. 409, Sokolský vrch, Benešov
nad Ploučnicí. Nájemní smlouva na dobu
určitou 1 rok; uzavření nájemní smlouvy
k b. j. č. 14 v domě č. p. 409, Sokolský vrch,
Benešov nad Ploučnicí. Nájemní smlouva
na dobu určitou 1 rok; rozpočtové opatření
číslo 7; likvidaci nálezu ze dne 03. 04. 2013,
nález 2 svazků klíčů a to: 1 x svazek 8 ks +
přívěsek COLGATE a 1 x svazek 2 ks +
přívěsek kovová slza, vhozením do nádoby
na TKO;
...pokračování na str. 3

Bezpečnost dětí u školy. Tak to je téma, které
je po zářijové nepříjemné události, kdy osobní automobil téměř srazil malého školáka na příjezdové komunikaci u školy, více než aktuální. Radnice
na situaci ihned zareagovala umístěním dopravního značení omezující vjezd osobních automobilů až ke škole a další opatření budou následovat.
Radnice má v plánu vybudovat v ulici Opletalova hned 13 parkovacích míst, které usnadní
parkování v blízkosti školy. Součástí nově vzniklého parkoviště bude i tzv. obratiště - místo, kde
budou řidiči moci otočit svůj automobil, aniž by
museli zajíždět ke škole nebo složitě manévrovat
na příjezdové komunikaci. Parkovací stání budou
podélná, jedno z nich bude vyhrazeno pro osoby
se sníženou pohybovou orientací, pro výstavbu
bude použita žulová dlažba.
Ačkoliv jde v této situaci výhradně a pouze
o bezpečnost dětí, záměr města na zbudování

parkoviště se ze strany některých občanů nesetkal s pochopením. Proti výstavbě parkoviště vznikla petice, pod níž se podepsalo na pět desítek
lidí. Ti, co se pod petici podepsali, nesouhlasí
se stavbou odstavných ploch především z těchto
důvodů: Park, na jehož hranici parkoviště vznikne, je součástí Chráněné krajinné oblasti České
středohoří. Žijí v něm chránění živočichové. Obě
školy již mají svá parkoviště přímo u škol. Lidé
se bojí také zvýšení hlukové zátěže a koncentrací
zdravotně škodlivých výfukových plynů a v důsledku toho i snížení hodnot dotčených nemovitostí. Radnice se podněty občanů zabývala
a všechny připomínky konzultovala s příslušnými
úřady (CHKO České středohoří, Magistrát města
Děčína, Policie ČR, památkáři…). Ze stanovisek
oslovených institucí však vyplývá, že záměru
zbudování parkoviště nic nebrání. Organizátoři
petice byli o těchto skutečnostech informováni.
(ah)

Městským sportovištím se snad začne blýskat na lepší časy
Zastupitelé města se na svém posledním zasedání seznámili se studií, která se zabývá obnovou městských sportovišť. Ta zahrnuje rekonstrukci čtyř sportovišť - fotbalového areálu, hřiště na Sídlišti a velkého
a malého hřiště u základní školy. Pokud by
radnice chtěla zrekonstruovat všechna hřiště, vyšlo by to městskou kasu odhadem
30 milionů korun. Největší investice by podle studie vyžadovala obnova sportovního
areálu u Ploučnice - cca 21 milionů korun.
Druhou nejnákladnější rekonstrukcí - cca
6 milionů korun - by bylo velké hřiště u základní školy. Nejmenší náklady by si představovalo hřiště na Sídlišti, podle studie by jeho rekonstrukce vyšla na 1,2 milionu korun.

S ohledem na využitelnost uvažují zastupitelé v první řadě o vybudování malého hřiště u základní školy (nyní jen s travnatým povrchem a fotbalovými brankami pod příjezdovou komunikací ke škole). Toto hřiště by
mohlo sloužit nejen škole, ale také sportovcům a dětem ze Sídliště.
Na rekonstrukce sportovišť se bude
město snažit využít některý z připravovaných dotačních titulů RoP Severozápad.
Na konci měsíce října už podalo město také
projektovou žádost do nadace ČEZ, kde by
se chtělo v rámci titulu Oranžová hřiště
pokusit získat finance na vybudování hřiště
v areálu ZŠ.
(ah)
Foto: Ota Dračka

Výsledky voleb v našem městě: volební účast - 50,10%
Česká strana sociálně demokratická
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
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Křesťanská demokratická unie-Čs.str.lid.
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Úsvit přímé demokracie T .Okamury
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Odevzdané obálky: 1538
www.volby.cz

hlasů
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15
35
88
3
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2
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3
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0
32
3

v%
21,00
0,97
2,28
5,74
0,19
4,37
5,41
0,13
1,50
0,19
1,04
8,87
1,63
21,78
22,57
0,00
2,08
0,19

Platné hlasy: 1533
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Sídliště si pomalu zvyká na změnu dopravního značení O čem jednala Rada města?

Foto: Ota Dračka
Provoz na benešovském sídlišti byl zjednosměrněn. Ulice je nyní průjezdná pouze
směrem na Děčín. Současně s tím došlo
i ke změně parkování. Kolmá stání nahradila
šikmá. To vše z důvodu zajištění požadavků
dopravních předpisů na bezpečnost provozu. Při obousměrném provozu totiž nebyl
zajištěn povinný 6 m průjezdný profil. Šikmé
stání nyní umožňuje snadnější zajíždění
do parkoviště a současně také zamezuje
vstup do zeleně, ve které byly provedeny
rozsáhlé úpravy v rámci projektu Posílení
biodiverzity.
Počet parkovacích míst se přechodem
na šikmá stání nepatrně snížil, tento úbytek
však bude vyvážen výstavbou nových odstavných ploch v místech pod firmou Kovo
Savčuk. Obyvatelům Sídliště přijde úbytek
parkovacích stání drastický. „Lidé mohli
takového dojmu nabýt především z toho
důvodu, že staré kolmé značení parkovacím
míst již nebylo na komunikaci patrné a proto řidiči parkovali blíže u sebe. Nyní je značení provedeno v souladu s požadavky

předpisů. Každé stání má šířku 2,6 metru,“
vysvětlil vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Karel Šohaj. Radnice má
dlouholetý zájem na zlepšení situace ohledně parkování na Sídlišti. Například za poslední čtyři roky došlo v této lokalitě k nárůstu o 40 parkovacích míst.
Na zvykání řidičů na novou situaci
na Sídlišti budou nyní nějaký čas dohlížet jak
strážníci státní, tak i městské policie. „Řidiči
by měli dávat pozor především na to, aby
neparkovali na místech vyhrazených pro invalidy nebo na místech, kde by nezůstal zachován třímetrový pruh pro průjezd. Od listopadu budeme takové případy řešit odtahem vozidla na náklady přestupce. Takový
odtah může řidiče, který se dopustí přestupku, vyjít i na 1500 korun. K tomu pak
musí přičíst i výši pokuty, která mu bude vypočtena ve správním řízení,“ uvedl vedoucí
Obvodního oddělení Policie České republiky Benešov nad Ploučnicí npor. Bc. Štefan
Baldinus.
(ah)

Ulice Komenského dostane nový kabát i parkoviště
Město zahájilo opravy v ulici Komenského. Ulice se dočká nejen nového asfaltového
povrchu, ale také nových odstavných ploch pro parkování. První fáze - oprava stávající
komunikace s položením první vrstvy asfaltu - probíhá již nyní. Práce zajišťuje firma SaM
Děčín a hotovo bude nejpozději do konce listopadu. Druhá fáze se uskuteční až v příštím roce
a bude hrazena z rozpočtu města. Zahrnovat bude položení 2. vrstvy asfaltu a vybudování 17
parkovacích míst (1 pro invalidy) za použití žulové dlažby.
(ah)

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.

RaM schválila:
vyznačení nové turistické trasy s turistickým
značením v zelené barvě na trase Benešov
nad Ploučnicí - Františkov nad Ploučnicí
s počátkem na náměstí Míru a v trase ul.
Krátká, ul. Boženy Němcové, historická přírodní stezka po pravém břehu Ploučnice,
zřícenina hradu Ostrý a vyhlídka nad Terezínským údolím; na základě ustanovení § 23
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. v platném
znění a vyhlášky č. 73/2005 Sb., výjimku
z počtu žáků pro školní rok 2013/14 v 1. C,
logopedická třída, navýšení počtu o jednoho žáka; spolupráci města Benešova
nad Ploučnicí s městem Děčín na projektu
SMO ČR Podpora meziobecní spolupráce;
dodatek č. 1 ke smlouvě na rekonstrukci ul.
Komenského.
RaM rozhodla:
o přidělení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova
699, Benešov nad Ploučnicí“, společnosti
Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská1246/21, 405 01 Děčín 2, IČ: 4778148,
za nabídkovou cenu 20 562 631,06 Kč
včetně DPH; o vítězi výběrového řízení
na stavební akci „Oprava místní komunikace
v městské části Ovesná, Benešov nad Ploučnicí“, kterým je Dokom Final, s.r.o., Kamenná 2, Děčín XXXII, IČ:25487230., za nabídkovou cenu 689218,73 Kč včetně DPH.
RaM neschválila:
záměr prodeje p.p.č. 36/30.
RaM vzala na vědomí:
zprávu kontrolního výboru, informaci o rozhodnutí vedení města ve věci zakázek
„Oprava podlahy v objektu č. p. 477, Nerudova ul., Benešov nad Ploučnicí“ a „Benešov nad Ploučnicí - Sídliště dopravní značení“, vyjádření stavebního úřadu k petici
občanů, vyjádření k věci žádosti o prodloužení povolení k provozování herny v Dvořákově ulici, celou záležitost bude projednávat Zastupitelstvo města dne 30. 10. 2013,
informaci PhDr. Heniga o zřízení informačního centra v prostoru recepce zámku, návrh
směrnice „Termíny a systém vymáhání pohledávek“, informaci o úpravách v areálu
fotbalového hřiště MSK, informaci o hospodaření SLM a přípravě na zimní údržbu komunikací, zprávu o realizaci „Programu regenerace městské památkové zóny Bene-ov
nad Ploučnicí“, nabídku firmy Daruma - turistický zvukový nebo multimediální průvodce - akci lze realizovat v případě poskytnutí dotace, výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013, posun termínu podpisu
smlouvy na akci Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ, Opletalova 699, Benešov
nad Ploučnicí.

www.benesovnpl.cz

STRANA 4

O čem jednala Rada města?

Zastupitel Filip Ušák na téma: Parkování na Sídlišti…

RaM uložila:
tajemníkovi MěÚ svolat místní šetření
ve věci revitalizace hřiště u školy, odboru
výstavby a životního prostředí zajistit
způsob financování s ohledem na termín
provedení výběrového řízení a následně
realizace stavebních prací akce Snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ, Opletalova 699 (soulad s podmínkami dotačního
titulu), řediteli SLM předložit finanční náklady na úpravy v areálu MSK (fotbalové
hřiště) a předložení nájemní smlouvy s nájemcem klubovny v souladu se zřizovací listinou, odboru VŽP vypsat VŘ na Sběr, svoz a
likvidaci SKO v Benešově nad Ploučnicí a na
Ovesné pro rok 2014, vedoucímu odb. VŽP
pozastavit fakturace od f. Benefit Centre,
a. s. do projednání věci akceptace VŘ na akci
Snížení energetické náročnosti objetu ZŠ,
odboru VŽP zajistit ve spolupráci se Službami města v termínu do konce dubna 2014
vybudování přístřešku a umístění laviček na
dětském hřišti.

Asi mnoho občanů na Sídlišti překvapila
nová úprava značení na sídlišti, tedy jednosměrný provoz s šikmým stáním. Slyším ze
všech stran negativní ohlasy, mnohdy zprostředkovaně reprodukované o to, že Ušák je
viník, který to rozpoutal. Jak to bylo doopravdy?
V rozpočtu odboru Výstavby a životního
prostředí pro letošní rok byla položka „úpravy zjednosměrnění Sídliště“ s konkrétní
částkou pro letošní rok. V průběhu jara letošního roku jsem se dotazoval nejprve pana vedoucího odboru Šohaje na termín této
investice. Překvapilo mě totiž, že se u nás
dávají úkoly, resp. položky bez jasného termínového rámce. Tento dotaz jsem na jaře
zopakoval i vůči Radě města. Červnové jednání zastupitelstva se věnovalo tomuto tématu již v rovině faktu, že se na podzim bude celá věc realizovat.
Viz zápis jednání zastupitelstva 19. 6.
2013: 7.3. Informace řešení dopravní situace na sídlišti (jednosměrný provoz). Stav
realizace.
p. Šohaj - tato akce se připravuje delší dobu,
je zařazena do rozpočtu pro letošní rok
- zjednosměrnění je připravené tak, že auta
budou jezdit ve směru od Benešova,
směrem na Děčín
- původně se uvažovalo, že budou vyznačena šikmá stání bylo by to ideální
- z hlediska používání, ale aby se zachoval
dostatečný počet parkovacích míst na
sídlišti, tak zůstane zachováno kolmé stání
- předpokládáme, že bychom v říjnu přistoupili k realizaci tohoto opatření
- předpokládané náklady jsou asi 100 000 Kč
Místostarosta - preferuje šikmé stání
p. Ušák - podporuje místostarostu
- rád by znal čísla, o kolik se sníží počet par-

Z činnosti městské policie
V současné době se strážníci Městské
policie, kromě úkolů vyplývajících z jejich
běžné každodenní práce, zabývají bezpečností žáků základní školy v souvislosti s dopravou, což se týká respektování nově
umístěné značky zákaz vjezdu v Opletalově
ulici pod školní jídelnou. Rovněž jsou
prováděny namátkové dozory v ulici Cihelní,
kde rodiče, kteří vezou děti do školky
neopatrným a nepředpisovým otáčením
ohrožují děti, které jdou do školy a školky
pěšky a přecházejí ze zámeckého parku
směrem k mateřské škole. Dále bylo dohodnuto s firmou Walli, která provádí nové
dopravní značení sídliště, zřetelnější označení, které dočasně upozorňuje na změny
v dopravě provedené na Sídlišti.
Nově město zakoupilo dvě fotopasti,
které ve spolupráci se Službami města
používáme na místech, která jsou problémová ohledně nepovoleného ukládání
odpadu, vandalismu, nebo nepovoleného
vjezdu vozidel. Rovněž v posledních dnech,
kdy je zaznamenáván častější výskyt
vloupání do různých objektů, jako jsou
garáže, chaty, zahradní chatky, kůlny a podobně, se věnujeme více hlídkování v místech, kde by mohlo k této trestné činnosti
docházet, což jsou odlehlejší části města,
nebo osamocené objekty. Namátkou jsou
rovněž prováděny kontroly ukázněnosti
občanů, kteří ve městě venčí své pejsky.
Služební mobilní telefon Městské
policie: 775088156.
Václav Červenka
velitel Městské policie
Benešov nad Ploučnicí

Zastupitel Ota Dračka: Mlčeti zlato?
V Benešovských novinách, vydaných
v říjnu 2013, bylo možné se na straně č. 5
v článku „… Mlčeti zlato…“ dočíst, že v pří
padě budované cyklostezky č. 15 Ploučnice
nebylo možné vykoupit pozemek, cituji:
„od vašeho kmotra“. Nevím, co tím chtěl
autor článku sdělit, ale pochybuji, že by
občané města měli „kmotra“, pokud
nebudu počítat kmotrovství při křtech.
Osobně také nemám žádného „kmotra“.
Vzhledem k tomu, že se pojem „kmotr“
často používá zejména ve vrcholové politice
ve spojení se záležitostmi na hraně zákona
a většinou za hranou zákona, nevím, zda
díky znění článku v tomto případě označení
snadno dohledatelné osoby, bude toto
kladně vnímáno dotyčnou osobou.
Ale k přímému oslovení mé osoby v druhé části článku. Ano, poukazoval jsem na to,
že Destinační agentury nemají rozhodnutím
zřizovatele - vizionáře z Krajského úřadu své
hranice shodné s územním členěním, jak je

kovacích míst
Starostka - myslí si totéž, snížení počtu parkovacích míst by nebylo tak hrozné
p. Šohaj - jedná se o výrazné snížení
p. Ušák - pokud bychom kolektivně dospěli k
nějakému názoru, že to chceme šikmo, je
šance to změnit ?
p. Šohaj - při realizaci šikmých stání, můžeme získat 90 stání
- je potřeba 89 stání, maximální požadavek
111 stání
- při realizaci kolmých stání, 95 míst, při
úpravách až 109 stání
- rozdíl mezi maximálními hodnotami je 19
stání
p. Dračka - komise ŽP doporučila šikmá stání
Výsledek hlasování pro návrh usnesení:
11 pro pro (p. Tesarčíková, p. Vrbický, p.
Zíval, p. Urx, p. Ušák, p. Mádle, p. Zelený, p.
Kulíková, p. Dračka, p. Klouček, p. Franclová) 1 se zdržel (p. Lekner)
Usnesení č. 66/2013 : ZaM schválilo šikmá
parkovací stání na sídlišti dle studie.
Součástí zápisu, nicméně na zvukovém
záznamu z jednání zastupitelstva, je můj
apel na to, aby se uskutečnila i realizace
dalších parkovacích ploch v Družstevní ulici,
případně abychom hledali další možnosti,
jak řešit systémově otázku parkování v našem městě. Na jaře jsem předložil vedení
města návrh studie, která by velmi levně
a přitom efektivně zajistila bezpečnost parkování pod zámeckou zahradou a na náměstí. Parkování na sídlišti je problém, který
pouze zjednosměrnění dopravy nevyřeší…
Filip Ušák
Zastupitel města
zavedeno platnými zákonnými předpisy,
vyznačeno v mapách a jinde, což je proti logice. Ano doporučoval jsem, abychom měli
prioritně spolupráci s Destinační agenturou
České středohoří, protože naše město Benešov nad Ploučnicí celým svým katastrem
leží na území Českého středohoří a v Evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice,
která je pod správou CHKO Českého středohoří. To logiku má. Ano, vyzval jsem předsedu Výboru pro rozvoj a investiční priority
Filipa Ušáka, aby na jednání tohoto výboru
pozval i zástupce Magistrátu Děčín z odboru
pro cestovní ruch a zástupce Destinační
agentury České středohoří, zatím marně,
ani mi neodpověděl. Ano, upozornil jsem
před jednáním zastupitelstva zastupitele
města na některé pasáže znění „Dohody o
zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska“ prostřednictvím Destinační agentury
České Švýcarsko, protože se tam jedná i o
peníze našeho Města Benešova nad Ploučnicí, tedy peníze všech občanů.
Str. 5...
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Ale oproti nepravdivému tvrzení autora
článku jsem při jednáních nevyloučil spolupráci s Destinační agenturou České Švýcarsko, hovořil jsem o tom, že bychom měli
spolupracovat s oběma agenturami, že by
se jejich hranice měly v Benešově nad
Ploučnicí překrývat. To by bylo pro rozvoj
našeho města výhodnější. Osobně nemám
nic proti Destinační agentuře České Švýcarsko, jen jsem kladl větší důraz na územní
členění a nevidím v tom z mé strany žádné
pochybení. Důkazně se to dá dohledat. Mimo jiné, na jednání benešovského Výboru
pro rozvoj a dvou krajských komisí na horním zámku neměl proti překrývání hranic
Destinačních agentur nikdo nic negativního,
ba právě naopak. Při hlasování o Dohodě
jsem se zdržel hlasování, protože mi není
jedno, že má naše Město Benešov n/Pl finančně přispívat do Destinačního fondu
České Švýcarsko bez právní subjektivity, ale

znění Dohody neumožňuje našemu Městu
Benešov n/Pl spolurozhodovat, kam dané
finanční prostředky půjdou, protože Město
Benešov n/Pl není v současném znění Dohody mezi vyjmenovanými subjekty v poradním sboru, které toto právo mají. Považuji to za zásadní záležitost. Myslím si, že se
mohla před jednáním zastupitelstva dohodnout jednoduchá úprava znění Dohody formou doplnění Města Benešova nad Ploučnicí do poradního sboru k ostatním městům, obcím a firmám a pak by mi nic nebránilo pro Dohodu zdvihnout ruku. Čas na úpravu znění byl. Mimo jiné bych od studenta
práv očekával, že si takové záležitosti v Dohodě všimne a coby zastupitel Benešova
n/Pl bude na toto reagovat v prospěch Města Benešov n/Pl. Většina zastupitelů rozhodla, stali jsme se pouhými finančně přispívajícími a já budu iniciovat vyhotovení dodatku k schválené Dohodě.
Ota Dračka

Barvy podzimu, okolí našeho města a nová turistická trasa
Letošní podzim nevybočuje z řady předcházejících svou barevností, která mnoho
lidí láká k procházkám. Ale i když je obdobně
barevný, je přesto jiný. Jiný například tím,
že Služby města v dohodě s vedením radnice a zástupcem stráže přírody zahájily
pravidelnou údržbu historické přírodní stezky po pravém břehu Ploučnice od ulice Boženy Němcové směrem na Františkov
nad Ploučnicí.
V posledních dnech se tak dočkalo opravy přemostění potůčku na stezce pod vodopádem, kteréže vytvořeno velkými plochými kameny. Povodně zde totiž ukázaly
svou sílu a potůček si našel cestu kolem.
Pracovníci Služeb města vše uvedli do původního stavu. Posekán od kopřiv byl i celý
prostor před vodopádem, byly odstraněny
některé suché stromy, které byly ohrožením
provozu stezky. Aby se usnadnil přístup
k vodopádu, byly na strmější části pěšiny
vytvořeny jednoduché schody. Každý příchozí si všimne barevného dřevěného
sloupku, na kterém se co nejdříve objeví
směrovníky. U rozcestníku je možné využít
zářezů v položeném kmeni na postavení kol,
nebo se posadit na lavičku. Další lavičku najdete pod polovinou svahu a jednu také u vodopádu.
Bylo dohodnuto, že Služby města budou do budoucna pravidelně sekat porost
bezprostředně kolem stezky a celý svah
pod vodopádem, takže popálené nohy
od kopřiv a pohled na vodopád až bezprostředně u něj by měly být minulostí. Počítá
se i s tím, že se u rozcestníku objeví odpadkový koš, který bude pravidelně Službami
města vyprazdňován. Tím to ale nekončí.
RaM odsouhlasila vyznačení nové turistické
trasy a značkař Klubu českých turistů provede v polovině listopadu poslední prohlídku

trasy se zakreslením do mapy. V závislosti
na počasí se buď ještě v letošním roce, nebo
brzy na jaře na celé trase objeví zelená turistická značka, která by měla vést z benešovského náměstí ulicemi Krátkou, ČSA
a Boženy Němcové k vodopádu, dále pak
pod hrad Ostrý (Scharfenstein) ve Františkově nad Ploučnicí (napojení na autobusové zastávky), směrem vzhůru na rozcestí
pod vstupem do hradu a na vyhlídku nad Terezínským údolím. Dále by měla pokračovat
kolem hřiště na Ostrém
na cyklostezku č. 15
a po ní na vlakovou zastávku ve Františkově nad
Ploučnicí. Podaří-li se to,
mohla by mít své pokračování do lesního divadla.
Přeji Vám příjemné
procházky, projížď ky
na kolech a běhání
po stezce krásnou krajinou, která nás obklopuje
bez ohledu na období.
Stále je na co se dívat,
až budou mrazy, z vodopádu bude opět nádherný
ledopád.
Ota Dračka

Z bloku policie
Prozatím neznámý pachatel vnikl dne
27. 10. 2013 v době od 16:30 hod. do 19:15
hod. v Benešově nad Ploučnicí, ul. Děčínská
494 po rozbití bočního okénka nezjištěným
předmětem do vozidla WV Caddy, kdy
ze zadní části vozidla odcizil 2 ks bouracího
kladiva zn. Hilti včetně plastového kufru.
Způsobil tak škodu ve výši 49.000,- Kč.
Neznámý pachatel odzizil v době od 10.
10. 2013 do 22. 10. 2013 hod. z lesní cesty
katastru Benešov nad Ploučnicí 4 kusy zabudovaných odvodňovacích svodnic o délce
5m. Odcizením byla způsobena škoda ve výši 20.000,-Kč.
Neznámý pachatel odcizil dne 18. 10.
2013 v době od 23:00 hodin do 1:30 hodin
dne 19. 10. 2013 z dámské kabelky, kterou
měla poškozená položenou na lavici vedle
sebe v baru Blue Velvet v Benešově nad
Ploučnicí, finanční hotovost v celkové výši
9.600,-Kč.
Prozatím neznámý pachatel manipuloval dne 29. 10. 2013 v době od 15.00 hod.
do 15.30 hod. v lesním porostu pod
Ploučnickou vyhlídkou při ul. Sokolský Vrch
v Benešově n/Pl. s otevřeným ohněm, kdy
následně došlo k zahoření torza bývalého
objektu zahradní chatky, čímž byla způsobena škoda ve výši 500,- Kč. Ke zranění osob
nedošlo.

STRANA 6
VAŠE TVORBA

Rozcestí.
Mgr. Ludmila Hodboďová

10. listopadu 2013
od 9 do 16 hodin

Mladí rybáři se chlubí prvními úlovky

Začali do kroužku rybaření chodit teprve v září a už se jim podařil kapitální úlovek! Řeč je
o sedmileté slečně Janě Kyndlové a šestiletém Vojtovi Loosovi, kteří navštěvují rybářský
kroužek pana Zeleného v Benešově nad Ploučnicí. V rámci výuky se jim oběma podařilo
ulovit krásného kapra. Jana zdolala šupináče s mírou 49 centimetrů. Vojta pak ještě o jeden centimetr většího. Jana chytala na housku, Vojta zdolával svého kapříka na rohlík
dlouhých sedm minut. Obě děti si svůj úlovek odnesly domů, aby se mohly rodičům pochlubit, jací z nich rostou zdatní rybáři.
(ah) / Foto: Jaroslav Zelený

Střelecký kroužek není o vedení dětí k násilí

v předsálí výtvarná dílna pro děti
a malování obličejů

www.klubmorcat.cz

Výstava přilákala stovky lidí
Na Svatováclavskou sobotu 28. září uspořádal místní spolek chovatelů Oblastní
výstavu drobného zvířectva. Se svými zvířaty se u nás prezentovalo 52 chovatelů
z našeho okresu a všech okolních. K vidění
byli králíci, drůbež, holubi, morčata, exotické ptactvo a i bazénové rybky. Celkový počet zvířat dosáhl 550, což tu u nás dlouhá
léta k vidění nebylo. Přehled výsledků všech
soutěží neuvádím, máme ho na webu naší
organizace. Samotnou soutěžní výstavu, jež
posoudilo 6 posuzovatelů, doplnil pěkný
doprovodný program. Sokolnice z Dubé
předváděla po celý den své dravce, děti měly možnost svezení na koních nebo si zastřílet z luku či kuše. Markéta a Lucka Slukovy
připravily bohatou tombolu.
Pokračování na str. 7...

V dnešní přetechnizované a uspěchané
době se lidé občas uchylují k řešení svých
problémů razantní cestou - sáhnou po zbrani a to jak legálně či nelegálně drženou
ve vlastnictví.
Bohužel z celého světa přicházejí zprávy, že si člověk vyřešil své psychické problémy za pomocí střelné zbraně. A při těchto
událostech bohužel umírají lidé.
Již dlouho dobu se v naší legislativě
vedou spory o legálním držení zbraní
a o jejich omezení v držení ve vlastnictví
občanů. Kdo se zajímá o tuto problematiku
tak ví, o čem píši a v čem je zásadní problém.
Ale osvěta, která by vedla k zamezení
neoprávněného použití zbraní popřípadě
k jejich k bezpečnému ovládání a zacházení,
chybí.
Každý stát má své zákony při vydávání
zbrojních průkazů a prodeji zbraní. Leckde
jsou benevolentní (některé státy USA) a jinde předchází k získání zbraně roky příprav,
studia a především prokázání bezúhonnosti
(Holandsko).
Zbraň sama o sobě nebezpečná není.
Nebezpečnou se stává v okamžiku, kdy ji do
ruky uchopí člověk. Člověk, který nemá morální hodnoty, nepoužívá bezpečné zásady
zacházení se zbraní a osoba psychicky
nevyrovnaná. Zbraně do našeho světa patří
a patřit budou. Proto je důležité šířit osvětu
k bezpečnému zacházení se zbraní, pokud
lidé se zbraní do styku přijdou.

Celý život mám kladný vztah ke zbraním, a proto jsem se rozhodl, že předám své
zkušenosti ze střelectví začínajícím adeptům střelby. Proto jsme s kolegou založili
střelecký kroužek. Jako držitelé zbrojních
průkazů oba dva víme, že se nejedná jen
o střílení. Velice důležitá je i zdravotní a psychologická příprava budoucích sportovních
střelců. Argumenty některých rodičů ohledně nebezpečí při střelbě a údajnému
učení zabíjení se opět odvíjejí z neznalosti
dané věci. Každý aktivní sportovec ví,
že úrazy se stávají při kopané, gymnastice,
tenise... I naši dnešní olympionici začínali
v takovýchto kroužcích (biatlon, moderní
pětiboj).
Jan Scháněl

PODĚKOVÁNÍ
Chceme touto cestou poděkovat prostřednictvím Benešovských novin všem
těm, kteří nám pomohli znovu zahájit činnost střeleckého kroužku při ZŠ v Benešově
nad Ploučnicí. Především chceme poděkovat Martinovi Fišerovi z firmy Ambit,
bratrům Grznárovým. Dále i paní ředitelce
Šmídové a paní starostce Tesarčíkové
za projevenou vstřícnost při založení
kroužku.
Jan Scháněl
Martin Tojmar
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Benešovští senioři si “zabowlili” v Heidenau
Ve čtvrtek 17. 10. 2013 se uskutečnil
v rámci dotace z Fondu malých projektů,
zaměřené na spolupráci seniorů z Benešova
nad Ploučnicí a Heidenau ( SPOLUPRÁCE
2013 ) plánovaný turnaj Bowlingu v Heidenau.
Ráno v 7,30 nasedlo do autobusu 16 delegovaných seniorů a odjelo do Heidenau.
Po příjezdu jsme byli přivítáni osobně starostou Jürgenem Opitzem. Po prohlídce nově zrenovovaného úřadu a výstavě obrazů
u příležitosti 175. výročí narození hraběte
Zeppelina, jsme se shromáždili v zasedací
místnosti. Starosta nás seznámil se současností Heidenau a na toto téma pak byla dost
rozsáhlá diskuse.
Potom jsme navštívili zahradu učiliště
Křesťanské mládeže. Tato zahrada byla vybudována svépomocí a to bez mechanizace.
Pěstují zde zeleninu, ovoce a bylinky a tyto
výpěstky také vlastními silami zpracovávají.
Rovněž zde zachovali ovocný sad starých
odrůd.
Odjeli jsme pak do Familien centra, kde
jsme se naobědvali a poté jsme se přesunuli
do sportovního centra, kde se uskutečnil
turnaj seniorů v Bowlingu. Po příjemně prožité soutěži seniorů obou měst jsme se vrátili zpět do Familien centra, kde bylo provedeno vyhodnocení a ocenění vítězů. Ale
v podstatě vyhráli všichni a ještě se příjemně pobavili.
Naplněni dojmy a částečně i unaveni

jsme se v 19 hodin vrátili domů.
Děkuji tímto jménem svým i jménem
benešovských seniorů všem organizátorům
této akce a zvláště našim hostitelům z řad
seniorů Heidenau a pracovníků Familien
centra.
Vyhodnocení:
Ženy
1. Marie Vachutová
194 bodů
2. Hana Nižnanská
172 bodů
3. Anička Boudová
169 bodů
4. Drahuška Hanková
164 bodů
5. Jarka Pacovská
162 bodů
Muži
1. Ruda Čech
236 bodů
2. Herbert ?
216 bodů
3. Peter Mildner
201 bodů
4. Günter ?
183 bodů
5. Pavel Šturma
146 bodů

Výstava přilákala stovky lidí
Pokračování ze str. 6...
Verča a Míra Musilovi zajistili chutné občerstvení, k pochutnání byly domácí koláčky
a pro odvážnější i burčáček. Stánkový
prodej s atrakcemi zajistila letos Šárka Justrová z Děčína. Chovatelské potřeby prodávaly firmičky - LuxuryDC a Zverimat. Prezentoval se zde i azýlek pro opuštěná zvířata
Bucifálek ze Žandova. Letos nám pomohly
pracovnice kina paní Klomfarová s paní
Bouckou.
Po rozplynutí chladné ranní mlhy výstaviště zalilo podzimní slunce a výstavu navštívilo na 350 návštěvníků. Takto velkou výstavu by již náš spolek nemohl udělat bez
pomoci ostatních spolků z okolí. Nápomocni byli chovatelé z Verneřic, Žitenic, České
Kamenice, Děčína a Lomnice nad Popelkou.
Z Benešováků odvedli velký kus práce Janovi a Radek Provazník. A tolik potřebnou
finanční podporu nám poskytla Rada našeho města, Mgr. Milan Špička, Heavy-D
a restaurace Pohoda ze Žandova. Úplně
všem lidičkám výše uvedeným velice děkuji,
výstava se myslím povedla a za rok na viděnou.
V letošním roce ještě uspořádáme v neděli 10. listopadu v kině výstavu ušlechtilých
morčat, vystaveno bude 280 morčat.
Smejkal Luděk - garant výstavy

Čech Ruda

Z aktuálního dění
na benešovské základce
Florbalový tým speciální třídy.
Na začátku října odehráli chlapci kvalifikační turnaj Coca-Cola Školského poháru
ve fotbale. Turnaj sehrála družstva - naše
škola, ZŠ a MŠ Markvartice a ZŠ Dr.
Miroslava Tyrše Děčín. Naši chlapci v turnaji
zvítězili a postoupili do 1. kola, které se
odehraje začátkem listopadu 2013.
V druhém říjnovém týdnu se setkali
učitelé 2. stupně se zástupci Střední školy
lodní dopravy a technických řemesel z Děčína na workshopu k projektu „Rozvoj technických řemesel na Děčínsku“ (CZ.1.07/
1.1.34/01.0017). Mgr. Jana Férová a pan Rudolf Špaček zhodnotili roční fungování projektu a představili učitelům činnosti, které
budou v rámci projektu realizované v tomto
školním roce. Jednou z aktivit jsou také besedy se žáky k volbě povolání, kterých se již
letos zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků naší školy.
Žáci naší školy se v tomto školním roce
zapojili do projektu Zdravá Pětka. Ten je zaměřen na zdravý životní styl, především
v oblasti zdravého stravování. Vzdělávací
program poskytuje Nadační fond Albert

školám zdarma. Součástí projektu jsou také
divadelní představení. Pro žáky 1. stupně
mělo divadlo název „Zelenina s ovocem dají
páku nemocem“. Představení plné vtipných
dialogů, soutěží a písniček zábavnou formou dětem ukázalo, že ke zdravému životnímu stylu patří ovoce a zelenina, a kam vede špatný životní styl s nezdravou stravou
a bez pohybu. Program bude v listopadu pokračovat v jednotlivých třídách Školou Zdravé Pětky (pro žáky na 1. stupni) a Párty se
Zdravou Pětkou (pro 2. stupeň) a také divadelním představením pro žáky 2. stupně.
Od úterý 8. října do pátku 11. října pokračovaly aktivity projektu Náš svět/Unsere
Welt (EEL-0228-CZ-1) výměnným pobytem
u nás v Benešově, jehož hlavním motivem
byly opět olympijské myšlenky (viz samostatný článek).
Ve středu 9. října se na svém 5. zasedání
sešla školská rada, která projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy a Dodatek školního vzdělávacího programu pro
školní rok 2013/2014. Pokračování na str. 8...

Karolínce Městkové se na výstavě podařilo
v tombole vyhrát hned 3 holuby.
Foto: Luděk Smejkal

BLAHOPŘÁNÍ
Paní Aleně Šilerové přejeme jen vše NEJ
k 70. narozeninám, které oslaví 22. 11.
2013.
Přeje rodina Radoměřská

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme p. Haně Franclové za krásnou
a procítěnou řeč, kterou pronesla u příležitosti naší Zlaté svatby dne 12.října 2013.
Rovněž tak děkujeme Městskému úřadu
v Benešově nad Ploučnicí za gratulaci, krásnou kytici žlutých růží a dárkový balíček,
který jsme obdrželi k tomuto výročí.
Manželé Jaroslav a Libuše Běhalovi
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Třídní schůzky
úterý 12. listopadu 2013
16 h - budova Bílá
16.30 h - budova Nova

Vánoční jarmark školy
čtvrtek 12. prosince 2013

ADVENTNÍ KONCERT
Adventní koncert
13. 12. od 17 hod.
v benešovském kostele
Můžete se těšit na umělecký výkon
varhaníka Václava Urbana společně
se zpěvačkou Helenou Janiczkovou.
Vstupné 40,- Kč.

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

Z aktuálního dění na benešovské základce
Pokračování ze str. 7...
Školská rada také vzala na vědomí návrh
rozpočtu školy na rok 2014.
První z letošních soutěží a olympiád byl
„Přírodovědný klokan“, soutěž, která má za
cíl podporovat rozvoj přírodovědných předmětů. Žáci řeší v časovém limitu dvacet čtyři
různě obtížných úloh z matematiky, fyziky,
chemie, zeměpisu a biologie. Soutěže se
zúčastnilo celkem 41 žáků 8. a 9. ročníků,
nejlepšími řešiteli byli Petr Klouček (9. A), Filip Lipenský (8. B) a Vojta Kolář (9. A).
Vzdělávání žáků je doplněno výchovně
vzdělávacími programy a exkurzemi. Žáci 9.
tříd zařazení ve volitelném předmětu Dějepisný seminář navštívili děčínský archiv, žáci
ze Semináře a praktik z přírodovědných
předmětů byli na zemědělské farmě v Habarticích. Žáci obou 8. ročníků se zúčastnili
výchovně vzdělávací akce „Láska ano, děti
ještě ne“ v děčínském kině Sněžník. Program pak třídní učitelé doplnili velmi podnětnou návštěvou děčínského zámku. Většina žáků 1. stupně využila v říjnu se svými
třídními učitelkami nabídky benešovského
zámku a prohlédli si všechny jeho i zapovězené prostory pod vedením zkušených průvodců.
V říjnu byl zahájen také plavecký výcvik,
do plaveckého areálu v Děčíně budou každý
týden až do prosince jezdit všichni žáci
4. a 5. ročníků. S pomocí zkušených instruktorů v letošním roce pokračují v procvičování plaveckých stylů a dalších vodních aktivit, které se učili v minulém školním roce.
Našim žákům není lhostejný osud jiných

dětí a tak se naši žáci zapojili opět do sběru
plastových víček, tentokrát pro občanské
sdružení „Čertíci na kolech“ malou Noemi
a Jarouška. Sběrem víček tak přispějí těmto
dětem na pobyt ve speciálních lázních. Zatím sebrali žáci 52 kg víček a sběr bude pokračovat do konce listopadu 2013.
Konec měsíce patřil přípravě společné
akce Státního zámku Benešov nad Ploučnicí, naší školy, pěveckého sboru Klubíčko,
keramického kroužku, městského kina a RC
Medvídek - akce „Na zámku straší“. Ve třídách se připravovala výzdoba, vydlabávaly
se dýně, které zdobily chodby na Bílé škole.
Jejich osvětlení vytvořilo ve škole příjemnou, lehce strašidelnou atmosféru a v pátek
1. listopadu 2013 pak dýně velmi pěkně
osvítily zámek a jeho nejbližší okolí. Poděkování patří všem, kteří akci na zámku připravili, protože „strašení“ na zámku si užili
malí i velcí návštěvníci.
Další informace ze školy na:
www.zsbnpl.cz
Mgr. M. Šmídová

divadlo

Druhá část výměnného pobytu proběhla v Benešově

Ve dnech 8. - 11. října 2013 se v Benešově nad Ploučnicí v rámci projektu
UNSERE WELT/ NÁŠ SVĚT uskutečnila druhá
část výměnného pobytu se žáky Pestalozzi
Gymnázia z Heidenau. Tak jako první část,
která se konala již v září, i tato akce proběhla
v duchu olympijských her. Celkem 16 českých a 14 německých žáků bylo rozděleno
do 6 skupin a v takto vytvořených skupinách
soutěžili v různých tradičních i netradičních
sportovních disciplínách, jako např. bumbácbal, šipkovaná, bowling nebo florbal.
Začátek Olympijských her se samozřejmě
neobešel bez symbolického zahajovacího
ceremoniálu a žáci byli na konci za své
výkony odměněni věcnými cenami (trička,
poháry, medaile) a také sladkostmi. Všichni
společně byli ubytovaní v Hotelu U Kaple
v Děčíně. Celá akce proběhla ve velmi
příjemné a zdravě soutěživé atmosféře.
Projekt Náš svět, v rámci kterého tato akce

probíhá, je realizován za finanční podpory
EU Euroregionu Elbe/ Labe, program Cíl3.
Mgr. Edita Skálová

výměnný pobyt
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Děti ze školky společně zamkly zahradu
Podzim - ten nejtalentovanější malíř
s nejpestřejší škálou barev na své paletě
opět rozbalil své nádobíčko a nabízí nám pohled na neskutečně pozoruhodná díla měnící se přírody.
Na vycházkách s dětmi pozorujeme, jak
se v našem okolí chystá příroda na odpočinek a jaké změny nastaly proto, aby léto
vystřídala zima. A protože podzim nešetří
svými dary a rozhazuje je celými hrstmi kolem sebe, vznikl nápad vyzdobit si těmito
přírodními šperky naši zahradu. Třídy
Broučků, Berušek, Myšek, Motýlků a Žabek
si proto našly svůj koutek, který si vyzdobily
svými „podzimníčky“. Vznikla tak nádherná
pestrobarevná zákoutí, která si děti vzájemně prohlédly a která si průběžně chodí
prohlížet i jejich rodiče. Děkujeme rodičům

Nové knihy v knihovně
Pro ženy
Moyesová, Jojo - Než jsem tě poznala - neobyčejně citlivý romantický příběh o dvou
lidech, kteří nemají nic společného, dokud
jim láska k nohám nepoloží celý svět. S ním
však i otázku, jak vysokou cenu je člověk
ochoten zaplatit za štěstí toho, koho miluje.
March, Mia - Můj život, moje rodina a Meryl Streepová - tři ženy, které si nikdy nebyly
moc blízké dvě sestry a jejich sestřenice,
s níž vyrůstaly poté, co jim do života zasáhla
tragédie. Když matka a teta v jedné osobě
pozve všechny tři do svého penzionu na pobřeží Maine, aby jim něco důležitého sdělila,
ani jedna z nich netuší, že setkání po letech
nakonec přinese spoustu překvapivých
a upřímných rozhovorů u filmů s Meryl
Streepovou, a ony nejen díky nim zjistí, kdo
doopravdy jsou a co doopravdy chtějí.
Mannel, Beatrix - Vůně pouštní růže - před
dvaceti lety nalezli Fanny jako nemluvně
u brány kláštera s náramkem ze skleněných
perel. Když dospěla, začala pátrat po svém
původu. Různé indicije ukazují na Afriku.
V poušti Namib jí kouzelnice Zahaboo pomůže odhalit pravdu, proč právě perly jsou
strašlivým prokletím mnoha generací žen
z její rozvětvené rodiny.
Devátá, Ivanka - Jak jsem se zbláznila - ani
v blázinci není o humorné situace nouze,
kde se autorka také ocitla a vy se dozvíte,
jaká dlouhá cesta ji tam přivedla a co tu
zažila.
Napětí
Grisham, John - Podfuk - ďábelsky chytrý román mistra právnických thrillerů, v němž nic
není takové, jak se zdá.

za účast na tomto projektu. Za to, že naší
školce věnovali dýně, kaštany, dokonce doma s dětmi vyráběli draky, kterými jsme přírodní scenérii dokonale oživili. Jsme rády, že
svým dětem v této hektické době věnujete
čas společnou hrou - to je víc než zakoupená
hračka.
Kolektiv MŠ

Výlet do pohádkového zámku
Dne 25.10. uspořádala naše školka
první výlet v tomto školním roce. Z důvodu
vrtkavosti počasí jsme se rozhodli pro
návštěvu děčínského zámku. Naše obavy,
zda prohlídku zvládnou i nejmladší děti,
byly zcela zbytečné. Už milé přivítání
příjemnou „komtesou“ děti nadšeně uvítaly
a v nás rozehnalo poslední mráčky obav.
Dokonale promyšlen byl i celý výklad
prohlížených prostor zámku. Komtesa
se ujala role průvodkyně a zábavnou hrou,
formou hádanek a dotazů, děti provedla
čajovým a hudebním salónkem, pracovnou
pána zámku, velkým tanečním sálem.
Za správné odpovědi odměňovala děti dukáty, které byly nakonec proměněny
ve sladkou odměnu. Děti se tímto výletem
názorně seznámily s životem a žitím těch,
které znají z pohádkových knih.
Kolektiv MŠ
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Adam Čvančara: druhé místo v Českém poháru BMX

Stolní tenisté zahájili sezónu a zde jsou jejich výsledky za prvních pět zápasů:
1. zápas
ASK Lovosice A - GPD AMBIT BNPL A - 11:7
body: F. Nebohý 2; L. Babička 2; M. Myslivec
0; M. Štípek 3
2. zápas
GPD AMBIT BNPL A - Sokol Třebívlice A - 7:11

body: M. Babička 2; M. Myslivec 2; M.
Štípek 2; L. Babička 1
3. zápas
Roudnice C - GPD AMBIT BNPL A - 13:5
body: M. Babička 3,5; M. Myslivec 0; M.
Štípek 1; L. Babička 0,5
4. zápas
GPD AMBIT BNPL A - Filipov B - 8:10
body: M. Babička 2,5; M. Štípek 2; L. Babička
1,5; F. Nebohý 2
5. zápas
SKP Ústí C - GPD AMBIT BNPL A - 5:13
Body: M. Babička 4,5; M. Štípek 3; L. Babička
2,5; M. Myslivec 3
(mš)

HC MALÁ VELEŇ
Pětinásobný vítěz soutěže HC malá Veleň vstoupil do soutěže drtivou porážkou
od Kovo Mladá Boleslav 0:8. Hokejisté
Mladé Boleslavi posílili před sezónou kádr
a na ledě to bylo znát. Ve dvanácté minutě
vedli již 3:0 a jejich vítězství nebylo pochyb.
Kovo Ml. Boleslav - HC Malá Veleň,,A"
8:0 /3:0,3:0,2:0/
Sestava Veleně: Procházka - Ženka st., Ženka ml., Fryc - Svoboda, Zelenka, Špírek, Kalaš, Lacina j., Brynda.

Adam Čvančara, mladý bikrosař startující za
MSK KURSPORT Benešov n. Pl. letos zabojoval a
zaznamenal úspěšnou sezónu. Dne 6. 7. 2013
obsadil 3. místo na Mistrovství České republiky v
Uničově a v celkovém pořadí Českého poháru
BMX letos druhé místo. Sezónu letos zakončil 3.
místem na Ženda Race Praha Řepy, které je ale

smutným závěrem, jelikož tento poslední BMX
závod se konal na počest kamaráda a velkého
bikrosaře Roberta Ženíška, který prohrál svůj boj
s rakovinou, výtěžek akce ve výši téměř 110 tisíc
korun putoval na podporu onkologie motolské
nemocnice v Praze.

Fotbalová přípravka uspořádala turnaj na domácím hřišti
V měsíci říjnu mladší i starší přípravka
uspořádala turnaj v domácím prostředí.
Mladší přípravka v sobotu s účastí:
Junior Děčín A, Junior Děčín B, Forward
One, Boletice n. L., Varnsdorf, Rumburk,
Benešov n. Pl. Naši fotbalisté se umístili
těsně pod bednou na 4 místě.
Starší přípravka v neděli s účastí: Forward One, Jiříkov, Verneřice, Union Děčín,
Šluknov, FA3V, Benešov n. Pl. Kluci ze starší
přípravky skončili na 5 místě.
Celé dva dny na hřišti vládla výborná
nálada a všichni fandili jako o život. Obou
turnajů se zúčastnilo celkem 158 fotbalistů.
Aby všichni sportovci dostali malé ocenění

v podobě medailí a něčeho na zoubek, bylo
potřeba oslovit sponzory.
Tímto moc děkuje za sponzorské dary:
Bronswerk heat transwer, Autoservis Tomáš Rudolf, Autoservis Václav Petr, Ovoce
Zelenina ul. Sokolovská, Trafika Zdeňka
Neubaerová, Potraviny U Bednářů, Potraviny U Vernerů, Zverimex na ul. Krátké, Botarri autodoplňky.
Díky těmto sponzorům jsme mohli děti
obdarovat a vidět jejich úsměvy. Ještě jednou moc děkujeme.
Trenéři: Martin Verner, Jan Polanský, Jiří
Zelený, Patrik Ondrejkovič.
Martin Verner

Rozhovor: Prioritou je nyní pro Dana Trýznu triatlon

Foto Dana Trýzny na Světovém poháru Xterra World Tour 2013 v Žitavě.

Je to necelý rok, co jsme vám na stránkách Benešovských novin představovali
mladého benešovského sportovce Dana
Trýznu, který vás prostřednictvím rozhovoru seznámil nejen se svou fenkou Trippy,
ale především s velmi zajímavým sportem
s názvem canicross. Nyní jsme se s ním setkali znovu, abychom se dozvěděli, co se za
poslední rok v jeho životě událo. Dozvěděli
jsme se, že se jeho sportovní orientace
přesunula k jinému sportu, ale na canicross
samozřejmě nezapomíná.
Kromě canicrossu se věnuji také terénnímu triatlonu. V tomto sportu jde o spojení
tří disciplín a to plavání, cyklistiky a běhu.
Dříve jsem závodně běhal na vysoké úrovni,
a protože jsem chtěl vyzkoušet něco trochu
jiného, zkusil jsem triatlon. Můj kamarád,
který se triatlonu věnuje už řadu let, mě
proto na jaře přemluvil na první závod.
Za letošní sezónu jsem odběhl, odplaval

a odjel hned několik závodů. Účastnil jsem
závodů českého poháru Xterra Czech Tour
2013 a mimo závody v Čechách jsem se
účastnil i Světového poháru Xterra World
Tour 2013 v Žitavě.
Jak často trénujete a můžete se pochlubit již nějakými výsledky?
Protože se chci v příštím roce nominovat na MS na Hawaii, musím trénovat systematicky a velmi tvrdě. V podstatě trénuji
každý den dvou nebo i třífázový trénink
první trénink brzy ráno před školou, druhý
po škole a někdy třetí na večer. Trénink mám
psaný od profesionálního trenéra přímo pro
mé potřeby. Přesto že jsem s triatlonem
začal teprve letos na jaře, mám už i dobré
výsledky. Když jsem začínal, velmi špatně
jsem plaval a byl jsem průměrný cyklista.
Vše jsem tedy doháněl svým velmi dobrým
během.
Pokračování na str. 11...
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Nová vyhláška ke kácení dřevin rostoucích mimo les Rozhovor: Prioritou je nyní
Dne 15. 7. 2013 nabyla účinnosti nová
vyhláška o ochraně dřevin rostoucích mimo
les a povolování jejich kácení. Nový předpis
s sebou přináší řadu změn a nových pojmů.
Pro lepší orientaci přinášíme občanům následující shrnutí.
Co je nové:
1) Asi nejdiskutovanější novinkou je
kácení dřevin s obvody kmenů většími než 80
cm ve 130 cm výšky na zahradách bez
jakéhokoli povolení. Proto, aby mohla být
taková dřevina pokácena bez příslušného
povolení, musí být splněny níže uvedené
podmínky.
Dřevina se musí nacházet na zahradě,
přičemž pro účely této vyhlášky se zahradou
rozumí pozemek u rodinného nebo bytového
domu (tzn. neplatí např. pro zahrádkářské
kolonie, areály škol, školek a obdobných
zařízení, firemní pozemky nebo pozemky pro
novostavby RD atp.), který musí být stavebně
oplocen (tj. nikoli př. živým plotem) a nepřístupný veřejnosti a musí být v zastavěném
území obce (v souladu s územním plánem
obce). Všechna tato kritéria musí být splněna
současně, teprve poté je možné přistoupit ke
kácení dřeviny bez povolení. Není-li splněna
byť jen jedna z podmínek, musí být požádáno
o povolení ke kácení, tak jako tomu bylo
doposud. Před kácením dřevin bez povolení
na zahradách proto doporučujeme si zejména
ověřit, zda se pozemek skutečně nachází
v zastavěném území obce.
2) Nově je zaveden termín zapojené
porosty dřevin, kdy se tímto porostem rozumí
nejen keře (jako tomu bylo v minulosti), ale
i drobné stromky o obvodech kmínků do 80
cm. Pokud má takový porost rozlohu do 40 m2,
nevyžaduje jeho pokácení žádné povolení.
Nad 40 m2 rozlohy porostu si vlastník na jeho
pokácení povolení již vyřídit musí. Pokud se
v takovém porostu vyskytnou stromy s obvodem kmene větším než 80 cm, jsou posuzovány samostatně jako jednotlivé dřeviny.

3) Povolení ke kácení se také nevyžaduje
pro dřeviny rostoucí na pozemcích vedených
v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž.
4) Dochází ke zpřísnění režimu povolování
stromořadí. Stromy, které jsou součástí takového stromořadí, po novu podléhají povolení
orgánu ochrany přírody bez ohledu na velikost
obvodů kmenů.
Co zůstalo v platnosti a na co si dát pozor:
I přesto, že vyhláška dává volnou ruku
vlastníkům soukromých zahrad pokácet
dřevinu bez povolení, kácení v období
vegetačního klidu by mělo být zachováno.
Vyhláška sice striktně nezakazuje kácet v období vegetace, kácením v tomto období však
mohou být dotčeny ostatní zájmy chráněné
zákonem o ochraně přírody a krajiny. To se
může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je
zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit
hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během
rozmnožování a odchovu mláďat) nebo
ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich
biotopů. V případě porušení výše uvedených
chráněných zájmů při kácení dřeviny ve vegetaci může být ten, kdo tak činí, pokutován,
byť na samotné kácení povolení nepotřeboval.
Dále je třeba věnovat pozornost nedovoleným zásahům do dřevin. Pokácením dřeviny
se rozumí její úplné odstranění, tj. kdy řez
je proveden u země. V případě odstranění př.
poloviny koruny nebo uříznutí stromu v půlce
kmene je takové jednání posuzováno jako
nedovolený zásah (bez ohledu na to, zda
dřevina vyžadovala povolení ke kácení či ne),
resp. poškození stromu, za které je možné
uložit sankci.
Povolení ke kácení dřevin s obvody kmenů
do 80 cm není, tak jako tomu bylo i v minulosti,
vyžadováno.

pro Dana Trýznu triatlon
Pokračování ze str. 10...
Postupně během závodní sezóny jsem se
zlepšoval a nakonec jsem skončil
na 3. místě v českém poháru Xterra Czech
Tour 2013. Jako hezké završení závodní
sezóny se 2. 11. 2013 konal v Prachaticích
závod Xterra Trail Run 2013 kde se mi podařilo obsadit 3. místo v kategorii do 20 let.
Dá se nějak skloubit canicross a triatlon?
Triatlon je pro mě momentálně prioritou, ale i přes to jsme se s Trippynkou dostali
i na canicrossové závody v Praze, kde jsme
bez pořádného trénování skončili na 2. místě v kategorii muži. Jinak trénink uzpůsobuji
především triatlonu. Ale při běžeckém tréninku mi Trippča dělá společnost.
Sezóna triatlonu nyní skončila, co vás
čeká přes zimu?
Sezóna sice skončila, ale pro mě teprve
tvrdý trénink začíná. Zimní příprava je pro
příští sezónu velmi důležitá. Přes zimu se
venku na kole tolik jezdit nedá, proto trénuji
doma na cyklistických válcích, které mám
zapůjčené od velmi dobrého triatlonisty
a kamaráda Tomáše Bendy. Dále mi s přípravou pomohou kola, která mám od benešovského KURsportu.
Děkuji za rozhovor!
(ah)

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

Plán zimní údržby místních komunikací: listopad 2013 - březen 2014
Zima se pomalu blíží a tak si pojďme
připomenou plán údržby místních komunikacích, jíž provádějí Služby města.
Pořadí důležitosti údržby komunikací
Komunikace v 1. pořadí:
Kromě průtahových komunikací (Děčín - Č.
Lípa, Děčín - Česká Kamenice), kde údržbu
provádí SÚS Děčín se jedná o ulice: Družstevní, Sídliště, Opletalova, Komenského, Cihelní, nám. Míru, Čapkova, Nerudova, Žižkova, Nádražní, Sokolský vrch, Dvořákova,
Krátká, Čs. armády, Sokolovská.
Tyto vozovky musí být ošetřeny do 4 hodin
od vzniku závady ve sjízdnosti.
Komunikace ve 2. pořadí:
Táborský vrch, Smetanova, Wolkerova, Pod

Ostrým Boženy Němcové, Novina, Příčná,
Kostelní, Zámecká, pod Táborským vrchem,
Vilová, příjezd ke garážím nad sídlištěm,
Bezručova, Pod vyhlídkou, Kamenná, Tkalcovská, Valkeřická.
Tyto vozovky musí být ošetřeny do 12 hod.
od vzniku závady ve sjízdnosti.
Komunikace ve 3. pořadí:
Ostatní obslužné komunikace a příjezdové
cesty k objektům. Přístupové cesty v osadě
Ovesná se budou udržovat pluhováním,
pouze však v závislosti na provedení údržby
silnice III. třídy na Dobrnou ze strany SÚS.
Ošetření po ukončení údržby komunikací v
1. a 2. Pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
Další objekty:

objednávkou podložené závazky
Pořadí důležitosti údržby chodníků
Chodníky v 1. pořadí:
Nádražní, most přes Ploučnici, Děčínská,
Sídliště, náměstí Míru, Táborský vrch, pod
ZVŠ, lávka za koupalištěm, chodníky na
nové komunikaci obchvatu města, chodník
mezi hřišti, cesta přes zámek na Táborský
vrch, Cihelní.
Úklid chodníků do 4 hod. od vzniku závady
ve schůdnosti
Chodníky v 2. pořadí:
Žižkova, Smetanova, Pod Ostrým, Boženy
Němcové, Wolkerova, Krátká, ČSL ARMÁDY,
Českolipská, Novina, Kostelní, Zámecká, na
Studánce.
Pokračování na str. 12...
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Plán zimní údržby místních komunikací:
Pokračování ze str. 11...
Tyto chodníky musí být ošetřeny do 12 hod.
od vzniku závady ve schůdnosti.
Chodníky ve 3. pořadí:
Sokolský vrch, Pivovarská, Čapkova, Nerudova, Dvořákova, Příčná, Alšova, Heřmanovská, Tkalcovská, Kamenná, Bezručova,
Vilová, Valkeřická.
Tyto chodníky budou ošetřeny po ukončení
údržby chodníků 1. a 2. pořadí, nejpozději
však do 48 hodin.
Služby města
Státní pozemkový úřad - Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 oznamuje zrušení
Odloučeného pracoviště Děčín k 30. 9. 2013.
Agenda odloučeného pracoviště byla převedena na Pobočku Děčín.
Adresa a kontakty:
Státní pozemkový úřad, Krajské pracoviště pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín, 28. října 979/19, 405 02 Děčín I
tel. č.: 412 552 421
e-mail: decin.pk@spucr.cz
Doporučujeme všem klientům vyhledat potřebné informace
na webových stránkách www.spucr.cz.
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