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Úvodník, aneb co se událo v našem městě za uplynulý měsíc
Dnes začnu dobrou zprávou, podařilo
se nám získat neinvestiční dotaci na Benešovský slunovrat. Je to příjemné zjištění,
že práce na projektu nevyšla nazmar.
V únoru jsme podali také žádost o dotaci z Fondu malých projektů Euroregionu
Elbe Labe na mezinárodní spolupráci klubů
seniorů, kterou jsme podepsali společně se
starostou Heidenau na benešovské radnici.
Stejně jako u žádosti o grant na výstavbu
dětského hřiště i zde musíme čekat do dubna, kdy se dozvíme, zda jsme se svými
projekty uspěli. Pro vysvětlenou: projektová žádost pro kluby seniorů obsahuje 9
výměnných akcí a vytvoření dvojjazyčné
publikace, jež bude mapovat mezinárodní
spolupráci, žádost o dětské hřiště obsahuje
hrací sestavy tzv. Tomových parků.
V únoru navštívil benešovskou radnici
poslanec PS PČR pan Jaroslav Foldyna v doprovodu projektových manažerů. Hovořili
jsme o dotačních možnostech pro město,

o dopravní situaci v rámci děčínského
regionu a o problémech města, kde bychom
uvítali pomoc pana poslance.
Na konci března budeme schvalovat
rozpočet města na letošní rok. V rámci
oprav a investic chceme začít s dlouho odkládaným budováním nového klubu seniorů, v tomtéž objektu také učebny pro benešovské hasiče. Je v plánu oprava terasy u kina, zkapacitnění propustku u zahrádek v rámci protipovodňových opatření, vybudování další odstavné plochy na sídlišti. Budeme
opravovat po etapách veřejné osvětlení,
máme v plánu zateplení a výměnu oken
areálu MŠ v Cihelní ulici (se státní dotací).
Na dofinancování biodiverzity Sídliště jsou
v navrhovaném rozpočtu peníze připraveny,
smlouva se SFŽP a MŽP přišla dne 8. 3.,
po schválení radou města bude smlouva
odeslána poskytovateli podpory a můžeme
začít! Z připravovaných akcí, kde chceme
žádat o státní dotaci v příštím roce, zmíním

projektovou přípravu na výstavbu protipovodňové hráze v ulici B. Němcové, kde úzce
spolupracujeme s autorem Povodňového
plánu Ing. Kulíkem a zvažujeme možnost
celkové rekonstrukce sportoviště u nádraží.
V měsíci březnu začaly v ulici Českolipské slíbené kontroly kamionové dopravy.
Kontrolní činnost PČR v dané oblasti bude
dobrým podkladem pro jednání o omezení
kamionové dopravy přes obce na úrovni
Svazu měst a obcí.
V prvních dvou měsících roku se narodilo pět nových benešováků, stejný počet lidí
odešel na věčnost. Představuji si, kolik
emocí, kolik radosti i zármutku je ukryto
za slovy předchozí věty. Přeji vám v nadcházejícím jaru zdraví a radost, aby vaše emoce
byly na kladné straně pomyslné škály.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

Jak dopadl sběr autolékárniček pro Afriku?
V Benešově nad Pl. se uskutečnila v době od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2011 humanitární
sbírka. Benešovský spolek BS-Aktiv přišel
s nápadem shromáždit vyřazené autolékarničky a darovat je na pomoc lidem v Africe.
Bylo milé, že se do této akce zapojil i Městský úřad, poskytnul prostory v podatelně a
umožnil přechodné uskladnění vybraných
autolékarniček. Lidé z Benešova nad Pl.
i z blízkého okolí nashromáždili celkem 39
autolékarniček.
Protože do Afriky není možné odvézt
celý obsah lékárniček, musel být jejich obsah ještě vytříděn. Na pomoc se budou
posílat pouze chirurgické rukavice a neotevřený obvazový materiál jako jsou obinadla,
fáče, gázové čtverce, náplasti a trojcípé
šátky. Konkrétním místem, kam naše (vaše)

pomoc poputuje je Zdravotnické středisko a
porodnice v Itibo v Africké Keni. Vytříděný
materiál byl předán paní Lucii Honzíkové
Kotlánové z humanitární organizace ADRA
v České Lípě. Jako poděkování jsme od ní
obdrželi stavebnice LEGA, které jsme se rozhodli předat rodinám s dětmi, které byly
v našem městě postiženy povodněmi v roce
2009 a 2010. Jejich předání již proběhlo a udělalo dětem velkou radost.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
dárcům a Městskému úřadu za pomoc a
ochotu.
Bližší informace najdete na:
http://www.adra.cz/adra/cz/projekty/zahr
anicni-projekty/rozvojove/kena.html.
Za BS-Aktiv Lída Šumová

Město trápí černé skládky, letošek přinesl už čtyři
Již čtyři černé skládky odstraňovali
pracovníci Služeb od začátku letošního roku
na území našeho města. Lidé zaneřádili
prostor nad garážemi za sídlištěm, rokli
za sadem, lesní cestu v serpentinách směrem na Markvartice a prostor pod Ostrým.
Lidé se zbavovali jak běžného komunálního
odpadu, tak starých pneumatik, ledniček,
dílů automobilů a dalšího odpadu. „V lese
pod Ostrým jsme navíc ještě kromě černé
skládky objevili místo, kam někdo odvozil

větší množství zeminy, která vypadá jako
naplavenina po povodních a je tedy s největší pravděpodobností kontaminovaná.
Věc jsme již předali k šetření městské policii,
která se bude snažit vypátrat viníka,“ uvedla
starostka města Dagmar Tesarčíková. Dodala, že při likvidaci černých skládek bylo
od ledna tohoto roku odvezeno celkem 1,62
t odpadu, což stálo více než dva tisíce korun
a za což by bylo možné do města pořídit například jeden nový odpadkový koš.
(ah)

Na snímku nahoře je ředitel ADRY Ing. Petr
Máška při přebírání vybraných lékárniček.
Snímek dole zachycuje jedno z dětí, kterým
lego od ARDY udělalo radost.
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Z bloku policie

Hasiči už se nemusejí do výstroje převlékat v garáži

I když se lup nepovedl, škoda zůstala
Volně stojící kovovou napájecí nádrž pro jalovice o hmotnosti čtrnáct set kilogramů se
v minulých dnech pokusil odcizit neznámý
zloděj v blízkosti Benešova nad Ploučnicí.
Není přesně známo, jakým způsobem
zápolil s tak těžkým předmětem, ale
podařilo se mu ji odtáhnout asi sto metrů.
Pak to vzdal a kořist na místě zanechal.
Bohužel zanechal i škodu předběžně vyčíslenou na patnáct tisíc korun.
Za krádež mu hrozí až 2 roky vězení
Z volně přístupného přístavku u jednoho
domu v Benešově nad Ploučnicí odcizil 22.
února neznámý nenechavec dva alternátory a pět elektromotorů v hodnotě zhruba
devět a půl tisíce korun. V případě dopadení
tím riskuje až dvouleté odnětí svobody.
Taková je totiž sazba za přečin krádeže,
které se dopustil.
Vydal se na lup do firmy s těžkými stroji
Neznámý pachatel odcizil v době od 1. 3.
do 4. 3. 2011 z areálu firmy v Benešově nad
Ploučnicí volně uložené součástky z těžkých
zemních strojů o celkové hmotnosti 2 tuny a
dopustil se tak přečinu krádeže.
Ukradl kabely z návěstidla
Zabezpečovací kabely k návěstidlu na železniční trati v Benešově nad Ploučnicí - Františkov nad Ploučnicí poškodil v pátek neznámý pachatel. Případ šetří OOP Benešov
n. Pl. jako poškození a ohrožení provozu
obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.
Zato je možné udělit trest odnětím svobody
až na jeden rok.

Krátce z města
Výzva pro všechny šikovné. Již se pomalu
blíží další ročník tradiční soutěže
Benešovská kraslice. O pořadatelství se
každým rokem střídá naše město s
partnerským Heidenau, letos se soutěž
uskuteční u nás. Soutěž je otevřena pro
všechny věkové kategorie. Dne 14. Dubna
proběhne společné malování kraslic v klubu
důchodců, kterého se zúčastní také senioři z
Heidenau a výstava se pak uskuteční 21.
Dubna v předsálí městského kina. Bližší
informace již brzy na www.benesovnpl.cz.
Služby města provádějí v těchto dnech
předjarní úklid města. Likvidují staré
křoviny, náletové dřeviny a další práce,
které je nutné udělat během doby
vegetačního klidu. Zároveň spravují a
osazují nové lavičky a odpadkové koše. (ah)

Na snímku: Vladimír Žákovič při navěšování zásahové výstroje v nové šatně.
Ze skladu parádní šatnu. Tak přesně to si
dokázali vybudovat v prostorách hasičské
zbrojnice benešovští hasiči. Doposud se
převlékali do výstroje v garáži společně s hasičskými auty, a proto není divu, že zatoužili
po lepších podmínkách. Původní vlhký
sklad, který byl plný stolů, nadbytečných
proudnic, krabic od nejrůznějšího zařízení a
dalších věcí, hasiči vyklidili, mokré zdivo
obouchali, natáhli nové omítky a vymalova-

Foto: ah

li. „Zároveň jsme obložili strop sádrokartonem a polystyrenovými deskami, abychom
místnost zateplili. Poté jsme nainstalovali
věšáky za zásahovou výstroj a bylo téměř
hotovo. Protože je šatna v patře, instalovali
jsme v garáži také sjezdovou tyč, která
umožní rychlejší přesun do zásahové
techniky,“ uvedl Vladimír Žákovič, člen SDH
Benešov nad Ploučnicí. Veškeré práce si hasiči prováděli sami.
(ah)

50 let od otevření letního kina v Benešově n.Pl.
Bylo to v roce 1961. Zpočátku byl nápad
a nadšení pro věc. Letních kin bylo v té době
pouze několik v celé republice. A to vesměs
na perifériích obcí. Tady se nabízela varianta
vybudovat letní kino takřka v centru města,
přitom mimo hlavní silnice a s možností
využití zázemí stálého kina (WC, kasa,
prodejna občerstvení atd). Navíc se později
ukázal fenomén jinde nevídaný. Největší
nepřítel letních kin je déšť. Někde to později
řešili velice nákladným a problematickým
zastřešením, například v Děčíně na Bažantnici. Tím do značné míry byla potlačena
typická atmosféra letního kina. V Benešově
když začalo během představení pršet,
přerušilo se promítání, diváci se přesunuli
do blízkého stálého kina a za několik minut
se pokračovalo v suchu a teple.
Ale vraťme se na začátek roku 1961. V únoru se porážely první stromy, začaly zemní

POZVÁNKA
23. března od 15:00 h
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Městské kino Benešov n. Pl.
Vše za 25 Kč.

práce. Rozpočet na výstavbu letního kina
byl 40.000.- Kčs!! Většina prací byla prováděna brigádnicky. Stálý a placený pracovník byl pouze jeden a to ještě na „smlouvu o dílo“. Materiálově se podílely benešovské závody a firmy. Byl to především Benar,
Mikov, Kovos, STS a řada dalších. Tyto
organizace také poskytly potřebnou mechanizaci a techniku. Všechny práce včetně
stavby promítací kabiny s technickým vybavením byly hotovy za necelých 5 měsíců. A
tak se 23. července 1961 promítal v nově
vybudovaném letním kině první film. Byla
to česká veselohra „Spadla z měsíce“.
Slavnostnímu zahájení byli přítomni kromě
představitelů města a okresu i herci z
uvedeného filmu: Zdeněk Řehoř, Darja Hajská a další. Počasí přálo a samozřejmě bylo
vyprodáno (více než 700 diváků).
Pokračování příště...
Jiří Špička
27. března od 15:00 h, vstupné 20 Kč
VLK A KŮZLÁTKA
Hraná pohádka plná humoru, ponaučení…
Bonus: obří Bubble Show - Divadélko Bublinka
Městské kino Benešov n. Pl., info: 731 77 88 60
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Mohlo by vás zajímat: O čem jednala rada města…
Rada města na svém jednání dne 2. 2.
2011 schválila výsledek hospodaření
příspěvkových organizací Služby města a ZŠ
a MŠ včetně rozdělení kladného výsledku
hospodaření do fondů PO a jeho využití v roce 2011. Bylo schváleno věcné břemeno,
související s údržbou vodovodního řadu, a
přístupu k domu. Rada vydala souhlasné
stanovisko k modernizaci pobočky České
spořitelny a k přístavbě verandy u rodinného domu. Byl schválen dodatek č. 2
ke smlouvě na obnovu mostu v ul. B.
Němcové, dohoda o umístění zařízení ČEZ
v souvislosti s veřejným osvětlením, cena
pronájmu tělocvičny na Sokolském vrchu
60Kč/hod. Další usnesení se týkala pronájmů bytu, kina, hrobových míst. Žádosti
o příspěvek z VHP vzala rada pouze na vědomí, schvalovány budou až po schválení
rozpočtu města.

Rada města na svém jednání dne 23. 2.
2011 schválila dodatek ke smlouvě o právním zastoupení, jímž byla upravena výpovědní lhůta na 3 měsíce, schválila vnitřní
směrnici o zadávání veřejných zakázek. Byl
vybrán dodavatel prováděcí PD na zateplení
objektu MŠ Regionprojekt s.r.o., Ing. Pavel
Slavík. Rada dále schválila zřízení věcného
břemene, souvisejícího s plynovodními
přípojkami v ul. Palackého a smlouvy o výpůjčce, vztahující se k pozemkům, jež budou dotčeny výstavbou cyklostezky Ploučnice. Osm usnesení se týkalo pronájmů hrobových míst a schránek kolumbária na benešovském hřbitově. Rada města neschválila snížení ceny nájmu nebytových prostor
v areálu městského koupaliště a vzala na vědomí žádost o příspěvek s tím, že o příspěvcích bude rozhodováno až po schválení
rozpočtu města a naplnění výtěžku z VHP.

Aktivní přístup daňové správy k veřejnosti
Pro podporu dobrovolného výběru
daní, především daně z příjmu fyzických
osob, připravuje Finanční úřad v Děčíně
výjezdy pracovníků FÚ do Benešova nad
Ploučnicí a České Kamenice s cílem pomoci
obyvatelům daňovým subjektům s podáním daňového přiznání.
Úřední dny budou zajištěny v prostorách Městských úřadů vybraných obcí:

Benešov nad Ploučnicí
a Česká Kamenice
22. 3. 2011 14 - 16 hodin
Příjem daňových přiznání v podatelně
FÚ je zajištěn v pondělí a středu od 8 do 17
hodin a v ostatní pracovní dny od 8 do 16

Krátce z města
Zástupci radnice se ve dnech minulých
vydali na kontrolu města, kdy se objektem
jejich zájmu staly všechny stromy na území
města. Po důkladné obhlídce bylo
rozhodnuto o vykácení několika stromů
z blízkosti Ovesenského potoka, na sídlišti,
na náměstí, pod Ostrým, v aleji u nádraží.
V sobotu 26. 3. od 20:30 do 21:30 proběhne
již po páté celosvětová akce na podporu
ochrany klimatu - Hodina Země 2011. Jde
o symbolické hodinové vypnutí veřejného
osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení
budov města i firem či zhasnutí v domácnostech. Zhasnutím se Benešov nad Ploučnicí připojí k cca 6 000 městům a mnoha
milionům lidí po celém světě. Pokud se připojíte i vy, dáte tak najevo, že si uvědomujete svoji odpovědnost za budoucnost naší
Země. Více na www.hodinazeme.cz. (ah)

hodin. Cílem aktivního přístupu daňové
správy k veřejnosti je zajistit kvalitní podmínky pro plnění daňových povinností obyvatelů daňových subjektů.
Ing. Miloslava Šolcová, v.r.
ředitelka FÚ v Děčíně

Ze zásahů SDH
Během měsíce února zasahovala jednotka
sboru dobrovolných hasičů města Benešov
nad Ploučnicí ve třech událostech.
První výjezd se konal 6. 2. 2011, kdy
jednotka obdržela od operačního střediska
HZS informaci o požáru nízké budovy v obci
Merboltice. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno že nejde o požár budovy, ale o požár obytné maringotky, kterou již celou
obklopovaly plameny, a záchrana objektu
nebyla možná. Jednotka zasahovala s oběma cisternami a vozem WV transporter.
Na druhý výjezd (18. 2. 2011) měla jednotka
jen krátkou cestu. Operovala totiž na
náměstí Míru v Benešově nad Ploučnicí
v budově Tipsportu, kde bylo podezření na
hoření sazí v komíně. Po provedení
průzkumu střechy objektu a odstranění
nevhodného materiálu z dotčeného komína se jednotka vrátila na základnu.
Poslední výjezd se konal 21. 2. 2011 a byl
nahlášen jako požár v Českolipské ulici v budově bývalého podniku Benar. Po příjezdu
na místo a provedení průzkumu s jednotkou
profesionálních hasičů ze stanice Děčín bylo
zjištěno, že v jedné z neobydlených hal hoří
postel.

Redakce Benešovských novin
a Městská knihovna Benešov nad Ploučnicí
vyhlašuje soutěž s názvem

MOUDROST HLEDEJ V KNIHÁCH
Pravidla:
Soutěž je určena pro žáky 1. – 6. tříd základní školy. Soutěžící by měl být čtenářem
knihovny (není však podmínkou). Do soutěže je možné se přihlásit nejpozději do vydání
dubnového čísla Benešovských novin. Registraci probíhá přímo v knihovně.
Úkolem soutěžících je v průběhu měsíců březen – červen sestavit tajenku o 10 slovech,
přičemž jednotlivá slova tajenky budou hledat pomocí zadaných šifer, které budou
postupně zveřejňovány v Benešovských novinách. Po jednotlivých částech tajenky
budou soutěžící pátrat v dětském oddělení městské knihovny prostřednictvím šifry:
Název knihy/strana/řádek/slovo. Úkolem soutěžících tedy je vyrazit do knihovny, najít
danou knihu, v ní nalistovat danou stranu, odpočítat řádek a v něm najít slovo. Nalezené
slovo si každý soutěžící pečlivě zapíše a až bude mít pohromadě všechna slova z
aktuálního zadání, půjde s odpovědí za paní knihovnicí, která si odpověď zaznamená.
Pozor! Nalezená slova se musí nahlásit nejpozději před dalším vydání Benešovských
novin. Po zveřejnění všech šifer a po ukončení soutěže se ze správných odpovědí vylosují
3 vítězové.

ŠIFRY NA MĚSÍC BŘEZEN:
Kniha: Poplach v kovářské uličce/str. 16/10. řádek/1. slovo
Kniha: Birlibán/str. 32/12. řádek/8. slovo
Přejeme hodně štěstí při pátrání!
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Představujeme nové zastupitele - Andrea Kulíková, 34 let
Jste na poli městského zastupitelstva nováčkem, můžete se tedy našim čtenářům
blíže představit? Kdo je Andrea Kulíková,
jak žije, odkud pochází, co jí baví...?
Pocházím z malé horské vesničky nedaleko
Chomutova. Po základní škole jsem odešla
studovat do Děčína a již jsem zde zůstala.
Benešov nad Ploučnicí se díky mému
manželovi stal mým domovem před 10 lety.
Mám zde rodinu, dvě úžasné děti a druhým
rokem vedu Mateřské centrum Medvídek.
Musím přiznat, že volného času mi moc nezbývá a ten, co mám, se snažím maximálně
využít se svou rodinou.
Co vás motivovalo ke vstupu do komunální
politiky?
V první řadě to byla nespokojenost s některými věcmi v našem městě. Jako maminka
dvou malých dětí jsem viděla, jak tu zcela
chybí podpora rodin, a to v naprosto
základních věcech, jakými jsou např.
kroužky pro malé děti, možnost si na procházce s kočárkem někde odpočinout na lavičce, venkovní plácky pro děti, bezbariérové chodníky a další. Po otevření mateřského centra se můj kontakt s městem ještě
zintenzivnil a rozhodla jsem se, že nebudu
věcem jen pasivně přihlížet. Mám možnost
určitého nadhledu, který pramení z toho, že
jsem se v tomto městě nenarodila, nechodila zde do školy apod. Problémy našeho
města jsou však mnohem hlubší, než jsem
popsala v úvodu, což zjišťuji od nástupu
do pozice zastupitele. V současné době se
probírám rozpočtem města na příští rok,
který budeme koncem března schvalovat, a
musím přiznat, že je potřeba opravdu
mnoho systémových změn.
Je něco, co vás za těch několik měsíců
od jmenování městskou zastupitelkou,
překvapilo?
Začnu nejdříve tím pozitivním. Těší mě, že
se lidé začali o dění ve městě daleko více
zajímat než dříve, že chodí na jednání
zastupitelstva, že si o dění na „Městě“ dnes
a denně povídají na ulicích, v restauracích,
v obchodech. Práce v Koalici mě opravdu
baví, lidsky si rozumíme a myslím, že i přes
opoziční roli, kdy jsme byli vedením města
vytlačeni prakticky ze všech městských

orgánů, tak že můžeme našemu městu
hodně pomoci. Osobně jsem nesmírně
ráda, že je s námi v Koalici Filip Ušák, člověk
s ohromným tahem na branku. Hlavně jeho
zásluhou se například podařilo prosadit
novou směrnici týkající se městských
zakázek, která může našemu městu ušetřit
hodně peněz.
Jako negativní naopak vnímám přístup
některých jedinců v zastupitelstvu k práci a
dále potom problémy v komunikaci mezi
koalicí a opozicí. Osobně ale doufám, že čas
ukáže, jak důležité pro naše město je
navzájem spolupracovat.
Mnoho čtenářů již dnes, ví, že stojíte za rozjezdem Mateřského centra Medvídek,
které po roce fungování navštěvuje mnoho
dětí se svými rodiči. Můžete nám nastínit,
jak si představujete další vývoj centra a zda
čekají návštěvníky v letošním roce nějaké
novinky?
Mateřské centrum je nově otevřeno již rok,
opravdu strašně to utíká. To, jakým způsobem dnes funguje, není v žádném případě
jen má zásluha. Mám obrovské štěstí, že
mám vedle sebe úžasnou kolegyni Stáňu
Pongráczovou, která má stejné zásluhy jako
já. Nesmím zapomenout ani na dobrovol-

níky, kteří vedou kroužky a také na podporu
manžela, díky kterému mohu dělat práci
v neziskovém sektoru, která mě nesmírně
baví a naplňuje.
Navštěvuje nás čím dál více maminek s dětmi, které využívají volnou hernu i odpolední
kroužky. Stále se připojují nové tváře a to již
také ze stran babiček, dědečků ale i tatínků.
Já již nyní vím, že by si centrum zasloužilo
větší prostor, nutně potřebujeme část
zahrady, kde vybudujeme malé venkovní
hřiště, čeká nás plno akcí pro děti, v létě
příměstské tábory a od září nové kroužky,
přednášky, řada seminářů a také vzdělávání.
Přála bych si, aby centrum bylo zahrnuto
přímo do rozpočtu města a nemuseli
bychom každý rok čekat, kolik na nás vyjde
z příspěvků z výherních automatů. Já
osobně se nyní hodně zajímám o to, jak
pomoct maminkám, které se po ukončení
mateřské dovolené nemohou vrátit do svého původního zaměstnání, protože těch je
nejen v našem městě obrovský počet.
Spolupracuji s Úřadem práce a dalšími
institucemi, vymýšlím projekty a hledám
možná řešení. K tomu všemu bych od září
ráda začala studovat Speciální pedagogiku
předškolních dětí.
Děkuji za rozhovor!
(ah)

Rozjelo se sčítání lidu. Máte dostatek informací?
Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře. Ještě
před tím, než sčítací komisaři začnou
roznášet sčítací formuláře, najde každá
domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu
s tímto letáčkem bude v každé schránce
lísteček Informace o kontaktních osobách a
místech, kde bude uvedeno jméno sčíta-

cího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu,
ve kterém provádí sčítání, bude možné
ověřit v každé obci na úřední desce. Čas
návštěvy budou volit komisaři nejčastěji
v pracovní den v podvečer nebo o víkendu,
aby zastihli rodinu doma. Materiály budou
komisaři roznášet do schránek od 26. února

do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře? Sčítací
komisař se bude při roznosu formulářů
prokazovat speciálním průkazem sčítacího
komisaře, který bude předkládat při
návštěvě v každé domácnosti společně s
občanským průkazem.
Pokračování na str. 5...

STRANA 5
Pokračování ze str. 4...
Zároveň bude mít přes rameno modrou
tašku s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25.
března každou domácnost v ČR a předají jí
dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří
budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně). Komisař
přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
Zelený sčítací list osoby (každý člověk v
domácnosti dostane svůj vlastní).
Žlutý bytový list (každá domácnost dostane
jeden).
Oranžový domovní list (ten dostanou
pouze majitelé nebo správci domů).
Osoba starší 15 let může převzít formuláře
pro všechny členy domácnosti. Formuláře
vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho
trvalého bydliště, bude už na formuláři
dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formu-láře předávat
na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá,
jakým způsobem budete chtít vyplněné
formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi
hned domluví termín schůzky, kdy přijde
formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu
ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá
vám komisař předtištěnou obálku formátu
A4, žádné poštovné v tomto případě
domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc
s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou
připraveny vysvětlivky v osmi jazycích
(angličtina, němčina, ruština, romština,
vietnamština, francouzština, ukrajinština a
polština).
Co když se mi navržený termín návštěvy
nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky

Oznámení o termínu doručení sčítacích
formulářů, kde bude opět uvedeno jméno
komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný
čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o
náhradním termínu doručení sčítacích
formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do
14. dubna. V praxi bude sběrným místem
jedna z větších pošt ve vašem regionu.
3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti
platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po
půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik
na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se
ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej
do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli,
jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je
komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné
odeslat či odev-zdat formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného
okamžiku bude možné vyplňovat na
www.scitani.cz a odesílat formuláře online.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na
internetu, potřebujete papírové formuláře,
které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole
u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden
čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a
písmena). Těmi se na www.scitani.cz
přihlásíte, otevře se vám váš formulář a
můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete
na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte

automatické potvrzení o tom, že formuláře
byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro online vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze
9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači
nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se
formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné
stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc
sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem
domluvili na osobním odevzdání formulářů,
přijde komisař v domluvený čas formuláře
vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám
pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc
požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem
programu změnilo a nebudete mít možnost
být v domluvený čas doma. Pokud vás
komisař nezastihne, najdete ve schránce
Oznámení o termínu sběru vyplněných
sčítacích formulářů s návrhem, kdy se
komisař pro formuláře zastaví v termínu
novém. Opět bude na tomto Oznámení
uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97
87 02, kde je možné navržený termín druhé
návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu
A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru
vyplněných sčítacích formulářů, kde bude
popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a
bytů 2011 (v provozu denně 8 22 hod od 26.
února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není
pouze roznést a sebrat formuláře, ale také
pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám
formuláře vyplnit. V takovém případě jsou
komisaři připraveni nechat si údaje např.
od nemocného, staršího či nevidomého
člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů
a bytů 2011

Pravidelné očkování psů a koček - 16. 4. 2011 od 09.00 do 11.00 hodin
Očkování psů a koček 2011 proběhne v areálu sběrného dvora /bývalá kotelna za čerpací stanicí, Děčínská ulice, Benešov n. Pl./
Ceny očkování:
Očkování bude již
- vzteklina - povinné očkování!:
70,- Kč
tradičně provádět
- vzteklina + DHP /psinka, parvovirosa, inf. hepatitida/: 200,- Kč
MVDr. Karel Linzmayer
- pouze DHP:
150,- Kč
Dále budou k dispozici přípravky na odčervení a odblešení.
tel. č. 412 586 659
Očkují se pouze zdravá zvířata. Očkovací průkazy, vodítka a náhubky s sebou.

STRANA 6

Základní škola Benešov nad Ploučnicí - www.zsbnpl.cz
Dějepisná exkurze - Památník Terezín Sovy a dravci na benešovské škole
Ve čtvrtek 3. února 2011 měli žáci 9. ročníků v rámci učiva
dějepisu možnost prohlédnout si a seznámit se s historií Malé
pevnosti Památníku Terezín.
Velkým přínosem pro všechny byl poutavý a vyčerpávající
výklad průvodce pana Radima, kterému se jeho práce stala
koníčkem. To bylo také vidět na reakcích žáků, kteří v průběhu celé
prohlídky zaujatě naslouchali a byli přímo vtaženi do hrůzného
období a zločinů proti lidskosti fašistickým Německem. Syrovost
prostředí a skutečné příběhy o lidech, kteří byli nuceni projít
Terezínem, navíc umocnil mrazivý a nevlídný zimní den.
V závěru prohlídky navštívili žáci terezínské muzeum s mnoha
autentickými fotkami, předměty a dokumenty. Ty jim názorně
přiblížily dobu 2. světové války, ale zároveň v nich určitě zasely
semínko úvahy o lidské degradaci, utrpení, ale také statečnosti,
odvaze a morálních hodnotách v trnité cestě za svobodou...
Mgr. M. Kácová

Žáci bojovali o umístění v soutěžích a olympiádách
Jednou z olympiád, která proběhla 22. a 23. února 2011, bylo
školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěž je rozdělena do tří kategorií kategorie A je určena pro 6. ročníky, kategorie B pro 7. ročníky a kategorie C pro žáky 8. a 9. ročníků. Ve školním kole se olympiády zúčastnilo 10 soutěžících v kategorii A, 11 soutěžících v kategorii B a 14 žáků se zapojilo v kategorii C. Soutěžící museli
prokázat zvé znalosti v geografických tématech, která odpovídají
příslušným školním ročníkům. Pro 6. ročníky to byl matematický
zeměpis, Země ve vesmíru, kartografie a děje v litosféře. Soutěžící
ze 7. ročníků museli prokázat své znalosti o Austrálii a Oceánii,
Africe, Atlantském oceánu a Americe. Žáci z nejstarší kategorie (8. a
9. ročníků) měli své soutěžní úlohy zaměřené na regionální
gegografii Evropy. Vítězové jednotlivých kategorií David Kalabis
(6.A), Martina Oravíková (7.A) a Michala Šmídová (9.B) budou
školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 9. března
2011 v Děčíně.
Ve středu 25. února 2011 proběhlo v Děčíně městské kolo
soutěže v sólovém zpěvu Děčínský Skřivánek. Školu výborně
reprezentovaly všechny malé zpěvačky. Nejlépe si vedla Tereza
Havránková ze 3.B, která ve své kategorii vyhrála a vyzpívala si

Ve čtvrtek 3. února 2011 navštívili školu členové společnosti
FALKER ze Stehelčevsi u Kladna, kteří žákům 1. stupně v hodinovém
programu představili život dravců a sov. Při programu, který probíhal
v tělocvičně školy, mohli žáci zblízka vidět např. orla bělohlavého, kondora, puštíka obecného, sovu pálenou, kalouse ušatého nebo kulíška
nejmenšího. Poutavou formou se dozvěděli mnoho užitečných a zajímavých informací ze života dravců a sov, seznámili se s významem
záchranných stanic pečujících o zraněné ptáky a odvržená mláďata.
Poznali, že chov dravců a sov není jednoduchý a vyžaduje mnoho
zkušeností a trpělivosti. Přítomný sokolník jim odpověděl na všechny
zvídavé dotazy. Někteří si mohli vyzkoušet část letového výcviku přivolání na ruku.
Žákům se ukázka dravců a sov moc líbila, ze svých zážitků nakreslili
v hodinách výtvarné výchovy obrázky. Příjemnou tečkou za touto akcí
bylo poděkování od firmy Falker za krásné dopoledne strávené na naší
škole.
Mgr. J. Soorová
postup do krajského kola. Ani ostatní zpěvačky se v městském kole
neztratily: Tereza Pastorová skončila ve své kategorii na 3. místě a
Veronika Štěpánková si přivezla čestné uznání poroty. Okresní kolo se
uskuteční 12. března 2011 v Děčíně.
Pokračování na str. 7

STRANA 7
Pokračování ze str. 6
Ve stejný den proběhlo v Děčíně také
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce,
ve kterém školu úspěšně reprezentovala
Klára Volejníková ze 7.B. Svým výkonem
získala mezi ostatními účastníky krásné 4.
místo.
Ve středu 2. března 2011 se v České Kamenici uskutečnilo městské kolo soutěže
v recitaci. Také v této soutěži měla naše
škola výborné reprezentanty. Filip Lipenský
z 5.B získal ve své kategorii 1. místo a
postup do okresního kola. Barbora Kulíková
ze 3.B skončila ve své kategorii na 2. místě a
také postoupila do okresního kola. Na krásném 3. místě skončily Simona Vacenovská a
duo Katka Svobodová a Tereza Pastorová.
Okresní kolo proběhne 18. března 2011 v
Děčíně.
Mgr. M. Šmídová

Školní masopustní radovánky
Každoročně se žáci školy seznamují s dřívějšími zvyky a tradicemi. Jednou z nich je
masopust. V době masopustu se dříve
na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnicích vepřové
hody. Z dnešních měst a vesnic se tyto zvyky
pomalu vytrácí. Protože smíchu a zábavy
není nikdy dost, snažíme se ji pomocí
radovánek a jednotlivě zaměřených dnů
udržet alespoň ve škole. Masopustní
radovánky probíhají na obou budovách
školy. Zejména na Bílé škole je masopust
velmi oblíbený. Masopustem zde žije celá
škola. Masopustní výzdobu najdete
ve všech třídách i chodbách. Tradice maso-

pustu má ve škole svou podobu žáci mají
vyhlášené jednotlivé dny. V letošním roce to
byly Okulárové pondělí, Den šílených účesů,
Den naruby, Žluto-zelený pátek a Kloboukové pondělí. Všechny aktivity mají vždy
svůj průběh nejdřív malé módní přehlídky
ve třídách a pak společná velká přehlídka
těch nejlepších před všemi žáky školy. A
když se někdo na den nepřipraví? Nevadí,
ve vyučovacích hodinách zejména výtvarné
výchovy a pracovních činností se to napraví
(tak se např. vyráběly brýle nebo klobouky).
Narozeninová
oslava
Všem,
kteří dětem
v přípravách pomáhali,

patří velký dík. Masopust měl být v pátek 4.
března 2011 zakončen masopustním průvodem městem a velkým karnevalem v benešovském kině. Bohužel celý týden před
plánovanou akcí byla ve škole zvyšující se
nemocnost, a tak vedení školy rozhodlo
(z důvodu eliminace onemocnění) průvod a
karneval odvolat. O masopustní karneval
ale děti nepřijdou, uskuteční se po návratu
nemocných v náhradním termínu.
Fotografie z jednotlivých dnů na
www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová, foto archiv školy
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Mateřská škola: Maškarní karneval

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali stavební firmě Bardzák za podporu naší činnosti jak ve formě sponzoringu při pořádání
našeho tradičního hasičského plesu tak i v
zapůjčení lešení při rekonstrukci naší hasičské zbrojnice.
SDH Benešov nad Ploučnicí

Konec zimy a karneval patří neodmyslitelně k sobě. Jako každý rok se konal maškarní rej
pro naše děti v mateřské škole. Všechny děti přišly v krásných maskách, které jim maminky
připravily. O zábavu se postarala umělecká agentura SHOW style PRODUCTION v našem
kině. O přípravu karnevalu a bohaté občerstvení se postarali pracovníci mateřské školy. Děti
si pochutnaly na zmrzlině, která byla sladkou tečkou za karnevalovým veselím. Akce se
vydařila a již nyní se těšíme na příští rok.
Kolektiv mateřské školy
Vaše náměty
pište na:
1ajka@centrum.cz

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům
hasičského plesu v Benešově nad Ploučnicí
2011. KOVO Savčuk, Zemní práce Michal
Antonišin, Lékárna Ferech, Město Benešov
nad Ploučnicí, Zelenina Urxová, Květinka
Štěpánková, Rock Empire, Cukrárna Pusinka, Pekařství Delingerovi, Zlatnictví Špičkovi, Klub Gorila, Prodejna Urbbi, Restaurace Dřevák, Restaurace Rio, Restaurace
Blaník, Pekárna Limma, Kartáčovny Verneřice, Autoservis Václav Petr, Autobazar Ťukálek, Hodinářství Zajan, Trafika Zděnka, Keramika Gofi, Hasičská výzbrojna Nový Bor,
Sklárny Nový Bor, Hračky Brůča, Narva,
Autodíly Chovancová, p. Jaroslav Martan,
Domácí potřeby pí. Vyhnálková, Květinka
Lupačová, Bottari, Rodina Blatova (Michal,
Petr), Kur Sport, Paní B. Šlechtová, L. J. Blehovi, Hasiči Heidenau, Bazar u Simči, p.
Medal, p. Šoltys, Chovatelské potřeby, Dypa
Dmyterczuk, Tesco Děčín, pí. Edita Mašková, hostinec U Bašistů, p. Štěpánková Věra,
SDH Benešov členové.
SDH Benešov nad Ploučnicí

Další Anglická kavárna se povedla
V sobotu 26. 2. 2011 se opět uskutečnila v klubovně na Sokolském vrchu Anglická kavárna. Lidé tak měli možnost popovídat si
anglicky a prohloubit své znalosti v anglickém jazyce. Jsme rádi, že
se zúčastnil této akce i lektor na angličtinu Ing. Hasseb Khan. Další
možnost anglické kavárny bude opět v měsíci květnu a pozvání
na ni bude viset na městském webu v sekci "Akce občanů". To je
pouze informace pro ty, kteří se chtějí anglické kavárny zúčastnit i
na příště. Jsme rádi, že přijíždějí i lidé z Děčína, kteří si kavárnu moc
pochvalují. Jak sami uznali, "je to super nápad BS-Aktivu", protože
taková kavárna prostě u nás chybí. Mít možnost si popovídat
anglicky jen tak při kafíčku je opravdu moc fajn.
Za BS-Aktiv Lída Šumová
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Blíží se jaro a tak se hodí jedno připomenutí
Tak jako každým rokem i letos s nástupem teplého počasí se předpokládá
zvýšení rizika požárů při spalování trávy.
Jarní počasí láká řadu zahrádkářů a majitelů
rodinných domů k jarnímu úklidu. Při
spalování listí, větví ze stromků nebo suché
trávy může dojít i k požáru. Ten se může
vlivem silného větru rychle rozšířit a
napáchat značné škody na okolních
porostech ale i budovách. I když pálení
suché trávy a listí není zákonem o požární
ochraně výslovně zakázáno, ale je tu také
zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o
ochraně ovzduší. V každém případě by se
měla dodržovat základní pravidla a omezení, např. případné a odůvodněné pálení
většího množství suché trávy předem
ohlásit na operační středisko Hasičského
záchranného sboru a tím předejít
zbytečným výjezdům hasičů. Mějme na pa-

měti, že sousedům může vadit kouř, zvláště
pokud právě větrají nebo mají venku sušící
se prádlo. Žijeme v oblasti, která je součástí
území Chráněné krajinné oblasti České
středohoří a proto je vhodné hledat jiné
způsoby likvidace staré trávy a spadaného
listí, například kompostováním. Chraňme
to, co je kolem nás.
Navíc plošné vypalování porostu je
celoročně zakázáno. Například na základě
zákona o požární ochraně, může Hasičský
záchranný sbor uložit pokutu za přestupek
na úseku požární ochrany tomu, kdo
vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun
pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše
500 tisíc korun.
Ota Dračka
předseda komise ŽP
a stráž přírody S CHKO ČS

METEOROLOGICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ: Jaký byl rok 2010?
Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku se opět hlásím na
stránkách místních novin, abych podala
informaci o meteorologických jevech a
situacích všem zájemcům a sledovatelům za
uplynulý rok 2010, a to charakteristikou
jednotlivých měsíců.
Leden - byl pravý zimní měsíc se všemi
projevy. Sněžilo 14x ,28. 1. tak hustě, že
napadlo 10 cm sněhu. Celková sněhová
pokrývka dosáhla 30 cm. 8. 1. se dostavila
sněhová kalamita Deisy Teplota vzduchu se
pohybovala od 0°C do -5°C. 12. 1. pokles
teploty na -10°C a 27. 1. na -18°C . Úhrn
srážek byl 54,3 mm.
Únor - opět pravý zimní měsíc. Mrazivé
teploty do -14°C trvaly do 17. 2., od 18. 2.
nastalo oteplení. Teploty se pohybovaly od
+2°C do +13°C. Sníh padal 12x, sněhová
pokrývka dosáhla výšky 37 cm, což je
nejvyšší sněhová pokrývka za posledních 10
let. Koncem měsíce dochází k pozvolnému
odtávání sněhu. Celkový úhrn srážek za tento měsíc činil 21,0 mm.
Březen - aprílový měsíc se všemi jeho
projevy - vodními srážkami v podobě deště,
přeháněk, mrholení i sněžení (v 1. pol.
měsíce), mlhami, větry i sluníčkem. Stejně
tak teploty byly různé: v 1. polovině měsíce
pod 0°C (do 15. 3.), 9. 3. dokonce -18°C. Od
16. 3. teploty nad 0°C. Odpolední teploty od
22. 3. nad 10°C, 25. A 26. 3. dosáhly +19°C.
Úhrn srážek činil 51,4 mm.
Duben - byl měsíc se značnými teplotními
výkyvy, a to jak v + hodnotách tak v hodnotách. Přízemní mrazíky. Od 25. 4. se
odpolední teploty pohybovaly kolem 20°C,
30. 4. dosáhly 27 °C. Slunce svítilo 18x,7x
byla jinovatka, 8x pršelo a měsíční úhrn
srážek činil 19,6 mm.

Květen - studený, deštivý a bouřkový měsíc.
Ochlazení nastalo od 4. 5., kdy se ranní
teploty pohybovaly od 8°C přes 10°C k 5°C.
Pršelo 20x, 1x padaly kroupy. Celkem spadlo
105,7 mm srážek a 6x se dostavily bouřky.
Slunce se ukázalo 6x. „Studený máj, ve stodole ráj,“ říká naše pranostika, ale počasí,
které následovalo, tuto pranostiku nenaplnilo.
Červen - první polovina měsíce byla deštivá.
Denní teploty se pohybovaly od 23°C do
27°C. Od 9. do 12. 6. nastalo období
tropických veder, kdy teploty vystoupily na
31 - 34°C. Tropická vedra opět nastala ke
kon-ci měsíce od 24. 6. Do 30. 6. Tento
měsíc 7x pršelo, 2x byly bouřky a slunce
svítilo 21x. Napršelo 53,4 mm vody.
Červenec - letní měsíc s tropickými teplotami (10 tropických dnů), kdy denní teplota
dosahovala až 38°C. Od 23. 7. „ochlazení„
teploty kolem 25 a 26°C. V druhé polovině
měsíce deštivo, 22. a 23. 7 spadly nadměrné
srážky 30,1 mm a 37,5 mm vody. Měsíční
úhrn srážek byl 130,3 mm, pršelo 10x,
slunce svítilo 21x a byly bouřky.
Srpen - deštivý a bouřkový měsíc. První
týden dosahovaly teploty 30°C, pak nastalo
delší období dešťů, které způsobilo
bleskové povodně na Bystré, Ploučnici,
potoku z Ovesné a Heřmanovském potoku.
Nejvíce srážek spadlo 7. 8. - 95,5 mm (l na
m2), což je mnohdy měsíční hodnota.
Druhým nejvíce deštivým dnem byl 15. 8.,
kdy napršelo 34,3 mm vody. Celková
měsíční hodnota srážek činila 270,3 mm.
Pršelo 22x, bouřky byly 9x a slunce svítilo
6x .
Září - v počátku měsíce nízké teploty ranní
teploty +4°C, v polovině měsíce odpolední
teploty 21 23°C, ke konci měsíce opět
ochlazení. Deštivo, nadměrné srážky 25. -

27. 8. Tyto tři dny napršelo celkem 105 mm
vody, což způsobilo zvedání hladiny vody v
Ploučnici a byl vyhlášen 3. stupeň PA.
Měsíční úhrn srážek činil 126,2 mm, pršelo
13 x a 8x vysvitlo slunce.
Říjen - měsíc s častým výskytem mlh (13x),
objevily se první přízemní mrazíky (10. 10.).
Slunce se objevovalo poskrovnu, většinou v
odpoledních hodinách. Byl to nejsušší
měsíc, pršelo jen 7x a celkový úhrn srážek
činil 7,2 mm!
Listopad - deštivý měsíc- pršelo 13x,
sluníčka velmi málo - 5 slunečných dnů. Ve
druhé polovině měsíce pokles teploty na -2
až -8°C. 24. 11. padal první sníh neroztál,
naopak přibývalo ho každým dnem sněžilo
6x. Na konci měsíce bylo v našem regionu 6
cm sněhu, zatímco na ostatním území naší
republiky byly přívaly sněhu. Celkový úhrn
srážek byl 83,3 mm vody včetně sněhu.
Prosinec - již od počátku byl pravý zimní
měsíc. Od 1. 12. padal sníh 23x, celková
sněhová pokrývka dosáhla 38 cm! naměřeno 15. 12., nejvíce sněhu napadlo
14. 12., a to 25 cm najednou. Teploty klesaly
až k -20°C (16. 12.). Slunce svítilo 1x, 3x
pršelo a 31. 12. se dostavilo mrznoucí
mrholení a 9. a 10. 12. jsme si užili ledovky.
Měsíční úhrn srážek činil 103,6mm vody.
Na závěr určité porovnání: rok 2010 byl
méně deštivý než rok 2009, ale spadlo více
srážek - 1026,3 mm, nejdeštivějším měsícem byl srpen.
Meteorologicky příjemný a klidný rok 2011
přeje všem občanům našeho města
Jaroslava Hloušková
srážkoměrná stanice
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Koalice pro Benešov plní volební program
Rada města na svém 4. letošním
zasedání, které proběhlo 23. 2. 2011,
schválila s drobnými technickými změnami
takzvanou „semilskou“ směrnici týkající se
zadávání městských zakázek, ze které
vycházel náš předvolební „protikorupční“
program. I když jsme chtěli takto
významnou záležitost nechat projednat
zastupitelstvem města, tak podstatný je
výsledek a ten je na světě. Změna systému
zadávání zakázek zprůhlední a ve výsledku i
zlevní hospodaření našeho města. Semilský
starosta Jan Farský díky této směrnici
dokázal snížit cenu zakázek o 20% téměř jen
díky tomu, že zveřejnil prakticky úplně
všechno, co se obecních tendrů týká: od zadávací dokumentace až po případné
dodatečné smlouvy. „Lidé se rozhodují
nejlépe, když mají co nejvíc informací“, řekl
kdysi americký prezident Lyndon Johnson a
myslím si, že toto motto by nemělo platit
jen pro hospodaření měst, ale především
právě pro něj. Úspora veřejných peněz a
rozumné nakládání s nimi by mělo být
prioritou každého voleného zástupce

města. Ale vraťme zpět k Semilům. Starosta
Farský v rozhovoru pro Lidové noviny 17. 1.
2011 k principu fungování této směrnice
říká. „Základní potíže se zakázkami jsou
všude stejné. Úředníci obesílají tytéž firmy,
které už o sobě vědí, a o zakázky se mezi
sebou podělí. Podívají se do rozpočtu, kolik
je na zakázku vyčleněno, a do těchto částek
se trefují svou nabídkou.(…) Vzpomínám si,
že jeden úředník mě požádal o výjimku
z pravidel - s tím, že místo oslovení firem
zjistil na internetu cenovou hladinu. Byla to
lež. On si chtěl ulehčit práci, prostě zadal
zakázku a pak začal vyrábět zdůvodnění.
Odhalil to jeden občan. To je výhoda, když
veškerou dokumentaci dáváte na internet.
Hlídají to s vámi občané a taky konkurence.“
Jak se fungování směrnice promítne v samotném hospodaření, ukáže až čas a
skutečná vůle odpovědných se jí řídit.
Nicméně je však i na nás, jakožto na opozici,
abychom hospodaření města důsledně
kontrolovali.
Filip Ušák
zastupitel za Koalici pro Benešov

MC Medvídek: Spustili jsme 2 nové kroužky

MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum Medvídek o.s.
Cihelní 602, Benešov nad Ploučnicí
pořádá
v sobotu 26.března od 14h
KREATIVNÍ ODPOLEDNE

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
- MRAMOROVÁNÍ
Cena: 200.-Kč
(v ceně hedvábná šála, barvy, občerstvení)
Nutná rezervace míst
na tel. čísle : 777 753 333
v sobotu 16.dubna od 14h
KREATIVNÍ ODPOLEDNE

VELIKONOCE
Společně se naučíme různé
techniky zdobení vajec
Cena: 200.-Kč
(v ceně materiál a občerstvení)
Nutná rezervace místa
na tel. čísle: 777 753 333
*
Mateřské centrum Medvídek o.s.
Cihelní 602, Benešov nad Ploučnicí
otevírá

Únor je měsícem masopustního veselí
plného masek a ani naše mateřské centrum
v tomto ohledu nezůstalo pozadu a hned
na začátku měsíce přivítalo na Maškarním
bále v Městském kině na 100 rodičů s dětmi.
Nastávající maminky v uplynulém
měsíci absolvovaly přednášku, která je součástí předporodních kurzů, pod vedením
laktační poradkyně Evy Břečkové.
Naše centrum je nově otevřeno každý
všední den dopoledne a v nabídce přibyl
také nový kroužek Výtvarníček, který
mohou děti navštěvovat vždy ve středu
od 16 h. Na četné žádosti rodičů jsme
připravili ještě jeden nový kroužek. Jde se o
Cvičení rodičů s dětmi, které bude probíhat
každé pondělí od 16,30 - 17,30h v tělocvičně na Bílé škole a je vhodné pro děti od 2 - 5
let.
Připravujeme také 2 sobotní kreativní
odpoledne pro všechny, kteří se chtějí něco

nového naučit a potěšit sebe nebo své
blízké. Na prvním setkání se budeme učit
malovat na hedvábí a na druhém předvelikonočním se naučíme různé techniky zdobení vajec.
V březnu se zúčastníme semináře pořádaného Síti mateřských center, tentokrát
nahlédneme do mateřského centra v Litoměřicích a čeká nás setkání s ředitelkou Sítě
paní Rut Kolínskou, ženou, která u nás
mateřská centra založila, dovedla je do Evropy i do světa a v minulém roce byla v Kodani jmenována „Ženou Evropy“.
V dubnu se uskuteční další Bazárek
dětského oblečení a obuvi, který opět
proběhne v Městském kině.
Pomalu, ale jistě přichází jaro. Těšíme
se, že si společně s dětmi vyrobíme jarní
dekorace a centrum rozveselíme barvami.
Přejeme vám všem hodně sluníčka a dobré
nálady.
MC Medvídek

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

- nutná aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyka (AJ, NJ)
- příjemné vystupování, komunikativnost,
spolehlivost

Písemné nabídky a stručný životopis
zasílejte do 10. dubna 2011 na níže
uvedenou adresu:

Nabízíme:
- práci v atraktivním prostředí Národní kulturní památky
- příspěvek na stravování
- platové zařazení dle praxe a jazykových
znalostí podle platných zákonných ustanovení
Předpokládaný nástup květen 2011.

PhDr. Zdeněk Henig - kastelán
Státní zámek Benešov nad Ploučnicí
Zámecká 51
407 22 Benešov nad Ploučnicí

Státní zámek Benešov nad Ploučnicí
(Národní kulturní památka)
přijme pracovníka na pozicI
průvodce/průvodkyně
Požadujeme:
- ukončené SŠ vzdělání s maturitou
- samostatnost a organizační schopnosti
- časová flexibilita
- administrativní práce, uživatelská znalost na PC

Cvičení rodičů s dětmi
KDY: vždy v pondělí od 16,30h - 17,30h
v tělocvičně na Bílé škole
vhodné pro děti 2 - 5 let
Cena: 30,- Kč
*
Mateřské centrum Medvídek o.s.
Cihelní 602, Benešov nad Ploučnicí
ve spolupráci s Krajskou zdravotní a.s.
nemocnice Děčín
nabízí

Předporodní kurzy
Kurz je rozdělen na 2 části - předporodní
příprava a laktační poradenství
Cena: 500,- Kč
(cena je stejná jako v nemocnici v Děčíně)
Rezervace a bližší informace
na tel. č.: 724 542 704

Tel. 602 136 213, 412 586 795
e-mail: henig@usti.npu.cz
www.zamek-benesov.cz
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Městský ples s Brouci Band přinesl kladné i záporné ohlasy

V sobotu 11. února se v městském kině
konala akce s názvem The Beatles
performed by Brouci Band. Jak se účastníkům líbila, si můžete přečíst v následujících komentářích.
Rádi bychom poděkovali organizátorům
akce The Beatles performed by Brouci
Band, konané 11. 2. 2011 v Měst-ském kině
v Benešově nad Ploučnicí. I když jsme si
zamluvili lístky dopředu, v den akce se nám
nikam nechtělo chodit. Naštěstí jsme se
přemluvili a do kina se vypravili.
V první chvíli nám bylo chladněji, oblékli
jsme si svetry a mikiny a nedočkavě jsme
čekali na nějaké ty zážitky. Během velmi
krátké chvíle jsme svetry a mikiny svlékali a
nakonec jsme se všichni shodli, že tak dobře
jsme se již velmi dlouho nebavili. Většina
přítomných byla skvěle vyladěna svými
kostýmy ze šedesátých let a moc jim to
slušelo. A hudba ta byla fantastická.
Myslím, že všichni přítomní si tak trošku
zkusili tu správnou náladu, jaká musela
panovat při koncertech těch pravých
Beatles. Tancovali jsme všichni a Brouci
z Prahy hráli tak, že bychom tancovali do
rána. Naši kamarádi z Děčína, Nového Boru,
České Lípy a z Prahy byli nadšení stejně jako
my. Takže ještě jednou díky a moc se těšíme
na další takto skvěle podařené akce.
Michaela Raková
P.S. Slyšela jsem, že v květnu Benešov nad
Ploučnicí navštíví ABBA, tak nashledanou
v kině.

Benešovský městský úřad pořádal dne
11. 2. 2011 společenský maškarní ples
ve stylu „oldies“ s hudbou kapely Brouci
Band. Takto zněla pozvánka na plakátu.
Těšili jsme se na vystoupení uvedené kapely

a jaké bylo naše překvapení, když na plese
hrála hudba pana Bříška, která nebyla
na plakátu uvedena a zmínění Brouci hráli
k našemu zklamání pouze hodinu a půl.
Skutečně máme krásný kulturní stánek,
o tom není pochyb a toto pěkné prostředí
dokáže mnohdy zakrýt i organizační
nedostatky, což se při tomto plesu nepodařilo. Je s podivem, že pořadatel Město
Benešov n. Pl. Nedokázalo zvládnout
základní podmínku pořádání takovéto akce
a to je zajištění tepla. V sále bylo chladno a
to je slabé hodnocení. V sále byla zima,
tělesa topení byla studená, zkrátka se
netopilo. Pořádat ples v měsíci únoru, kdy
venku mrzne a nepustit topení, to nelze
omluvit a vlastně se hostům za tuto
skutečnost ani nikdo neomluvil. Mezi dobré
mravy pořádání plesu patří jeho zahájení a
přivítání hostů, což nebylo. Podle pozvánky
mělo být zahájení ve 20 hodin. A věřte,
nevěřte, byli jsme na pochybách, kdy

vlastně ples začíná, zahájení žádné,
vstupenky nikdo nechtěl. Hrála reprodukovaná hudba a atmosféra připomínající
taneční zábavu započala přibližně ve 20.45
hodin. Díky výbornému vystoupení
beatlesové kapely byli hosté spokojeni a
ples se vydařil. Ovšem organizačně ne.
Vzpomínám na plesy minulé v tanečním
sále Benaru či Mikova, kdy jsme brali za samozřejmost plesová pravidla a atmosféru.
Tady ani na požádání nebyl zahrán ani
jediný valčík či polka, což k plesu náleží. Je
škoda, že ples měl tyto nedostatky a byli
jsme ošizeni o to, co k jeho lesku patří.
Zřejmě pořadatel nezvládl, nebo neví, jak
má zábava pod názvem ples vypadat a že je
nutno zatopit. Ale ples pořádalo Město,
jehož čelní představitelé se nezúčastnili a je
zde otázka, kdo nese odpovědnost za tyto
následky.
Jitka Vyhnálková

Velice se omlouváme za chladno na sále
při akci "Maškarní ples ve stylu oldies", v
den konání akce došlo k závadě na topném
systému.
Pavla Klomfarová
kulturní referentka

Foto: Dominika Macharová
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Krátce z fotbalového dění
Protože toto je první článek z fotbalového
dění v letošním roce, chtěl bych všem benešovákům, nejenom fotbalovým příznivcům, popřát hodně pracovních i životních úspěchů, ale
hlavně optimismus a pevné zdraví.
Ne všechna naše mužstva odehrála první
část sezóny tak jak si představovala, a proto
jsme všichni již v plné přípravě na druhou,
rozhodující část sezóny. Pro úspěch je potřeba
nyní nabrat hlavně kondici, na které pracují
mužstva jak venku, tak i v tělocvičně. Pro herní
přípravu slouží různé turnaje nebo přátelská
utkání. Áčko se účastní kvalitně obsazeného
turnaje v Děčíně, dorostenci budou hrát turnaj
v Neštěmicích a mladší žáci halový turnaj
v Markvarticích. Pro starší žáky se budeme
snažit zajistit přátelská utkání, protože pro tuto
věkovou kategorii není v okolí žádná možnost
zimního turnaje. Začátkem února se uskutečnilo
soustředění ve Sloupu pro dorostence a chlapi.
Doufáme, že snaha všech trenérů a hráčů v tomto období bude odměněna kvalitním fotbalem a
tím pádem také bodovým ziskem v mistrovských zápasech.
V tomto čísle Benešovských novin vás také
chceme pozvat na náš ples, který pořádáme
v březnu a budeme potěšeni opět vyprodaným
sálem.
Miloslav Kougl
Pozn. redakce: Tento text byl určen pro únorové
vydání BN, omylem však nedošlo k jeho
zařazení. Ještě jednou se autorovi omlouváme.

POZVÁNKA NA PLES
SPORTOVNÍ PLES
Fotbalový oddíl srdečně zve občany
našeho města na Sportovní ples.
Koná se v sobotu 19.3.2011
od 20:00 hodin v městském kině
Benešov nad Ploučnicí.
Hraje kapela: BLACK HORSE z Ústí n. L.
Předtančení: TK Respect Benešov n. Pl.
Vstupné: 100,-Kč
Prodej lístků v klubovně na fotbalovém
hřišti od 1.3.2011
Tel: 602 831 801 nebo 602 493 676

SOUTĚŽ

Výsledky stolních tenistů
16. zápas Slovan Varnsdorf B - MSKST
AMBIT Benešov n. Pl. 6:12 / body Štípek - M.3 , Nebohý F.-3,5 , Babička M.4,5 , Babička L.-1
17. zápas MSKST AMBIT Benešov n. Pl.SKST Č. Kamenice A 12:6 / body - Štípek
M.-4,5, Nebohý F.-2, Babička M.-4,
Myslivec M.-1
18. zápas SKST Děčín C - MSKST AMBIT
Benešov n. Pl. 4:14 / body - Štípek M.4,5, Nebohý F.-2,5, Babička M.-3,
Myslivec M.-4
V minulém vydání BN byla ve výsledcích
15. zápasu chyba, správně mělo být:
MSKST AMBIT Benešov n. Pl. - Sokol
Filipov C 9:9 (místo SKST Děčín E). (mš)

„Přejmenujte naše kino...”
Kulturní komise vyhlašuje soutěž:
O nejlepší název kulturního
zařízení v Benešově nad Ploučnicí
Vítěz obdrží permanentku do kina
na filmy do konce roku.
Své nápady posílejte na e-mail:
kultura@benesovnpl.cz
nebo je vhoťe do schránky vedle
kanceláře kina.
Uzávěrka je 31. března 2011.

Hokejisté Malé Veleně povinně
vyhráli nad Stružnicí
V posledním odehraném utkání soutěže
nastoupily oba týmy pouze s osmi hráči.
Utkání bylo rozhodnuté již po první
třetině. Děčínský Biolit nestačil na vedoucí Katusice. V přímém souboji o účast
ve finálové čtyřce vyhrála rezerva České
Lípy nad HC Barakudy.
HC Malá Veleň - HC Stružnice 21:0
/8:0,7:0,6:0/. Branky: Drnec 6, Lacina J. 4,
Bulín 3, Pokorný 2, Pova M. 2, Louna 2,
Špírek 1, Zeman 1.
(rš)
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Nové knihy v městské knihovně
Pro ženy
Wallaceová, Carey - Komtesa - neobvyklý příběh italské komtesy Caroliny Fantoniové se
zakládá na osudech skutečných osob z počátku 19. století, lyrické líčení krajiny a barvitých
snů mladé šlechtičny jej však posouvá do světa fantazie.
Vanak, Bonnie - Návrat královny - archeoložka Elizabeth doufá, že se jí v Egyptě podaří
najít štít královny pouště. Narazí na tajemné bojovníky v čele s šejkem Jabarim, kteří
památku střeží a každého, kdo se přiblíží, popravují. Jenže Elizabeth Jabarimu učaruje,
takže jí nedokáže ublížit. Odveze si ji do svého harému, aby si rozmyslel, co s ní bude dál.
Whitton, Hana - Levandulová princezna - Blanka z Valois o lásce jen sní. Její sňatek je
obvyklou diplomatickou dohodou. Když však pozná svého nastávajícího, na první pohled
se zamiluje. Kralevic se však na francouzském dvoře nezdrží dlouho a spěchá bojovat za
práva koruny české. Po letech se pro nevěstu vrátí už jako mocný král. Co se změnilo
během odloučení?
Napětí
Patterson, James - Černý tygr - brutální vražda bývalé lásky Ellie přivede Alexe na stopu
vůdce gangu nezletilých zabijáků, jemuž se přezdívá Tygr. Tygr je lidská zrůda s vazbami
na nigerijské podsvětí. Masakr Ellie a jeji rodiny je jen první v řadě...
Robb, J. D. - To se ti jen zdá Eva vyšetřuje smrt šestnáctileté Deeny, dcery policejního
kolegy. Mimořádně brutální vražda má podle všeho kořeny v minulosti.
Dobrodružství
Watt, Peter - Dotknout se oblaků - v předvečer války se Patrick dozví o plánech Němců,
jak využít Austrálii a Nový Zéland a oslabit anglické jednotky v Atlantiku. Společně s
Matthewem se zapojí do špionážní mise na Nové Guineji. Netuší, že někdo blízký vyzradil
plán celé operace a že Němci jsou na ně připraveni.
Hledáme spolupracovníky do našeho wellness týmu. Jsme obchodně poradenská
firma rozšiřující aktivity nejen na internetu práce z domu.
Informace ohledně pohovoru na tel. 721354436

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
trasa č. 61 Verneřice
13h Velké Březno /na náměstíčku/
14h Těchlovice /před OÚ/
15h Benešov nad Ploučnicí /na náměstí/
15,30 Žandov /na náměstí - před Samoobsluhou/
16,30 Verneřice /na náměstí/
17h Lovečkovice /před hospodou/
Prodej 19.4.2011
Kuřice černé, červené
Bílé /nesou bílá vejce/,kropenaté

stáří: 14-18týd.
stáří: 14-18týd.

stáří: 14-18týd.

CIZINEC
Angelina Jolie a Johnny Depp v hlavních
rolích amerického dramatu. Frank se v
průběhu spontánního výletu po Evropě
zcela náhodou seznámí a začne flirtovat s
Elise, pozoruhodnou ženou, která mu
zkřížila cestu zcela plánovitě. Oba zjišťují, že
se nevědomky zapletli do smrtící hry intrik,
romantiky a nebezpečí.
vstupné 70,12. 4. od 18.00 h
NEVINNOST
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být
velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a
všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí
jako domeček z karet. Uznávaný lékař,
milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi
těžkého zločinu. Hrají: O. Vetchý, A.
Geislerová, L. Munzar a další
vstupné : Kč 70,19. 4. od 17.00 h
LETOPISY NARNIE
Plavba Jitřního poutníka
Kouzelný svět Narnie se vrací!
vstupné: děti Kč 35,dospělí Kč 70,28. 4. od 17.00 h
FIMFÁRUM
do třetice všeho dobrého
vstupné: děti Kč 35,dospělí Kč 70,-

cena: 130-150,-Kč
cena: 130-150,-Kč

Prodej 9.6.2011 - při objednání 10 ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!
/vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd.
cena: 130-150,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
stáří: 1-3týd.
cena: 60-80,-Kč
Moularden /kříž. pižm.+peking.kach./ stáří: 1-3týd.
cena: 60-80,-Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/
stáří: 1-3týd.
cena: 90-110,-Kč
Husy /bílé/
stáří: 1-3týd.
cena: 130-150,-Kč
Krůty /kanad. širokoprsé brojlerové/ stáří: 6-8týd.
cena: 250-290,-Kč
Prodej 4.10.2011
Kuřice černé, červené

15. 3. 2011 od 18.00 h

cena: 130-150,-Kč

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:

Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15h!
gallusextra@centrum.cz

Travesti show
Městské kino Benešov nad Ploučnicí

8. 4. 2011 od 20.00 h
Vstupné 200,Předprodej v kině nebo na tel. č.: 734 553 864

Hledám paní na hraní pohádek pro MŠ
na dlouhodobou brigádu, nejlépe
z Benešova, do 40 let max., nutné mít
rád děti a slušné vystupování. Bližší
informace ve všední den po 12. hodině,
jinak kdykoliv na tel. 731 77 88 60.
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Kolem tenisového stolu pobíhá už od pěti let - Tomáš Polanský
Je mu dvanáct let, a kdyby před sebe dostal
na výběr tři různé stoly počítačový, jídelní
a tenisový, je více než jasné, který si
vybere… Řeč je o Tomáši Polanském, který
je republikovou jedničkou v kategorii
mladšího žactva ve stolním tenise. Účast
v jedné soutěži je mu ale málo a tak se
může pochlubit ještě dobrými výsledky
v kategorii staršího žactva, dorostu a
dokonce ligy mužů. Je to rodák z našeho
města a my bychom vám ho dnes rádi
představili blíže.
Ahoj Tomáši, od kolika let se věnuješ
stolnímu tenisu a jak ses k němu vlastně
dostal?
Stolní tenis hraji od 5 let a přivedla mě k tomu mamka, která hrála za SKST Děčín. A dá
se říct, že krom stolního tenisu a školy
nestíhám už vůbec nic. Raketu beru do ruky
raketu každý den, o můj tréninkový plán se
starají dva trenéři - Josef Braun a Jindřich
Panský. Oba to jsou bývalí reprezentanti.
Kromě tréninků na Střekově v Ústí nad
Labem trávím také jeden týden v měsíci
v Havířově, kde stážuji v tréninkovém
středisku. Tam trénuji 3x denně. O víkendech mám většinou turnaje. Po čtvrté
třídě základní školy jsem kvůli stolnímu
tenisu přešel na sportovní školu do Ústí nad
Labem, která mi umožnila individuální plán.
Jaký je tvůj největší dosavadní úspěch a
kterých dalších úspěchů si vážíš?
Největší úspěch je 1. místo z Chorvatska
(memoriál Matija Gregič) a potom z Rakouska 1. místo (Austria open minicadet).
Se stolním tenisem jsem stihl navštívit
mnoho zemí. Nejdále jsem byl na na Maltě.
Ale zápasil jsem třeba také v Itálii,
Chorvatsku, Rumunsku, Francii, Slovensku… V červnu se chystám do Číny.
Nejbližší velký turnaj?
Čeká mě bodovací turnaj ČR v Neratovicích

(2 - 3. 4. 2011) a během dubna také
mistrovství ČR družstev staršího žactva a
dorostu v Ostravě. Můj nejbližší velký cíl je
červencové pak mistrovství Evropy v Rusku,
kde chci dosáhnout nejlepšího výsledku.
Můj daleký cíl je dostat se na Olympijské
hry.
V jednom rozhovoru s tebou jsem se dočetla, že za rok spotřebuješ 30 speciálních
potahů na rakety. Dokážeš spočítat, jakou
máš spotřebu míčků?
Ke svému tréninku potřebuji hodně míčků,
kdybych ale měl spočítat, kolik jich
spotřebuji za rok, to bych se asi nedopočítal.
Výhodou je, že mám od letošního roku
na potahy a veškeré sportovní oblečení
sponzora, kterým je německá firma TIBHAR.

Představ si, že bys dostal za úkol vymyslet
reklamu, která by měla nalákat více dětí
k tomuto sportu, na co bys je nalákal?
Určitě na to že se mohou podívat do jiných
zemí a že se tím dají vydělat i slušné peníze.
A v neposlední řadě samozřejmě sportem
najdou spoustu kamarádů.
Děkuji za rozhovor!
Alena Houšková
Máte i VY tip na někoho zajímavého,
koho bychom mohli prostřednictvím
Benešovských novin představit?
Vaše náměty rádi uvítáme na
e-mailové adrese: 1ajka@centrum.cz
nebo tel. č.: 731 101 814

! AKCE ! AKCE ! AKCE !
Satelitní komplet Amiko SSD 550
KOMPLET
s roční kartou CS Link, 1TV, 1družice 1699,- Kč
Doprava a instalace za 299,- Kč

SATELITY
PRODEJ - SERVIS MONTÁŽE
Prodejna Česká Kamenice nám. 28 října 136
Tel. 605207682, e-mail: petrzencuch@seznam.cz
www.petrzencuch.webnode.cz
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