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Úvodník: Březen - schválený rozpočet i odhalená varna pervitinu
V měsíci březnu zasedalo zastupitelstvo
města, které schválilo rozpočet města na
rok 2013 a výsledek hospodaření za rok
2012. Hospodaření města bylo bez závad,
rozpočet je postaven jako schodkový jsou
do něj zapojeny finanční prostředky převedené z loňského roku. Zatím není jasné, jak
budou vypadat příjmy podle nového rozpočtového určení daní. Původní propočet,
že by město mohlo získat až 10 mil. navíc, je
zřejmě jen v oblasti snů. V tuto chvíli
počítáme s navýšením o cca 4 mil., které
jsou v rozpočtu určeny na investiční akce,
jako je například výstražný a protipovodňový systém, na který bychom měli čerpat
90% dotaci, klubovna hasičů, most na Sokolský vrch, územní plán, opravy komunikací a podobně. Stejně jako rozpočet města, i
rozpočty příspěvkových organizací byly v roce 2012 zakončeny kladným hospodářským
výsledkem. V letošním roce bude doplacen
úvěr za odkoupení 37% podílu v BTS.
V pátek 29. 3. byla slavnostní vernisáží
nově instalované obrazové galerie Thunů,
zahájena sezóna na benešovském zámku.
Vernisáže se zúčastnila celá řada osobností,
benešovský kastelán PhDr. Zdeněk Henig
hostům představil jednotlivá výtvarná díla,
poté se hosté odebrali do slavnostních
prostor hospodářské části zámku k malému
pohoštění.
Výstavbu nového obchodního domu,
potažmo záměr prodeje pozemku, na kterém by měl „obchoďáček“ stát, zastupitelstvo města neschválilo. O záležitosti se
poměrně dlouze diskutovalo, probírala se
pro a proti záměru. V konečném důsledku
převládl názor, že výstavba by Benešovu
přinesla menší pozitiva než negativa. Jedná
se hlavně o skutečnost, že obchodní řetězce
patří nadnárodním společnostem a veškeré
zisky jdou mimo naši republiku, dalším
problémem je, že zboží nepochází od nás,
nýbrž se dováží z té které země, pro niž se
stáváme odbytištěm a likvidujeme tak české
výrobce. (S přihlédnutím ke skandálům například s polskými potravinami, do kterých
byla přidávána posypová sůl, je tento názor
nasnadě.) Já osobně jsem se celkem těšila,
že budeme mít v Benešově něco nového, co
bude sloužit lidem, ovšem výše popsané
argumenty respektuji stejně jako konečné
rozhodnutí.
Záležitost skladu chemikálií a pravděpodobné varny pervitinu v ul. Krátké, kterou ve
své zprávě zmiňuje PČR, má své pokračová-

Výměna lamp na náměstí. Foto: Karel Šohaj

Ze zahájení sezóny na zámku.
ní v podání trestního oznámení na majitelku
domu pro obecné ohrožení. Výpary z chemikálií, jež byly ve značném množství v domě uskladněny, totiž zcela zamořily sousední dům. Jelikož majitelka domu, v němž
byl sklad objeven, nepovažovala za nutné
ani po několika výzvách prostory odvětrat a
také díky měření, které bylo v sousedním
domě provedeno a jež prokázalo 178 krát
zvýšenou koncentraci výparů nebezpečné
chemické látky, bylo na ni městem podáno
trestní oznámení pro obecné ohrožení obyvatel města nebezpečnými látkami.
Na zastupitelstvo města se obrátila firma, jež provozuje výherní hrací přístroje s
žádostí o přehodnocení vyhlášky 2/2012,
kterou města povolilo VHP pouze ve vymezených objektech a v omezeném počtu.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí. Pro
zajímavost jsem si nechala vypracovat přehled, kolik peněz se průměrně ročně nasype
do výherních hracích přístrojů v našem
městě, jedná se pouze o VHP, částka, kterou
spolknou videoloterijní terminály není
známa, k dispozici není loňský rok, protože
ministerstvo si již tyto přehledy nevyžaduje.
Ta částka je cca 13 milionů ročně. Při velmi
chabém počtu návštěvníků heren mi to hla-

va nebere.
Na základě podaných žádostí máme v
tuto chvíli schválené dotace z EU na spolupráci seniorů ve výši 6 976 eur, na spolupráci škol ve výši 16 120 eur, bližší informace
k oběma projektům přinášíme uvnitř čísla.
Ostatní dotace, o které jsme žádali Ústecký
kraj, jsou nyní ve fázi doporučení, musí je
schválit zastupitelstvo kraje.
Ve chvíli, kdy píši svůj úvodník, jsou za
dveřmi Velikonoce. Pro mě svátky velmi
smutné, neboť mi před sedmi lety odešel 6.
dubna na věčnost milovaný syn. Přestože se
stále potácíme mezi sněžením a mrazem,
snad budou tyto svátky jara pro vás časem
radosti a příjemných setkání. Přeji mnoho
zdraví a pohody.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

Senioři na webu!
Benešovští senioři se prezentují na
vlastních webových stránkách. O jejich
aktivitách se můžete víc dočíst na:
http://ks.benesovnpl.cz/

STRANA 2

Dokončení mostu oddálil mráz
Práce na opravách mostu nad železničním přejezdem pozastavily špatné klimatické podmínky. V posledních dnech
došlo na mostě pouze k přeložkám vodovodů SČVaK. Jakmile se oteplí, budou práce
opět pokračovat. Město v tomto mezidobí
požádalo Ústecký kraj o dotaci na dostavbu
mostu. Radnice žádá o příspěvek ve výši 1
milion korun. Důvodem žádosti je snaha
odlehčit napnutému městskému rozpočtu
2013 a také fakt, že dostavba mostu je
důležitá pro zabezpečení dopravní obslužnosti v kraji.
(ah)

Více než dvě stovky obyvatel
města neplatí za odpad
Exekuce! Tak právě ta hrozí všem, kdo
neplatí v Benešově nad Ploučnicí poplatek
za svoz komunálního odpadu. Za poslední
tři roky eviduje odbor životního prostředí
cca 210 takových neplatičů. Od roku 2010
do 2012 kvůli nim chybí v městské kase
zhruba tři čtvrtě milionu korun!
Jak postupuje úřad v případě, že někdo
přestane tuto povinnost plnit? Prvním krokem je upomínka, ve které dostane dlužník
lhůtu na zaplacení dluhu. Pokud se k pohledávce nepostaví tak, jak má, následuje
platební výměr. Když ani na ten dlužník nezareaguje, má město v rukách 1. podklad
pro vymáhání pohledávky exekucí a předává věc právnímu oddělení k vymáhání.
Svoz komunálního odpadu je záležitostí, kterou město každoročně dotuje. Poplatky vybrané od občanů na pokrytí služby
nestačí. Pokud by radnice chtěla tento stav
vyrovnat, musela by poplatek navýšit ze
současných 540,- korun na 720,-!
(ah)

Z bloku policie
Další varna pervitinu
V pondělí osmnáctého ledna 2013 přijala dispečerka tísňové linky 112 informaci,
že v Krátké ulici v Benešově nad Ploučnicí je
cítit neznámá chemikálie. Vzhledem k možnému nebezpečí ohrožení života a zdraví
osob téměř vzápětí do místa oznámení
vyrazili děčínští hasiči společně s benešovskými policisty. Zasahující záchranáři po
vstupu do vnitřních prostor domu nalezli
velké množství chemikálií a k případu byli
povoláni děčínští kriminalisté. Ti na druhý
den s oficiálním povolením, vydaným zástupcem Okresního soudu v Děčíně, provedli ve zmiňovaném objektu domovní
prohlídku, při které zajistili větší množství
věcí, jež poukazují na další možnou varnu
pervitinu. Nalezené uskladněné chemikálie
vypovídají o masivní výrobě psychotropních
látek v řádech desítek kilogramů.
...str.3

Zahájení zámecké návštěvnické sezóny nezkazilo ani počasí
Foto: Ota Dračka

Od soboty 30. března mohou návštěvníci zavítat na Státní zámek v Benešově
nad Ploučnicí, tato kulturní památka totiž
oficiálně v pátek 29. března zahájila
návštěvnickou sezónu 2013. A nic na tom
nezměnilo ni počasí, které v posledních
dnech vypadá spíše na zimní, než na
počátek jara. „Jsem na zámku pětadvacet
let a nepamatuji, že bychom sezónu zahajovali na sněhu,“ poznamenal hned v úvodu
kastelán Státního zámku Benešov nad
Ploučnicí Zdeněk Henig.
Slavnostní zahájení v podobě otevření
obrazové galerie klášterecké větve Thunů,
si nenechalo ujít několik významných hostů
v čele se starostkou města Dagmar Tesarčíkovou, ředitelem územní památkové správy
v Praze Dušanem Michelfeitem, poslancem
Jaroslavem Foldynou a radní pro kulturu a
památkovou péči Ústeckého kraje Jitkou Sachetovou. „Věřím, že nová expozice potěší
nejen nové návštěvníky zámku, ale i ty stá-

Foto: Ota Dračka

vající, je skutečně nač koukat. Přeji zámku v
Benešově nad Ploučnicí v nové sezoně jen
to nejlepší, mně osobně se zde velice líbí,“
řekl při zahájení ředitel Michelfeit. Nadšená
je i starostka města Benešov nad Ploučnicí
Dagmar Tesarčíková: „Zámku děkujeme,
pro město je to neskutečná reklama, doufám, že akce, které na letošní rok zámek
chystá přitáhnout do Benešova nad Ploučnicí lidi ze širokého okolí.“
Zámek se může pochlubit nejen novou
obrazovou galerií, ale první velkou novinku
chystá už na 5. května, a to Zámecké trhy
májové. Letos úplně poprvé obsadí nádvoří
zámku i přilehlé prostory trhovci, řemeslníci
a i drobní doboví prodejci. „Zámecké májové trhy jsou pro nás i pro návštěvníky úplnou novinkou, nikdy jsme žádnou podobnou akci na zámku nepořádali. Pevně doufám, že se stanou květnovou tradicí našeho
zámku,“ dodal kastelán Zdeněk Henig.
M. Hlinková

Na mezinárodní projekt Náš svět přispěla Evropská unie
Pro rok 2013 získala ZŠ a MŠ Benešov
nad Ploučnicí dotaci z Fondu malých projektů, Cíl 3, Euroregion Elbe - Labe na spolupráci Základní školy Benešov nad Ploučnicí a
Pestalozzi Gymnasia Heidenau. Projekt
nese název Náš svět a jeho náplní jsou výměnné pobyty žáků a studentů z obou stran
hranice, vzdělávací kurz pro dospělé a závěrečná výstava.
Tématem výměnných pobytů, které
jsou vždy čtyřdenní, je uspořádání Olym-

pijských her. Hlavním tématem je kromě
sportovního vyžití myšlenka internacionalismu a multikulturality.
Vzdělávací kurz pro dospělé bude mít za
cíl vytvoření vitrážových hodin, tématem je
orloj.
Závěrečná výstava je tradičním aktem
ukončení tvůrčího roku všech frekventantů
vzdělávacích kurzů, které se uskutečnily ve
výtvarných dílnách školy.

Evropské peníze půjdou i na projekt Spolupráce
Pro rok 2013 získalo město Benešov
nad Ploučnicí dotaci z Fondu malých projektů, Cíl 3, Euroregion Elbe - Labe na
spolupráci seniorů z Benešova nad Ploučnicí a Heidenau. Projekt nese název Spolupráce a čítá celkem 9 společných akcí.
Stadtfest Heidenau - městské slavnosti
v Heidenau / Výlet po okolí Heidenau / Bow-

ling v Heidenau / Společné Vánoce v
Heidenau / Benešovská kraslice v Benešově
nad Ploučnicí / Benešovský slunovrat městské slavnosti v Benešově nad Ploučnicí /
Vzdělávací kurz výtvarného tvoření v Benešově nad Ploučnicí / Závody v plavání na
benešovském termálním koupališti / Společné Vánoce v Benešově nad Ploučnicí.

STRANA 3
Výbor pro rozvojové a investiční priority: Do terénu nejen na výlet
Na základě rozhodnutí zastupitelstva
vznikl nový výbor pro rozvojové a investiční
priority města. Součástí jeho činnosti je i
projednání návrhů změn v územním plánu.
Pro naplnění tohoto úkolu se rozhodli
členové komise, že si prohlédnou možné
plochy pro výstavbu, tedy pro rozvoj města
nejen na papíře, ale přímo v terénu. Byl
dohodnut termín na 14. března 2013 a tak
nakonec z devítičlenného výboru vyrazili
"tři mušketýři" s tajemníkem výboru, takže
to bylo jako v románu Alexandra Dumase,
byli čtyři. Na fotografii zleva Filip Ušák, Karel
Šohaj, Ota Dračka a Radek Prášek se podívali za krásného počasí na město Bene-

šov nad Ploučnicí a Ovesnou i ze zasněženého svahu kopce Hlídka. Bylo se na co dívat.
Také se ukázalo, že je velmi k užitku si v terénu prohlédnout vše, o čem se má v zastupitelstvu jednat.
Ota Dračka

Zastupitel Ušák: Kamiony, jak dál a co s nimi?
Snaha o vytěsnění kamionů překonala fázi pojmenování problému a nalezení řešení. V
cestě však stojí, jak je to v politice obvyklé, nepochopení, či parciální zájmy jednotlivců v
součtu s hysterií některých. To mnohdy některé jasné věci komplikuje, ale jsem optimistou.
V první řadě je třeba zdůraznit, že se o nás ví, a to je úspěch. Ústecký kraj, krajský úřad - tedy
politici i úředníci- preferují navrhovaný způsob regulace transitu, dopravní policie Ústeckého kraje rovněž, v kladném slova smyslu se vyjádřilo např. i sdružení autodopravců ČESMAD,
Hospodářská rada okresu. Policie obou krajů sjednotila své stanovisko, všechny „dotčené
orgány“ vnímají obtížnou situaci na naší silnici. V dubnu naší peticí projedná Rada Libereckého kraje. Podnikám řadu neformálních schůzek se zastupiteli Liberecka, hovořil jsem s
generálním ředitelem SVS o záležitosti týkající se kanalizace na Kamenické ulici v Děčíně a
jsme v součinnosti, čeká nás ještě přesvědčování starostů podél silnice 1/13 o tom, že skutečně tato aktivita NENÍ NAMÍŘENA PROTI NIM a že nejsme ve věcném rozporu. Začátkem
dubna by měl být ve věci jasný posun. Má zkušenost je, že až v momentě, kdy se všichni ztotožní s daným řešením, tak si celá záležitost hladce sedne jak jistá část těla na hrnec.
Nespíme, jedeme dál…
Filip Ušák, zastupitel

Nejkrásnější Benešovská kraslice se hledala již po třinácté
Ve spolupráci s partnerským městem
Heidenau se ve čtvrtek 21. března 2013
konal v Městském kině Benešov n. Pl. již 13.
ročník soutěže a výstavy Benešovská kraslice. Tato soutěž se již stala tradicí a každoročně se v pořádání střídají obě města.
Letošní akce je financována z projektu SPOLUPRÁCE 2013 v rámci setkávání seniorů
Benešova nad Ploučnicí a Heidenau.
Také letos se senioři Benešova sešli v
novém klubu již o týden dříve a se zápalem
tvořili kraslice a to různými metodami. Tyto
kraslice pak ve čtvrtek 21. 3. vystavovali
společně s kraslicemi zhotovenými občany
Benešova n. Pl., dětmi z RC Medvídek, žáky
Základní školy a kraslicemi seniorů z Heide-

Z bloku policie
Především pak pervitinu, jenž byl v
prvopočátcích pro svůj potenciál využíván
především při léčbě chorobné nespavosti a
astmatu. V souvislosti s provedenou domovní prohlídkou nebyl do této chvíle nikdo
zadržen, ani zajištěn. Děčínští kriminalisté
budou v nadcházejících týdnech pracovat
na dalších okolnostech, jež by mohly odhalenou událost směřovat k přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a konkrétním
osobám.
Vloupání do trafiky
Neznámý pachatel na ul. Českolipské
Benešov nad Ploučnicí v době 2. do 3. 3.
2013 provedl vloupání do stánku trafiky, kdy
do těla dveří blíže nezjištěným způsobem
prorazil otvor, přes který vnikl do vnitřního
prostoru a následně po stejné trase místo
opustil. Pachatel se přes proražený otvor
nejprve pokusil neúspěšně odtržením drátu
eliminovat jednoduchý zvukový alarm.
Pachatel ze stánku odcizil cigarety a tabák v
celkové hodnotě 4.412,- Kč. Poškozením
dveří vznikla škoda ve výši 1.000,- Kč.

Svozový kalendář
pro tříděné odpady
- tříděné odpady v zelených pytlích
se sváží každé sudé úterý v měsíci:

16. a 30. dubna
14. a 28. května
11. a 25. června
- 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

BENEŠOVSKÁ KRASLICE

nau.
Mezinárodní komise a také návštěvníci
vybrali ty nejlepší výtvory a to jak v kategorii
dětské, tak i v kategorii dříve narozených,
ale stále činných. Starostka Benešova n. Pl.
Tesarčíková Dagmar provedla na závěr vyhodnocení nejlepších v jednotlivých kategoriích. Jak se ale většina nakonec shodla,
vyhráli všichni, kdo se aktivně zúčastnili.
Poděkování za hezké odpoledne a příjemné zážitky patří jak zástupcům města
Benešova nad Ploučnicí, tak i organizátorům z Klubu seniorů Benešov nad Ploučnicí.
Čech Ruda

Vystavovatelé:
Klub seniorů Benešov n. Pl.
Klub seniorů Heidenau
Factotum - dům mládeže Heidenau
RC Medvídek Benešov n. Pl.
dospěláci a děti z Benešova n. Pl.
Výsledky:
Dospělá kategorie:
1. Brigitte Sauer
2. Blanka Šturmová
3. Klub seniorů, Benešov n.Pl.
Cena návštěvníků: paní Jeřábková
Dětská kategorie:
1. Zuzana Lukešová
2. Rodinné centrum Medvídek
3. Faktotum-dům mládeže, Heidenau
Cena návštěvníků: děti Misíkovy

STRANA 4
Virtuální Univerzita třetího věku
www.e-senior.cz

Dne 18. 3. 2013 převzali studenti benešovské Virtuální univerzity třetího věku ocenění za absolvovaný vzdělávací blok Astronomie. Současně obdrželi všichni indexy, do
kterých budou zapisovány studijní výsledky.
Vzdělávání pokračuje semestrem, čítajícím
6 přednášek na téma „Čínská medicína v naší zahrádce“.

Z činnosti SDH
Dne 5. 3. 2013 v 10:47 vyjela jednotka s
technikou CAS 25 v počtu 1+4 k nahlášené
překážce na pozemní komunikaci mezi obcí
Františkov nad Ploučnicí a Starým Šachovem. Jednotka po příjezdu na místo události
zjistila zřícený strom ležící na vozovce, který
následně za použití motorových pil rozřezala a odklidila. Dále bylo provedeno pokácení dalšího stromu, který bezprostředně
ohrožoval bezpečnost silničního provozu.

Dne 7. 3. 2013 vyjela jednotka s technikou Cas 25 1+4 do ulice Sokolovská č.p.103 v
Benešově nad Ploučnicí. Po příjezdu na
místo události bylo zjištěno, že zde vlivem
mrazu došlo k roztržení vod. hodin. Jednotka uzavřela hlavní uzávěr ve vozovce
před domem a vrátila se zpět na základnu.
Dne 24. 3. 2012 v 18:30 vyjela jednotka
k nahlášenému požáru nízké budovy do
ulice Dvořákova v Benešově nad Ploučnicí.
Jednotka vyjela s technikou CAS 25 v počtu
1+7. Po příjezdu na místo události bylo
zjištěno několik závažných nedostatků na
místě uložení samotného kotle a značné
zanesení komínové šachy, které způsobilo
požár a vznícení mouru. Jednotka provedla
zajištění místa do příjezdu vyšetřovatele
HZS. Po prošetření se jednotka vrátila zpět
na základnu.

Hasiči roztančili městské kino na svém plese

Dne 16. března 2013 se v Městském kině v Benešově nad Ploučnicí konal tradiční
hasičský ples. Po týdnech plných příprav
přerušovaných povinnostmi našich členů,
ať už v podobě zásahů nebo zdravotních
problémů způsobených sychravým počasím
se celá příprava zdárně odebrala do svého
závěru. V podvečer samotného plesu proběhly poslední úpravy a začalo se s vítáním
prvních hostů. Letos mezi našimi hosty byli i
naši přátelé hasiči z Heidenau. Nadešla
hodina “H” a zahájení plesu se zhostil pan
Pavel Pilecký. Hosté střídali taneční styly na
taneční ploše za doprovodu hudební skupiny Modrý škatule v podání Radomila Mu-

sila a pana Měkuty, kteří dokonalým doprovodem a skladbou písní doladili perfektní
atmosféru tohoto večera. Hosté tančili,
bavili se, obsluha plnila svou úlohu s vervou
pravých profesionálů, a aby si hosté neodnesli z této akce jen hezké vzpomínky, ale i
nějakou malou pozornost, byla našimi členy
připravena soutěž o zajímavé ceny. Večer
ubíhal ku spokojenosti hostí i pořádajících v
přátelském rozpoložení do ranních hodin a i
když jako tradičně nás neopustil náš věrný
druh mráz, tak nedokázal ochladit nadšení a
spokojenost z tohoto večera. V příštím roce
na brzkou shledanou .
SDH Benešov nad Ploučnicí

PODĚKOVÁNÍ: Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomohli s realizací našeho
hasičského plesu konaného dne 16. 3. 2013 v městském kině. Patří jim náš velký dík a úcta. Bez jejich
pomoci by příprava byla velmi obtížná. Benešovští hasiči děkují:
Zemní práce Antonišin, Kovo Savčuk, Stavební firma Bardzák, Sklárny Nový Bor a okolí, Autoservis
Václav Petr, Botarri Benešov nad Ploučnicí, Město Benešov nad Ploučnicí, Uhelné sklady Soukal, Uhelné
sklady Salač, Ovocnářství Kruml, Květinka Štěpánková, Květinka Lupačová, Kartáčovny Verneřice, Rock
Empire p. Švihnos, Bazar u Simči, Lékárna Ferech, Top Stavebniny Pokorný, Hospodářské potřeby
Petrovská, Cukrárna Pusinka, Trafika Náměstí, Trafika Zdeňka, Zlatnictví Špičkovi, Nápojka Janko, Pražák
Oksana, Hračky Brůča, Gofi Keramika Vrátný, Domácí potřeby Vyhnálková, Autodíly Chovancová, Kur
Sport Myšík, Kovářství Pitterling, Pasířství Fidler, Narva Benešov na Ploučnicí, Restaurace Blaník p.
Zelený, Rodina Blatova - P. J. M. P., Jan Malinkovič + Hana Beznosková, Hana Rabová výhra, Michal Gaži
Praha, Broňa Šlechtová, Pekařství Delingerová, Lustry Vogel, Kosmetický Salon Šarm - Děčín, Kosmetika
Hanka, Členové JSDH Benešov nad Ploučnicí .

Pravidelné očkování psů a koček 2013
Podle § 4 zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči v platném znění, je každý
chovatel psa (a některých dalších zvířat držených v zajetí) povinen jej předvést
během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky k přeočkování proti
vzteklině jako preventivnímu opatření proti šíření nákaz zvířat.
Očkování psů a koček 2013 proběhne v areálu sběrného dvora
/bývalá kotelna za čerpací stanicí, Děčínská ulice, Benešov n.Pl./

dne 20.04.2013 od 09.00 do 11.00 hodin.
Ceny očkování:
- vzteklina (povinné očkování!):
90,- Kč
- vzteklina + DHPPiL /psinka,parvovirosa,inf.hepatitida/
230,- Kč
- pouze DHPPiL:
170,- Kč
Dále budou k dispozici přípravky na odčervení a odblešení.
Očkují se pouze zdravá zvířata. Pes musí být opatřen
náhubkem, vodící šňůrou a doprovázen dospělou osobou!
Očkovací průkazy s sebou.
Očkování bude již tradičně provádět MVDr. Karel Linzmayer - t. č. 412 586 659.

STRANA 5
VAŠE NÁZORY
Po nějaké době jsem si opět pořídil výtisk Benešovských novin a při pročítání jsem
měl dojem, že jsem si zakoupil v předstihu
aprílové číslo. Nejprve jsem měl z tohoto
radost, ale ta skončila v okamžiku, kdy jsem
zjistil, že obsah je pravděpodobně myšlen
vážně. Pokusím-li se obsah shrnout do několika málo vět, znělo by to asi takto: My, z
boží vůle Benešováci, nechceme, aby nám
tu někdo po městě jezdil, aby tu kdokoliv
cokoliv stavěl a nedej bože vytvářel pracovní místa. K našemu uspokojení nám je třeba
vytvořit z našeho města rezervaci nikoli
nepodobnou svou přístupností Verneřicím
či Oblasti 51. Nebojte se však, lide prostý,
stejně tu není kde pracovat, bydlet a vymíráme. Navíc tím podpoříme kulturu, neboť se zde jednou budou moci natáčet horory (viz. Hory mají oči). Rád bych k tomuto
napsal svůj skromný názor a v několika málo
větách nabídl možnost jiného pohledu, na
některé okolnosti:
1. - Obchodní dům u nádraží prostor u
hlavní silnice, kde se mimo občasných návštěv pouťových atrakcí nachází pouze psí hovínka je pravděpodobně nejzamilovanějším
prostranstvím ve městě, neboť si obyvatelstvo neumí představit, že by zde byla samoobsluha. Je prostě úžasné - nesrovnaný povrch, rozbitá lavička, ze všech stran silnice,
rozbořený Benar... Krom možnosti nechání
ladem (pravděpodobně na oslavu oněch
hovínek) byla nadhozena ještě možnost autobusového nádraží. Má snad Benešov tak
hrozně vytíženu veřejnou dopravu, že potřebujeme nádraží? - kolik autobusů s jejich
vnějším poloměrem zatáčení se tam asi
vejde? - pochybuji, že se tímto někdo zabýval - dle mého názoru je pokrytí autobusy
dostatečné ve vztahu k vytíženosti zastávek
a případné rozšíření (je-li potřebné) by se
dalo řešit například obyčejnou zastávkou
někde na nebo u Českolipské ulice s následnou možností otočení vozidla. Obchod však
svou stavbou nabídne jakousi rekultivaci
prostoru, pracovní místa, parkovací místa a
určité propojení s nádražím. Mimochodem
pro obyvatele levobřežního Benešova bude
tato prodejna přístupnější nežli Tesco. Není
také nemožné, že by tato výstavba podpořila možnost rozvoje prostoru bývalého
Benaru. Navíc nikdo nikoho nenutí utrácet
peníze právě tam. O drobné obchodníčky
bych se nebál až na večerky toho tu zas tolik
není a např. právě v České Kamenici jich je X
krát více i přes existenci 2 velkých obchodů.
2. - Kamiony na II/262 - Letos mi bude
30 let, kdy v Benešově bydlím celý život.
Problém průjezdu městem a jeho dopravní
dostupnosti je výrazně starší nežli já, ale v
poslední době se okolo tohoto zvadla vlna
emocí a zájmu. Dočítám se o 450 náklaďácích denně na průjezdu městem a tisících

podpisů různých peticí zde i v okolních městech a vesnicích, kdy jedni zde náklaďáky
nechtějí a druzí se brání jejich přesunu. K tomuto bych chtěl napsat asi toto:
450 vozidel nad 3.5 tuny pro mě není
žádný údaj o kamionech - vozidlo nad 3,5
tuny je každá P V3Ska, Avie, náklaďák pošty,
masna, pekař... (jen pro info - sloužím jako
dopravní policista a mám absolvovány pravděpodobně všechny policejní specializační
kurzy a školení ohledně nákladní přepravy).
Nehledě tedy již na to, jak bylo definováno
oněch 80 procent tranzitní dopravy (tranzit
přes Benešov, nebo tranzit na trase DC - CL,
nebo např. Chomutov - Liberec?) Mám takový dojem, že Avia, nebo Ifa s hovnocucem
zas tolik lidi netrápí to budou spíše těžká
nákladní vozidla a vozidla s návěsy a přívěsy
(aniž bych se oháněl termíny - pro laika: jedná se o ta vozidla, která mají na zadní části
vyvěšeny reflexní podélné odrazové tabule
pro těžká nebo přívěsná vozidla), která mají
řekněme větší rozměr a váhu oproti např.
autobusu. Těch však již nebude dle mého
odhadu - více jak polovina, ne-li třetina
oproti tomuto počtu navíc ne všechny jsou
tranzitní, některé možná obsluhují místní
infrastrukturu či firmy. Navíc pravobřežní
Benešov je dopravně servisován tzv. obchvatem a celá silnice II/ 262 je silnicí druhé
třídy - tedy velmi zjednodušeně řečeno
silnicí, která zajišťuje dopravní dostupnost v
rámci kraje (nezapomínejme však, že
dnešní kraje jsou výrazně menší, nežli byly
ty, kdy tato silnice byla značena). Těch
„Moraváků a Rumunů“ zde moc nejezdí nezapomínejme na to, že mnoho a mnoho
vozidel je prostě a jednoduše registrováno v
sídle společnosti a poté působí jinde (nebo
si myslíte, že např. všechny autobusy ICOM
dojíždějí z Jihlavy?). Je tedy otázkou, jestli
by omezení vjezdu do naší „rezervace“ nezpůsobilo více problémů, nežli užitku. Je mi
jasné, že úsek od přejezdu řekněme k restauraci „Praha“ je obtížný a specifikacemi
nevyhovuje kamionové přepravě, ale spíše
proto by se měl tlak vést na úpravu či nahrazení tohoto úseku. Ohledně pěších: když
jsem chodíval blahé paměti do školy na
Sokolském vrchu, chodilo se zadem, toto
bude po opravení mostku přeci znovu
možné. A jenom trochu matematiky: 450
vozidel po průměrně řekněme 10 metrech
(a to v průměru přeháním) je 4500 metrů
dlouhá kolona - o něco víc, nežli je délka
Benešova od cedule k ceduli a je to délka,
která odpovídá součtu protilehlých kolon
kamionů na silnici I/9 u České Lípy v případě
její 3 hodinové neprůjezdnosti. A také mě
napadá jedna drobná poznámka skutečně
je na petici podepsáno 1700 obyvatel Benešova, nebo tam jsou i podpisy zdvojené či
podpisy Kačera Donalda?
...str.6

O čem jednala Rada města?
RaM bere na vědomí pronájem honebních
pozemků dle aktualizovaného soupisu, honitba
Březiny, současnému nájemci MS Jestřáb Děčín.
RaM nedoporučuje ZaM členství v honebním společenstvu honitba Valkeřice.
RaM schválila vydání souhlasu vlastníka s výkonem práva myslivosti na p. p. č. … pro Myslivecké sdružení Kolouch Valkeřice, honitba Kohout.
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro Radomíru Vrabcovou, Děčínská 603, 407
22 Benešov nad Ploučnicí k napojení zastřešeného stání pro OA na sil. III/26223. Napojení povede
přes pozemek p.p.č. 1239/13 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (chodník) Děčínská ul.
RaM schválila úpravu komunikace v místě
svážení dřeva na úseku B Cyklostezky Ploučnicí
dle přiloženého návrhu: konstrukce vozovky: asfaltobeton ACO 11, 50 mm; asfaltový recyklát Rmat, 50 mm; štěrkodrť ŠD, 150 mm.
RaM schválila smlouvu o výpůjčce se spol.
EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 140 21
Praha 4, jejímž předmětem je výpůjčka 8ks.
sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty).
RaM schválila smlouvu o finanční spoluúčasti na projektu „ Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací - protipovodňové
opatření na drobných vodních tocích Ústeckého
kraje 2. etapa“. Podíl Benešova nad Ploučnicí je
26 968,50 Kč/ rok, po dobu 5 let. V rozpočtu v kapitole krizové situace.
RaM schválila vyhlášení výběrového řízení
na vyhotovení lesního hospodářského plánu dle
§24-27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně
některých dalších zákonů v platném znění a
vyhlášky MZ ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování pro lesní majetek města
Benešova nad Ploučnicí.
RaM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 27.10.2009 mezi městem
Benešovem nad Ploučnicí a Základní školou a Mateřskou školou Benešov nad Ploučnicí, p.o. Kompletní seznam městem zapůjčeného majetku je
rozšířen o technické zhodnocení budovy Cihelní
607 a 706 ve výši 6 029 850,34 Kč. Jedná se o zateplení objektu.
RaM schválila vyhlášení výběrového řízení
na vypracování průkazů energetické náročnosti
budov v návaznosti na novelu zákona č. 406/2000
Sb., která stanovuje povinnost vlastnit průkaz
všem objektům od 1.1.2013 u kterých dochází k
pronájmu či prodeji těchto budov či jejich část a
od 1.7.2013 objektům užívaným orgány veřejné
moci s energeticky vztažnou plochou větší než
500 m2.
RaM schválila likvidaci nálezu - černé koženkové klíčenky vhození do sběrné nádoby na TKO,
62 Kč hotovost vložení do pokladny města.
RaM schválila bezplatný pronájem multifunkčního kulturního zařízení (kina) na uspořádání tradičního hasičského plesu pro SDH Benešov
nad Ploučnicí dne 16. 3. 2013.
RaM schválila bezplatný pronájem tělocvičny na Sokolském vrchu k uspořádání tradičního
Velikonočního turnaje v odbíjené pro všechny
zájemce dne 31. 3. 2013.
RaM schválila účetní závěrku Služeb města,
p. o. za rok 2012.
RaM schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna, Opletalova 673, Benešov
nad Ploučnicí.
...str. 6
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O čem jednala Rada města?
RaM schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna, Opletalova 673,
Benešov nad Ploučnicí.
RaM schválila účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí.
RaM schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Benešov nad Ploučnicí.
RaM schválila převod kladného hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy,
p.o., Benešov nad Ploučnicí ve výši 274 800,50 Kč
do rezervního fondu organizace.
RaM schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace Služby města Benešova nad
Ploučnicí.
RaM bere na vědomí žádost o vydání souhlasného stanoviska k umístění a provozování
mobilní technologie pro výrobu umělého kameniva na pozemcích p.p.č. 547/1, 547/6, 547/7,
st.406/1 a st.406/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
Vzhledem k tomu, že předmětné pozemky
sousedí s pozemky fotbalového hřiště a také se v
okolí nachází objekty k bydlení je vydání souhlasného stanoviska podmíněno dodržováním
všech zákonem stanovených hygienických limitů,
především limit prašnosti a hlučnosti a dodržování absence chemických látek ohrožující zdraví a
vlivu na životní prostředí. Město se bude k celé
věci vyjadřovat v rámci příslušného stavebního
řízení jako jeho účastník v návaznosti na vyjádření
všech dotčených orgánů státní správy.
RaM schválila dle ustanovení čl. VII, odst. 5
směrnice č. 2/2012 nákup multifunkčního malotraktoru p.o. Služby města. Nákup bude financován z rozpočtu této p. o.
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28, který má
pronajaté prostory v budově MěÚ, náměstí Míru
1, Benešov nad Ploučnicí (kancelář) k vybudování
telekomunikačního okruhu.
RaM bere na vědomí informaci o uvolnění
bytové jednotky 1 + KK č. 11 v objektu Sokolský
vrch čp. 409, Benešov nad Ploučnicí.
RaM schválila vyhlášení záměru prodeje části p.p.č. 336/2, díl a o výměře 17 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
RaM schválila vydání souhlasného stanoviska pro společnost BRONSWERK HEAT TRANSFER
spol. s r. o., Děčínská 288, Benešov nad Ploučnicí
k umístění stavby vrátnice obytný kontejner na
pozemku st. p.č.1433 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
RaM schválila smlouvu o bezúplatném převodu hasičského vozidla CAS 25 Š706 RTHP, RZ:
DC 72-49 mezi městem Benešov nad Ploučnicí a
Statutárním městem Děčín.
RaM schválila Účtový rozvrh roku 2013.
RaM bere na vědomí informaci o přerušení
provozu školní družiny v období Velikonočních
prázdnin.
RaM bere na vědomí žádost o finanční příspěvek 4000 Kč na sraz žákovského mužstva. O
žádosti bude rozhodnuto po schválení rozpočtu
města.
RaM schválila nepeněžní plnění za pronájem
městského kina dne 8. 3. 2013 a to formou odpracovaných brigádnických hodin při výrobě dřevěných hracích prvků pro dětská hřiště a koutky
na území města Benešova nad Ploučnicí. ...str.7
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Už jsem na facebooku četl, že cituji:
„...jsem to podepsala hned třikrát, aby toho
bylo víc...“.
Je mi jasné, že jsem tímto článkem
mnoho lidí popudil, ale jiný názor nemusí

být přeci hned špatný. Výše uvedený text
jsem se snažil psát pochopitelně, laicky a s
mírnou nadsázkou. Jestli jsem jím někoho
urazil, či se v něm někdo našel nemusí to
být pouze mou vinou.
Jan Ušák

VAŠE NÁZORY
Asi budu další nespokojený občan Benešova, který si chce slovně ulevit k dění v
našem městě. Patřím mezi střední generaci
a tak mohu říci, že jsem s Benešovem zažil
spoustu kladného, ale bohužel i záporného.
O kulturním životě v našem městě se
nedá hovořit! Nebudu brát v potaz neustále
omílané fráze o systému financování (dotací). Pokud budou existovat neziskové organizace, tak práce pro kulturní vyžití bude
vždy dobrovolná a plná obětavosti k zajištění organizace dané akce. Tím myslím komunikaci na facebooku po plesu „Medvídka
a Zumby“ mezi paní Kulíkovou a Šumovou,
která proběhla na facebooku! Mimochodem jejich práce si vážím, i když v některých
názorech s nimi nesouhlasím. A to především v rozdílných názorech na určování dotací pro jednotlivé organizace. Samozřejmě
si každý obhajuje tu svoji. A právě v tom se s
nimi názorově rozcházím. Generační rozdíly
jsou patrné v jejich názorech, ale právě zde
by měl zavládnout zdravý rozum a vzájemná
shoda.
Dále by chtěl reagovat na pozvání divadla Pavla Trávníčka do našeho města.

Nevím, zda je moudré pořádat tento druh
vystoupení, protože styl provedení osloví
pouze nepatrnou část obyvatel našeho
města, nehledě na poměrně vysoké vstupné. Neustále slyším mluvit o programu Slunovratu. Nebylo by lepší použít tuto částku
v jeho prospěch?
Ještě bych se chtěl zmínit k článku Filipa
Ušáka - Prvních 100... Myslel jsem si, že Benešovské noviny jsou určeny k informovanosti o dění ve městě, kultuře, sportu, společenských akcích… Zpověď člena politické
strany Pro kraj z pozice opozičního politika
by měla patřit spíš do volební kampaně jeho
strany a ne na stránky Benešovských novin.
Samozřejmě, že bych mohl pokračovat
dále, ale spoustu dalších problémů nemá
cenu rozebírat, protože znám postoj místních lidí k řešení problémů v negativním
slova smyslu. Děkuji.
Jan Scháněl
Pozn. redakce:
Informace podaná paní Šumovou ve zmíněné konverzaci na facebooku nebyla pravdivá. Paní
Šumová se po zjištěních správných informací omluvila na místě, kde informaci mylně prezentovala.

Dvě stě let staré registratury se vrátily na benešovský zámek
Dvě registratury z 19. století, tedy archivní skříně, které vrchnostenští úředníci
používali na ukládání dokumentů a patentů,
se vrátily zpět na Státní zámek v Benešově
nad Ploučnicí. „Jedna z registratur byla
dlouhé roky uložena v depozitáři zámku,
druhá byla součástí expozice na Dolním
zámku. Obě však byly velmi poškozené,“
řekl kastelán Zdeněk Henig.
Archivní skříň, která byla uložena v depozitáři, byla podle restaurátorů ve velmi
dezolátním stavu. „Kromě toho, že byla napadena červotočem, tak u ní chybělo celé
jedno patro zásuvek, to totiž někdo pravděpodobně odřezal. Práce na jejím restaurování byly tedy náročnější,“ popsal stav
jedné z registratur restaurátor Marek
Scheib. Jeho kolega Adam Souček ještě
doplnil, že bylo nutné dodělat dvanáct chybějících dvířek. „Dvířka jsou papírová s dřevěným rámem. Původní byla rovněž ve
velmi dezolátním stavu, ale mohli jsme podle nich alespoň vyrobit ty chybějící,“ dodal
Souček.
Práce na druhé registratuře byly podle

odborníků o něco snazší. „Poškození druhé
skříně nebylo tak velké, dřevo opět napadl
červotoč a některé díly byly poškozené, ale
nechyběly žádné podstatné díly. Chybělo
několik kovových oček a patentů,“ doplnili
restaurátoři.
Práce na restaurování obou archivních
skříní trvaly téměř pět měsíců a přišly na
bezmála čtvrt milionu korun. Nyní jsou obě
registratury k vidění v expozici Dolního
zámku.
M. Hlinková
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Pavel Novák rozezpíval kino, Klubíčko se nenechalo zahanbit! O čem jednala Rada města?
Pavel Novák a Klubíčko! Tak toto spojení není pro Benešovské žádnou novinkou. A to
především díky Zdeně Černé, vedoucí sboru malých zpěváčků. Písničky Pavla Nováka učila
benešovské děti v Klubku už se svým tatínkem, a protože jsou krásně nadčasové, pokračuje
v tom i nyní. Když se jí v roce 2001 podařilo zorganizovat společný koncert Pavla Nováka se
svými svěřenci, asi netušila, že to bude poslední setkání s tímto písničkářem. O osm let později totiž Pavel Novák podlehl zákeřné nemoci a písničkářské nebe si jej povolalo k sobě.
Pomyslné žezlo s repertoárem Novákových písní naštěstí po smrti Pavla Nováka převzal jeho syn Pavel Novák mladší a tak jeho písničky žijí dál. I díky tomu se mohly děti z
Klubíčka setkat s Pavlem Novákem, byť tím mladším, podruhé. Díky Zdeně Černé ožilo benešovské městské kino na konci března naprosto skvělým koncertem, který byl nejen vzpomínkovým, ale také vesele jarním a na kterém se báječně naladily nejen děti, ale i dospěláci.

Rozhovor s Pavlem Novákem ml...
Byl jste někdy v Benešově nad Ploučnicí?
Stoprocentně ano, za dob otce. Ale přiznám se, že když jsme sem přijížděli, tak
jsem marně pátral v paměti, jestli se mi něco vybaví. Bohužel mi to v paměti nezůstalo.
Ale není se co divit, to mi bylo něco mezi
dvaadvaceti a třiatřiceti a dnes mi bude padesát .
Kdy jste začal zpívat?
Já jsem začal zpívat brzy. U nás doma se
vždycky zpívalo. Začalo to zpíváním v kostele, kam chodila moje prateta a teta. Pak mě
ale chytil sport, kterému jsem se hodně
věnoval. Ale pak jsem omarodil, tak jsem se
ke zpívání zhruba v šestnácti letech vrátil.
Prošel jsem si bigbeatovou érou, po níž jsem
zakotvil u otce, to mě bylo dvaadvacet let. A
v té době jsme spolu rozjeli cyklus, o kterém
jsme dlouho přemýšleli. Nazvali jsme ho
Budeme si zpívat a vznikl soubor několika
koncertů s několika názvy a různým zaměřením. Jeden je třeba o zvířatech, jak se k
nim máme chovat, jak to v přírodě chodí.
Další třeba Zdravíčko o správném životním
stylu, o tom, že by děti měly sportovat, o
tom, co správně jíst. Oblíbený je například
program Svátky, tradice a zvyky, ve kterém
procházíme celým rokem a přes Velikonoce,
Apríl, Den matek, dožínky, Vánoce a další.
Novým programem je Od čerta k Ježíškovi,
který se věnuje pouze Vánocům. Děláme
pořady pro mateřinky, základní i střední
školy, ale i preventivní pořady týkající se
závislosti. Umíme se ale zaměřit také na
biologii, geologii, fyziku, chemii. Náš záběr
je široký a dokážeme v podstatě ušít i
program na míru, jezdíme s našimi pořady
po celé republice. Hlavní gró těchto programů je to, aby to byla především zábava.
Z webu Pavla Nováka
www.pavelnovak.cz:
…potom přišel pro mě zcela výjimečný
okamžik, který mě absolutně dostal.
Prostě s emocemi nemůžete bojovat.
Dostal jsem fotky z roku 2001, kdy tady
ještě taťka byl. Polilo mě horko a hned
zase zima. Fotky jsem přijímal s úsměvem, ale musel jsem je hned odložit!

Zdena Černá o Pavlovi Novákovi:
Už mnoho let jsme společně s tátou
zařazovali do repertoáru Klubka populární písničky pro děti od Pavla Nováka.
Věděli jsme, že byl učitel a potom populární zpěvák, který se po hudební kariéře zpěváka pustil do tvorby pro děti.
Bylo to mé tajné přání se setkat, zazpívat mu jeho písničky a poznat se s ním.
Několikrát jsme jeli s Klubíčkem na koncert do Ústí nad Labem. Kde jsem se
přesvědčila, že to, co píše na svých
stránkách je pravda. Atmosféra byla
vždy báječná a děti si neskutečně užily a
hlavně zpívaly a řádily hned při prvních
tónech. A o to mi šlo. Oslovila jsem paní
starostku a zařídila koncert v Benešově
nad Ploučnicí. Setkání bylo příjemné a
Pavel měl radost, že v našem malém
městě existuje sbor, který zpívá jeho
písničky. To bylo v roce 2001. Po letech,
kdy Pavel zemřel, jsem listovala na jeho
stránkách a zjistila jsem, že v jeho stopách pokračuje syn Pavel a hned mě napadlo naše přátelství obnovit a pokusit
se pokračovat v tradici. A povedlo se.
Kromě ní ale přinášejí i poučení a vhodně
doplňují školní osnovy. Nesmíte totiž dětem
dávat nalejvárnu, ony jak se baví, tak ani nepostřehnou, že jim něco sdělujete a předáváte.
Jak dlouho jste s otcem hráli?
Naše cesty se zhruba po deseti letech
rozešly. V kapele vznikla trochu ponorka, tak
jsem odešel podnikat a začal jsem se
profesionálně potápět. Tahle práce byla
hrozně zajímavá a bavila mě. Byl jsem v ní
celkem úspěšný, dělal jsem dokonce filmy
pro National geographic. Naše cesty s
otcem se po čase ale opět setkaly. Tím, že
jsme spolu netrávili čas denně, se vztahy
narovnaly a my jsme spolu mohli hrát dál.
Na smrtelné posteli mi pak řekl, že by byl
hrozně nerad, kdyby scénáře, které jsme
vytvořili, aby nějakým způsobem zapadly.
Já jsem mu slíbil, že je zapadnout nenechám, ale v té době jsem nechtěl zpívat,
nechtěl jsem jezdit, chtěl jsem, aby to dělal
můj bratr, chtěl jsem to celé zaštítit pouze
manažersky.
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RaM bere na vědomí informaci o výběru auditora k přezkoumání hospodaření města za rok
2013.
RaM schválila směrnici k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji. Směrnice vychází z ustanovení § 27 zákona o účetnictví a § 64
vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.
RaM schválila smlouvu mezi městem a Š. J. o
uspořádání trhů v rámci Benešovského Slunovratu.
RaM bere na vědomí žádost o příspěvek
2000 Kč na uspořádání slavnostního aktu otevření nové expozice na benešovském Horním zámku. O žádosti bude rozhodnuto po schválení rozpočtu města.
RaM bere na vědomí informaci o záměru zakoupit multifunkční malotraktor.
RaM neschválila prezentaci města prostřednictvím firmy Daruma s. r. o. v České Lípě.
RaM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zpracování žádosti o dotaci, projektové dokumentace a výběrového řízení, uzavřené mezi
městem Benešov nad Ploučnicí a společností
Envipartner, s. r. o., kterým se doplňuje smlouva o
účet číslo 94 215431/071, vedený u ČNB.
RaM bere na vědomí žádost o povolení cyklických sbírek oděvů a textilu.
RaM bere na vědomí dopis p. Dračky ohledně kulturního dění ve městě a ukládá Bc. Čvančarové na dopis odpovědět.

O čem jednalo zastupitelstvo?
Zastupitelstvo města (ZaM)souhlasilo s
celoročním hospodařením města v roce
2012 a to bez výhrad, schválilo účetní závěrku města za rok 2012, schválilo rozpočtový výhled na roky 2014 2015 a rozpočet
města na rok 2013. ZaM vzalo na vědomí
zprávu finančního výboru, zvolilo nové členy finančního výboru p. Jiřího Zeleného a
p. Radka Provazníka, zvolilo předsedkyní
finančního výboru p. Andreu Kulíkovou.
ZaM nepřijalo návrh na odprodej pozemků
na Ovesné a nepřijalo návrh na záměr odprodeje pozemku na výstavbu obchodního
domu. ZaM schválilo vstup města do Hospodářské a sociální rady Děčínska a pověřilo starostku Mgr. Dagmar Tesarčíkovou k
zastupování města v této organizaci. ZaM
nepřijalo návrhy p. Ušáka a žádost p. Šumové, vzalo na vědomí žádost firmy Bonver
Won s.r.o. ZaM schválilo zpracování studie
na využití sportovního areálu u Ploučnice.
ZaM revokolvalo část usnesení č. 138/12 a
nepřijalo návrh na vstup do honebního
společenstva Valkeřice. (Celý zápis najdete
na www. benesovnpl.cz)
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PODĚKOVÁNÍ
Tímto děkujeme manželům Evě a Josefu Novákovým za přání k zlaté svatbě v
Benešovských novinách. Ještě jednou moc
děkují:
manželé Príhodovi
Chtěla bych touto cestou poděkovat
zástupcům města Benešov nad Ploučnicí
panu Vrbickému a paní Erlebachové za milé
přání, návštěvu a dárek k mým narozeninám.
Panchartková E.
Tímto velmi děkuji za milé přání k mým
91. narozeninám a návštěvu zástupců
Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí.
Josef Nekvapil
Městské kino Benešov nad Ploučnicí
tímto děkuje všem, kdo se podíleli na Jarním koncertě pěveckého sboru Klubíčko s
Pavlem Novákem. Obrovské díky patří
především paní učitelce Zdeně Černé. Dále
pak také paní Šturmové, která s dětmi
zdobila perníčky, Ing. Čechovi, jenž učil děti
plést pomlázky, L. Smejkalovi, který do kina
přinesl ukázat zvířátka, P. Kolesové, která
připravila výtvarnou dílnu a J. Vyhnálkovi,
který se postaral o výzdobu před kinem.
P. Klomfarová
Klub seniorů děkuje prodejci Van Tam
Hoangovi (bývalý koloniál U Bednářů) za
sponzorský dar na akci MdŽ.
Za všechny děti mateřské školy bychom
chtěly poděkovat Tomášovi a Monice (vietnamským obchodníkům z bývalého Koloniálu u Bednářů), kteří přinesli dětem sladkosti před velikonočními svátky. Je milé vidět, že mají chuť se zapojovat do dění ve
městě, aniž by je kdokoliv oslovil.
učitelky mateřské školy
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
Tel.: 412 589 811 / Fax: 412 589 812

Pavel Novák rozezpíval kino, Klubíčko se nenechalo zahanbit!
Nakonec to ale dopadlo tak, že jsem začal ze
dne na den jezdit a jezdím už čtvrtý rok a
začalo mě to bavit a naplňovat.
Zbytečná otázka, ale přesto ji položím…
Máte radost z toho, že písničky vašeho tatínka žijí dál, že je děti pořád zpívají?
Z toho mám obrovskou radost! Jsem
hrozně rád, že ty písničky neumřely a že
neumřely scénáře, které tu otec po sobě
nechal. To je to největší bohatství. Ty scénáře jsou nadčasové, myslím, že i za deset,
dvacet, padesát let si je budou děti zpívat s
radostí dál.
Existuje ve vaší rodině nějaký Pavel Novák
III.? Někdo, kdo by písničkářskou štaci přebral po vás?
Můj syn je Filip. Filip Novák. A ten to nepřevezme určitě, protože to je profesionální
fotbalista, hraje za Jablonec. Ještě mám
dceru, která by eventuálně mohla. Eliška se
věnuje tancování - disco dance show. Byla
dokonce druhá na světě a třetí v Evropě, je
velice nadaná. Ale já to mám tak, že děti do
ničeho nenutím, protože já jsem to tak doma měl. Svým dětem jsem proto dal volnost
a vyplatilo se mi to.
Pro jaké publikum se vám hraje líp? Dětské
nebo dospělácké?
Na to se těžko odpovídá, protože z každého publika má člověk jiné pocity. Práce
pro děti je úžasná, nemají žádné předsudky
a je to takové to rovné publikum, které je
schopné okamžitě zareagovat na to, co se
jim líbí nebo nelíbí. Takže hrát pro děti je v
tomto ohledu daleko těžší, než pro dospělé.
Hraní pro dospělé mi dává jiný rozměr, baví
mě hrát pro dospělé, baví mě dospělácké
texty. Takže nemůžu říct, že by mě nějaké
publikum naplňovalo více. Každé má své.
Důležité je, aby byly písničky pěkné a nesly v
sobě nějaké sdělení.
Při pohledu na kalendář akcí na vašich webových stránkách mě napadla otázka, zda
vůbec máte čas odpočívat a pokud ano,
jak? Není relax už jen vaše práce?
Práce není relax. Práce je práce. Už také nejsem nemladší a přiznám se, že když za do-

poledne odehraji tři koncerty, tak že už to
prostě cítím. Vynikajícím relaxem je moje
oblíbené potápění. Ponoříte se do vody,
slyšíte jen tlukot svého vlastního srdce... Ale
je to dost časově náročné, takže jsem si teď
v listopadu pořídil pejska, chodím s ním na
procházky, čistím si hlavu a aktivně relaxuji.
Přiznám se ale, že patřím mezi workoholiky
a za pomocí psychologů se učím odpočívat.
Moje práce totiž není jen o tom, že odehraji
koncert, ale po koncertě se musím věnovat
ještě manažerské práci. Už teď máme objednávky koncertů na rok 2014 a třeba do
října letošního roku nemáme ani jeden volný den.
Jaké bude dnešní představení?
Dneska to bude zvláštní vystoupení, bude
totiž úplně jiné, než takové, na které jsme
zvyklí. Bude hodně vzpomínkové. Budeme
hrát především pro děti, ale protože tu budou i rodiče, tak zahrajeme i pár písniček
pro ně. I když, na zkoušce jsem slyšel sbor a
mám pocit, že jsme tady úplně zbytečně.
Měl bych největší radost z toho, kdybychom
odsud odjeli a zanechali dobrý dojem, aby
lidi zavzpomínali a třeba se nám i podařilo
díky tomuto koncertu nastartovat větší spolupráci s tímto regionem.
Po koncertě…
Nádherný koncert! Máte stejné pocity?
Když jsem sem jel, tak jsem v podstatě
vůbec nevěděl, do čeho jdu. Nevěděli jsme,
jaké děti nás čekají, zda budou malé nebo
velké, jaké bude spojení kina se sborem.
Koncert šel pěkně živelně a já to tam mám
rád! Mám rád improvizaci, naopak mě
nebaví scénář, který jede a jede. Děcka byla
úplně úžasná. Byl jsem překvapený, jak
reagovali rodiče. Bylo to fajn a já věřím tomu, že tu podle těch reakcí nejsme naposledy.
Děkuji za rozhovor!
A. Houšková
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I. Novotná: Koncert Klubíčka a Pavla Nováka mi dobil baterky
Od loňského roku učím v místní mateřské škole. Pozvolna se seznamuji nejen s
dětmi ve své třídě, ale i s těmi ostatními.
Poznat celý kolektiv je nesmírně složitá věc.
V mateřských školách neexistují přestávky, ve kterých byste v klidu zašla za kolegyněmi a mohla v klidu rozebrat pedagogický problém. Od svěřených dětí se nemůžete vzdálit ani na minutu.
Uvítala jsem příležitost, abych zase o
trochu lépe poznala děti, kantory a obyvatele tohoto příjemného malebného městečka
- v podobě návštěvy místního kina, kde se
23. března konalo vystoupení hudebního
kroužku Klubíčko se společným vystoupením Pavla Nováka.
K návštěvě tohoto projektu mě nevedla
jen touha po poznání, ale přiznám se - i zvědavost. Jednak jsem před lety také měla svůj
hudební kroužek a nyní se k této aktivitě
pozvolna vracím a pak… Pavel Novák senior
byl zpěvákem mých školních let, ve kterých
jsou právě teď děti z Klubíčka… a tak jsem se
rozjela v sobotu do Benešova s hlavou plnou
otazníků.
To, co jsem shlédla, předčilo mé očekávání. Pochopila jsem, že celý nápad a pro-

jekt byl v kompetenci jediného člověka
sbormistryně a paní učitelky v jedné osobě
Zdeňky Černé. Oblíbila si písně Pavla Nováka a svým tradicím zůstává věrná. Je fantastické, že Pavel junior v odkazu svého otce pokračuje a pozvání nejen přijal, ale s
dětmi opravdu prožil.
Jsem šťastná, že jsem nepřehlídla pozvánku na tuto akci, protože mě účast neskutečně dobila baterky a já bych snad za vás za
všechny, kteří jste v tom sále byli se mnou,
chtěla moc poděkovat takovým lidem jako
je paní učitelka Černá. Poděkovat za to, že
dětem věnuje to nejcennější - svůj čas. Neustále nechápeme, že to je to jediné a nejdůležitější na světě a že neexistuje nic, co by
mělo větší hodnotu. Propásneme-li tu možnost teď, když nás děti potřebují nejvíce, již
nikdy nebudeme mít šanci tuto absenci dohnat.
A tak vlastně děkuji i vám všem, kteří
jste v tom sále byli se mnou a společně jste
zpívali a tleskali…protože dokud zpíváme,
tak jsme. A já věřím, že Benešov je na své
zpívající děti právem pyšný.
Iva Novotná
učitelka MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí
Ploučnicí
Čtvrtek 25. dubna 2013 od 9.30 do 15.00 hodin
v budově MŠ, Cihelní 602, Benešov nad Ploučnicí

JARO A DETOXIKACE
Podle čínského pentagramu je jaro spojeno s játry. Játra jsou jakousi chemickou továrnou našeho organismu. Produkují žluč,
zbavují nás toxinů, tvoří se v nich enzymy,
hormony, podílejí se na krvetvorbě, na
protinádorové imunitě a spoustě dalších
pochodů. Játra také souvisí se zrakem, lidskou vitalitou a únavou. Mezi emoce odpovídající tomuto orgánu patří agrese, kreativita a soutěživost. Játrům škodí jak nadměrná agresivita, tak agresivita potlačovaná. Jak je vidět, bez kvalitní funkce jater
nemůžeme žít kvalitní život. Jaro je období,
kdy bychom játrům měli věnovat větší pozornost. Firma Joalis pro příznivce detoxikační medicíny připravila balíček Jaro. Skládá se z preparátů čistící právě játra a orgány
jaterního okruhu. Detoxikace jater je nedílnou součástí posilování imunity a řešení
alergií. Dá se říci, že játra čistím u každého
klienta, neboť jejich význam je opravdu veliký.
Z bylinek můžeme na posílení jater použít kořen pampelišky, ostropestřec mariánský, zeměžluč, vlaštovičník, měsíček lékařský či kořen hořce žlutého. Používají se
ve formě čajů, tinktur či olejů. Játrům prospívá lehčí strava s omezením tuků, masa,
mléčných výrobků a alkoholu.
...str. 10

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání probíhá na základě žádosti rodičů, kterou obdrží zákonní zástupci dítěte spolu s ostatními podklady přímo u zápisu.

15. 5. 2013 v 16 hodin

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v
posledním roce před zahájením školní docházky s místem trvalého
pobytu v Benešově nad Ploučnicí.

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří:12-18 týd.
cena: 120-180,-Kč
Chovní kohoutci
stáří: 12-18 týd.
cena: 120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
stáří: 1-3 týd.
cena: 70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
stáří: 1-3 týd.
cena: 70-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
stáří: 1-3 týd.
cena: 110-130,-Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
stáří: 1-3 týd
cena: 110-130,-Kč
Husy bílé
stáří: 1-3 týd.
cena: 140-160,-Kč
Husy landenské
stáří: 1-3 týd.
cena: 140-160,-Kč
Perličky
stáří: 1-6 týd.
cena: 90-140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
stáří: 6-8 týd.
cena: 260-300,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/
stáří: 2-3 týd.
cena: 90-100,-Kč

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2013/14 jsou zveřejněna na webových stránkách
školy - www.zsbnpl.cz.

BS-Aktiv chystá setkání kuchařů a kuchařek
Srdečně zveme všechny kuchaře a kuchařky z našeho města i blízkého okolí. Dne 20. dubna 2013 od 18 hod. se uskuteční v Klubovně na
Sokolském vrchu 1. Setkání kuchařů a kuchařek. Nejedná se o setkání
profesionálů, ale těch, co rádi vaří a připravují dobroty všeho druhu. Na
první setkání jsme zvolili téma "Studené pokrmy všeho druhu". Fantazii
se meze nekladou. Přineste ochutnat vaše specialitky, které máte rádi.
Je to zároveň možnost společně si popovídat, vyměnit recepty a
zkušenosti. Pro zpestření celé akce bude ochutnávka ováráku z pomaláku. Co to je? Nechejte se překvapit.
Pokud se akce vydaří, rádi ji zopakujeme zase někdy v zimě a s jiným
tématem.
Prosíme, abyste se na akci přihlásili předem a to nejdéle do 18.
dubna na tel č. 724293072 anebo osobně u p. Lídy Šumové.
Srdečně Vás zve na tuto akci za BS-Aktiv Lída Šumová a za naše
kuchařinky Lenka Nerglová.

Benešov nad Ploučnicí /na náměstí/

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
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ZŠ Benešov nad Ploučnicí: Jaký byl měsíc březen?

Měli bychom zvýšit příjem zeleniny, salátů i jarních bylinek.
Ráda bych připomněla úspěchy detoxikační metody C.I.C. v boji s alergiemi. Právě
období časného jara je nejvyšší čas začít s
alergiemi něco dělat, než se projeví naplno.
Pokud nechcete léto prosmrkat tak neváhejte.
Mezi novinky letošního jara patří nová
řada detoxikačních preparátů pro naše čtyřnohé miláčky. Zaměřeny jsou na problémy s
klouby, močovými cestami, kůží a srstí, dýcháním, zažíváním i psychikou.
Přeji Vám i Vašim čtyřnohým miláčkům
nádherné jaro!
MUDr. Monika Štecherová
terapeut C.I.C. metody

Florbalový tým speciální třídy.

SEŠLOST BENARÁKŮ
Dne 19. dubna 2013 od 16.00 hod. v restauraci na koupališti v Benešově nad Ploučnicí se bude konat tradiční "SEŠLOST BÝVALÝCH BENARÁKŮ". Věřím, že se opět sejdeme v hojném počtu, zavzpomínáme a samozřejmě si popovídáme. Přijďte s dobrou
náladou.
Srdečně zve M. Tojmarová

NABÍDKA TÁBORŮ CDM
Centrum dětí a
mládeže v České
Kamenici i na letošní rok připravuje
pro děti pestrou
nabídku letních
táborů. Ty nejsou určeny jen pro děti z
České Kamenice, ale každoročně s námi
jezdí více a více dětí z širokého okolí včetně
Benešova nad Ploučnicí.
V naší nabídce najdete tábory pobytové, poznávací i speciálně zaměřené třeba
pro rybáře nebo na výtvarné činnosti. Novinkou v letošním roce je tábor v Chorvatsku
v druhé polovině července. Táborovou klasiku v podsadových stanech v přírodě nabízí
tábory v Kyjovské základně na hranicích NP
České Švýcarsko, kde jsou pro vás připraveny čtyři turnusy pro různé věkové kategorie. Kdo se necítí na stanování v přírodě,
ale má rád vycházky a přírodu, může s námi
navštívit Ostružno u Prachovských skal, kde
budou děti ubytovány v chatičkách. Ještě
větší „luxus“ pak nabízí pobyt u Máchova
jezera v Doksech ve středisku Termit.
Podrobné informace včetně termínů a
cen naleznete na plakátech, webu
www.cdmck.cz nebo se můžete ozvat přímo
pracovníkům CDM na telefon 723 804 535.
Počet míst na jednotlivých táborech je
samozřejmě omezený, a tak je lepší se ozvat
včas.

V průběhu března se uskutečnila celá
řada akcí, žáci reprezentovali naši školu ve
vědomostních, uměleckých i sportovních
soutěžích.
Na začátku března proběhlo školní kolo
Zeměpisné olympiády. Ve třech kategoriích
- A pro žáky šestých tříd, B pro sedmáky a C
pro žáky osmých a devátých tříd - soutěžilo
celkem33 žáků. V písemném testu si ověřili
teoretické i praktické dovednosti v souladu
s vyhlášenými tématy letošního ročníku.
Nejúspěšnějšími řešiteli školního kola a
postupujícími do okresního kola byli Ferdinand Stodola z 6. B, Filip Lipenský ze 7. B a
Veronika Šredlová z 9. B. V okresním kole,
které se uskutečnilo 14. března v Děčíně,
zabojoval velmi dobře Ferdinand Stodola,
který v konkurenci osmnácti žáků základních škol a stejného ročníku víceletých gymnázií okresu Děčín, získal velmi pěkné 4.
místo.
Žáci školy se zúčastnili také dalšího ročníku mezinárodní soutěže Matematického
klokana. Soutěžení si vyzkoušeli žáci od 2.
po 9. třídy. Nejmladší druháci a třeťáci řešili
osmnáct matematických úloh, nejúspěšnějšími řešiteli kategorie Cvrček v naší škole
byli z 97 soutěžících Radek Martinec z 3. B a
Josef Štork z 2. A. Všechny starší kategorie
řešily 24 úloh. Stejně jako v kategorii Cvrček
vybíraly správná řešení v otázkách za 3, 4 a 5
bodů, na řešení měly vymezeno 60 minut.
V kategorii Klokánek (4. a 5. třídy) soutěžilo
84 žáků. Nejlepšími řešiteli byli Natálie
Brejšková z 4. A a Natálie Nerglová z 5. A.
Úlohy v kategorii Benjamín řešilo 25 žáků
šestých a sedmých tříd. Nejlepší výsledky
dosáhly Viktorie Pejpková z 6. A a Simona
Petřinová ze 7. A. V nejstarší kategorii Kadet
pro osmé a deváté třídy řešilo matematické
úkoly 27 žáků. Nejlépe si se soutěžními úkoly poradili Jakub Kindl z 8. A a Nikol Mrázková z 9. B.
V březnu proběhlo také městské a ob-

lastní kolo recitační soutěže Mladá scéna
2013. V městském kole v České Kamenici se
určitě neztratili naši recitátoři, kteří přivezli
dvě 1. místa a postup do oblastního kola - v
I. kategorii - Matěj Werner a ve II. kategorii
Barbora Kulíková. Ve stejné kategorii zabojovala také Eliška Fleischerová, která získala
krásné 3. místo. V nejstarší kategorii získala
čestné uznání Veronika Šredlová. Týden poté se uskutečnilo také oblastní kolo v Děčíně. I tady byli velmi úspěšní naši recitátoři.
Barbora Kulíková ve své kategorii zvítězila a
postoupila do krajského kola, Matěj Werner
přivezl ze soutěže čestné uznání. Oběma
patří poděkování za reprezentaci školy a Barunce budeme držet palce v krajském kole.
Naše škola měla své zastoupení také v
celostátním kole Karlovarského skřivánka,
ve kterém nás reprezentovala Marie Němcová z 8. A. A i když nepřivezla umístění na
prvních místech (jediná zpívala bez hudebního doprovodu), vzorně reprezentovala
naši školu. Blahopřejeme.
Své reprezentanty měla škola také v
řadě sportovních soutěží. Starší i mladší žáci
se zúčastnili již 11. ročníku Šmicerova poháru ve fotbale, jeho pořadatelem je ZŠ a
MŠ Verneřice. Starší žáci po bojovném výkonu získali krásné 2. místo a mladší žáci vybojovali 1. místo a získali na rok putovní pohár. V Markvarticích se uskutečnily také
turnaje ve florbalové lize chlapců a dívek.
Chlapci sehráli semifinálové kolo a nepostoupili do finále. Děvčata sehrála finále a
získala bojovným výkonem v okrese po nájezdech 6. místo. Florbalového turnaje speciálních škol se zúčastnili také žáci speciální
třídy. Z turnaje v České Kamenici přivezli
pohár za 2. místo a Milan Hanko byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje.
Kromě soutěží a olympiád se žáci školy
věnovali průřezovému tématu Lidové tradice a zvyky, tentokrát zaměřenému na Velikonoce.
...str. 11
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Jejich výrobky, které vznikaly v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností, budou na začátku sezóny zdobit Benešovský
zámek. Žáci Bílé školy přivítali první jarní
den, 20. března 2013, jako již tradičně jaro.
V hodinách hudební výchovy nacvičili country taneček nazvaný "Zuzana" a naučili se
jarní písně. Oblékli se ve stylu country, ozdobili se vlastnoručně vyrobenou květinou
z krepového papíru a společným tancem v
tělocvičně tak vytvořili rekord s největším
počtem tanečníků v jednom tanci na naší
škole. Za doprovodu kláves paní učitelky
Černé si pak všichni společně zazpívali jarní
písničky. V průběhu celého března vytvářely

děti se svými učitelkami velikonoční výrobky, které pak svým rodičům ukázaly na
prvním Velikonočním jarmarku v prostorách Bílé školy. Celá akce byla velmi pěkná a
určitě se příští rok bude opakovat. Poděkování patří všem, kteří se na ní podíleli.
Děti z přípravné třídy a žáci 1. tříd se
zapojili do preventivního programu Veselé
zoubky. Ten pro děti připravila Společnost
dm drogerie markt s.r.o. Součástí programu
bylo zhlédnutí filmu o Hurvínkovi, který jim
zábavnou formou vysvětlil správnou péči o
zoubky. Pak plnili řadu úkolů na interaktivní
tabuli a v pracovním listě. Na závěr dostali za
odměnu balíček s potřebami pro čištění zubů a samolepku s obrázky, jak si zoubky mají
čistit. Protože se dětem program velice líbil,
zapojily se společně do soutěže o nejlepší
projekt na téma "Prevence zubního kazu".
Vítězné 1. třídy mohou získat zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na divadelní představení "Hurvínek mezi osly".
Informace a fotografie z akcí na stránkách školy - www.zsbnpl.cz.
Mgr. Miroslava Šmídová

Jarní čarování v MŠ oslavily děti se svými rodiči

KRÁTCE ZE ŠKOLY
Bývalá žákyně naší školy Barbora Kučerová (nyní studentka Evropské obchodní
akademie Děčín) uspěla v kategorii středních škol v 10. ročníku literární, historické a
fotografické soutěže Daniel. Se svou povídkou „Všechno bude dobré“ získala 1. místo.
Blahopřejeme a přejeme Barboře hodně
dalších literárních i osobních úspěchů.
M. Š.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do
MŠ - čtvrtek 25. dubna 2013, 9.30 h - 15 h v
prostorách MŠ, Cihelní 602, Benešov nad
Ploučnicí
Třídní schůzky - v úterý 23. dubna 2013,
v době od 14.30 h do 17.30 h v obou budovách školy. Zákonným zástupcům budou
poskytnuty individuální informace o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku
2012/13.

TIP NA DIVADLO
Činoherní studio, Varšavská 767,
Ústí nad Labem
čtvrtek 25. 4., 19.00

Alenka v říši divů
pohádka pro dospělé
Alenka v podání Činoherního studia je iniciačním
příběhem o dospívání; o tom, že musíme nejprve
nahlédnout do hloubi naší duše, abychom plně
poznali sami sebe a věděli, kam a kudy jít dál.
Činoherní studio se tímto projektem pustilo do
zajímavého experimentu, ve kterém hlavní slovo
nehraje herectví, ale výtvarné pojetí, stínové a
černé divadlo, loutky a nonverbální vyjádření.
Nenechte si toto představení ujít! Celkový program Činoherního studia naleznete na:
www.cinoherak.cz.

Dne 25. 3. 2013 proběhl v prostorách
MŠ Sluníčko první ročník „Velikonočního jarmarku“ a „Jarních dílniček.“ Děti přivítaly ve
svých třídách příchozí veselými písněmi a
básněmi. Pro rodiče, prarodiče a nejbližší,
byly přichystány výtvarné dílničky, v kterých
si bylo možné s dětmi vyrobit dekorační
předměty.
Tak si děti, spolu se svým doprovodem,
mohly odnést domů vlastnoručně vytvořené velikonoční a jarní dekorace. Důležité
bylo, že si rodiče vyzkoušeli spolupráci se
svým dítkem na daném výrobku nebo jen
pozorovali, jak dítě pracuje a jak se chová v

KONTAKTY NA ŠKOLU
ředitelství školy, 5. - 9. ročník, budova NOVA
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

kolektivu svých kamarádů a učitelek z MŠ.
Kdo nechtěl vyrábět, mohl si v rámci jarmarku odnést nabízené jarní výrobky, nebo
jen tak posedět nad kávou a tvarohovým
koláčem a dalším občerstvením.
Naším cílem je, aby se sjednocovalo rodinné prostředí se školním, aby rodiče podporovali děti v pracovních činnostech, které
rozvíjí jemnou motoriku, a aby se posilovalo
prosociální chování ve vztahu k druhému,
rodině a okolí. To se nám snad „Jarními dílničkami“ podařilo a již se těšíme na další
společné akce.
Kolektiv MŠ

přípravný ročník, 1. - 4. ročník, školní družina,
budova BÍLÁ
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

mateřská škola, včetně školní jídelny
tel: 412 586 579

WWW.ZSBNPL.CZ
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Rodinné centrum: Březnové aktivity v Medvídkovi potěšily děti i dospěláky

Nahoře:
Z výletu příměstského tábora v muzeu.
Dole:
Prima parta příměstských táborníků.

Karaoke byla zábava.
RC Medvídek děkuje svým sponzorům:
NATURA Waldemar Grešík, GPD a.s., Cargo
Děčín, Oceán zdraví a krásy, Cestovní kancelář Eva Šulcová, Restaurace Blaník, Autopneuservis Václav Petr, Ovocnářství Kruml,
Kosmetika Hana Šimková, Firma Hero.

Zatímco všichni marně vyhlížíme venku
sluníčko a jaro, pojďte se s námi poohlédnout za uplynulým měsícem.
Hned první březnový den jsme se krásně oblékli a v zaplněném kině jsme si společně užili 2. reprezentační ples Rodinného
centra Medvídek a Zumby Děčín. Stejně jako minulý rok nám k tanci i poslechu zahrála
úžasná skupina MANE. Nechyběl samozřejmě doprovodný program, bohatá tombola
ani půlnoční překvapení. Atmosféra byla
skoro rodinná a všichni se výborně bavili.
Ohlasy na letošní ročník jsou opět krásné a
tak my již nyní můžeme slíbit, že tuto akci
budeme pořádat i za rok. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem sponzorům a
přátelům za pomoc, bez nich by taková akce
vůbec nemohla proběhnout.
Již pár dní po plese jsme na velké
množství proseb od rodičů uspořádali pro
děti v Městském kině velký Maškarní rej s
Honzou Krejčíkem. Děti si užily dvouhodinový program plný tance, hudby a soutěží.
Samozřejmostí bylo vyhlášení nejkrásnějších masek karnevalu. Vyprodané kino a desítky pozitivních ohlasů od všech zúčastněných dětí i rodičů svědčí o tom, že se Vám
karneval líbil.
Nezaháleli jsme ani v centru, kde jsme v
tomto měsíci pořádali velikonoční tvoření
pro maminky a také pro děti, vyráběli jsme
dekorace a učili se zdobit vajíčka různými
technikami. Odměnou za to pro nás všechny bylo 2. místo v soutěži Benešovská kraslice.
Jako každé jaro k nám v pondělí 25.
března přijela skvělá paní fotografka Zita
Kakarová. Během odpoledne nafotila desítky dětiček, vše proběhlo opět naprosto v
klidu a s úsměvem na tvářích.
V úterý 26. března připravily děti z 1.
stupně ZŠ Benešov nad Ploučnicí (Bílá škola)
svůj první velikonoční jarmark. Jsme rádi, že

jsme se mohli zapojit a podpořit je. Připravili jsme pro ně malou výtvarnou dílničku a
malování na obličej. Bylo to příjemně strávené odpoledne.
Ve středu 27. března proběhlo u nás v
centru měření zraku u dětí společností Prima Vizus. Stejně jako před rokem se naprosto bezbolestným a rychlým vyšetřením
speciálním přístrojem rodiče dozvěděli,
jestli se jejich děti dívají na svět kolem sebe
správně a netrpí nějakou oční vadou.
A již tu byl konec měsíce. Na mnohé žádosti rodičů jsme připravili na velikonoční
prázdniny příměstský tábor. Ve čtvrtek 28.
března i v pátek 29. března se naše centrum
otevřelo pro děti, které se nechtěly nudit
doma.
První den prázdnin jsme se vláčkem
vydali do Děčínského muzea, kde děti čekala zajímavá prohlídka několika expozic. Po
návratu jsme si dali výborný oběd a vyráběli
a hráli jsme si.
Druhý den nás čekal program v centru,
vyrábění, hraní různých her, soutěž v karaoke a plno dalších aktivit. Děti odcházely
nadšené a usměvavé a my jsme rádi, že se
jim u nás líbilo.
Březen byl opravdu měsícem plným nejrůznějších aktivit, probouzením ze zimního
spánku nám přibylo plno nových maminek a
dětí a my se moc těšíme z nových nápadů,
které s nimi dorazily. Děkujeme za obrovskou podporu, která se nám v posledním měsíci dostala, slibujeme, že se nedáme. V
tomto měsíci jsme také podali 3 malé projekty a čekáme, jak dopadneme. Výsledky
dotací MPSV a výše podpory na tento rok je
sice opravdu minimální, ale již nyní víme, že
to nějak zvládneme. Nebude to lehké, ale
několikaleté úsilí nemůže jen tak vzdát.
Přejeme Vám, aby k nám konečně dorazilo jaro, a těšíme se na společné akce.
RC Medvídek
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Víte o velké novele stavebního zákona, která je účinná od 1.1.2013?
Novela stavebního zákona přináší tyto změny:
1. Významně zjednodušuje a zkracuje postup
pořizování územního plánu nebo jeho změn
vypuštěním konceptu územního plánu jako jednoho z kroků při pořizování, čímž se zkrátí nezbytná doba pořízení územního plánu nebo jeho
změn.
2. Rozšiřuje účast veřejnosti při územním plánování. Nově budou moci občané podávat připomínky ke zprávě o uplatnění politiky územního
rozvoje ČR, zásad územního rozvoje kraje i územního plánu obce. Připomínky veřejnosti jsou nově
umožněny také v první etapě pořizování územně
plánovací dokumentace, tj. ve fázi společného
jednání, která předchází vlastnímu řízení s veřejným projednáním.
3. Rozšiřuje okruh staveb, ke kterým není třeba
územní rozhodnutí ani územní souhlas (tzn., že
tyto stavby stavebník bude realizovat bez jakéhokoliv předchozího projednání se stavebním úřadem) zejména o:
 skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně
2 m od hranic pozemku, bez podsklepení,
stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená
nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která
souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou
rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování
hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o
jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou
činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umísťována v odstupové vzdálenosti
od společných hranic pozemků nejméně 2 m,
plocha části pozemku schopného vsakovat
dešťové vody po jejím umístění bude nejméně
50% z celkové plochy pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové
vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které
slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné
přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m
výšky,
výměna vedení technické infrastruktury, pokud
se nemění její trasa a nedochází k překročení
hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma.

4. Zjednodušuje a zkracuje územní řízení. Povinné ústní jednání zůstává pouze u záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo na které
se prováděla EIA (posuzování vlivů záměrů na
životní prostředí), v ostatních případech může
stavební úřad od ústního jednání upustit.
5. Pro většinu záměrů posuzovaných z hlediska
vlivů na životní prostředí je sloučen postup EIA s
územním řízením, tím se zkracuje příprava realizace staveb a vydání územního rozhodnutí
včetně stanoviska EIA max. na 3 měsíce, oproti
stávajícím případům, kdy vydání stanoviska EIA
mohlo trvat roky.
6. Rozšiřuje okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
(tzn., že stavebník je bude realizovat na základě
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu)
zejména o:
podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo
distribuční soustavy elektřiny,
vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu,
rozvody tepelné energie,
vedení sítí veřejného osvětlení,
 stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla,
 vodovodní, kanalizační a energetické přípojky
vč. připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na
rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní,
oplocení,
reklamní a informační zařízení,
odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro
skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami
nebo látkami, které mohou způsobit znečištění
životního prostředí. Ohlášení nebo stavební
povolení vyžadují změny staveb uvedených v
tomto bodě, jejichž provedení by mělo za
následek překročení uvedených parametrů.
7. Nově upraveno vydání certifikátu autorizovaného inspektora (v konkrétních případech může
nahradit rozhodnutí nebo souhlas stavebního
úřadu) způsobem omezujícím možnosti zneužití.
Certifikát musí být zveřejněn na úřední desce
úřadu po dobu 30 dnů tak, aby kdokoliv mohl
zjistit, že se bude stavba na území obce realizovat. Nemělo by docházet k tomu, že autorizovaný inspektor opomene projednat záměr s

přivezu - odvezu - přestěhuji
dodávka Citroen Jumper
15 m3, 3,7m ložná plocha
např. veškeré zboží z obchodů z okolních měst
i celé ČR až k Vám před dům,
popř. až do Vašeho bytu, koberce, nábytek
(dle dohody mohu smontovat), stavební
materiál, trámy, prkna, stěhování,
vyklízení sklepů, bytů atd.
Odvezu nebo přivezu cokoliv.
cena dle dohody - volejte kdykoliv 739 742 432

některými účastníky řízení. Pokud s nimi neprojedná záměr, nebo konečné řešení záměru je v
rozporu s tím, co s nimi bylo projednáno, mohou
podat námitku proti vydanému certifikátu.
8. Účast veřejnosti ve stavebním řízení je oproti
stávajícímu stavu konkretizováno pouze na případy, ve kterých mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle
zvláštních předpisů, a o těchto věcech nebylo
rozhodnuto v územním řízení.
9. Dřívější užívání dokončené stavby je zajištěno
tím, že:
 U staveb nevyžadujících kolaudační souhlas
může stavebník užívat následující den po kontrolní prohlídce stavby; stavební úřad ověří do
protokolu, že je vše v pořádku.
U staveb vyžadující kolaudační souhlas je zákonem nově stanovena 60 denní lhůta od podání
žádosti, do které musí být stavebním úřadem
provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby
(dnes tato lhůta upravena není).
Novelou stavebního zákona se současně mění
tyto zákony:
zákon o požární ochraně, horní zákon, zákon o
ochraně přírody a krajiny, zákon o dani z nemovitosti, zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, zákon o zeměměřičství, atomový zákon, zákon o oceňování
majetku, zákon o hlavním městě Praze, energetický zákon, zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí, vodní zákon a zákon o správních poplatcích.

HOKEJ MALÁ VELEŇ
Letošní ročník soutěže amatérských
hokejistů ovládly i díky systému soutěže bez
play-off středočeské Katusice, Velenští
skončili druzí, Biolit obsadil šesté místo.
Zbývá ještě odehrát utkání Malá Veleň-Reál
a Katusice-Buldoci. Velenští se díky dvěma
prohrám s Katusicemi už nemohou posunout na první místo, Buldoci v případě výhry
poskočí na čtvrtou příčku. Hráči HC Malá
Veleň by touto cestou chtěli poděkovat obci
Malá Veleň za její finanční podporu.
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STOLNÍ TENISTÉ

DIVADLO

18. zápas
GPD AMBIT BNPL A . - ASK LOVOSICE A - 2:16

12. 4. 2013 od 19 hodin

Sborovna

body: M. Babička 1; M. Myslivec 1; F. Nebohý 0; Babička L. 0; M.
Štípek 0

Divadlo Pavla Trávníčka
a agentura MARCUS
vstupné 230,Městské kino Benešov nad Ploučnicí
vstupenky možno zakoupit na Městském
úřadě nebo v Městském kině: tel. č. 724
598 686, kultura@benesovnpl.cz

19. zápas
KALICH LITOMĚŘICE A - GPD AMBIT BNPL A - 10:9
body: M. Štípek 4,5; M. Myslivec 2,5; L. Babička 1; F. Nebohý 1
(výsledek 9:9 - rozhodla následná čtyřhra na 10:9 pro LTM)

20. zápas
GPD AMBIT BNPL A - TTC ROUDNICE N. L. C - 6:12
body: F. Nebohý 3; M. Myslivec 1; M. Štípek 1; L. Babička 1

21. zápas
MONDI ŠTĚTÍ B - GPD AMBIT BNPL A - 13:5

KINO

body: M. Babička 3; M. Myslivec 1; F. Nebohý 1; M. Štípek 0

22. zápas
GPD AMBIT BNPL A - SOKOL TEREZÍN A - 10:8

7. 4. od 15:00

Varieté: CIRKUS BUDE

body: M. Štípek 3,5; F. Nebohý 2,5; L. Babička 2; J. Štípek 2

Po posledním 22. zápase skončilo naše družstvo
na 10. místě z 12 účastníků. A nadále se udrželo v
soutěži KP 2. pro příští sezónu.

vstupné: 100,- + 1 zdarma
Artistická skupina Mistral Vás zve na varietní vystoupení s názvem CIRKUS BUDE. Celým programem bude provázet klaun Catito
se svými scénkami. Čeká na vás vystoupení s
kruhy Hula-Hop, iluze, akrobat a další.

Jorika Tojmarová opět úspěšná

Ve dnech 8. až 10. 3. 2013 se klub SK KRASO
Děčín zúčastnil mistrovství České republiky v krasobruslení žactva, kam se pod vedením trenérky
Dagmar Lohniské probojovala v kategorii žačky
mladší závodnice Jorika TOJMAROVÁ. Závodu se
v této kategorii zúčastnilo celkem 30 závodnic z
celé ČR. Jorika Tojmarová obsadila po sobotním
krátkém programu 12. místo a v neděli zajela 11.
volnou jízdu. CELKEM obsadila na tomto mistrovství ČR 12. místo. K tomuto pěknému umístění
blahopřejeme.

Velikonoční volejbalový turnaj nechyběl ani letos
V sobotu 30. března 2013 se v Sokolovně uskutečnil již tradiční volejbalový turnaj
smíšených družstev. Turnaje se zúčastnilo
celkem 20 hráčů (13 mužů a 7 žen). Po
rozlosování do 5 družstev se začalo v 10,30
hod. hrát a hrálo se nepřetržitě až do 15
hod. V dobré pohodě a náladě bylo odehráno 10 zápasů a 20 setů.
Po skončení volejbalu následovalo vyhodnocení, rozdaly se ceny a pomlázky a
hráči i diváci v přátelském duchu poseděli v
Klubu BS Aktiv. Prohlížela se kronika, kterou
vede Alena Matajová.
1. Polanský Jan, Štípek Jarda, Zachová
Petra, Matajová Alena

2. Špička Milan, Gaži Luboš, Macharová
Eva, Marková Vlasta
3. Čech Milan, Čech Rudolf, Machar Tomáš, Gebhartová Tereza
4. Marek Jan, Štecher Radek, Vrbický
Marek, Hánová Denisa
5. Vrbický Karel, Kofroň Pavel, Bergmanová Nikola, Zach Václav
Poděkování patří hráčům, organizátorům i divákům za dobrý průběh turnaje a za
pohodu, která byla po celý turnaj. Jménem
zúčastněných děkuji Radě města Benešov
n. Pl. za podporu tohoto již tradičního volejbalového turnaje.
Čech Ruda

21. 4. od 16 hodin
nedělní pásmo pohádek:

Za kamarády z televize
Děti se mohou těšit na tyto příběhy:
- Káťa a Škubánek
- O klukovi z plakátu
- Maxipes Fík
vstupné: děti 10,- / dospělí 20,-
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