Číslo 9 - září 2014 - Ročník XXIV - Cena 5 Kč - www.benesovnpl.cz

Starostka města: Prázdniny přinesly zahájení 2 investičních akcí
V prázdninových měsících se naplno
„rozjely“ dvě investiční akce. Tou větší je zateplení a výměna oken na nové budově Základní školy. Celá akce by měla být ukončena v polovině příštího roku a bude stát 21
milionů korun, z čehož je 15.6 milionů dotace. Druhou akcí je právě dokončované
víceúčelové hřiště u Základní školy, které
přinese užitek nejen dětem školou povinným. S koncem prázdnin je také dokončována oprava věže na budově městského
úřadu. Původní věž byla v havarijním stavu,
bylo potřeba vyměnit dožilé dřevěné prvky
a plechovou krytinu. Firma, která akci provádí, odvedla velmi kvalitní práci. Věž je
v novém kabátě elegantní dominantou náměstí. V letních měsících byly podány žádosti o dotace na veřejnou zeleň, která by
měla zdobit dětské hřiště, prostory u školy,
či zajistit finance na stromořadí. Také je
podána žádost o dotaci na protipovodňová
opatření na Ovesné, kde přívalové deště
pravidelně ničí místní komunikace a ztěžují
tak život tamním obyvatelům. Z dalších záležitostí stojí za zmínku nová okna v tělocvičně na Sokolském vrchu či altán pro maminky s dětmi na dětském hřišti pod jídelnou.
Sdružení obcí Benešovska projednávalo mimo jiné stav cyklostezky Ploučnice.
Důvodem je budoucí povinnost města spravovat a udržovat cyklostezku, která již v době předávání vykazuje velmi nestabilní povrch. Starostové obcí se shodli na tom, že
povrch cyklostezky vykazuje mnohé vady,
které je třeba před předáním na bedra obcí
vyřešit.
Léto bylo také ve znamení mnoha kulturních, společenských a sportovních akcí.
V městském kulturním zařízení probíhala
výstava Má vlast cestami proměn 2014,
na terase pak oblíbené pořady pana Bříška
Léto s písničkou a samozřejmě promítání
v letním kině pro děti i dospělé. Zámek žil
o prázdninách nočními prohlídkami, zámeckými trhy a také zde mohly přespat odvážné
děti. Po celé léto byla na zámku instalována
výstava tvorby seniorů. Hasiči pořádali pro
děti prázdninové akce plné výletů a her.
Senioři se sešli se svými kolegy z Heidenau
na tradičních plaveckých závodech na benešovském termálním koupališti a chystají
se na odvetu v bowlingu, která se uskuteční
v Heidenau. Zdařila se také tradiční benefiční akce Kousek štěstí pro Afriku, kterou
pořádal benešovský BS-Aktiv. Organizáto-

Opravená věž městského úřadu.
Foto: Ota Dračka

rům všech letních aktivit patří veliký dík.
A co nás čeká v září? Především začíná
nový školní rok. Do tří prvních tříd nastoupí
57 žáků, škola bude mít v příštím školním roce 436 žáků školou povinných a 134 předškoláků.
Měsíc září je také posledním měsícem
před volbami do Zastupitelstva města
a do Senátu. V příštím čísle Benešovských
novin bude pro každé z osmi kandidujících
uskupení v našem městě vyčleněna jedna
strana pro vlastní prezentaci a pro kandidáty do senátu vždy ½ strany. Od prvního
října pak budou všem uskupením kandidujícím do Zastupitelstva města a kandidátům
do Senátu k dispozici plakátovací plochy

ve městě. Plakáty budou vylepovány prostřednictvím Služeb města. Připomínám, že
oboje volby se konají v pátek 10. a v sobotu
11. října 2014.
Vážení čtenáři, přeji vám v nadcházejícím podzimu pevné zdraví a pohodu.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města
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Městský úřad
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PODĚKOVÁNÍ

Objektivem fotoaparátu: Zateplení základní školy

Chtěl bych touto cestou moc poděkovat paní
Pavle Klomfarové. U příležitosti mých kulatých
narozenin jsem si pronajal na sobotní odpoledne
prostory v městském kině a byl jsem vekmi mile
překvapen přístupem paní Klomfarové, která s
milým úsměvem vyřešila všechny moje požadavky a ještě mi dala užitečné rady. Myslím, že kdyby
takto pracovali všichni úředníci, bylo by radost s
nimi spolupracovat. Ještě jednou velký dík!
Jiří Chodora
Sídliště 632, Benešov nad Poučnicí
Dne 14. června 2014 se konala v obřadní síni
Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí naše
diamantová svatba. Chtěli bychom poděkovat
prostřednictvím Benešovských novin Městskému
úřadu za uspořádání svatebního obřadu a milý
dárek. Zvláště děkujeme paní Haně Franclové,
člence Rady města, za citlivé a slavnostní řízení
svatby. Srdečně děkujeme i ostatním účastníkům
a gratulantům.
Diamantoví manželé
Josef a Jaroslava Sladomelovi
Posílám velké poděkování Davidovi Erbenovi
za zapůjčení zázemí (lavice, slunečníky) na letní
večery s písničkou, které proběhly o prázdninách
před městským kinem.
Pavla Klomfarová

VOLBY 2014
V souladu s ustanovením § 15 písm.g)
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §
14/c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů vydávám:
INFORMACI O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH
OKRSKŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA BENEŠOVA
NAD PLOUČNICÍ,
které budou zabezpečovat průběh voleb
do zastupitelstva města Benešova
nad Ploučnicí ve dnech 10. a 11. října 2014
a průběh voleb do Senátu Parlamentu ČR
ve dnech 10. a 11. října 2014 (v případě II.
kola voleb taktéž ve dnech 17. a 18. října
2014)

Zateplení základní školy je v plném proudu. Po následujících 9 měsíců se bude pilně
pracovat na výměně oken, zateplení střech i pláště. Během prázdninových měsíců se
pracovalo především na výměně oken v učebnách, zahájeny ale byly také práce na
střeše. Na celé budově budou instalována kvalitní hliníková okna. Práce provádí firma
Děčínský stavební podnik, s.r.o. a vyjdou na více než 20 milionů korun.
Foto: Karel Šohaj

Výuka v přírodě? Proč ne! Nový altán využije škola i centrum
Dětské hřiště pod školní jídelnou se přes
prázdniny rozrostlo o další prvek. Je jím altán, který vznikl díky projektu s názvem Environmentální výchova v Benešově nad
Ploučnicí, který společně podalo město,
základní škola, Rodinné centrum Medvídek
a MAS Labské skály. Finančně jeho stavbu
zajistil dotačními penězi Státní zemědělský
intervenční fond z programu rozvoje venkova, který přispěl částkou 99.900,- Kč. Zbytek
z celkových nákladů ve výši 134.310,- Kč uhradilo město. Dřevěný přístřešek je vybaven
lavicemi a stoly. „Vybudování altánu je urči-

tě pro školu přínosem, protože umožní dětem a žákům venkovní výuku v přírodě. Altán může být využíván v rámci všech předmětů na obou stupních školy, zejména v prvouce, přírodovědě, přírodopisu, pracovních činnostech nebo výtvarné výchově. Altán bude využívat také školní družina při
svých odpoledních činnostech,“ uvedla ředitelka školy Miroslava Šmídová. O využívání altánu se bude škola dělit s Rodinným
centrem Medvídek.
(ah)

OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE Č. 1
- ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, budova
NOVA, Opletalova 699 (nová škola)
OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE Č. 2
- Kulturní zařízení města, Čapkova 477
(budova kina)
OKRSKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE Č. 3
Klub seniorů, Nerudova 307
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města
Veškeré informace k volbám najdete aktuálně na webu
města - sekce Volby do ZO 2014 a Senátu 2014.

Foto: Karel Šohaj

STRANA 3

Sportovní hřiště u školy je hotové
Malé sportovní hřiště, které vyrostlo
během prázdnin mezi základní školou
a školní jídelnou je hotové. K symbolickému předání sportoviště došlo za přítomnosti zástupců města a školy v pondělí 1.
září (viz. menší snímek).
Na výstavbě hřiště se podílely tři firmy. O přípravu podkladu se postarala firma MAJJ-KUPEC, s.r.o., polypropylénový
sportovní povrch Stilmat Tennis s pev-

ným zámkovým spojem položila firma
Calypso group s.r.o. Dokončovací práce
(oplocení, osvětlení, přístupové chodníky) zvládly Služby města.
Hřiště o rozměrech 18 x 36 m je připraveno pro tyto sporty: tenis, nohejbal,
volejbal, florbal, fotbal a basketbal. Využití zde ale najdou i milovníci in-line
bruslí. Provoz na hřišti bude podléhat
provoznímu řádu.
(ah)

UPOZORNĚNÍ
Svoz pytlů s tříděnými odpady
Připomínáme občanům, že svoz pytlů
s tříděnými odpady probíhá každé sudé úterý. Pytle jsou k vyzvednutí na podatelně
městského úřadu a na svozové trase by
měly být připraveny v daný den do 8. hodiny
ranní.
Je třeba dodržovat správné třídění odpadu.

PETICE
Jako předseda Svazu měst a obcí České republiky s obavami sleduji stále se zhoršující
stav bezpečnosti ve většině našich měst
a obcí a růst sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Jsem přesvědčen,
že klíčem k řešení těchto problémů je mimo
jiné i změna příslušných právních předpisů
a větší ekonomická podpora obcí ze strany
státu. Z těchto důvodů Svaz měst a obcí České republiky inicioval vznik petice, kterou se
Svaz hodlá obrátit na vládu České republiky
a obě komory Parlamentu České republiky.
Chcete-li svým podpisem tuto petiční akci
podpořit, archy jsou k dispozici v knihovně
a na informacích městského úřadu (přízemí
budovy dv. č. 17).

Foto: Karel Šohaj

S úctou

V září začíná poslední běh bezplatného komplexního vzdělávání
a rekvalifikací pro osoby starší 50 let a osoby se zdr. postižením
Děčínská Slunečnice, o.s. jako realizátor
projektu „Trojí efekt“ otevírá v září poslední
běh komplexního vzdělávacího modulu,
díky němuž můžete rozšířit nebo úplně
změnit svou dosavadní kvalifikaci, najít
novou práci, nebo začít pracovat na živnostenský list. Díky dotaci z Evropského
sociálního fondu toto můžeme nabídnout
lidem ve věku 50 let a výše a lidem s jakýmkoliv zdravotním znevýhodněním.
V projektu se dosud uskutečnily 4 běhy,
jejichž účastníci začínají podnikat jako
pedikéři, výživoví poradci, drobní dopravci,
výrobci lahůdek, či se chystají na dráhu
účetního, pracovníka v sociálních službách,
atd. Celkem se projektu dosud účastnilo
39 osob, přičemž práci již získalo 20 z nich
(17 osob s dotací). Ze samotného Benešova
a okolí již projektem prošlo také několik
osob, dvěma z nich jsme zajistili novou práci, ostatní se na svou další dráhu připravují.
Jedna část projektu se zaměřuje
na změnu profesních dovedností a rekvalifikace, které jsou nezbytné pro zaměstnavatele a vaši novou pracovní kariéru, druhá
na sebezaměstnání prostřednictvím vlastního živnostenského listu. V ní se naučíte
vše, co potřebujete proto, abyste si udělali

drobnou živnost, lektoři s vámi zpracují
podnikatelský plán tak, aby byl reálný,
projekt vám zaplatí živnostenský list,
pomůže vám najít ještě případnou rekvalifikaci, pokud se chcete pustit do něčeho, co jste dosud nedělali (tu vám také
zaplatí, a proplatí vám ještě cestovné, když
budete dojíždět do jiného města), zorganizuje pro vás besedy s podnikateli, kteří
začínali tak jako vy a dnes jsou úspěšní, aby
jste se s nimi mohli bavit o jejich zkušenostech, poskytne vám kancelářské zázemí
po dobu, než si najdete vlastní prostory,
půjčí vám notebook a nechá vás připojit se
na internet (pochopitelně vše opět zdarma)
a ještě vám je k dispozici v dalším roce jakoukoliv potřebou a konzultací včetně těch
odborných (daně, legislativa, atd.). A že lze
začít vlastní živnost i po padesátce, dokazují
naši úspěšní absolventi, kteří již podnikat
začali.
Když si spočítáme náklady na jednoho
člověka (čistě jen na jeho vzdělávání a doku-

Ing. Dan Jiránek
předseda Svazu měst a obcí Čes. rep.

menty, bez režie a nákladů někoho, kdo se
mu věnuje), můžeme se dostat k částce až
50.000,- Kč. To jsou prostředky, které na ulici nenajdete, a přesto jsou tu skutečně
pro vás.
Protože jde o poslední kompletní běh
projektu, je potřeba přihlásit se co nejdříve.
Využijte této příležitosti a peněz, které pro
vás máme k dispozici. Je to šance, kterou
máte jednou za život, a přitom jej může obrovským způsobem změnit k lepšímu.
Více informací:
www.slundecin.org (oddíl Trojí efekt)
Kontakt:
Iveta Gattringerová
asistentka projektu
tel.: 733 735 942
e-mail: gattringerova@slundecin.org
Šárka Zimová Dostálová
ředitelka Slunečnice, o.s.

STRANA 4

Přehled financování stavebních akcí, údržby a oprav majetku města za období 2011-2014
Rok 2011
Opravy místních komunikací a mostů po
povodních 2009 v ul. B.Němcové, Žižkově,
Alšově, opravy místních komunikací a mostů po povodních 2010 v ul. Heřmanovské
a Žižkově, montáž nového veřejného
osvětlení, včetně výměny poškozených
lamp, zhotovení horské vpusti na Ovesné,
výstavba 5. třídy v budově mateřské školy,
oplocení hřbitova, výstavby chodníků,
opěrných zdí, oprava stezky podél
Ploučnice, stavební úpravy nástupního
prostoru kina, oprava letního kina,
vybudování Rodinného centra Medvídek v
budově školní jídelny, včetně opravy
sociálního zařízení, biodiverzita sídelních
biotopů na Sídlišti, osázení náměstí, oprava
Ploučnické vyhlídky.
Celkové výdaje činily 15.643.082 Kč,
z toho dotace od státních a územních institucí byly ve výši 11.232.853 Kč.
Rok 2012
Opravy místních komunikací a mostů po
povodních 2010 v ul. K Bottari, B. Němcové,

Senioři soutěžili v plavání
Senioři mají za sebou další ročník plavání s německými partnery z Heidenau. Lítý
boj o přední příčky na stupních vítězů se
letos odehrál na benešovském městském
koupališti dne 14. srpna. Nutno však
podotknout, že benešovským plavcům tentokrát štěstí nepřálo a dokázali ukořistit
pouze třetí příčky a to jak v ženské, tak v
mužské kategorii. Všechny ostatní obsadili
němečtí plavci. Barvy Benešova nad
Ploučnicí hájilo celkem 6 plavců a za
Heidenou nastoupilo plavců hned jedenáct.
Mezi naše úspěšné soutěžící patřila paní
Eva Ziková (na snímku) a pan Ota Březina.
Vyhodnocení plaveckého soutěžního
klání proběhlo v Klubu seniorů za přítomnosti starostky města Dagmar Tesarčíkové.
Každý z účastníků obdržel od města malou
pozornost.
(ah)

Nádražní, zateplení a výměna oken v budově mateřské školy, výstavba klubovny
pro důchodce, oprava kaple na Ovesné, revitalizace Ploučnické vyhlídky, kanalizační
přípojka na koupališti.
Celkové výdaje činily 10.675.566 Kč,
z toho dotace od státních a územních institucí byly ve výši 4.612.524 Kč.
Rok 2013
Vybudování učebny pro hasiče, dokončovací práce nebytových prostor v Nerudově ul., rekonstrukce mostu v ul. Sokolský
vrch, rekonstrukce a opravy chodníků v Bezručově ul., vybudování odstavných ploch
v Družstevní ul., na Sídlišti, v ul. Komenského, vybudování dětského hřiště pod školní jídelnou, včetně nákupu hracích prvků,
protipovodňový systém, nákup radaru, nákup diaprojektoru v rámci digitalizace kina,
restaurování hrobky Mattausch, sochy sv.
Vojtěcha, oprava komunikace na Ovesné
v důsledků povodní 2013.
Celkové výdaje činily 11.396.858,
z toho dotace od státních a územních insti-

tucí byly ve výši 4.074.605 Kč.
Rok 2014
Odstavná plocha v Cihelní ul., v Opletalově ul., nové veřejné osvětlení na Sídlišti,
rekonstrukce chodníku Valkeřická ul.,
rekonstrukce komunikace v Komenského
ul., zakoupeno nové vozidlo Roomster pro
městskou policii, oprava komunikace v ul.
Sokolský vrch, v ul. Valkeřická, oprava chodníku v ul. Českolipská, oprava věžičky na budově městského úřadu, rekonstrukce chodníku v Nádražní ul., včetně výměny veřejného osvětlení a výsadby stromů, vybudování
víceúčelového hřiště, odstavné plochy
u základní školy, stavba zahradního altánu
na dětském hřišti pod školní jídelnou, restaurátorské práce na hrobce rodiny Mattausch, výměna oken v tělocvičně v ul. Sokolský vrch, zateplení a výměna oken v budově základní školy.
Celkové výdaje se ke konci roku 2014
předpokládají 23.813.643 Kč, z toho dotace budou činit 15.601.053 Kč.
Lenka Sluková

Přehled dotací na podporu kulturní činnosti, činnosti sboru dobrovolných hasičů,
dotace z Euroregionu Labe „People to people“

STRANA 5

Začal nový školní rok. I pro 57 prvňáčků

Foto: Alena Houšková

V pondělí 1. září 2014 začal nový školní
rok na základní škole v Benešově nad Ploučnicí ve 23 třídách základního a jedné třídě
předškolního vzdělávání. Nový školní rok byl
zahájen také v pěti třídách mateřské školy
Sluníčko, která poskytuje předškolní vzdělávání.
Ve třech prvních třídách zahájilo za přítomnosti starostky města Mgr. Dagmar
Tesarčíkové, rodičů a prarodičů dětí svou
povinnou školní docházku 57 prvňáků pod
vedením třídních učitelek Mgr. Blanky
Ušákové (1. A), Mgr. Martiny Rejmanové (1.
B) a Mgr. Martiny Ondrejkovičové (1. C).
Spolu s nimi zasedli poprvé do školních lavic
také děti v jedné přípravné třídě, ve které
bude s dětmi pracovat Radka Bartošová.
V průběhu letních prázdnin se ve škole
nezahálelo. Byly vymalovány některé třídy,
nově natřeny školní tabule, učebna fyziky
dostala novou podlahu a nový nábytek,
a také se jedno oddělení školní družiny
přestěhovalo do nových prostor. Zejména
ale začaly práce na projektu Snížení energetické náročnosti budovy Nova - před zahájením školního roku byla vyměněna okna
a vchody na první části školní budovy,
ve které jsou umístěny kmenové třídy,
a v tělocvičně. Zároveň probíhají práce
na střeše školy. Práce (další výměna oken
a zateplování budovy) budou pokračovat v
průběhu celého školního roku. Před budovou bylo vybudováno nové hřiště s umělým
povrchem a parkoviště pro zaměstnance
školy.
Škola pokračovala s pracemi na projektu Keramická dílna na základní škole. Dovybavením objektu budovy NOVA keramic-

kou pecí a grafickým lisem umožní dalším
žákům školy seznámit se s keramickým tvořením a budou tak rozšířeny výtvarné aktivity na další věkovou kategorii, žáky staršího školního věku. Zároveň budou mít žáci
možnost v rámci mimoškolních aktivit pod
vedením učitelů - výtvarníků rozvíjet své dovednosti, talent a nadání s možností budoucího profesního uplatnění. Zároveň byl
podán další projekt. V rámci Nadace Partnerství jsme se ve spolupráci MAS Labské
skály zapojili do projektu tvorby přírodních
zahrad -„Motýlí zahrady“ s naším projektem „Kvetoucí kameny“. Projekt si klade
za cíl přeměnit neudržovanou a nevhodně
osázenou skalnatou stráňku na celosezónně
kvetoucí skalku. Druhová skladba vychází
z principů přírodních zahrad, zvolené rostliny rozšíří potravní nabídku užitečnému
hmyzu. Na skalce bude díky své charakteristické struktuře přirozeně vytvořeno útočiště pro volně žijící živočichy. Rozmanitost
a proměnlivost prostoru pozitivně ovlivní
vztah dětí k přírodě a vznikne prostředí pro
badatelskou činnost dětí a žáků školky
a školy. Zároveň se do projektu zapojí také
výtvarníci, kteří vytvoří keramické informační tabulky, hmyzí pítka a domečky.
V současné době čekáme na výsledek, zda
bude náš projekt přijat k realizaci.
A kdy čekají žáky v prvním pololetí
tohoto školního roku prázdniny? Podzimní
prázdniny budou ve dnech 27. a 29. října
2014, vánoční prázdniny od 22. prosince
2014 do 2. ledna 2015. Vysvědčení za 1.
pololetí dostanou žáci 29. ledna 2015 a v
pátek 30. ledna 2015 budou mít jednodenní
pololetní prázdniny.
Informace o škole na www.zsbnpl.cz.
Všem přeji úspěšný vstup do nového
školního roku 2014-2015.
Mgr. M. Šmídová

Z ČINNOSTI SDH
Během měsíců červenec a srpen vyjela
naše jednotka k sedmi mimořádným událostem. Dne 11. 7. v 15,45 hod. k dopravní
nehodě osobního vlaku mezi Starým Šachovem a Žandovem, jednalo se spadlý
strom pod osobní vlak. Dne 11. 7. v 16,30
hod. k spadlému stromu na elektrické vedení do Benešova nad Ploučnicí ul. Heřmanovská vlivem silného deště. Dne 13. 7.
v 5,39 hod. k dopravní nehodě osobního vozidla do obce Heřmanov. Dne 15. 7. v 18.05
na spadlý strom přes cyklostezku do Benešova nad Ploučnicí - Ostrý vrch. Dne 16. 8.
ve 4,35 hod. na spadlý strom na vozovku
do obce Valkeřice. Dne 21. 8. v 16,30 hod.
k požáru balíků sena do obce Františkov nad
Ploučnicí. Dne 27. 8. ve 21,01 hod. k požáru
osobního vozidla do Františkova .
Dále se naše jednotka během letních
měsíců vlivem horkého počasí podílela
na zalévání zeleně v našem městě, pomocných pracích (kropení) při budování nového
hřiště u nové školy a následném omývání
příjezdové cesty po dokončení těchto stavebních prací. O prázdninách nezahálelo ani
naše soutěžní družstvo, které se zúčastnilo
soutěže v požárním sportu ve Verneřicích,
kde se umístilo na třetím místě. Dále dvou
soutěží v Děčíně, kde nám tolik štěstí
nepřálo a umístili jsme se na devátém a sedmém místě. Během slavností ve Verneřicích
se naše jednotka zúčastnila tradiční fontány
konané v nočních hodinách na koupališti.
Ani na naše nejmenší (děti členů) se nezapomnělo. Proběhlo opět několik akcí formou dne barevných triček a to výlet do obce
Dobrná na rozhlednu Sokolí vrch, dále návštěva domu dětí a mládeže v Březinách a nakonec několik poznávacích výletů formou
soutěží v katastru našeho města. Naše
nejmenší čekal také jeden den s názvem
Křeslo pro hosta na, které přijala pozvání
naše paní starostka Dagmar Tesarčíková.
Konec prázdnin byl opět završen sportovním dnem na hřišti za školou s opékáním
buřtíků.
František Buchta

STRANA 6
RADA MĚSTA
RaM schválila:
- smlouvu o dílo na realizaci stavební
akce „Odstavná plocha u ZŠ Opletalova,
Benešov nad Ploučnicí“ s p. o. Služby města
Benešov nad Ploučnicí, IČ: 75014793 za
smluvní cenu 102.807,- Kč včetně DPH. (5)
- vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka
sousedních pozemků p.č. 682/60 a p.č.
1266/2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí pro
pana V.H., bytem Benešov nad Ploučnicí, k
výstavbě otevřeného dřevěného přístřešku
na pozemku p.č. 682/21 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí, který je v jeho vlastnictví. (5)
- vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka
pozemku p.č. 1358/2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí pro K.Š. Benešov nad Ploučnicí a
J.K., Benešov nad Ploučnicí k povolení sňatku na výše uvedeném pozemku. (5)
- vydání souhlasného stanoviska od města Benešova nad Ploučnicí jako vlastníka
pozemku st.p.č. 21 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí pro I.O., Dolní Habartice a B.A,
Dolní Habartice k povolení sňatku na výše
uvedeném pozemku. (5)
- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 4/98
na pronájem pozemku p.č. 453/1 o výměře
20 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. (4)
- uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 4/98 mezi městem Benešov nad Ploučnicí a V:H., Benešov nad Ploučnicí (4)
- vydání souhlasného stanoviska pro stavebníky J. a J. Ch., bytem Benešov nad

Ploučnicí, ke stavbě dřevěného oplocení se
zděnou podezdívkou na pozemku č. 614/6 a
st.č. 565 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.(4)
- záměr pronájmu pozemku p.č. 713/8
část o výměře 450 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. (4)
- záměr pronájmu pozemku p.č. 453/1
část o výměře 18 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí. (4)
- záměr pronájmu pozemku p.č. 172/1
část o výměře 18 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (4)
- smlouvu o dílo mezi městem Benešov
nad Ploučnicí a společností 4business s.r.o.,
Česká Lípa na akci: Sokolský vrch 276,
Benešov nad Ploučnicí - výměna oken a dveří v I. NP. Smlouva je v příloze. (4)
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
S2014001/SM, kterým se prodlužuje termín
dokončení prací do 24.8.2014. (4)
- smlouvu mezi Ústeckým krajem a městem Benešov nad Ploučnicí o poskytnutí
neinvestiční dotace 50 000 Kč na realizaci
projektu Benešovský slunovrat 2014. (4)
- příspěvek 5000 Kč Spolku rybářů, Benešov nad Ploučnicí. (4)
- příspěvek 5000 Kč Spolku včelařů Benešov nad Ploučnicí. (4)
- příspěvek 5000 Kč Českému spolku chovatelů, organizace Benešov nad Ploučnicí.
(4)
- příspěvek 5000 Kč pro JSDH Benešov
nad Ploučnicí (4)
- příspěvek 5000 Kč pro Spolek Benefi-

cium Civitas, z. s., Benešov nad Ploučnicí. (3
pro, 1 zdržel)
- příspěvek 3000 Kč pro oddíl horolezců
MSK Benešov nad Ploučnicí. (4)
- příspěvek 2000 Kč pro oddíl tenisu MSK
Benešov nad Ploučnicí. (3 pro, 1 zdržel)
- příspěvek 1000 Kč pro BS Aktiv na
uspořádání akce Kousek štěstí pro Afriku. (3
pro, 1 proti)
- podání žádosti na obnovu majetku
poškozeného živelní pohromou v roce 2013
v městské části Ovesná na pozemcích p. p. č.
730/1, 730/2, 731 v k. ú. Ovesná.“ (4)
- vyhlášení výzvy k podání nabídky na
zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci mostu na místní
komunikaci
Foto: Ota
Dračka v
ul. Sokolovská, Benešov nad Ploučnicí.“ (4)
RaM bere na vědomí:
- ukončení nájemní smlouvy č. 7/2013 na
pronájem pozemku p.č. 172/1 část o
výměře 18 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí
ke dni 31.8.2014.
RaM rozhodla:
- o vítězi VŘ na akci Sokolský vrch 276,
Benešov nad Ploučnicí výměna oken a
dveří v I. NP, kterým je společnost 4business
s.r.o., Česká Lípa s cenou 99 926,-- Kč bez
DPH. (4)
RaM ukládá:
- odb. HS opravit chybu v psaní v usnesení č. 269/14 počet hlasujících 4.

Zastupitel Ota Dračka bilancuje: Co bylo o prázdninách
Nastal nový školní rok a tak je možné
bilancovat to nejdůležitější, co se odehrálo
o prázdninách.
V záležitosti cyklostezky č. 15 Ploučnice
například proběhlo jednání Krajského
úřadu zejména za účasti starostů obcí, které
leží na této cyklostezce, za účasti stavebních
firem, stavebního dozoru a projektanta. Byly prohlédnuty všechny problematické části
cyklostezky a výsledkem je, že se určily další
kroky, které by měly stav cyklostezky zlepšit. Něco bylo dáno do reklamací, něco jde
za Krajským úřadem jako nezbytnost zlepšení stavu. Na zlepšení stavu teď pracuje
projektant. Největší kritika byla vznesena
na poškozené úseky s povrchem z kaleného
štěrku a také na požadovaném způsobu
údržby jednotlivými obcemi. Není ani přesně definováno, co je oprava a co je údržba
a obce dostaly k podepsání neúplné znění
dohody. Forma údržby je totiž pro obce
nepřijatelná zejména z finančních důvodů.
Například pro úseky se štěrkem na katastru
Benešova nad Ploučnicí je odhad 70.000,Kč ročně. Sousední Malá Veleň je na tom
hůře, má delší úsek. Co pro takovou obec

náklady nad 100.000,-Kč ročně znamenají
v ročním rozpočtu obce, nelze hodnotit
kladně. Proto trvá požadavek na přehodnocení stavu ze strany Kraje a hledání způsobu,
jak zafinancovat změnu povrchu na bezúdržbový. Pak by na obcích bylo „jen“ sečení pásů zeleně v šíři minimálně 1 metr
na každé straně cyklostezky, zametání povrchu a úklid po těch uživatelích cyklostezky,
co neumí po sobě uklidit a za odpadkový koš
považují celou přírodu. V současnosti
všechny obce se sjednotily, že za daných
podmínek nepodepíší dohodu s Krajem
o převzetí svých úseků do údržby.
Projekt Svazu měst a obcí ČR o meziobecní spolupráci je ve fázi končících prací
na analytické části pátého tématu, kterým
je rozvoj cestovního ruchu. Povinná témata
(školství, sociální služby a odpadové hospodářství) prošlo oponenturou. Aglomerační
téma doprava bylo hodnoceno jako vzorově
zpracované. V současné době byla sestavena základní vize a nastává další část projektu, kde se sbírají nápady k jednotlivým
tématům, které by řešily meziobecní spolupráci. Tvoří se pracovní týmy k jednotli-

vým tématům, které budou složeny ze starostů obcí a odborníků. Stále se navyšuje zájem na zřízení Servisu samosprávám, který
by byl v rámci tzv. institucionalizace a profesionalizace buď nového, nebo některého
stávajícího dobrovolného svazku obcí
v správním území obce s rozšířenou působností Děčín (SO ORP Děčín) řešen odpovídajícím počtem pracovníků. Obce by tak
měly například řešeno zpracovávání projektů včetně sledování termínů v rámci udržitelnosti a včasném zpracovávání a odevzdávání příslušných podkladů, nebo by obcím byly odborně zpracovávány rozvojové
dokumenty (strategický plán, komunitní
plán, kulturní a sportovní plán, plán památkové péče atd.) s návazností na zpracovávání ročních akčních plánů včetně možnosti
uplatnění ve vyhlašovaných grantech. Těch
možností využití servisu samosprávám je
samozřejmě více. Nejvíce by to pomohlo
těm obcím, které nemají uvolněného starostu, ale pomohlo by to i ostatním, tedy
i Benešovu n/Pl.
Pokračování na str. 7...

STRANA 7

Filip Ušák: Co čeká příští zastupitelstvo?
Příští zastupitelstvo čeká několik zásadních úkolů a rozhodnutí, která ovlivní podobu města na dlouhou dobu dopředu. Bude
samozřejmě potřeba dokončit stávající velké akce, ať už se jedná o modernizaci osvětlení, tak i zateplení nové budovy základní
školy, nicméně v tomto článku se chci věnovat spíše těm velkým rozhodnutím, která
naše nástupce po volbách čekají.
ÚZEMNÍ PLÁN- BUDE NOVÁ SILNICE?
Příští zastupitelstvo města bude schvalovat nový územní plán, který bude na dalších 10 let hlavním rozvojovým materiálem
našeho města. Půjdeme cestou vytváření
parcel pro novou zástavbu? Jak se vypořádáme s problémem nedostatku startovacích bytů či například seniorského bydlení
(stacionáře)? Ještě větším oříškem však bude přeložka silnice 1/13 vedoucí nad městem. Krajský územní plán počítá s trasou,
která naruší zdroje podzemní vody (to není
poplach, to je fakt). Byť náš územní plán
nemůže ten krajský změnit, tak ale i tak máme dost pák na to do celého procesu zasahovat tak, abychom nenarušili kvalitu života
obyvatel i krajinný ráz našeho okolí. A bude
na novém zastupitelstvu, jak bude v této
věci aktivní.
TEPLO, VODA
V záležitosti tepla a především BTS (tedy
sídliště) lze čekat zásadní posun. Móda posledních let na odpojování se od centrálních
zdrojů a osamostatňování se dostala na pořad dne i do našeho města. Bytové družstvo
poměrně nahlas dává najevo svou nechuť
dále pokračovat v současném způsobu
„spolupráce“ s městskou teplárnou a zvažuje možná řešení. Bude rovněž na příští radnici, nakolik bude jejím záměrem aktivně se
vměšovat do těchto vztahů a snažit se například vyjednat dlouhodobé garantované
odběratelské ceny a snažit se společnost
převést i do nového období. Zjednodušeněnecháme teplo svým osudem nebo se pokusíme společnost rozvíjet směrem, například ke geotermálnímu vyžití…
V záležitosti vody bude situace podobně zajímavá. Nejdražší cena vody v České
republice čelí značné kritice mnoha starostů v severních Čechách. Příští rok v červnu
se na valné hromadě bude schvalovat nový
podnikatelský záměr SVS (Severočeské vo-

dárenské) a bude jen na akcionářích (obcích
v severních Čechách), zda podpoří cestu
směrem k vlastnímu provozování vodovodní sítě a zruší nevýhodnou smlouvu s francouzskou společností Veolia (více než 150
milionů korun zisku ročně odplouvá
do Francie).
DOTACE
V březnu příštího roku se naplno rozběhne dotační koloběh nového plánovacího období EU. Českou republiku v onom
šestiletém cyklu čeká opět několik set miliard korun a bude jen na nás, nakolik budeme připraveni dotační peníze čerpat. Zatím jsme v této agendě spíše popelkou
ve srovnání s ostatními městy v okolí. Pokud
se bude příští radnice chtít o evropské peníze ucházet, bude muset připravit projekty
a rovněž přeskládat rozpočet do trochu jiné
podoby. Stěžejní otázkou bude vytvoření
plánu rozvoje města, který po několik volebních období zůstává jen v oblacích a městu citelně chybí. Od toho se odvíjí vše ostatní (co se sportovišti, co s fabrikami apod.)
DOPRAVA, BUDE NAŠE MĚSTO DOPRAVNÍM UZLEM REGIONU?
Od příštího roku začne v rámci našeho
kraje platit takzvaný Integrovaný dopravní
systém. Na jednu jízdenku budete moci jet
vícero typem dopravy. Benešov splňuje
podmínky prioritního řešení uzlové propojenosti, zjednodušeně řečeno, podmínky
nahrávají tomu, aby se modernizovalo nádraží a vybudoval se v jeho rámci autobusový terminál. Tato věc bude rovněž na příštím vedení města, nakolik se zasadí o to, aby
například kraj řešil celý tento kout města
a nemodernizoval ho (koneckonců tam vede i krajská cyklostezka).
Chtěl bych vyjádřit víru v to, že příští zastupitelstvo bude schopné lépe spolupracovat, než to končící. Naše město si zaslouží
více spolupráce a pochopení. Věřím, že se
po volbách dostanou do zastupitelstva především lidé, kteří budou mít energii pracovat.
S přáním barevného podzimu
Filip Ušák, zastupitel města a předseda
výboru pro Rozvojové a investiční priority

POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního
odpadu za rok 2012 a 2013, aby tak neprodleně učinili.
Neuhrazené poplatky za toto období budou vyměřeny a navýšeny dle zákona č.565/1990
Sb. Kontrolu plateb je možno provést na finančním a plánovacím odboru městského
úřadu v Benešově nad Ploučnicí, osobně nebo telefonicky
na těchto kontaktech: Bc. J. Dolejšová: 412 589 809 / M. Mansfeldová: 412 589 808

O. Dračka: Co bylo o prázdninách
Pokračování ze str. 6...
MAS (Místní akční skupina) Labské skály
také dokončuje analytickou část svého Strategického plánu rozvoje. Je velmi dobré, že
zde existuje spolupráce s realizačním týmem, který zpracovává v rámci SO ORP
Děčín projekt meziobecní spolupráce. Obdobná spolupráce je i s MAS Šluknovsko.
Podklady poskytují i obě Destinační agentury České Švýcarsko a České středohoří,
obě Správy CHKO České Švýcarsko a České
středohoří i Správa NP České Švýcarsko.
Vznikají tak dokumenty, které budou využitelné dlouhodobě.
Z pohledu ochrany přírody bylo možné
pozorovat v centru Benešova nad Ploučnicí
každé ráno brodícího se čápa černého. Ten
hnízdil nedaleko Františkova n/Pl a letos se
svou partnerkou vyvedl tři mláďata. Stejně
tak bylo možné v průběhu soumraku
na Ploučnici v centru města pozorovat vydru říční. Při přechodu splavu byl zpozorován
i mladý bobr evropský. Do toho bylo možné
pozorovat další skvosty přírody, jako je čáp
bílý, ledňáček říční a další. Je tedy toho
k vidění stále více a je dobře, že Benešov
n/Pl je ve vyhlášené evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice, o kterou se stará
Správa CHKO České středohoří.
Ota Dračka

STRANA 8
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na dobročinné akci pro Afriku. Zvláště velké poděkování patří paní Květušce Fialové, panu Karlu
Fialovi a jeho manželce Věrušce Vlkové. Za jejich účast a podporu na akci.
Velké díky patří i p. Lucii Moutelíkové,
cukrárně Pusinka a p. Zikové za nádherné dorty, p. Andrejce Moldrzykové za krásně namalované portréty Tornádo Lou a Limonádového
Joe, Gábince Idehen za krásné Africké šaty a tu
všechnu pomoc při využití peněz a zajištění foto
dokumentace z předání uniforem a školních potřeb, p. Sykáčkovi za odvoz hostů a výborné senátorské vínko, p. Janě Volfové za tablet, p.
doktorovi Idunu Ogunwalle za krásný zpěv,
Jarce Baluchové, Marii Procházkové, Radce Marešové za úklid klubovny, Janě Staňkové, Radce
Folkové za pomoc při aukci, p. Ušákovi za upečený štrůdl, který letos vyhrál 1. cenu na Benešovské Mňamce, p. Linhartovi, p. Khánovi, p.
Pavle Huslin i všem ostatním za dary do aukce,
všem dražitelům a přispěvovatelům na děti
v Africe a v neposlední řadě i našemu městu.
O využití peněz budeme všechny zúčastněné průběžně informovat.
Věřím, že se všem akce líbila a budeme se
těšit na další ročník. Pevně doufám, že se společně, ale sejdeme ještě dříve a to na další akci
v listopadu. Rádi bychom totiž opět uskutečnili
pro naše spoluobčany akci "Svatomartinské posvícení ".
Za BS-Aktiv Lída Šumová

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává
slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a
Dominant černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý.
Stáří: 15-20 týdnů.
Cena: 149-180,- Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale
téměř dospělé slepičky pouze
našeho chovu!

Prodej se uskuteční:
v pondělí 29. září 2014
Benešov n. Pl.
na náměstí - 14.20 hod.

…………………………………………
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po-Pá 9.00 - 16.00 hod ,
tel. 601576270, 606550204, 728605840

Kousek štěstí pro Afriku podpořili herci z Limonádového Joe

16. srpen patřil „ Africe“. V klubovně BSaktivu se sešlo minimálně padesát lidí, aby
podpořili tuto každoroční akci a hlavně, aby
se pobavili a užili si doslova rodinné atmosféry.
Na úvod nám zazpíval Idunu Ogunwalle z
Nigérie (pan doktor z děčínské nemocnice).
Zpívá každoročně, ale letos to bylo stylově.
Rozezpíval skoro všechny přítomné písní z
filmu Limonádový Joe - Whisky to je moje
gusto… Letošní „Den pro Afriku“ byl celý ve
znamení filmu Limonádový Joe. Uteklo totiž
rovných 50. let od natočení filmu. Nechyběli
osobně Limonádový Joe a půvabná Tornádo
Lou - jejich hlavní představitelé - Karel Fiala a
Květa Fialová. S panem Fialou pozvání přijala
i manželka Věra Vlková.
Celé odpoledne bylo hlavně ve znamení
zábavy. Padlo pár historek z natáčení a bylo
se opravdu čemu smát!
Zavítala mezi nás Gábina Idehen (žijící
v Nigerii), která se stará o využití všech korunek z Benešova a o všem nás informuje.
Gábina je má spolužačka ze střední školy
a ráda se s ní na akcích setkávám. Zároveň ji
obdivuji, protože bych asi nedokázala
opustit Českou republiku a vydat se do tak
vzdálené země.

Dalšími zúčastněnými byli pan Ing. Jaroslav Sykáček Senátor Parlamentu ČR, pan
Ing. Zbyněk Linhart starosta města Krásná
Lípa. Za naše zastupitele jsme rádi viděli
pana Otu Dračku a Filipa Ušáka.
Nejvíce práce měla se vším jako každoročně paní Lída Šumová se svým BSaktivem, za což ji patří velký dík. Byla
vytvořena tak neskutečná atmosféra, že
dražba šla „pod její paličkou“ jako po másle a
korunky za dražené věci pěkně přibývaly.
Dámy si mohly vydražit například stylové šaty dovezené přímo z Afriky a páni slivovičku podepsanou oběma hlavními
účastníky. Byla sice označenou etiketou Kolaloka, ale rozhodně chutnala mnohem lépe,
nežli ta „filmová“. Jak herci přiznali, nešlo
zrovna o moc chutný nápoj.
Dražba probíhala pár hodin, ale čas
neskutečně utekl. Bylo to krásné odpoledne
s příjemnými lidmi. Nezbývá mi nic jiného,
nežli na závěr napsat již známou větu:
„ Za rok všichni ve zdraví NASHLEDANOU!!!“
PS: A vy, co jste se letos rozmýšleli příští
rok určitě přijďte. Nebudete litovat!
Lenka Nerglová

Nové knihy v benešovské městské knihovně
Romány pro ženy
Kelková, Lindsey - Zbožňuju Londýn
Autorka vám v této knize představí opravdu
rušné město Londýn, vezme vás do butiků,
barů a kaváren. Tento román vás pobaví
a zahřeje na duši.
MacKenzie, Sally - Jak svést lorda Neda
První díl nové série „Vévodkyně lásky“
oblíbené autorky historických romancí vás
nenechá chladným a rozhodně vás rozesměje...
Randol, Anna - Hříchy darebáka
Když Olivia Swiftová před deseti lety zradila
Claytona Campbella, myslela si, že už ho nikdy neuvidí. V novém napínavém románu
Anny Randol se opět snoubí vášnivá milostná romance s dobrodružstvím a nechybí
v něm ani humor.

Napětí
Robb, J.D. - Měj se napozoru
Vyšetřovatelku Evu Dallasovou povolají
k neuvěřitelnému případu: v obyčejném
newyorském baru umírá násilnou smrtí
osmdesát lidí. Během dvou dnů se odehraje
totéž v jiné restauraci. Jde o teroristický
útok, nebo o dílo vyšinutého jedince?
McBain, Ed - Zabiják
Detektiv Steve Carella z 87.revíru se společně se svými kolegy vydává do ulic pátrat
po vrahovi jednoho ze svých spolupracovníků. Neuspěje a vrah vystřelí znovu a opět
na detektiva z okrsku.
Ivana Jandášová
knihovnice
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STRANA 10
POZVÁNKY
28. září 2014 proběhne v Bezručově
ulici u koupaliště Svatováclavská výstava
drobného zvířectva. Kromě zhlédnoutí pestrosti u nás chovaných plemen drobného
hospodářského zvířectva a domácích mazlíků bude pro návštěvníky připraven další
program. Pro děti bude možnost svezení
na poníkovi. Své dravce předvede nám benešovákům známá sokolnice z Dubé. Stalo
se již tradicí, že program naší výstavy doplňují stánkoví prodejci, bude možnost zakoupení chovatelských potřeb a krmení, ale
i dalšího pouťového zboží a pamlsků
pro mlsné jazýčky. Propagační stánek zde
letos bude mít děčínská zoo, CHKO České
středohoří a děčínští včelaři, jež zde budou
poskytovat kromě propagace svojí činnosti i
odborné poradenství v oblasti zdravotní
problematiky včelstev. Program ucelí
tradiční spolková tombola a chutné občerstvení.
20. září 2014 v Děčíně - Libverdě při
zemědělské výstavě, jež navštěvuje mnoho
návštěvníků, uspořádá v aule školy náš benešovský spolek chovatelů výstavu ušlechtilých morčat. Morčata posoudí Monika
Spychala z Polska a portugalka Rita Ribeiro.
Účast paní Rity, jež u nás v ČR ještě nebyla,
se stala lákadlem pro mnohé chovatele
těchto mazlíků, předběžně potvrdili účast
chovatelé z Německa, Polska a Slovenska.
Určitě se bude jednat o pěknou podívanou
pro návštěvníky a pro chovatele tu bude
možnost navázání nových přátelství s lidmi
stejné záliby z okolních zemí.

Ohlédnutí za letošní slunovratovou performancí
Od akce k akci, od roku do roku mi lidi
donáší jejich verze na představení. Dobrý.
Za to dík spisovatelce, básnířce, metafyzičce Svatavě Antošové, která již několikrát
psala o mých „rejdech“ akcí, al. divadla G=O.
Naposledy vyšel článek do literárních novinách Tvar.
Letošní název Birds - ptáci i tak se jmenuje skladba od Beatles, která zazněla
na úvod. Stříbrné jsme je měli hlavě. Následně jsme nabarvili červený kruh, kde
jsme také skončili. Pak jsme ptáka barevně
vystříkali do hippies. Nasadili černé pásky
na oči neb láska a mír jsou slepý a řídili se
podle sluchu s ptákem na hlavě v kole, které
vytvořili diváci. Pták zahořel tak i mír mezi
námi a přestřelka s pistolí, naplněnou barvou padáme k zemi. Poslední zůstává Walda, který nám z dlouho vlajících šál odvazuje
balónky /duše/ a pouští je. Taky skoncuje se
sebou, až nás dotáhne do červeného kruhu
symbolizující atomový znak. Evokující akce
měla vzpomenout na hnutí 60. let na děti
květin-hippies. Zase a znovu všudypřítomná malá či velká válka... Čím pomaleji se

bude zamykat na náměstí červený kruh, tím
déle budou mít lidi živou autenticitu připomínku k akci. Odposlechnuto - je to nějaký pojebaný mezi Amíky a Sověty.
Tak přály všechny disciplíny duševna ve
zlatých šedesátkách. Klasické vjemy, totemy
vytlačila symbolika klávesnic počítačů.
Děkuji za hudební kompozici Ivče Šulcové a seskupení Austrophytum. Taktéž
Radkovi Práškovi a Dušanovi Homolovi
za dvd záznam.
Toto představení budu ještě letos představovat na festivalu Burning man v nevadské poušti v Nevadě.
Leornardo Pěkněnič

Kravatování v Jelenu letos již po jedenácté
Po zahájení tradiční performanci Kravatování v salónku hotelu Jelen jsem uvítal
autory a posluchače. Seznámil je, kdo z velikánů nás tento rok opustil, zmínil diagnózu
přítele /taky u nás čtoucího/ Milana Kozelky
básníka, prozaika, performéra, který je
po třetí mrtvici v nouzi. Vzpomněl jsem si
na čas, kdy vévodil Karlovým Varům se svým
Artfórem. Jak říkával, je to brána poznání
do Čech.
Letos jsem s dcerou udělil certifikát
„Máš na to nos“ Jakubovi K. Chadimovi,
který zároveň získal cenu odlitek mého
nosu. Škoda, že není větší prostor v novinách, neb každá sepsaná taškařice je na více
stran…
Na 11. ročníku v rámci Benešovského
slunovratu se zúčastnili a překvapili Pražáci
- Eduard Vacek, Ema Stašová, tak i Jan
Walda Valík. Dále pak dorazili Jan Hamrník
z Kolína, Olda Barzák z Březin, Martin Tomášek z Teplic, a my Benešováci Já, dcera Lucie
a Jakub K. Chadima. O hudební vložku se postarala Hanka Řánková z Děčína.
Výrazně se představil Eduard Vacek,
který nahrával jednotlivé pasáže. Jsou
na youtube. I letos nevynechal M. Tomášek
svou performanci, která měla název 12 měsíců. Děkujeme manželům Bergmanovým
za propůjčený prostor.
báseň - performance Vlaštovka
U popelnice dítě stálo
z pětitisícovky si vlaštovku dělalo
po té víko zvedlo

whisky se napilo
a něco nám řeklo
to co Já dělám
to je umění
to pro vaše oči není
tam, kam ta vlaštovka na parapet zaletí
přinese radost, štěstí a něco málo
popovídání
Rudé právo, Mladá fronta, Lidové noviny
včelař, modelář,
v zatáčce v trabantu
vožralej červenej pes
Leonardo Pěkněnič
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Přespávandu na zámku si děti užily

Historicky první „Noc na zámku aneb
přespávanda“ sklidila u dětí úspěch. Více
než dvě desítky dětí strávily na Státním
zámku v Benešově nad Ploučnicí noc plnou
zábavy a her. „Zámeckou přespávandu“
zahájilo grilování buřtíků a výroba lampionů. „Sice se mi trošku stýská, ale jinak je to
tu moc hezké. Jen se trochu bojím, že mi
Hanuš roztrhá tričko, i když zlobím jen malinko,“ mudrovala malá Terezka z Povrlů.
I ostatní děti se o svá trička strachovaly.
„Zámecké strašidlo Hanuš totiž zlobivé děti
potrestá tím, že jim roztrhá tričko,“ vysvětlil
kastelán benešovského zámku Zdeněk
Henig. Nakonec vše dopadlo dobře, děti
zvládly lampionový průvod v okolí zámku

i noční prohlídku bez světel a ráno panovala
mezi nocležníky neskutečná radost, téměř
všechna trička totiž zůstala celá, jen dvě byla lehce roztržená.
Do Benešova nad Ploučnicí dorazily
na historicky první „Zámeckou přespávandu“ děti ze širokého okolí. Dokonce dorazily
i děti až ze Zlína, České Lípy, Litoměřic či Povrlů.
Sponzorem této akce byly Severočeská
vodárenská společnost a.s., Pekařství
Limma a Řeznictví a uzenářství Stanislav
Pátra.
Michaela Hlinková
pracovník pro styk s veřejností
www.zamek-benesov.cz

Letošní zámecké akce se zdařily i díky dobrovolníkům
Velké poděkování patří ze strany Státního zámku Benešov nad Ploučnicí benešovskému Rodinného centru Medvídek
a dobrovolníkům. Rodinné centrum Medvídek se podílelo po pořádní "Noci na zámku
aneb přespávanda". Během prázdnin strávilo noc na zámku téměř osm desítek dětí.
„Pedagogický dozor zajistili právě členové
Rodinného centra Medvídek, patří jim za to
velké poděkování, jelikož se svého úkolu
zhostili bez nároku na odměnu a s plným
nasazením,“ poděkoval kastelán Zdeněk
Henig.
Stejně velké poděkování patří rovněž
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli
na pořádání Nočních prohlídek kouzelného
zámku. „Každý rok můžeme noční prohlídky
uskutečnit především díky dobrovolníkům,
kteří jsou ochotni strávit sobotní večer
v dobových kostýmech. Nutno podotknout,
že se mnohdy jedná o studenty středních
škol, u nichž je tato iniciativa obzvláště
chvályhodná,“ nešetřil slovy díků kastelán.
Dodal, že doufá, že dobrovolníci zachovají
přízeň Stánímu zámku Benešov nad Ploučnicí i v příštích letech.

14. 9. 2014 od 16:00

Tom a Jerry: Třesky plesky
V těchto vzrušujících dobrodružstvích,
která jsou nabita cestováním, mají Tom a
Jerry opět plné tlapky práce.
Délka 60 minut
Vstupné: děti 10,- / dospělí 20,-

Státní zámek Benešov nad Ploučnicí zároveň touto cestou děkuje generálnímu
partnerovi Nočních prohlídek kouzelného
zámku, Skupině ČEZ.
Michaela Hlinková
pracovník pro styk s veřejností
www.zamek-benesov.cz
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Daniel Trýzna má za sebou velmi úspěšné léto. Gratulujeme!
Již několikrát jsme měli možnost přečíst
si o nadějném sportovci z Benešova Danielu
Trýznovi. Naposledy to bylo v červnovém
vydání, kde nám popsal začátek sezóny a také závod, který sám organizoval. Nyní už mu
sezóna pomalu končí a může se pochlubit
několika skvělými úspěchy. Pojďme si každý
lehce přiblížit.
XTERRA OSTROV
Po Žlutých lázních, které jsme zmiňovali
v červnu, přišel na řadu další závod ze série
Českého poháru - Ostrov u Karlových Varů.
Na tento závod jel Daniel naprosto bez ambicí na dobré umístění, protože se zotavoval
po těžkém úrazu, který si přivodil při tréninku. Navzdory hendikepu musel ale závod
absolvovat, neboť mu šlo o body do celkového hodnocení Českého poháru. Překvapením i pro něho samotného byl po závodě
jeho výsledek. Daniel dobíhal závod a byl
zklamaný ze svého výkonu. To ale ještě
netušil, že o několik minut později bude stát
na pódiu pro nejlepší závodníky, a to dokonce na tom nejvyšším stupínku!
XTERRA KRUŠNOMAN KLÍNY
Český pohár Xterra Krušnoman Triatlon
- toto byl již třetí závod z této série. Bohužel
Danielova smůla pokračovala i na tomto závodě. Zdravotně už byl sice v pořádku, ale
tentokrát měl problémy s technikou, konkrétně s kolem. Danielův závodní stroj byl
v době závodů v servisu vinou špatného
technického stavu, a proto si musel kolo
půjčit. Nakonec se ale mohl těšit z pěkného

třetího místa.
XTERRA ABRUZZO
26. 7. pak přišel jeden z vrcholů sezóny.
Byl jím Světový pohár v Italském Lago di
Scano. Tento závod byl pro Dana velmi důležitý hned z několika důvodů. Poprvé měl
totiž možnost poměřit se se světovou špičkou. Ale to hlavní - na závodech světového
poháru se rozdávají nominace na mistrovství světa, které se koná na Hawaii. Navíc si
poprvé vyzkoušel, jaké to je, startovat v kategorii mužů, a ne v kategorii juniorů, kam
posledním rokem ještě patří. Díky tomu
a také díky obrovskému převýšení, které
v závodě musel absolvovat, byl tento závod
nejtěžším v jeho sportovní kariéře. V kategorii mužů do 25 let se Daniel umístil
na 7. místě, což i on sám považuje za velký
úspěch. Sám Daniel ale říká, že nebýt jeho
sponzorů - Lasvitu a Tesařství Petr Pomíchal,
nikdy by se na tuto prestižní akci nedostal,
neboť je ještě student a tudíž je závislý
na sponzorech.
XTERRA CZECH - PRACHATICE
Hned dva týdny po příjezdu z Itálie
Daniela čekal i domácí světový pohár, který
se konal v Prachaticích. Na tomto závodě už
startoval v kategorii juniorů a bylo to hned
znát. Závod dokončil i v nabyté konkurenci
na bronzové pozici! Tento závod byl klasifikovaný i jako český pohár, a protože se jednalo o poslední závod z této série, byl to závod rozhodující. A Lasvit bikerovi Danielu

Trýznovi třetí místo na tomto závodě zajistilo definitivní vítězství a může si tak připsat
další úspěch do svého sportovního životopisu.
XTERRA GERMANY O-SEE CHALLENGE
Tím ale jeho závodní období zdaleka
nekončí. V polovině srpna totiž absolvoval
třetí světový pohár v pořadí, který se konal v
Německu. Tam Danielovi utekla nejvyšší
příčka o pouhých 10 vteřin a tak to byl závod
spíše nešťastný, neboť od nominace
na mistrovství světa ho dělilo právě těch
zmiňovaných 10 vteřin. Daniel se ale svého
snu nehodlá vzdát a prozradil nám, že se
koncem srpna chystá na další světový pohár
do Dánska, kde se hodlá o svůj sen naposledy poprat se světovou špičkou a sebou samotným.
(red)

TENIS

V sobotu 30. 8. 2014 se konal na kurtech
tenisového klubu MSK Benešov n. Pl. třetí
ročník turnaje Smíšených dvojic MIXY 2014.
Zúčastnilo se 10 párů.
Celkové pořadí turnaje:
1. místo - Iva a Míra Fišerovi (Liberec)
2. místo - Soňa a Lukáš Přivřelovi
3. Pavlína Brabencová - Martin Stach
4. Jana a Honza Polanský
5. Ivana a Martin Štípkovi
6. Ivana Chutná a Karel Brynda
7. Karolína Václavková a Martin Pudil

8. Tereza Slavičínská a Láďa Kougl
9. Kamila a Radek Provazníkovi
10. Marcela a Jirka Zemanovi
Všem moc děkujeme za účast a skvělou
atmosféru na turnaji. Děkujeme také všem
sponzorům a to: fy Autoservis Václav Petr,
cukrárna Pusinka, manželům Přivřelovým
a Provazníkovým, restauraci Dřevák, fy
Rock Empire, Emilovi Kačerovi (klub
Gorila), hrač-kárně Martin Verner a
manželům Strako-vým za zázemí turnaje.
Martin Štípek
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