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Úvodník paní starostky aneb Co nám přinesl měsíc květen
Měsíc květen byl ve znamení mnoha
společenských, kulturních a sportovních akcí, také se naplno rozjely plánované opravy
a práce na zvelebení našeho městečka.
Z akcí, kde se setkávali lidé, připomenu
dvě setkání u příležitosti dne matek v městském kině. Velmi vydařená byla vernisáž
výstavy dobových dokumentů na benešovském zámku výstava je otevřena pro veřejnost a zaznamenává peripetie i úspěchy
při opravách benešovských zámků v uplynulých padesáti letech. Další velmi vydařenou akcí jsou divadelní loutková představení na zámku, která již zhlédlo na 900 dětí.
Ze sportovních akcí rozhodně stojí za zmínku cyklistický závod Osvobození, který má
start i cíl na benešovském náměstí. Jedná se
o druhý nejstarší cyklistický závod v ČR.
V rámci propagace města byla vytvořena video upoutávka, která byla k vidění
na televizi Prima a nyní bude umístěna
na webové stránky města.
Opravy a zvelebení města se již v plné
míře projevily na náměstí, kde je ve chvíli,
kdy píšu svůj příspěvek, dokončována
výsadba zeleně, jsou zde nové koše,
probíhají práce na opravách veřejného
osvětlení. Proběhl kontrolní den na obnově
zeleně na sídlišti, bylo dohodnuto, že stromy poškozené mrazem, které se do poloviny června neujmou, budou vyměněny, dále
byl dohodnut harmonogram prací, který uvádíme na jiném místě Benešovských novin. Propustek pod školou je již téměř hotov,
rovněž tak úpravy v letním kině. Jsou provedeny opravy místních komunikací, nyní je

na pořadu dne obnova přechodů pro chodce.
Z plánovaných akcí, kterými chceme pomoci našim občanům je změna parkování
na náměstí a v přilehlých uličkách. Chceme
zavést tzv. rezidenční parkování pro místní
občany, kteří bydlí v této lokalitě a mají zájem si vyhrazené parkování zaplatit. Vize je
parkování okolo náměstí pro místní, pod úřadem zpoplatněné pro návštěvníky města,
parkování na odstavné ploše pod zámkem
zdarma. S dopravním inspektorátem jsou
nyní projednávány změny v dopravním
značení ve městě a vyznačení dalších
parkovacích míst v ulici Děčínské, Žižkově,
Kostelní. Na Sídlišti budou v souvislosti s obnovou zeleně také přidána parkovací místa.
V nejbližších dnech bude zahájena oprava lávky pro pěší u koupaliště. Pro ty, kteří
lávku používají, to bude omezení na cca 14
dní.
Máme za dveřmi oslavy Benešovského
slunovratu. Pro letošek bude vyloučena doprava přes náměstí, které bude sloužit
výhradně jako tržnice. Pro děti a hravé
dospělé bude zámecký park přeměněn na
zábavní centrum. Vystoupení souborů ať
hudebních, pěveckých nebo tanečních se
bude odehrávat v prostorách letního a stálého kina včetně posezení na terase kina.
V prostorách horního zámku bude výstava
obrazů. Sbory hasičů ze širokého okolí
a z Heidenau se v sobotu 18. 6. utkají v Memoriálu Ing. Emila Vrbického na hřišti u školy a tenisový klub pak v turnaji o pohár
starostky města v neděli 19. 6. dopoledne

ANKETA
Jaképak bude letos vysvědčení? Který předmět mi šel a který ne?

Kristián Kafuněk
8 let
Vysvědčení, myslím, bude dobré. Učení mi
šlo dobře. Trošku mi nešla matematika, ale v
tělocviku jsem byl dobrý. Hraju i florbal, ten
mě moc baví.

Adélka Uhlířová
9 let
Ve škole mi to šlo, myslím, dobře. Doufám,
že budu mít samé jedničky. Kdyby mě chtěla
maminka za vysvědčení odměnit, přála bych
si sluneční brýle.

na tenisových kurtech. Benešovští senioři
budou hostit kolegy z Heidenau a mají
pro ně připravený speciální program v rámci
projektu Cesty za poznáním. Celý program
oslav najdete na poslední straně novin.
V rámci velkých investic proběhlo
výběrové řízení na zateplení budov MŠ
včetně výměny oken. Vítězem se stala firma
STAMO, která nabídla provést práce za nejnižší cenu, tj. za částku 5 874 109,- Kč vč.
DPH. Akce bude probíhat ve dvou letech,
letos by měly být zatepleny střechy. Nyní
bude smlouva schválena zastupitelstvem
města a musíme dodržet zákonné lhůty
k podání námitek. Smlouva s dodavatelem
bude podepsána až po podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace.
Léto je za dveřmi a sním čas prázdnin a
dovolených. Přeji vám mnoho zajímavých
zážitků a hlavně šťastný návrat z cest.
Mgr. Dagmar Tesarčíková

50 let letního kina
V pátek 24. 6. 2011 ve 22.00 hodin bude zahájena sezóna v letním kině filmem Czech made
man. Vzhledem k tomu, že letní kino slaví své
padesáté narozeniny, bude vstupné na film
zvýhodněno na 50 Kč.
Ve vstupní hale městského kina bude pro
všechny zájemce otevřena výstava dokumentů a fotografií, připomínajících významné
okamžiky benešovského letního i stálého kina. Výstava bude přístupná veřejnosti po celý
červenec ve všední dny od 15 do 18 hodin.

Ptala se a fotografovala Alena Houšková

Eliška Fleischerová
9 let
Trochu mi nešla vyjmenovaná slova, ale
myslím, že vysvědčení bude dobré. Bavil mě
tělocvik. Možná pro mě bude mít maminka
přichystanou bonboniéru.

STRANA 2

Z bloku policie Město se chystá na změnu územního plánu
Policistům z obvodního oddělení v Benešově nad Ploučnicí se desátého května
v ranních hodinách podařilo vypátrat a zadržet šedesátiletého muže, na kterého Okresní soud v Teplicích vydal před časem příkaz k zatčení. Týž den strážci zákona výtečníka k uvedenému úřadu eskortovali.
Peněženku s dvanácti tisíci korunami a
dvaceti Eury odcizil desátého května v dopoledních hodinách v jednom podniku v Benešově nad Ploučnicí neznámý nenechavec.
Místní policisté po pachateli usilovně pátrají
a podaří-li se jim ho dopadnout, bude se
zodpovídat z přečinu krádeže, za který nabízí trestní zákoník až dvouletý pobyt v nápravném zařízení.

Úprava stavebního zákona č. 183/2006
nařizuje všem obcím, které schválily svůj
územní plán před 1. lednem 2007, vydat dle
zákona plán nový, aktualizovaný. Pokud tak
neučiní, pozbude platnosti. Tato skutečnost
se týká také města Benešova nad Ploučnicí,
která svůj územní plán schválila 18. ledna
2006. Aktualizovat jej musí nejpozději
do 31. prosince 2015.
„Aktualizace územního plánu je časově a
administrativně velmi náročný proces. Při
hladkém průběhu zpracování nebude doba
aktualizace kratší jak jeden rok. Nejprve se
budeme věnovat shromažďování požadav-

ků od občanů na dílčí změny územního plánu a současně se i město bude muset zamyslet nad stávající koncepcí rozvoje
městských ploch jako celku a navrhnout případné úpravy. Samotné zpracování aktualizace plánu se předpokládá na roky 2013 až
2014,“ vysvětlil vedoucí odboru výstavby a
životního prostředí benešovské radnice
Karel Šohaj. Cena zpracování územního
plánu se pohybuje v řádu statisíců a je
možné, že přesáhne i milion korun. Proto je
nutné do rozpočtových období, kdy bude
územní plán zpracováván, počítat se zvýšenými výdaji na tuto činnost.
(ah)

Zámek patřil v květnu dětem a divadelním představením

O tom, že vytrvale a dlouhodobě obtěžovat esemeskami druhou osobu nemusí
dobře dopadnout, se přesvědčil devětatřicetiletý muž z okolí Benešova nad Ploučnicí.
Žena, která se po pět let stávala z jeho strany
terčem takového počínání a obdržela někdy
až pět zpráv denně, se pro pomoc obrátila
na místní muže zákona. Ti po řádném prošetření odevzdali kauzu osmnáctého května
na městský úřad coby přestupek proti občanskému soužití. Za to může dostat pokutu
ve výši až tří tisíc korun.

Ze zásahů SDH
Dne 7.května 2011 ve 20.50 hod. byla
naše jednotka operačním střediskem vyslána s technikou Cas25,Cas 32 v počtu 1+7
k požáru lesního porostu za nádražím směr
Malá Veleň. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach neboť místní obyvatel si pálil na svém pozemku stará
prkna a oznamovatel této události zřejmě
usoudil, že se jedná o požár lesa neboť
požár pozoroval z větší vzdálenosti, což
oznámil na linku 150. Jednotka informovala
operační středisko, aby odvolalo ostatní
jednotky a vrátila se ve 21.06 zpět na základnu. Tímto děkujeme místním občanům,
že jsou ostražití a není jim lhostejný majetek
jiných spoluobčanů. PS: Raději vyjet zbytečně než pozdě!!!
Dne 24. května v 7:57 vyjela naše jednotka s technikou CAS 25 Š 706 v počtu 1+3
k záchraně zraněné osoby nalézající se v řečišti řeky Ploučnice u objektu bývalého závodu Benar ul. Českolipská (Bedřichov).
Po příjezdu na místo události zraněnou osobu zajišťovali kolegové od HZS stanice Děčín
a po konzultaci nad další činností byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Zámek dětem - tak se jmenovala série loutkových divadelních představení, které se
v průběhu května zúčastnilo na benešovském státním zámku na 900 malých diváků.
Divadelní loutkové představení naplněno písničkami, říkadly a jazykolamy bylo
doplněno o možnost výroby loutek. Každé dítě si podle své vlastní fantazie sestavilo
z připravených dílů vlastní jednoduchou dřevěnou loutku a tu si také odneslo domů.
Součástí celé akce byla prohlídka Dolního zámku, kde byl výklad průvodců přizpůsoben dětským návštěvníkům.
(ah), foto: zámek

O čem jednala rada města v měsících dubnu a květnu
Rada města schválila: předfinancování
projektu Cesty za poznáním z kap. HS, dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižního fondu MK, souhlasné stanovisko k připojení dvou domů na komunikaci Wolkerova, smlouvu o budoucí smlouvě ke zřízení věcného břemene pro ČEZ,
pronájem zahrádky na p. p. č.172/1,
pronájem prostor pro budoucí učebnu SDH
a klub důchodců na základě schválení ZaM,
rekonstrukci budoucího klubu seniorů a nebytového prostoru v č. p. 17 prostřednictvím Služeb města, poplatek za připojení
stánku ke zdroji EL 200,- Kč osvětlení, 500,Kč ostatní odběr, příspěvek 2000,- Kč na akci

Kolečkování a Běh do Táborského vrchu,
souhlasné stanovisko k opravě Fojtovického
potoka a rekonstrukcí opěrné zdi k p.p.č.
111/2, výjimku z ochranného pásma lesa
pro přístavbu rod. Domu, pronájem předzahrádek restauračních zařízení na náměstí,
kontrolní řád města, podmínky k přijímání
dětí do MŠ v roce 2011, bezúplatný pronájem kina pro Evropskou obchodní akademii, zveřejnění výzvy na akci zateplení a
výměna oken v MŠ, souhlasné stanovisko s
vybudováním oplocení pro vlastníka p.p.č.
1348/48.
Pokračování na další straně...

STRANA 3

Na státním zámku je k vidění velmi zajímavá výstava

O čem jednala rada města
v měsících dubnu a květnu
Pokračování...
Přijetí sponzorských darů 30 000,- Kč
od Lesů České republiky na opravu stezky
podél Ploučnice směrem na Františkov,
3000,- Kč na kulturní akci v kině, vypsání výběrového řízení na opravu střechy na budově MěÚ, příspěvek 4000,- Kč na zajištění
vernisáže na zámku, stanovy společníků b.j.
ul. Wolkerova 380.
Rada města neschválila: smlouvu o pronájmu škvárového hřiště.
Celý dokument usnesení rady města je
zveřejněn na webových stránkách města.

Krátce z města
Velmi zajímavá výstava je nyní ke shlédnutí na benešovském státním zákmu. Jsou
na ní prezentovány dosud nikde nepublikované grafiky z 1.poloviny 19.století a dobové fotografie a pohledy města z let 1900 - 2011 a fotografie z obnovy zámeckého
areálu. Výstavu 55 let obnovy a 50 let zpřístupnění zámeckého areálu v Benešově
nad Ploučnicí zahájila velmi poutavým výkladem ředitelka NPÚ Ústí nad Labem Mgr.
Eva Balaštíková. Výstavu můžete vidět ve výstavních prostorách naproti recepci
na Horním benešovském zámku.
(ah), foto: zámek

O čem jednalo zastupitelstvo města v měsíci květnu
Zastupitelstvo města schválilo: program
jednání, přesun bodu Zpráva kontrolního
výboru na příští jednání ZaM, realizaci akce
Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č. p. 602 a č. p. 607, ul. Cihelní, Benešov nad Ploučnicí. Akce bude rozložena
do dvou let, dofinancování akce bude prioritou rozpočtu roku 2012, změnu prohlášení vlastníka se smlouvou o převodu podílu na pozemku mezi městem Benešov
nad Ploučnicí a vlastníky bytových jednotek
v domě č.p. 349, ul. Žižkova, Benešov nad
Ploučnicí, záměr prodeje p. p. č. 108/5 o výměře 679m2, koupi p. p. č. 675/12 o výměře
1369 m2 a p. p. č. 675/13 o výměře 1285,5
m2 do majetku města za cenu 39 817,50 Kč,
přesun částky 5 000,- Kč z kapitoly KINO
do RC Medvídek na uspořádání dětského
dne, rozdělení příspěvků z výtěžku VHP
MSK sportovní náčiní a činnost mládežnických oddílů 20 000,- Kč, Sbor dobrovolných
hasičů stavební úpravy 20 000,- Kč, městské kino Drakiáda, Mikuláš, Rozsvícení vánočního stromu 9 000,- Kč, Dětský pěvecký
soubor Klubko (Z. Černá) ozvučovací technika 30 000,- Kč, Rodinné centrum Medvídek (A. Kulíková) vybavení + 5 akcí 21 000,Kč, zůstatek ve výši 17 708,- Kč využít na
vybavení dětského hřiště. Přijetí obce Velká
Bukovina do Sdružení obcí Benešovska,

rozpočtový výhled Sdružení obcí Benešovska na roky 2012 2013, závěrečný účet
Sdružení obcí Benešovska za rok 2010, rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok
2011, rozpočtové opatření č. 1., mandátní
smlouvu k provedení přezkoumání hospodaření ÚSC Benešov nad Ploučnicí za rok
2011 s Ing. Jitkou Licinbergovou, smlouvu
o spolupráci mezi obcemi, jejímž předmětem je zajišťování požární ochrany obce
Dobrná prostřednictvím JPO SDH Benešov
nad Ploučnicí.
ZaM po projednání neschválilo: záměr
prodeje části p. p. č. 517/1 o výměře 1086
m2, záměr prodeje p. p. č. 684/2, tajnou
volbu člena kontrolního výboru, přesun
částky 14 000,-Kč z kapitoly KINO na RC
Medvídek, přesun částky 5 000,- Kč z
příspěvku na dětské hřiště na RC Medvídek
na uspořádání dětského dne, provedení
přezkoumání hospodaření ÚSC Benešov
nad Ploučnicí Krajským úřadem Ústí nad
Labem za rok 2011, námitku k zápisu ZaM ze
dne 24. 2. 2011, převést rozhodování ve
všech záležitostech ve věci samostatné působnosti s výjimkou těch, které jsou v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích taxativně
přidělené Radě města.
Celý dokument najdete na webových
stránkách města.

Pranostika na červen: Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Upozornění: V úterý 7. 6. 2011 bude od
8.00 do 14.00 hodin z provozních důvodů
uzavřen průchod zámeckou zahradou.
Rada města uložila odboru VŽP projednat s příslušnými úřady možnost snížení
zdi kolem odstavné plochy po zámeckou
zahradou z důvodu zvýšení bezpečnosti
dopravní dostupnosti odstavné plochy.
Lepší viditelnost a tudíž lepší kontrolovatelnost na této ploše by podle radních mohla ulevit od parkujících aut na náměstí, kde
se chystá zavedení systému rezidenčního
placeného parkování. Pod zámeckou zahradou by se parkovalo zdarma.
Harmonogram prací v rámci realizace
projektu Biodiverzita sídelních biotopů –
Sídliště Benešov nad Ploučnicí na nejbližší
dny je následující: 6. - 10. 6. pokračování ve
výsadbě keřů, výsadba trvalek, zamulčování
a zálivka výsadeb, 13.6. - 17.6. dokončení
výsadeb keřů a trvalek, zamulčování a zálivka výsadeb, 20.6. - 24.6. přípravné práce,
zaměření a vytýčení labyrintu. V měsíci
srpnu pak po dokončení mlatových cest výsadba a zamulčování labyrintu, zálivka výsadeb dle potřeby a průběžná kontrola zdravotního stavu všech výsadeb.
Most poškozený při povodni 2009 v ulici
B. Němcové je od 5. května v provozu.
Obnovou mostu došlo k výraznému zvýšení
průtočnosti říčního profilu. Stavba vyšla na
zhruba 4 miliony korun a byla financována z
příspěvku Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z programu Obnova obecního a krajského
majetku postiženého živelní pohromou
2009. Příspěvek byl stoprocentní.
Terasa u městského kina dostane nový
kabát v podobě izolace proti zatékání do
prostor pod terasou a zadláždění. Počítá se
také s obnovou schodiště ke kinu, zábradlí a
dalšími pracemi. Městskou kasu tyto úpravy
vyjdou na 700 tisíc korun. V současné době
se připravuje vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele akce.
(ah)

STRANA 4

Co se dělo v květnu na základní škole?
Začátek května byl ve znamení příprav
dětí na tradiční květnový svátek Den matek.
Děti z mateřské školy předvedly svá vystoupení jako již tradičně v benešovském kině.
Děti ze školní družiny vyráběly pod vedením svých vychovatelek krásná přáníčka,
která potěšila všechny maminky. Svým vystoupením se děti podílely také na oslavě
Dne matek, kterou v benešovském kině
připravila skupina studentů Evropské akademie v Děčíně v rámci svého školního projektu.
V květnu se uskutečnila také celá řada
sportovních soutěží. Žáci 1. - 3. tříd a žáci 4.
a 5. tříd reprezentovali školu v okresním finále fotbalového McDonald´sCUPu, který
pro obě kategorie pořádala ZŠ Markvartice.
I když obě družstva skončila těsně za medailovým umístěním, odehrála celý turnaj s obrovským nasazením a předváděla pěkný fotbal. Poděkování patří také Mgr. Ficencové
za přípravu a vedení těchto malých sportovců v průběhu celého školního roku. Nejmladší děti z mateřské školy se zúčastnily olympiády MŠ v Děčíně, a také děti ze školní
družiny soutěžily v olympiádě školních družin. V sobotu 14. května 2011 se sedm hlídek malých zdravotníků z obou stupňů školy
zúčastnilo okresního kola této soutěže,
které v Jílovém pořádal děčínský Oblastní
spolek Českého červeného kříže. Poslední
květnovou akcí byla soutěž Mladý záchranář 2011, ze kterého družstvo ve složení M.
Štěpánková, V. Šrédlová, J. Chlumský a J.
Donát přivezlo pohár a medaile za výborné
3. místo. Soutěžící museli předvést své znalosti a dovednosti v různých činnostech jako
je např. správné ohlášení požáru, poskytnutí první pomoci, znalosti silničního provozu,
ale museli také prokázat fyzickou zdatnost
při policejních fyzických testech nebo překonat strach ze skluzu záchranářským rukávem.
Ve čtvrtek 12. května 2011 se uskutečnil
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do naší
mateřské školy pro školní rok 2011/12. Rodiče a jejich děti uvítalo hudební vystoupení, do kterého se mohli zapojit. Při odchodu
si každé dítě odneslo malý dárek. Oproti
předešlým rokům bylo letos dosaženo re-

kordního počtu 55 přihlášených dětí. Nastalou situaci škola řeší ve spolupráci se zřizovatelem, od ledna 2012 se předpokládá
otevření další třídy tak, abych školka zajistila
předškolní vzdělání pro všechny přihlášené
a maminky mohly v klidu nastoupit do zaměstnání.
V pondělí 16. května 2011 měli všichni
žáci školy volný den a do lavic zasedli jejich
učitelé. Celý den se pod vedením lektorů
Centra vzdělanosti libereckého kraje vzdělávali v rámci projektu EU - peníze školám v
tvorbě digitálních učebních materiálů, které obohatí vzdělávání žáků školy. V současné době vzniká dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu v rámci tohoto projektu, kde se připravuje projekt „Malý Einstein“ pro nadané žáky v přírodovědných
předmětech, mezinárodní setkávání s kooperující školou v Heidenau ve virtuálním
prostředí a vzdělávání žáků formou e-learningu v prostředí Moodle.
Škola se věnuje také prevenci rizikového
chování, v rámci toho se žáci 17. května
2011 zúčastnili v kině preventivních akcí,
které připravilo občanské sdružení Harmonia Universalis z Českých Budějovic.
Pro žáky 1. stupně to bylo motivačně výchovné představení "Sezame, otevři se",
program byl zaměřený na kulturní a myšlenkové ukotvení osobnosti dítěte v dnešní
společnosti, etickou výchovu a také na prevenci patologických jevů. Žáci od 5. tříd se
zúčastnili motivačního protidrogového programu „Na rovinu“. Představení nesledovalo pouze závislosti na drogách, ale názorně
zdůrazňovalo negativní vliv médií a techniky
na vývoj osobnosti, přičemž vždy byl kladen
důraz na vlastní zdravý rozum a zodpovědnost vůči sobě a svému okolí. Cílem obou
těchto aktivit bylo poutavou, netradiční formou zdravě vyprovokovat účastníky představení k přemýšlení o věcech, nad kterými
často jen „mávnou rukou“.
Více o aktivitách školy a školky na stránkách www.zsbnpl.cz, kde jsou také fotografie z některých školních akcí a informace
z jednotlivých tříd.
Mgr. Miroslava Šmídová

KRÁTCE ZE TŘÍD
Žáci ve 4.B mají rádi pověsti. Přečetli
jich už hodně a rozhodli se, že si nějakou zahrají. Volba padla na pověst ,,Dívčí válka",
ve které si mohli zahrát všichni žáci třídy.
Zhotovili si potřebné rekvizity, ušili si kostýmy a pustili se do práce s textem. Jejich
„Dívčí válka“ měla premiéru 13. května
2011 pro žáky třetích tříd. Mgr. V. Becková
19. května 2011 se žáci 6.A vypravili do

historické Prahy. V rámci výchovy k občanství a ke zdraví a plnění školních průřezových témat navštívili známé budovy a objekty Pražský hrad, Karlův most nebo Staroměstské náměstí s orlojem. H. Franclová
Žáci 5. tříd se ve vlastivědě se učí o Zemi
a celé sluneční soustavě, a tak ve středu 25.
května 2011 obě páté třídy navštívily teplické planetárium.
Mgr. B. Ušáková

Mladí záchranáři

Ze zápisu do mateřské školy

Vzdělávání učitelů

Květen v mateřské škole
Svět je nejhezčí, když má máma svátek…
zněla slova společné písně dětí benešovským kinem.
Dne 3. května 2011 jsme se sešli s maminkami a babičkami, abychom společně
oslavili jejich Svátek matek. Výzdoba kina
byla kouzelná. Veliké slunce a loga tříd vyrobily děti ZŠ a s paní učitelkou Lenkou Řadovou. Bohatý program dětí byl plný básniček, písniček a tanečků. Výborné bábovky,
které upekly naše paní kuchařky, dodaly
maminkám energii pro závěrečný společný
tanec.
Ve čtvrtek 19. května 2011 se uskutečnila olympiáda MŠ v Děčíně. Po dvou deštivých letech nám počasí přálo.
Pokračování na další straně...
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RC Medvídek: Měsíc květen je za námi a s ním i plno akcí Květen v mateřské škole
Společně s organizací „Regionální centrum Sport pro všechny Děčín“ a také Městským kinem jsme spolupracovali na 2. ročníku Benešovského kolečkování. Před požární zbrojnicí u kina se dne 7. května sešli
všichni milovníci koleček. Několik desítek
dětí se utkalo v pěti závodních kategriích.
Jezdilo se na kolech, koloběžkách, odrážedlech, kolečkových bruslích a nechyběl ani
závod rodičů s kočárky. Nejen vítězové, ale
také ostatní zúčastnění si odnesli krásné
ceny. Komu se nechtělo domů, měl možnost
ještě posedět na terase Městského kina.
Tímto děkujeme kulturní referentce Pavle

Komfarové za pomoc a zázemí.
Ve středu 11. května se naše centrum již
podruhé zapojilo do boje proti rakovině. Po
celé České republice probíhal 15. Květinový
den pořádaný Ligou proti rakovině. Letošní
ročník byl provázen heslem „ Každý svého
zdraví strůjcem“. Potěšilo nás, že se letos
prodalo o 100 kytiček více, než v minulém
roce. Děkujeme našim dobrovolníkům a
všem, kteří koupí kytičky podpořili dobrou
věc.
V „nešťastný“ pátek 13. května proběhlo již třetí „Posezení s maminkami v Riu“.
Večer se opět nesl v příjemné a pohodové
atmosféře a my se těšíme na další setkání.
Největší celoroční akcí našeho RC Medvídek je ovšem pořádání Pohádkového lesa.
Několik týdnů příprav, obav a bezesných
nocí se 21. května završilo úžasnou pohádkovou cestou přes Táborský vrch. Děti i jejich doprovod čekalo 16 stanovišť a 25 nádherných pohádkových bytostí. Počasí se nakonec umoudřilo a den byl zalitý sluncem,
pohodou a šťastnými dětskými úsměvy.
Nakonec jsme se všichni setkali u opékání

buřtíku a společného fotografování.
Tímto chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám neváhali nabídnout
svou pomoc a pro děti vykouzlili nádherné
pohádkové odpoledne. Velké poděkování
patří všem sponzorům. Jakákoliv i ta
nejmenší částka nebo jiná pomoc od vás
nám totiž umožnila uspořádat takto velkou
a úspěšnou akci, která je jinak organizačně i
finančně nejnáročnější ze všech akcí, které
pro děti pořádáme. Bez vaší pomoci by to
nebylo možné. Děkujeme vám, že letošní
Pohádkový les byl právě díky vaší pomoci
ještě větší a úspěšnější než ten loňský.
Touto cestou děkujeme také obyvatelům Táborského vrchu za trpělivost a ochotu, kterou s námi vždy při této akci mají.
V pátek 27. května byl zahájen
vzdělávací kroužek pro děti od 6 let
„Všeználek“, který je spolufinancován Ústeckým krajem z dotačního titulu „Volný čas
2011“. Kroužek, který probíhá formou besed se zajímavými lidmi z různých oborů se
okamžitě po zveřejnění setkal s velkým
zájmem a byl zcela zaplněn. Nám to ovšem
nedalo a dovolili jsme i ostatním dětem se
tohoto kroužku účastnit s tím, že rodiče
souhlasí, že si společné výlety, které nás
čekají v létě sami uhradí. Pro projektové
děti je totiž kroužek zcela zdarma. Máme
radost, že se kroužek setkal s velkým
zájmem i v okolních obcích.

První, s kým se děti mohly seznámit byla
Zoo Děčín. Celý více jak dvouhodinový program si pro ně připravila tisková mluvčí zoo
Alena Houšková. Děti se seznámily s různými zvířaty, které v zoo žijí, poznávaly různé
zvuky, osahaly si otisky zvířat, zahrály si plno
her a nakonec je čekalo překvapení v podobě živých zvířátek - užovky červené, gekončíka nočního a outloně malého. Děti odcházely plné dojmů, znalostí a také se spoustou
materiálů a dárků. Touto cestou moc Ajce
Houškové děkujeme. Pokud máte ještě
zájem své dítě přihlásit, neváhejte nás
kontaktovat. Příště nás čeká odpolední
program s SDH Benešov nad Ploučnicí.
V sobotu 28.5. naše centrum pomáhalo
při oslavě Dne dětí v ZOO Děčín.
Pokračování na další straně...

Pokračování...

Celé klání proběhlo na stadionu Základní školy Dr. M. Tyrše, Vrchlického.
Poprvé jsme přivezli medaile. 3. místo získal
Dominik Sobotka za běhna 20 m a 2. místo
Kateřina Sedláčková za skok z místa. Malí
sportovci vzorně reprezentovali naši mateřskou školu a patří jim za to poděkování a
medailistům gratulace.

K svátku Dne dětí 1. června 2011 se naše
zahrada promění v pohádku. Děti budou
soutěžit a domů si ponesou sladkou odměnu. Tento hezký dárek připraví našim dětem
žáci 6.A s třídní učitelkou Hanou Franclovou.
Konec školního roku se kvapem blíží a
nás ještě čeká, stejně jako každý rok výlet a
rozloučení s dětmi, které půjdou do základní školy. Přejeme jim šťastné vyplutí a dobrou plavbu.
Nesmíme zapomenout poděkovat za
veškerou pomoc rodičů, za dary ve formě
různého materiálu a za jednorázové finanční dary.
Přejeme Vám příjemnou dovolenou,
krásné počasí a s většinou z Vás opět na
viděnou 1. září 2011, kdy se zahajuje nový
školní rok 2011/2012.
Kolektiv mateřské školy
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Rodinné centrum Medvídek: Měsíc květen je za námi a s ním i plno krásných akcí

Potom nastala oslava Dětského dne také v našem městě. Na městském koupališti
se poslední květnovou neděli konal již 6.
ročník Dětského dne pro zvířátka. Pro děti
byly připraveny soutěže, výtvarná dílna a
pracovníci propagace ze Zoo Děčín přivezli i
zvířátka. Tato akce je každoročně pořádána
ve spolupráci s několika spolky Benešova
nad Ploučnicí: Restaurace na koupališti, RC
Medvídek, ČSCH, SDH. Více se o této akci
dozvíte v dalších Benešovských novinách.
Květen byl pro nás důležitý i profesně,
praktickou zkouškou jsme úspěšně dokončily rekvalifikační kurz Asistent péče o dítě,
který trval od září loňského roku.
Na konci měsíce proběhlo i jednání se
starostkou města paní Mgr. Tesarčíkovou.
Společně jsme projednaly další fungování
našeho centra, plány, provoz a přehled akcí.
Ze strany města nám byla vyjádřena
podpora, za kterou děkujeme.
Pomalu se blíží prázdniny a také my se
chystáme trošku zvolnit. V červnu nás čeká
trochu volna a závěrečná akce dětí v centru
„Hurá prázdniny“, která proběhne ve středu
29. června od 9 h.

V létě už budeme nabírat nové síly a vše
připravovat na září. Nesmíme ovšem zapomenout, že „Všeználek“ poběží i v létě, čeká
nás beseda s dopravní tématikou a 2 společné celodenní výlety.
Pokud se vše povede, nabídneme vám
také týdenní příměstský tábor, který by měl
proběhnout první týden v srpnu.
Přejeme vám krásný předprázdninový
měsíc.
Sponzoři a podporovatelé, kteří nám
pomohli s Pohádkovým lesem:
Město Benešov nad Ploučnicí, GPD a.s.

Děčín, firma Bardzák, Auto pneu servis
Václav Petr, Kur sport, Květinka Kateřina
Štěpánková, potraviny Urbbi, firma Ambit
Fišer,Roman Bartoň, Kamil Podmanický,
manželé Cvejnovi, Lékárna U Matky boží,
manželé Míkovi, manželé Benešovi, manželé Heřmanovi, Ajka Houšková, DDM Březiny, CK Junior, pekařství Diringer, restaurace Na koupališti, SDH Benešov nad Ploučnicí, Petr Vítek,Ondřej Kulík, Martin Machar.
Rodinné centrum Medvídek

Z města obrazem:
Zaměstnanci Služeb města se starají o opravy a údržbu majetku města i o vzhled parků a travnatých ploch
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PODĚKOVÁNÍ

Kontejnery
přistavení a odvoz stavební suti,
domovního odpadu,
železného šrotu,
pařezů, větví, trávy, atd.,
na přání zákazníka možnost
nakládky minibagrem.
Dále dovoz písku,
štěrku, betonu, kačírku
a stavebního materiálu.

Mob.: 603 544 650, 603 544 606

Poděkování za krásný den
V sobotu 30. dubna proběhla
soutěž mažoretek ve vašem kině.
Kino je opravené, moc se nám tu
líbilo. Naše vnučka má zlatou
medaili a ještě dárečky. Jen tak dál
v Benešově. Vždyť Benešov je
krásné městečko ze všech stran.
Kino je v pěkném místě zasazené.
S pozdravem
manželé Kanthovi
(město nečitelné)
Soutěž

MOUDROST HLEDEJ
V KNIHÁCH
ŠIFRY NA MĚSÍC ČERVEN:
1. Na pytlácké stezce, str. 21, řádek 12,
slovo 7
2. Róza, strážné strašidlo, str. 94, řádek
14, slovo 9
Přejeme hodně štěstí při posledním
pátrání!
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne
23. června v 16.30 v knihovně.
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ANKETA
Jak se těšíš na prázdniny? Už víš, kam pojedeš?

Pavlínka Pongráczová, 7 let
Těším se moc. Pojedu na tábor na Slovensko
do Červeného Kláštora. Budu spát ve stanu.

Simonka Petrová, 7 let
Já se taky těším. Ještě nevím, kam pojedeme, možné k moři do Itálie jako vloni.

Ptala se a fotografovala Alena Houšková

Maruška Heřmanová, 6 let
Pojedeme na koupaliště, kde mají studenou
vodu a budeme chodit na výlety.

Na benešovské koupaliště se opět vrací zumba, novinkou je Zumba Gold!
Stejně jako minulý rok, i letos se bude na benešovském termálním koupališti tančit Zumba. Za příznivého počasí se bude “zumbit” vždy v úterý a neděli od 19.00 do 20.00 hodin a nově přibude ještě hodina v úterý ráno od 10.00 do 11.00 s názvem Zumba Gold, která je určená především pro starší věkovou skupinu. Je vhodná také pro úplné začátečníky nebo pro těhotné či dámy a pány s nadváhou nebo pro všechny,
kteří preferují pomalejší tempo a klasická hodina Zumby se jim zdá náročná.
(ah)
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2011
Vstup na koupaliště
Dospělí
Děti (7-18 let)
Děti do 6 let
Důchodci
Invalidé (po předložení průkazu)

45 Kč
20 Kč
zdarma
20 Kč
zdarma

Koupání po 17. hodině
Dospělí
Děti

20 Kč
10 Kč

Permanentky (v ceně je zahrnuto 10x vstupné)
Dospělí
350 Kč
Děti (do 18 let)
150 Kč
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50 let letního kina v Benešově n. Pl. - pokračování - 3. část
V následujícím roce 1962 bylo v letním
kině uskutečněno 64 představení s návštěvností 13.777 diváků. To je v průměru
215 diváků na jedno představení. Na začátku šedesátých let se promítaly atraktivní
filmy, které byly většinou vyprodané (700
osob). Byly to například Velká země, Sedm
statečných, Hrbáč, Tři mušketýři, Pes baskervilský, polští Křižáci a hlavně „mayovky“.
První byl Poklad na Stříbrném jezeře. Tento
film byl uveden do distribuce až pozdě v létě
a dostala jej pouze kina ve velkých městech.
V letním kině v Benešově se mohl promítat
jen díky tomu, že jsme si jej „vypůjčili“ z děčínského Sněžníku. V kině Sněžník jej promítali od 20 hodin a my jsme jednotlivé díly
(bylo jich celkem šest) převáželi na motocyklech do Benešova. Promítat se začalo ve
20.45 a vše bylo jak se říká na chlup. Díky
tomuto „pendlu“ se mohl Poklad na Stříbrném jezeře promítnout ještě v této sezóně. Stálé kino tehdy ještě nebylo zařízeno
na promítání širokoúhlých filmů. Odměnou
za tuto snahu pracovníků kina byl rekordní
počet návštěvníků. Věřte či nevěřte, ale v
letním kině dle prodaných vstupenek bylo
tehdy 1.400 lidí. Samozřejmě mnozí stáli a

mnozí seděli či leželi v prostorách mezi plátnem a sedadly. Naposledy bylo letní kino vyprodáno, pokud nepočítáme Šimka a Krampola při Benešovském slunovratu, filmem
Muž z Ria v sedmdesátých letech.
Pozdější doba letním kinům příliš nepřála. Tvrdá konkurence televize, moderní záznamové techniky, vysoké náklady na údržbu hlediště, promítací plochy i promítací
techniky a v neposlední řadě i zavedení letního času udělaly své. Letní kina v červnu a
červenci promítají až od 22. hodiny a představení se tak někdy protáhne přes půlnoc.
Proto také letních kin valem ubylo. V děčínském okrese je to naše jediné v provozu.
Je to i díky tomu, že město se snaží využívat
prostory kina i k jiným účelům, především
při slavnostech Benešovského slunovratu. V
letošním roce z tohoto důvodu bylo zrekonstruováno pódium před promítací
plochou. Zda přežije benešovské letní kino
další období, záleží na městě a jeho zastupitelích, ale především na vás, benešovští občané. Žádné kino se neobejde bez
toho nejdůležitějšího, a to jsou diváci.
Přeji benešovskému letnímu kinu další a
úspěšné roky.
Jiří Špička

8. 6. od 17.00

Máma mezi marťany
Vynes smetí, sněz tu brokolici - kdo
vlastně potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí, jak moc maminku potřebuje až poté, co je unesena Marťany, kteří chtějí její „maminkovost“ ukrást pro své vlastní potomky.
88 minut, český dabing
vstupné: 35,- /70,17. 6. od 17.00

Čertova nevěsta
Nová pohádka Zdeňka Trošky.
101 minut
vstupné: 35,- 70,24. 6. od 22.00
Letní kino

Czech Made Man
vstupné 50,13. 7. od 17:00

Kvíz k výročí letního kina

Medvídek PÚ

1. Kdy se uskutečnilo první filmové představení v letním kině?
a) 23.července 1961
b) 21. června 1961
c) 23. července 1960

15. 7. od 21:30
Letní kino

2. Jaký film byl promítán jako první představení v letním kině?
a) Smrt v sedle
b) Spadla z Měsíce
c) Limonádový Joe

VZPOMÍNKY

3. Kolik bylo v letním kině nejvíce diváků?
a) 550
b) 700
c ) 1400
4. Jestliže začne pršet při promítání v letním kině
a) lze vždy pokračovat v promítání ve stálém kině
b) lze pokračovat v promítání ve stálém kině, je-li film širokoúhlý
c) nelze z technických důvodů pokračovat v promítání ve stálém kině
5. Kolik je v současnosti na okrese Děčín v provozu letních kin?
a) 2
b) 5
c) 1
Odpovědi zasílejte emailem na adresy:
kultura@benesovnpl.cz nebo jirispicka@email.cz
nebo poštou na adresu: Městské kino, Čapkova 477, Benešov n.Pl.
(můžete též vhodit do schránky u kina)
Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží hodnotné ceny.

Thor

Kdo žije v srdci těch, které opustil, ten neodešel...

Dne 13. června 2011 by se
dožil 75 let náš drahý
manžel, tatínek
a dědeček, pan

JOSEF PAŘÍŽSKÝ
Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou manželka Marie a dcery s rodinami

Dne 11. 6. 2011 uplyne
15 let od doby,
kdy od nás navždy odešel
tatínek a dědeček pan

ALOIS LORENC.
Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Máte i VY tip na něco nebo někoho zajímavého, koho bychom mohli prostřednictvím Benešovských novin představit?
Vaše náměty rádi uvítáme na e-mailové adrese: 1ajka@centrum.cz nebo tel. č.: 731 101 814
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