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Hořela louka nad sídlištěm
Snímkem se vracíme k jednomu z posledních zásahů benešovského sboru dobrovolných hasičů, kdy došlo
6. dubna k požáru louky u garáží nad
Sídlištěm. Stále častěji musí požárníci
zasahovat u případů, kterým šlo zcela
určitě předejít. Ve většině z nich totiž
hraje hlavní roli nedbalost. V zimě to
jsou nejčastěji zanedbané revize komínů, s nadcházejícím jarem a přibývajícím sluníčkem pak pálení odpadu a vypalování trávy. Žádáme proto občany,
aby dbali rizik při vypalování travních
porostů a křovin. Ve snaze si zvelebit
okolí svého domu nebo zahrady se
může kvůli neopatrnosti stát, že už nebude co zvelebovat a naopak budou
následovat dlouhosáhlá vysvětlování
u státních orgánů a dům či zahrada
bude připomínat krajinu z válečných filmů. K dalšímu požáru travního porostu
vyjížděli benešovští dobrovolníci také
2. dubna na Ostrý vrch.
(ah, Vladimír Žákovič)

Loňský rok skončil
pro město v červených
číslech
Ekonomická situace města je pro
nadcházející období velmi napjatá.
Důvodem je záporný výsledek hospodaření za loňský rok, zatížení rozpočtu města četnými soudními spory
a splácení úvěru. Hovoří o tom zpráva finančního výboru. Pro město to
znamená, že veškeré investiční akce
musí být odloženy do doby, než bude
hospodaření města opět v kladných
číslech a stabilní. Rozpočety jednotlivých odborů a organizací bylo nutné omezit na maximální úroveň rozpočtu loňského roku. „Obdrželi jsme
také nepříjemnou zprávu auditorky,
která konstatovala porušení Zákona
č. 250/200 o rozpočtových pravidlech územních celků a tento výrok
může být příčinou toho, že město
nebude vyhovovat podmínkám pro
přidělování dotací,“ uvedl starosta
města Karel Vrbický.
(ah)

Foto: Radek Lekner

Krátce z města
• Výzva spolkům a organizacím: Předložte své
požadavky na příspěvky z výherních hracích
přístrojů - nejpozději do 23. dubna 2010.
• Kontrolní výbor provedl inventarizace majetku města. Inventury proběhly v odborech a organizacích města k 31. 12. 2009
prostřednictvím dílčích inventarizačních
komisí, ustanovených vedoucími pracovníky jednotlivých zařízení. Kompletní inventarizační zápisy byly kontrolovány hlavní
inventarizační komisí dne 20. 1. 2010. Současně probíhalo vyřazování nepotřebného
a poškozeného majetku likvidační komisí.
Byly zjištěny pouze drobné závady, které
byly neprodleně napraveny. Návrhy na likvidaci nepotřebného a poškozeného majetku byly schváleny.
• Rada města provede nejpozději do dalšího
setkání městského zastupitelstva kontrolu
činnosti a hospodaření Benešovské teplárenské společnosti.
• Dolní Habartice pořádaly benešovskou
radnici o převod tří pozemků z katastru
našeho města. První z pozemků (u mostu,
který je potřeba opravit po povodni) převede město bezúplatně. U dalších dvou (nad
pozemky pana Bardzáka) pak nabídne pozemky k odkupu za odhadní cenu v místě
obvyklou. Bližší info na úřadě.
• Objekt C bývalého benešovského učiliště
bude nabídnut k prodeji. Město tak ustoupilo od plánů vybudovat zde seniorské
bydlení. Vybudování centra by bylo velmi

finančně náročné a následný provoz velmi drahý. Vzhledem k finanční krizi chybí
v městské kase také prostředky na nutné
opravy. Zastupitelstvo proto schválilo záměr prodeje.
• Obyvatelé sídliště se dočkají nového centrálního chodníku. Chystají se nové obrubníky a zámková dlažba. Práce by měly po
požehnání Radou města provádět Služby
města, které se osvědčily již při budování
chodníku u autobusové zastávky na sídlišti. Podle starosty si tato investice vyžádá
asi 400 tisíc korun.
• Ve městě proběhlo blokové čištění. V letošním roce se ale pracovníci služeb města
v mnoha případech setkali s nerespektováním cedulí avizujících úklid. Nejhorší
byla situace na sídlišti a v ulici Čsl. Armády. Pokud se bude situace příště opakovat,
přistoupí město k represím a bude ji řešit
pokutami, odtahy nebo botičkami.
• Očkování psů a koček 2010 proběhne v areálu sběrného dvora /bývalá kotelna za čerpací stanicí, Děčínská ulice, Benešov n. Pl./ dne
17. dubna 2010 od 09.00 do 11.00 hodin.
• Rada města Benešov nad Ploučnicí na
svém posledním jednání mimojiné schválila příspěvek ve výši 50.000 Kč pro Taneční
Klub Respect BnPl na účast na ME v Chorvatsku či příspěvek ve výši 10.000 Kč pro
nový BabyBox - Šance pro odložené děti
v Děčíně.
(ah, rl)

Rozpočet města na rok 2010
Příjmová část:
Daňové příjmy				
33 100 000 Kč
Nedaňové příjmy			
3 500 000 Kč
Kapitálové příjmy			
3 000 000 Kč
Dotace:
Na výkon státní správy			
4 763 400 Kč
Na školství				
776 000 Kč
Na dávky v hmotné nouzi		
7 000 000 Kč
Nein. dotace na žáky od obcí		
700 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM 			
52 839 400 Kč
Výdajová část:
Lesy					
600 000 Kč
Místní komunikace			
3 000 000 Kč
Obnova kulturních památek		
150 000 Kč
Využití volného času mládeže		
50 000 Kč
Kabelová televize			
30 000 Kč
Projektová dokumentace		
200 000 Kč
Svoz komunálního odpadu		
2 100 000 Kč

Likvidace ze sběrného dvora		
300 000 Kč
Tříděný odpad				
500 000 Kč
Základní škola - příspěvek		
5 300 000 Kč
Školní jídelna – příspěvek		
700 000 Kč
Služby – příspěvek			
5 300 000 Kč
Kino					
550 000 Kč
Knihovna				
625 000 Kč
Kultura					
150 000 Kč
Slunovrat				
150 000 Kč
SPOZ 					
80 000 Kč
Sport -MSK 				
250 000 Kč
Benešovské noviny			
180 000 Kč
Správa majetku				
3 000 000 Kč
Veřejné osvětlení 			
900 000 Kč
Veřejná zeleň				
200 000 Kč
Klub důchodců 				
180 000 Kč
Městská policie				
1 800 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů		
300 000 Kč

Proběhla závěrečná
kontrolní prohlídka ČOV
Na středu 17. března 2010 svolal Stavební úřad MěÚ Benešov nad Ploučnicí
závěrečnou kontrolní prohlídku stavby:
odkanalizování a čištění odpadních vod
v Benešově nad Ploučnicí – stavební část:
čistírna odpadních vod, včetně příjezdové
komunikace, přípojky elektro a oplocení.
Závěrečná kontrolní prohlídka proběhla
bez závad a tak stavební úřad udělil stavebníkovi, kterým je právnická osoba: Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Na technologickou část stavby a zařízení
ČOV probíhá zkušební provoz. V rámci zkušebního provozu, který bude probíhat až
do listopadu 2010, budou změřeny hladiny
venkovního hluku. Stavebním úřadem pro
vydání kolaudačního souhlasu technologické části je Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní
úřad.
Bc. Irena Zárubová

Zastupitelstvo města			
2 000 000 Kč
Dávky v hmotné nouzi			
7 000 000 Kč
Sociální fond				
700 000 Kč
Správa					
15 000 000 Kč
Finanční operace			
200 000 Kč
Finanční vypořádání za rok 2009
1 039 400 Kč
Odvod DPH				
100 000 Kč
Příspěvky do sdružení			
60 000 Kč
Rada - příspěvky			
50 000 Kč
Splátky úvěru				
600 000 Kč
Úroky z úvěru				
60 000 Kč
VÝDAJE CELKEM			
53 404 400 Kč
Financování:
8115 změna stavu na bankovních
účtech 1 165 000 Kč
8124 splátky úvěru
- 600 000 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM		
565 000 Kč

Zámek otevřel své brány

Nabídka prodeje
Nebytový prostor č. 1, v domě č. p.
154, Žižkova ul., Benešov nad Ploučnicí, stojící na st.p.č. 461/2 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí. Nebytový prostor
je umístěn v I. NP bytového domu.
K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1013/3579 na
společných částech budovy a stavebním pozemku. Celková podlahová plocha jednotky je 101,3 m2.
Cena za nebytovou jednotku činí:
324 522,-- Kč
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Brány benešovského státního zámku
se 1. dubna opět otevřely veřejnosti.
Odemkl je kastelán Zdeněk Henig za
doprovodu sličných panen v dobových
kostýmech. Zámek má pro letošní sezonu připraveno mnoho lákadel pro
návštěvníky. Jedním z nich může být
i to, že vstupné je prakticky stejné jako
v posledních dvou letech. Lidé, kteří na
benešovský zámek zavítají, si jen nemusí notně prohlížet jen ve dne. Na pořadu letošní sezony jsou i noční prohlídky,
nebudou chybět koncerty, zábavná odpoledne a další akce. Jako první přišla
na řadu již tradiční velikonoční výstava, která přibližovala, jak tento svátek
slavili lidé v dobách minulých. Zámek
je přístupný v dubnu od 9.00 do 16.00
hodin, v květnu pak ještě o hodinu déle.
Začátek poslední prohlídky je ve 14.30
hodin. Více informací na www.zamek(ah)
benesov.cz.

Město na buttonech

Informace z městského webu
nyní můžete dostávat mailem

Město Benešov nad Ploučnicí udělilo souhlas s použitím znaku města společnosti
Aktiv 95 Opava s.r.o., která v rámci své
sběratelské kolekce vyrobila první kusy
buttonu/placky s naším znakem. Jelikož
město nemá oprávnění k provozování
hospodářské činnosti, vyzýváme naše
živnostníky a obchodníky, aby neváhali
a buttony si objednali k prodeji ve svých
provozovnách. V případě zájmu o ukázku k dispozici na MěÚ.
(rl)

Foto: Radek Lekner

Pro lístky do divadla
nyní můžete i na radnici
Koupit si na benešovské radnici vstupenky na nejrůznější kulturní či sportovní akce? Žádný problém! Umožňuje to tzv. Městský rezervační systém,
ke kterému se naše město připojilo
na konci loňského roku. Lze přes něj
uskutečňovat jak přímý prodej, tak
i rezervaci vstupenek. Vstupenky si
lze zakoupit v podatelně MěÚ. Více
o systému se můžete dozvědět na
www.vstupenkadecin.cz.
(ah)

V rámci operativního informování o aktuálním dění ve městě Benešov nad Ploučnicí
můžete nyní využít nové služby – tzv. hromadného rozesílání mailů, které poukazují
na některé důležité aktuality zveřejněné na
webu města. Můžete tak ještě dříve, než
se informace dočtete například v Benešovských novinách, dozvědět vše v informačním emailu, který přijde rovnou do vaší
schránky.
Máte-li zájem o příjem těchto informačních
mailů, zažádejte si o tuto službu tak, že pošlete ze svého poštovního e-mailu na adresu registrace@benesovnpl.cz.
Do předmětu mailu napište slovo registrace, ostatní text není podstatný.
Budete-li mít následně zájem odběr informačních mailů zrušit, opět pošlete mail
za adresu registrace@benesovnpl.cz a do
předmětu napište slovo odhlásit.
(ah, rl)

Dračka: Kritizovat je snadné, ale měl by to činit jen ten, kdo se snaží o pozitivní změnu
Žijme a pracujme tak, aby se nikdo kolem nás nemusel za nás stydět!
Tak právě tímto sloganem se řídí pětapadesátiletý ochránce přírody, dárce krve, milovník
fotografování a jízdy na kole a mnoha dalších
aktivit - Ota Dračka. Nikdy nebyl členem žádné politické strany, ale sledování současného
dění na politické scéně mu připomnělo slova jeho dědečka, který tvrdil, že kritizovat je
snadné, ale měl by to činit jen ten, kdo se snaží
o pozitivní změnu… A proto se stal příznivcem
a poté členem strany Věcí veřejných a rozhodl
se usilovat o dosažení změn, které by měly být
přínosem lidem tohoto státu, aby hrdost na
to, že jsme Češi, nebyla pouze v okamžicích
vítězství ve sportu, ale byla běžnou součástí
našeho života. Ota Dračka je kandidátem do
květnových voleb do poslanecké sněmovny.
Na šestadvacetičlenné kandidátce Věcí veřejných mu patří dvanácté místo. A protože
květnové volby do poslanecké sněmovny už
pomalu ťukají na dveře, rozhodli jsme se vám
Otu Dračku blíže představit.
Oto, můžete se nám na sebe prozradit
něco víc?
Jmenuji se Ota Dračka, je mi 55 let, jsem 35
let ženatý, mám 2 dospělé děti, 3 vnoučata,
narodil jsem se v Děčíně. Absolvoval jsem
Střední průmyslovou školu strojní v Děčíně,
poté zdravotní školu, při zaměstnání pak postupně vystudoval řízení sociálně právních
procesů, požární ochranu, vodohospodářství
spolu s ochranou životního prostředí, nakonec studoval na VŠ v Ústí nad Labem na fakultě životního prostředí.
Jaká zaměstnání jste během života vyzkoušel?
Prvním zaměstnáním ve funkci lodního strojníka u Československé plavby labsko-oderské
jsem si naplnil svůj cíl z dětství. Souběžně

s prací na lodích jsem učil v autoškole. Z důvodu péče o rodinu jsem změnil zaměstnání
a pracoval 10 let na ředitelství Severočeské
energetiky, kde jsem prošel řadou funkcí od
sociální péče na personálním oddělení až po
technické, nabalovaně coby technik požární
ochrany, vodohospodář, ekolog a technik
bezpečnosti práce. V roce 1991 jsem se osamostatnil a dodnes se zabývám úpravnami
vody se specializací na vysoce čistou vodu.
V roce 1995 jsem se začal zabývat poskytováním finančních služeb, v současné době se
tato činnost stala převažující prací, naplňuje
mne i po stránce vedení týmu spolupracovníků, lektorské činnosti, organizování firemních
akcí a práce s výpočetní technikou.
To je pěkně pestrý výčet. Je takový i v oblasti vašich koníčků?
Mezi neplacené záliby patří ochrana životního prostředí, dlouholetě vykonávám funkci
stráže přírody při Správě CHKO České středohoří, 33 let jsem členem Českého červeného
kříže, kde jsem zastával řadu funkcí, zejména
pak předsedu výkonné rady Oblastního spolku v Děčíně. Po dobu, kdy to dovolil zdravotní
stav, jsem poskytl 53 plnohodnotných darů
krve a získal zlatou plaketu MUDr. Jana
Janského. Miluji country hudbu, ve svých
15 letech jsem byl nejstarším ze zakladatelů
skupiny Harcovníci v Děčíně, kde jsem hrál
na housle. V současné době jsem předsedou
komise životního prostředí při Radě Města
Benešov nad Ploučnicí. Další láskou je fotografování, kde se nevyhraňuji, občas vystavuji svá díla. Rád se projedu s přáteli po okolí na
kole. Jsem hrdým dědou.
Jaké změny jsou pro vás po volbách prioritní?
Základní změnou by měla být přímá závislost
platů poslanců, senátorů i členů vlády na pro-
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speritě státu bez jakýchkoli příplatků za… či
na…, tj. např. formou závislosti na průměrné mzdě. Dále by imunita těchto osob měla
být pouze na slovní projevy a to výhradně na
půdě parlamentu nebo senátu. Nemělo by být
přípustné tzv. vypárovávání při hlasování. Zákony by měly být jasné, kompletní, bez „může
být“, ale formou „musí“ či „nesmí“ a bez výjimek. Měla by být přímá volba prezidenta
republiky, hejtmanů na krajích, primátorů na
magistrátech i starostů na obcích. Zastupitelstva by měla mít právo odvolávat a jmenovat
tajemníky úřadů. Úřady práce by měly vykonávat kontrolní činnost u firem se zaměstnanci s cílem minimalizace stále opakovaných
pracovních smluv na dobu určitou, pracovníci
těchto úřadů by měli být průhledně finančně
ohodnocováni za kladné výsledky své práce,
tj. za zajištění skutečných pracovních míst
pro občany našeho státu… a v tomto duchu
by se dalo dlouze pokračovat. K dosažení tohoto cíle je ale nezbytná změna v obsazení
parlamentu.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů!
(ah)

Základní škola Benešov nad Ploučnicí
Jak jsme se učili
vitráž Tiffany
Poslední březnový víkend se sešli v ateliéru benešovské základky výtvarní
nadšenci, aby se pokusili od pátku do
neděle zvítězit nad hmotou. Konkrétně
se jednalo o sklo a kov, jehož prostřednictvím frekventanti kurzu tvořili vitráže
technikou Tiffany.
Pro tuto příležitost škola plně vybavila
novou dílnu a nadšení tvůrců dalo tomuto počinu plně za pravdu. Nyní můžeme tvořit vitráže kdykoli se nám zachce a skutečně plánujeme v letošním
roce další setkání dospělých, zaměřené
na tuto krásnou metodu výtvarného vyjadřování.
Třídenního kurzu se zúčastnilo na
15 tvůrců, z toho pět lidí přijelo z německého Heidenau. Lektorkami kurzu byly
D. Tesarčíková a L. Řadová, odborným
garantem byl A. Kračmar. Tlumočení se
již tradičně ujal M. Vokatý a o zázemí se
opět vzorně postarali manželé Prokopcovi a M. Chvojková.
Můžeme konstatovat, že se frekventanti naučili pracovat s řezáky na sklo,
bruskou na sklo, pájkami, speciálními
lámacími kleštěmi. Dokáží nyní kombinovat katedrální a opálové sklo, doplňovat kompozice zajímavými materiály
či fasetami. Dokáží použít chemii a cín
a prostřednictvím pájky vytvořit obraz,
sošku či užitkový předmět. A co je nejlepší? Všechny práce na vitrážích bavila a už se těší na pokračování. Letošní
první výtvarný kurz byl spolufinancován
Ústeckým krajem v rámci projektu Zlaté české ručičky.
D. Tesarčíková

Z březnového dění na benešovské škole
Březen, měsíc letošních jarních
prázdnin, ale také řady soutěží
a akcí. V průběhu března 2010 se
chlapci naší školy zúčastnili sportovních turnajů. Mladší žáci hráli
florbal na turnaji „Markvartická
střela“, ze kterého přivezli krásné 2. místo. Starší i mladší žáci
se zúčastnili 8. ročníku halového
fotbalového turnaje „O pohár
Vladimíra Šmicera“, pořádaného
ZŠ Verneřice. Zejména starší žáci
vzorně reprezentovali naši školu a převzali z rukou Vladimíra
Šmicera putovní pohár za 1. místo, mladší žáci přivezli z turnaje
3. místo.

17. března 2010 navštívili naši
školu čtyři prvoligoví basketbalisté BK Děčín (T. Pomikálek, A. Pištěcký, M. Soukup a W. Hatcher),
aby besedovali se žáky 7. – 9. tříd.
Basketbalisté nejprve pohovořili
o své sportovní kariéře, seznámili žáky se systémem nejvyšší
basketbalové soutěže a odpověděli žákům na všechny položené
otázky. Nebyla to jen teorie, ale
také praktická ukázka basketbalových dovedností – smečování
na koš v podání T. Pomikálka a technika správné
střelby
na
koš v podání
W. Hatchera
s komentářem M. Soukupa. Na závěr
pak proběhla
autogramiáda a společné focení.
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18. března 2010 proběhl na naší
škole, stejně jako na dalších školách u nás i ve světě, již 16. ročník
soutěže Matematický klokan. Žáci
soutěžili ve všech kategoriích pro
ZŠ, nejmladší druháci a třeťáci
v kategorii Cvrček, čtvrté a páté
třídy kategorie Klokánek, šesťáci
a sedmáci v kategorii Benjamín
a ti nejstarší, osmáci a deváťáci
v kategorii Kadet. Na zadání soutěžních úloh se můžete podívat
na webových stránkách školy.
Děti 1. stupně si vyzkoušely soutěž všechny, starší žáci pak podle
zájmu o matematiku. Nejúspěšnějšími řešiteli v jednotlivých kategoriích byli – Petr Strnad
ze 3.A (Cvrček), Radek Martinec z 5.A (Klokánek), Eliška Niederlová z 6.A (Benjamín) a Katka Jurčáková
z 8.A (Kadet). Soutěž je jednokolová,
nepostupová.
Celkově lze konstatovat, že
bodový průměr, který naši
žáci získali oproti loňskému roku, má zvyšující se
tendenci.
Ve dnech 18. a 19. března 2010
navštívili opět po dvou letech naši
školu mladí lektoři z firmy ProEKO
Varnsdorf, aby žáky, od předškoláků z MŠ po deváťáky, provedli
přednáškou s praktickými ukázkami s názvem „Tonda Obal na
cestách“. Cílem akce bylo žákům
připomenout nutnost ochrany životního prostředí a prakticky jim
ukázat cesty tříděného odpadu
v naší republice.

V pátek 26. března 2010 se sešli
na parkovišti všichni žáci prvního
stupně se svými učitelkami. A víte
proč? Rozhodli se, že už máme
zimy dost a jaro, na které čekáme
už od jarního slunovratu, trochu
popoženou a přivolají si jeho sílu
dětským úsměvem, písničkou, oblečením ve stylu - jaro v nás - a parkovištěm, které v mžiku rozkvete
jako nádherná jarní louka. Haló,

haló, je tady jaro - všichni se nazdobili, do jarního ustrojili, pak zazněla
písnička, která jaro tancem povzbudila, obrázky a sluníčkem celou školu rozzářila!
V samostatném článku se můžete seznámit s akcí dospělých výtvarníků,
kteří v prostorách benešovské školy
poslední březnový víkend vytvářeli
vitráže technikou Tiffany.

V úterý 30. března 2010 se na
svém již čtvrtém zasedání sešla
Školská rada při ZŠ a MŠ Benešov
nad Ploučnicí, aby projednala rozpočet školy na další období a další
dokumenty. Její členové projednali
a schválili úpravu školního řádu
a seznámili se z činností školy v letošním školním roce.
Poslední březnový den před velikonočními prázdninami patřil na
druhém stupni sportu. Zástupci
všech tříd sehráli velikonoční turnaj ve fotbálku, který uspořádali
žáci 9.A. Vítězem celého turnaje
se stali právě pořádající chlapci
z 9.A před 9.B a 8.A.
Přiložené fotografie jsou z archivu
školy nebo převzaté z www.zsvernerice.cz (fotbal) a www.bkdecin.
cz (návštěva basketbalistů).
Mgr. Miroslava Šmídová

Z Vašich příspěvků
N ávš těva zám e cké zahrady v Pillnitz
Na pozvání členů partnerského Senior
klubu v Heidenau jsme se 1. dubna zúčastnili výletu na zámek Pillnitz nedaleko
Drážďan. Zámek je po rozsáhlé povodni v roce 2002 částečně v rekonstrukci
a my jsme měli možnost prohlédnout si
areál zámeckého parku se vzorně udržovanou květinovou zahradou. Raritou
byla kvetoucí a překrásná Camelia japonica původem z východní Asie. Podle
legendy přivezl čtyři stromky švédský
botanik Karl Petr Thunberg ze své cesty
po Japonsku. Jedna z rostlin byla předá-

na právě do Pillnitz a je to
jediný přeživší exemplář
kamélií přivezených Thunbergem. Téměř 250 let stará kamélie dosahuje výšky
8,90 m, průměr skoro 11m
a obvod 33,6 m. Doba květu je únor až duben. Rostlina je obsypána až 35000
jednoduchými, karmínově
červenými květ, které nevoní. Rostlina je umístěna
v ochranném pojízdném
domě, kde je teplota, vlhkost vzduchu a zastínění
řízeno počítačem. Dům je vysoký 13,2 m,
váží 54 t a obsahuje 1864 m3 vzdušného
prostoru.
Po prohlídce nás čekal dobrý oběd a hlavně výstava velikonočních vajíček. Obdivovali jsme velikonoční dekorace přátel
z Heidenau, ale samozřejmě i ty z Benešova. Bylo provedeno hodnocení a oceněny
nejkrásnější velikonoční vajíčka. Výstava

–5–

byla umístěna v mateřské školce a tam
nás také přišel pozdravit starosta Heidenau pan Jacobs. Na závěr nás čekalo
pohoštění na zahradě této školky.
Byla to prostě velice milá a přátelská návštěva našeho partnerského města.
Podle dodaných informací zpracoval
L. Holub

Charitativní ples pro Zambii již podruhé
V DDM na Teplické Ulici proběhl
13. března v pořadí již 2. charitativní ples
na Děčínsku. Ples připravilo sponzorům
osiřelých dětí v Africe občanské sdružení
Naděje Zambii, které reprezentuje Martina Pleskačová, Lucie Šumová a Marcela
Suchánková. Předmětem večera nebylo
vydělat/vybrat peníze na děti v Zambii,
ba naopak poděkovat sponzorům dětí
v Africe a proto měli sponzoři vstupenky
zdarma.
Ples zahájily mažoretky z DDM Boletice
a Rebelky z DDM Děčín. Krásné exotické tance předvedly i dámy pod vedením
Džamiry a k tanci i poslechu hráli manželé Zikmundovi.
Součástí plesu byl prodej výrobků ze
Zambie a polštářků, které namalovaly
sponzorované děti ze Zambie. Vyvrcholením plesu byla dražba vína s africkým
motivem, obrazu Africké ženy a knihy
Moje Zambie, které vytvořily členky ob-

čanského sdružení Naděje Zambii osobně.
Ples podpořily sponzorskými
dary děčínské a benešovské
firmy: Rock Empire, Cukrárna
Pusinka, Pro reklama Pavel
Urx, květinářství paní Lupačová, Bedřiška Gajdošová, Lenka
Adamčíková, zlatnictví p. Špičková, DYPA, AutoAnex, Grešík,
Rebell, Elixír, Salon Revolution
Hair, Dárky z lásky, Novaco, Pekařství He-Fi, Fish and Chips/Sushi bar,
Avon, Obecní úřad Hřensko, Pravčická
brána, BK Děčín, Polír, Dream, a další.
Velké díky patří i DDM Děčín, který poskytl krásný sál občanskému sdružení zcela
bezplatně, střední odborné škole v Ruské
Ulici za zapůjčení inventáře a personálu
Hospůdky u Fořta za příjemnou obsluhu
a příspěvek na děti v Africe. Celý večer
zpestřilo promítání návštěvy sirotků
v Zambii – Monze, kam
se v lednu vydali tři dobrovolníci – Marcela Suchánková, Michaela Juráková a Aleš Hochman.
Dětem přivezli dárky od
sponzorů z ČR, zorganizovali vánoční besídku
a celý projekt, který byl
založen v roce 2006,
zkontrolovali.
Smyslem práce o. s. Naděje Zambii je přispívat

Mateřské centrum Medvídek Ben
pořádá pro děti

ČARODĚJNICKÝ REJ
kdy: 30.

dubna 2010 od 15 hodin

kde: koupaliště

Benešov nad Ploučnicí

vezměte si s sebou buřtíky na opékání
bude pro vás připraveno pár malých sportovních soutěží
i soutěž o nejhezčí čarodějnickou masku :-)

Upozornění: Při nepříznivém počasí se akce ruší!
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dětem, které nemají rodiče, na vzdělání,
zajišťovat dětem sponzory a vést takzvanou adopci na dálku. Od ostatních organizací se liší tím, že celá sponzorovaná
částka (většinou Kč 800) jde na vzdělání,
které je v Zambii zpoplatněno a také tím,
že členky Naděje Zambii za dětmi jezdí osobně. Výdaje spojené s projektem
sdružení získávají pořádáním akcí jako je
burza šatstva, aukce, ples… Členky Naděje Zambii svojí práci dělají dobrovolně.
Každá má kromě adopce na dálku práci,
která ji živí a Zambijský projekt je spíš koníčkem se záměrem pomáhat dětem.
Naděje Zambii se snaží jít příkladem,
že pomoc dětem/lidem je pro život nás
všech velmi důležitá. Těm, kteří nám
fandí, děkujeme, protože práce, čas
a energie, kterou náš projekt vyžaduje, je
nemalá. Více informací na: www.nadejezambii.org
Naděje Zambii, o.s.

Jarní práce na
zahradách a loukách
Je obvyklé, že s jarním sluníčkem probíhají na loukách a zahradách jarní
práce. S politováním je ale i v dnešní
době často vidět, že někteří si „ulehčují“ práce plošným vypalováním trávy. Proto není na škodu připomenout,
že Benešov nad Ploučnicí a celé jeho
okolí je součástí chráněné krajinné
oblasti České středohoří. Navíc již
řadu let je plošné vypalování trávy
ze zákona považováno za trestný čin.
Když se k tomu přičtou náklady na výjezd a zásah hasičů, není o co stát.
Krásné jaro Vám přeje
Ota Dračka
strážce přírody a předseda
komise životního prostředí

Městské kino
Benešov nad Ploučnicí
duben – květen 2010
o 17. 4. 2010 od 19 hodin,
vstupné 60,- Kč
divadelní představení

Plynové lampy
- Patrick Hamilton
Detektivní hra v klasickém nastudování souboru Li-Di Litoměřice. Děj se
odehrává v 2. polovině 19. stol. v Londýně. Režie O. Venzhöfer
stř 21. 4. 2010 od 18 hodin,
vstupné 70,- Kč

Doktor od jezera hrochů
V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale do
dnešního života se skoro nehodícího
doktora Čeňka Dobeška. Režie Z. Troška ČR 2009

Jubilanti - duben 2010
Benešová Marie
Březina Otakar
Čechová Jarmila
Kramosilová Milena
Špačková Alžběta
Cepek Břetislav
Kaufmann Miroslav
Vincíbrová Mária
Kolesová Anna
Benešová Helena
Tempírová Xenie
Zívalová Jaroslava
Los Zdeněk
Egrt Zdeněk

Schicht Walter
Podešvová Marie
Džobáková Magdaléna
Šebestová Božena
Holub Ladislav
Strouhal Jiří
Holá Anna
Králíková Jiřina
Matějková Jiřina
Hendl Jiří
Marková Nina
Mašek Jaroslav
Špetová Věra

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší,
hodně štěstí a především pevné zdraví.

čt 29. 4. 2010 od 16 hodin,
vstupné děti 35,- Kč, dospělí 70,- Kč

Dešťová víla
Živly, které ovládají zemi - Vzduch,
Oheň, Země a Voda - provádějí „pravidelnou inspekci“ u lidí. Za všechny
živly sledujeme Vodu, které lidé říkají
Dešťová víla. Pohádka ČR 2009
čt 6. 5. 2010 od 18 hodin,
vstupné 70,- Kč

Kniha přežití
Denzel Washington v hlavní roli v post-apokalyptický příběhu, kdy osamělý muž putuje napříč Amerikou, aby
ochránil posvátnou knihu, ve které je
ukryto tajemství, jak zachránit lidstvo.
USA 2010
pá 7. 5. 2010 od 14 hodin,
vstupné 30,- Kč

Květnové posezení
Jarní taneční odpoledne pro střední
a starší generaci. K tanci a poslechu
hraje pan V. Kronaweter.
út 11. 5. 2010 od 10 hodin,
vstupné 20,- Kč

Není drak jako drak
Loutkové představení plné nečekaných zvratů, humoru a výtvarných
nápadů. Draka se nebojte, tentokrát
totiž není proč.

Nové knihy v městské knihovně
Detektivka
Becnel, Rexanne – Galantní protivník – Lady Lilliane byla zaslíbena siru
Corbettovi, dřív než se jejich rody staly úhlavními nepřáteli. Po letech si
Corbett přijede pro to, co mu právem
patří,jenže Lilliane se vzpírá. Ovládne
udatný rytíř nakonec její srdce?
Bushnell, Candace – Džungle rtěnek
– Hrdinkami románu jsou opět úspěšné
ženy, s jakými jsme se setkali v předešlých autorčiných románech (4 blondýnky, Krása na prodej, Dům na Páté
avenue). Pro tyto čtyřicetileté dámy,
nerozlučné přítelkyně, kterým autorka
přisoudila tradiční mužské role, je nejdůležitější, aby se ve svém oboru udržely na vrcholu za každou cenu.
Walde, Laura – Půlnoční rituál – Sofie
obdrží bolestnou zprávu, že její matka
zahynula na dovolené na Novém Zélandu. Při vyřizování nezbytných formalit zjistí, že tady zdědila dům na pláži
a nemalé peníze. Matčino tajemství
nedá Sofii spát, proto se pustí do čtení
starých deníků. Může být i Sofie stižena
dávnou kletbou Maorů?
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Harrisová, Lee – Vražda v den svatého Valentýna – Bývalá jeptiška Christine Bennettová dostane další úkol,
vypátrat, co se skutečně stalo na Erisejském jezeře v den svatého Valentýna,
pod jehož ledem jsou nalezena těla tří
mrtvých kamarádů.
Napětí
Higgins – Clark, Mary – Zrychlený tep
– Emily je pověřena vyšetřování vraždy
slavné herečky. Zdá se, že případ může
rychle uzavřít: všechny stopy vedou
k jejímu manželovi. Emilyiny pocity však
odporují nezvratným důkazům, proto
pokračuje v pátrání i poté, co porota
rozhodla o jeho osudu.
Historické
Hanibal, Jiří – Střepy z královské číše
– Ve svém novém historickém románu
líčí oblíbený autor život českého krále
Jana Lucemburského (1296 – 1346) od
sňatku s Eliškou Přemyslovnou až po
jeho smrt v bitvě u Kresčaku.

SPORT
HC Malá Veleň se stala potřetí v řadě
vítězem Českolipské ligy neregistrovaných hokejistů. Ve finálové skupině prohráli veleňští jen jedno utkání. Velkým
překvapením finálové skupiny se stali
hráči Kovo Mladá Boleslav. Nováček
soutěže se tam kvalifikoval až na poslední chvíli, díky vítězství nad Českolipským Reálem 5:4, ale nakonec sahal po
celkovém trumfu. Ve finálovém utkání
proti Malé Veleňi stačila Mladé Boleslavi jakákoliv výhra. Samotné utkání
se vyvíjelo příznivě pro Malou Veleň,
která po 2. třetině vedla 3:1. V poslední
třetině si ale zbytečnými fauly zkomplikovala situaci, Mladá Boleslav snížila
na 3:2 a od 48. minuty hrála nepřetržitě přesilové hry až do 59. minuty.
Malá Veleň rozhodla v oslabení a po té
při soupeřově power play pečetila do
prázdné branky.
HC Malá Veleň - ZO OS KOVO Mladá
Boleslav 5:2/2:1,1:0,2:1/ Branky: 16.
a 58. Ženka ml., 11.Pova, 37. Kouřil, 60.
Kalaš - 7. a 48. Šeda.
Další výsledky 2. kola finálové skupiny:
Č. Lípa - M. Boleslav 6:7, M. Veleň - Buldoci 11:1, Č. Lípa-Buldoci 11:4, Č. Lípa
- M. Veleň 7:2, M. Boleslav - Buldoci 5:0

Hokejisté Malé Veleně slaví zlatý hatrick
Tabulka finálové skupiny:
1. HC Malá Veleň------------6----------5---0---1-----40:18-----15
2. KOVO M.Boleslav---------6----------4---0---2-----29:28-----12
3. HC BC Č.Lípa--------------6----------4---0---2-----34:27----- 9
4. Buldoci Nový Bor----------6----------0---0---5-----16:46------0
Tabulka skupiny o 5-8 místo:
5. Reál Č.Lípa----------------6----------4---0----2-----46:27-----13
6. VS Sráž p.R.--------------6----------4---0----2------48:39----11
7. Biolit Děčín----------------6----------3---0----3------42:45----10
8. HC Stružnice--------------6----------1---0----5-------9:34-----2
Kanadské bodování finálové
skupiny:
1. Kouřil/M.Veleň/-------------15/8+7/
2. Řezáč/Č.Lípa/---------------15/7+8/
3. Mišaga/Č.Lípa/--------------10/6+4/
4. Bulín/M.Veleň/---------------10/3+7/
5. Zikán/Č.Lípa/------------------9/8+1/

6. Konopka/M.Bol./--------------9/5+4/
7. Lacina J./M.Veleň/-----------9/3+6/
8. Kalaš/M.Veleň/---------------8/4+4/
9. Švarc M./Č.Lípa/-------------8/2+6/
10. Špírek/M.Veleň/-------------7/1+6/
HC Malou Veleň reprezentovali:
D.Vilhám, F.Gunza, P.Fujera, M.Pošusta,
M.Habart, M.Bulín, P.Lacina, J.Zeman,
R.Ženka st., V.Čižmar, T.Kouřil, M.Pova,
K.Pokorný, R.Špírek, Z.Jireš, M.Kalaš,
M.Polcar, J.Scháněl, R.Ženka ml.,
J.Trnka, J.Lacina.
Sezóna veleňským ještě nekončí. V polovině dubna se zúčastní kvalifikačního
kola amatérského mistrovství republiky
v Nymburce, kde loni prohráli až ve finále. Hráči by touto cestou chtěli poděkovat obci Malá Veleň a ostatním sponzorům, bez kterých by účast v těchto
soutěžích nebyla možná. Více na www.
hcmalavelen.estranky.cz a kompletní
výsledkový servis celé soutěže na www.
clnhl.cz./v kolonce fotogalerie jsou fotky z finále velen-kovo/
Roman Š.

M. Myšík na úvod sezóny se zaskvěl druhým místem!
Druhý dubnový víkend se jely první bikrosové závody v Pardubicích a na startu
nechyběli ani jezdci benešovského KUR
SPORTU. Poté co v zimě odešli Tumpach
a bratři Hladíkové dostal roli hlavního
vůdce týmu Milan Myšík, který letos jezdí
v České republice kategorii Junior/Elite.
V Pardubicích, kde Milan v současné
době studuje a trať má pořádně najetou, se jel v sobotu Kontrolní závod reprezentace ČR. V kategorii junior/elite
se na start postavilo celkem 28 jezdců.
Myšík měl hodně těžké rozjížďky, ale
přesto z nich postoupil do semifinále,
kde skončil pátý a musel do opravné
jízdy o finále. V opravce Myšík trefil exelentní start a k tomu měl vnitřní dráhu
a s přehledem opravku vyhrál a dojel si
tak pro první velké finále v elitní kategorii
v ČR. Ve finále startoval z venkovní dráhy, ale jelikož před finálem začalo pršet,
tak Myšíkovi na startu podklouzlo zadní
kolo, ale Myšík se rychle vrátil do boje
o přední příčky. A když na vnitřní dráze
spadli společně dva adepti na vítězství,
tak z první zatáčky vyjel Myšík na třetím
místě. V průběhu finále ještě využil zavá-

hání jednoho ze soupeřů, který nakonec
také spadl a dojel druhý a zároveň navázal na 2 skv
ělé výsledky ze zimy, kterým byly truimfy
na Slovensku v Šenkvicích a 5.místo na
DownMallu v Liberci. "Je to parádní výsledek na úvod sezóny. Byla tu celá český špička, kromě olympionika Prokopa,
a přes dávku štěstí, které jsem měl ve finále, vím, že už i s tou širší špičkou u nás
můžu závodit a jsem za to moc rád," řekl
v květnu sedmnáctiletý Myšík, který před
týdnem závodil na úvodním dvojzávodě
Mistrovství evropy ve Francii, kde v sobotu i v neděli vypadl v základních rozjížďkách. "Při trénincích
jsem se cítil dobře, ale ani jeden
závodní den se mi nedařilo. Vše
ztroskotávalo už na špatných
startech a dál se to vleklo celou
dráhu, z toho jsem byl hodně
zklamaný a proto jsem rád, že
jsem si dokázal rychle spravit
chuť a dojel jsem si v Pardubicích
pro finále," uzavřel Milan Myšík
Kromě něj se na startu ukázal
z KUR SPORTU také Martin Bro-
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nec z Litoměřic. Ten dojel v kategorii elite
cruiser první a ukázal, že mu zimní příprava zabrala taky hodně času. V kategorii boys 10 závodil také Matouš Měšťan, který ve finále jel na druhém místě
a když zkoušel v poslední zatáčce atak
na první místo, tak toho využili 2 soupeři a nakonec Matouš dojel čtvrtý. Poslední, kdo se na startu ukázal v barvích
KUR SPORTU, byla Matylda Měšťanová,
která jezdila s klukama v kategorii boys
11. Matylda se držela statečně. Po přímém postupu do finále však pokazila
start a dojela na pátém místě.

Sportovní ples a fotbalový program na duben a květen
V sobotu 13. března jsme pořádali v benešovském kině tradiční „Sportovní ples“, na kterém výborně hrála ústecká kapela Black
Horse a v první hodině plesu vystoupily se svým programem tanečnice z benešovského TK Respect, byly opět úžasné. Ať jim to vyjde
i v Poreči na ME. K plesu patřila také tombola a za dary do ní velmi děkujeme všem přispěvatelům, bylo jich mnoho, tak nechceme
na nikoho zapomenout a děkujeme jim takto všem. Je jen škoda, že sál v kině nemá větší kapacitu, protože o letošní ples byl veliký
zájem a ne na všechny se dostalo. Musí být příští rok rychlejší. I díky plnému sálu byla atmosféra výborná a většina lidí se bavila až
do konce a asi budeme uvažovat o objednání kapely na příští rok do tří hodin, protože konec po druhé hodině byl trochu kritizován,
ale to znamená drobné zvýšení nákladů. Uvidíme za rok a již nyní se všichni těšíme.
V druhé polovině března poté byly rozehrány i krajské soutěže mužů, dorostenců a starších žáků. Po dvou odehraných kolech musíme být spokojeni, protože vykročení do odvetné části ročníku se zatím vydařil. Doufáme, že takto úspěšní budeme celé jaro.
Výsledky:
Chlapi:
Česká Kamenice – MSK Benešov 1:2,
MSK Benešov – Trmice 2:1
Dorost:
MSK Benešov – Žatec 0:6 a 0:2,
Dubí – MSK Benešov 0:5 a 0:2
St. žáci:
Chlumec – MSK Benešov 2:2,
MSK Benešov – Rumburk 2:0
Pořad zápasů duben a květen:
Sobota 17. 4.
MSK Benešov – Svádov
od 17:00 hod. (chlapi)
turnaj mladší přípravka
od 9:00 hod. hřiště Benešov
Chomutov – MSK Benešov
od 10:00 hod. a 12:15hod.
(starší a mladší dorost)
Jílové – MSK Benešov
od 10:00 hod. (mladší žáci)
Šluknov - MSK Benešov
od 10:00 hod. (starší přípravka)
Neděle 18. 4.
MSK Benešov – Brozany
od 10:30 hod. (starší žáci)
Pondělí 19. 4.
Ludvíkovice – MSDK Benešov
od 17:30 hod. (stará garda)
Středa 21. 4.
MSK Benešov – Varnsdorf
od 17:00 hod. (starší žáci, krajský pohár)

Sobota 24. 4.
Heřmanov – MSK Benešov
od 17:00 hod. (chlapi)
Střekov – MSK Benešov
od 11:00 hod. (starší žáci)
MSK Benešov – Modrá
od 10:00 hod. (mladší žáci)
MSK Benešov – Vilémov „A“
od 12:00 hod. (starší přípravka)
Neděle 25. 4
MSK Benešov – Louny
od 10:15 hod. a 12:30 hod.
(starší a mladší dorost)
Pondělí 26. 4.
MSK Benešov – Morgani Děčín
od 17:30 hod. (stará garda)
Středa 28. 4.
MSK Benešov – Libochovice
od 17:00 hod. (starší žáci)
Pátek 30. 4.
Malšovice – MSK Benešov
od 17:30 hod. (stará garda)
Sobota 1. 5.
MSK Benešov – Chabařovice
od 17:00 hod. (chlapi)
turnaj mladší přípravka
od 9.00 hod. hřiště Benešov
Štětí – MSK Benešov
od 10:15 hod. a 12:30 hod.
(starší a mladší dorost)

Neděle 2. 5.
MSK Benešov – Šluknov
od 10:30 hod. (starší žáci)
Šluknov – MSK Benešov
od 11:00 hod. (mladší žáci)
Modrá – MSK Benešov
od 10:00 hod. (starší příprava) hř. Boletice
Sobota 8. 5.
Březiny – MSK Benešov
od 15:00 hod. (chlapi)
MSK Benešov – Lipová
od 10:00 hod. (mladší žáci)
MSK Benešov – Jiříkov
od 12:00 hod. (starší přípravka)
turnaj mladší přípravka
od 9:00 hod. hřiště Varnsdorf
Neděle 9. 5.
MSK Benešov – Neštěmice
od 10:15 hod. a 12:30 hod.
(starší a mladší dorost)
Junior Děčín „B“ - MSK Benešov
od 10:00 hod. (starší žáci)
Pondělí 10. 5.
MSK Benešov – Libouchec
od 17:30 hod. (stará garda)
Možnost výběru fotbalu je v následujících týdnech bohatá, a proto budeme potěšeni vaší návštěvou a povzbuzováním.
Za fotbalový oddíl Miloslav Kougl

Jak si vedou stolní tenisté?
Tabulka zápasů:
16. zápas - MSKST AMBIT Benešov n.
Pl. - Slovan Varnsdorf B - 12:6
body - Štípek M.- 4,5, Nebohý F.-4,5,
Babička L.-1,5, Štípek J.-1,5

18. zápas - MSKST AMBIT Benešov n. Pl. SKST Děčín C - 8:10
body - Štípek M.-3,5, Nebohý F.-1,5, Babička L.-3, Štípek J. – 0

17. zápas - MSKST AMBIT Benešov n.
Pl. - SKST Č.Kamenice A - 13:5
body - Štípek M.-3,5, Nebohý F.-4,5, Babička L.-3,5, Štípek J.-1,5, Štefl J.-0

19. zápas - MSKST AMBIT Benešov n. Pl. SKST Děčín D - 12:6
body - Štípek M.-3,5, Nebohý F.-4,5, Babička L.-3,5, Štípek J.-0,5, Štefl J.-0
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Po 19. kole je MSKST AMBIT Benešov n.
Pl. A stále na 2. místě.
Martin Štípek

TK Respect: měsíc březen a duben plný soutěží
13. března 2010 jsme se zúčastnili taneční soutěže EMCO TANEČNÍ SKUPINA
ROKU. Soutěž byla pouze pro region Liberecký a Ústecký kraj a byla postupová
na Mistrovství Čech a poté se ještě postupuje na Mistrovství ČR. Náš klub jel
reprezentovat město pouze s choreografiemi My Star, Purples a Pirates. Soutěž
byla moc pěkná a my jsme oslavili další
velký úspěch. V Minidětech s choreografií PURPLES jsme získali 1. místo a zajistili si tak postup, také i My star a Pirates
v kategorii Děti Street a Show dance získali obě choreografie 1. místo. Mistrovství Čech nás tedy čeká 24. dubna 2010
v basketbalové hale Sparta v Praze. Pokud budeme mít to štěstí, že postoupíme
na Mistrovství ČR, bohužel se ho nebudeme moci zúčastnit, jelikož se koná v termínu, kdy jsme na Mistrovství Evropy
v Chorvatsku.
Další soutěž, které jsme se zúčastnili, se
konala ve Slaném u Kladna. A pro náš
klub byla opět úspěšná! Odjížděli jsme
27. března 2010 v 6 hodin ráno auto-

busem z Benešova
nad Ploučnicí a vrátili se zpět kolem
21 hodiny, ale přesto jsme byli spokojeni, protože naše
miniděti PURPLES
získali z 8 skupin
krásné 1. místo.
Vyhlašovalo
od
posledního
místa, takže to byly
velké nervy. Když
moderátor řekl, že
1. místo získává TK
Respect Benešov nad Ploučnicí, celý sál
tleskal a my si šli nadšeně pro pohár.
V kategorii miniděti byla velká města:
Praha, Havlíčkův Brod, Kladno, Kralupy
nad Vltavou, Třebíč a další města. V takové konkurenci je to pro nás obrovský
úspěch. V kategorii děti jsme ve Street
dance získali opět 1. místo MY STAR
a 3. místo ZOMBIE opět nečekaná výhra
z 9 skupin a opět obrovský úspěch. Piráti
v show dance bohužel získali bramborovou medaili - 4. místo, ale přesto je to
moc pěkné umístění, jelikož sestava byla
stavěna na rychlo a všichni nebyli úplně sehraní. Dospělí získali také 4. místo
z velice obrovské konkurence 9 skupin.
Úspěšné byly pro Respect také velikonoční prázdniny. Na velmi prestižní soutěži
Dance Děčín, která se konala ve čtvrtek
1. dubna 2010, jsme se umístili následně: 2. místo MY STAR, 3. místo PURPLES
(ze 7 skupin). Miniděti zatancovaly nádherně, ale bohužel to nyní na 1. místo
nestačilo. Piráti se umístili na 8. místě

(ze 13 skupin). Zombie získali 7. místo (ze
14 skupin). Dance Děčín je nádherná
soutěž s vysokou konkurencí a šťastná
musí být každá skupina, která si z ní odvezla nějaké ocenění.
Vlastík Krejčí
TK Respect a ME Poreč 2010
Mistroství Evropy Poreč 2010 se blíží
a rádi bychom Vás formou novin informovali, že náš pobyt můžete sledovat
na internetu. Bohužel sice ne online, ale
každý večer budeme dávat informace
na Facebook a na stránky našeho klubu
www.tkrespect.cz. Každý večer dostanete ke shlédnutí novou várku fotek, videí
a našich zážitků, které jsme za den prožili. Odjíždíme 10. května 2010 v 16 hod.
z náměstí z Benešova nad Ploučnicí. Pokud máte zájem, přijďte se s námi rozloučit. Jedeme s dětmi reprezentovat naše
malé městečko a jsme to velmi pyšní.
Vlastík Krejčí

Velikonoční turnaj ve
volejbale
3. dubna2010 proběhl velikonoční turnaj smíšených družstev ve volejbale,
kterého se zúčastnilo méně hráčů, než
jsme očekávali. Přesto se hrálo dobře
a těla jsme si po dlouhé zimě protáhli.
Zbylo tak více času na posezení v klubovně sokolovny, kde občerstvení zajistil Ruda a Milan Čechovi. Další turnaj
bude tradičně o vánocích a těšíme se,
že se sejde více příznivců volejbalu
a nebude se lenošit. Volejbalu zdar!
Alena Matajová
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