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Úvodník starostky města: Prázdniny jsou za námi, podzim za dveřmi
Po dvou měsících léta, které bylo letos
vskutku horké, opět nastává čas školních
povinností. Do základní školy letos nastoupilo do tří tříd 57 prvňáčků, k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole pak 28 dětí.
V září je vhodné mimo jiné zajistit dětem mimoškolní aktivity - v Benešově mohou děti navštěvovat v rámci benešovské
Základní školy sborový zpěv, výtvarný kroužek, keramiku, gymnastiku, atletiku, míčové
hry, výuku hry na hudební nástroje, mažoretky a nově se připravuje střelecký kroužek. V rámci MSK mohou děti navštěvovat
oddíl kopané, horolezců, tenisový klub
a stolní tenis, cyklistický oddíl, cvičení pro
dívky a pro rodiče s dětmi, ve městě též
funguje dobře vedený kroužek rybářů a další aktivity. V rámci Rodinného centra Medvídek lze navštěvovat dopolední aktivity pro
děti do tří let, jednou týdně hlídání dětí od 8
do 12 hod., nabídka odpoledních aktivit zahrnuje kroužky: cvičení menších dětí bez rodičů, florball, Sportík, Dramaťáček, Šikulové, Všeználek, fotografický kroužek, angličtina, vaření, logopedie, nově je připravován
Klub pro školáky.
Léto bylo ve znamení mnoha zajímavých akcí, především na benešovském zámku, kde se střídaly noční prohlídky s trhy,
na městském koupališti i v městském kině.
Začátek léta zastihl ve škole benešovské seniory na vzdělávacím kurzu výtvarného tvoření. Prostřednictvím tekuté látky paverpol
vytvořili frekventanti plastiku, do které
umístili hodinový strojek. Hned po seniorech se ve výtvarných dílnách školy sešla
dvacítka nadšenců k výtvarnému tvoření
vitráží tiffany, rovněž s cílem vytvořit časostroj. Obě skupiny výtvarníků vytvořily velmi zajímavá a inspirující díla, která budou
k vidění na podzimní výstavě. Výtvarné
vzdělávací kurzy jsou pořádány za podpory
Evropských fondů, program Cíl3, Euroregion Elbe Labe. Seniorský projekt Spolupráce
pokračoval v srpnu plaveckými a šipkařský-

Zahájení školního roku v 1.B / foto: Rudolf Čech
mi závody, školní projekt Náš svět má pokračování ve výměnných pobytech českých
a německých dětí, které proběhnou v září a
říjnu. Fotografie přinášíme uvnitř novin.
Na podzim nás kromě předčasných voleb čeká rekonstrukce ulice Komenského.
Pokud vše dobře dopadne, měli bychom zahájit výměnu oken a zateplení „nové“ školy.
V současné chvíli probíhá montáž výstražného protipovodňového systému (rozhlas).
Jak s větrnými mlýny vypadá boj o změnu
umístění „radaru“ na Děčínské ulici již třetí
kolo vysvětlování a dokazování toho, co je
očividné (více v samostatném článku najdete uvnitř listu). V průběhu prázdnin byly odzkoušeny fotopasti, které jsou umísťovány
do problematických lokalit města. Byla dokončena další etapa výstavby dětského hřiště pod školní jídelnou.
V průběhu prázdnin byly připraveny čtyři projekty, díky kterým bychom mohli čerpat finanční prostředky na aktivity škol, se-

Benešovské městské kino je digitalizováno!
V červenci proběhla v městském kině
instalace digitálního zařízení pro promítání
filmů. V současné době je ve stálém kině
možnost promítat filmy na klasickém 35
mm pásu a filmy na digitálních nosičích
(DCP). Finanční náklady na digitalizaci
včetně nové zesilovací aparatury byly hrazeny městem a nepřesáhly částku 180.000
Kč. Tento podstatně lacinější způsob digi-

talizace sice neumožňuje projekci filmů
ve formátu 3D, nicméně finanční náklady
ve výši 2-3 miliony Kč by nebyly pro naše kino, dle mého názoru, smysluplné a ani reálné. Benešovský divák tedy nepřijde o nové
filmy, které se vyrábějí už jen v digitální podobě. Problém digitalizace letního kina je
složitější a bude se řešit v příštím roce.
První film v digitální podobě byl uveden

niorů, hasičů a pro cestovní ruch. Projekty
jsou situovány do prvního pololetí 2014,
poté celý program Cíl3 končí a bude nahrazen novým program na dotační období
do roku 2020.
Podzim je za dveřmi, snad bude slunečný, příjemný a plný hub. Přeji vám pevné
zdraví a pohodu.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

Nové herní prvky na hřišti pod jídelnou.
Foto: A. Houšková
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v úterý 3. září (Nespoutaný Django), na další
se pak diváci mohou těšit 27. září (REVIVAL).
Film BABOVŘESKY, který se bude hrát ve stálém kině 20. září, se podařilo získat na 35
mm filmovém pásu. Proto v případě příznivého počasí bude promítán pro milovníky
letního kina také od 20 hodin. Diváci budou
včas informováni.
Jiří Špička

STRANA 2

O čem jednala Rada města? Město začalo s vymáháním nedoplatků soudní cestou!
Rada města schválila:
 uzavření smlouvy č. 11098251 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí ve výši 160.717,15
Kč na akci Protipovodňová opatření města
Benešov nad Ploučnicí.
 uzavření smlouvy o dílo s firmou Energy
Benefit Centre, o.p.s. na činnosti související
s akcí: Snížení energetické náročnosti
objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad
Ploučnicí příprava a zajištění průběhu zadávacího řízení na zhotovitele, administrace a zajištění Smlouvy o podpoře, cena za
dílo 90.000,- Kč bez DPH.
 rozpočtové opatření č. 3.
 vydání souhlasného stanoviska pro
pana Z. H.
 uzavření nájemní smlouvy s panem J. K.
na pronájem pozemku p.p.č. 972/2 část o
výměře 650 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Pozemek bude dán do nájmu za účelem
sekání trávy. Pozemek bude pronajat od
1.8.2013, cena za pronájem je 5,-Kč/m2/rok.
 záměr pronájmu pozemku p.p.č. 172/1
část o výměře 18 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí.
 pronájem nebytových prostor v přízemí
objektu náměstí Míru čp. 1, Benešov nad
Ploučnicí a na základě žádosti společnosti
Cayman Travel&Business Consultants,
s.r.o., se sídlem Křížová 1410/4, 405 02 Děčín, zastoupené jednatelem p. Janem
Černým za účelem zřízení turistického
informačního centra. Cena základního
nájemného: 616,- Kč/měsíc (místnost o velikosti 20,36 m2), cena služeb: 636,Kč/měsíc, celková cena: 1.252,- Kč/měsíc.
 vydání souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MUDr. Pavlem Váchou
a MUDr. Štěpánem Hósem.
 dohodu o uznání závazku mezi městem
Benešov nad Ploučnicí a Benešovskou teplárenskou společností s.r.o.
 ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.p.č. 700/1 část o výměře
146 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí s panem M. H. z důvodu porušení podmínek
nájemní smlouvy neplacení nájemného k
31.7.2013.
 vyhlášení záměru pronájmu p.p.č.
700/1 část o výměře 146 m2 v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí (zahrada ul. Českolipská, u
kaštanů). (5)
 vyhlášení záměru pronájmu pozemku
p.p.č. 519/3 část o výměře 400 m2 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí. (5)
 vydání souhlasného stanoviska pro F. T.
k vybudování dřevěného přístřešku nad
vchodové dveře u domu. Přístřešek bude
zhotoven na náklady žadatele.

Benešovské radnici došla trpělivost
s neplatiči za svoz komunálního odpadu. Čeká je exekuce! „Dle vyhlášky města je povinen každý občan s trvalým pobytem v Benešově nad Ploučnicí hradit poplatek za svoz
komunálního odpadu ve výši stanovené vyhláškou. Kdo tak neučinil v roce 2010 a nereagoval ani na upomínky, toho nyní čeká
nepříjemnost v podobě exekuce. V letošním
roce jsme se zaměřili právě na neplatiče
z roku 2010, v dalším roce to pak budou
dlužníci za rok 2011,“ vysvětlil Miroslav Vrabec z odboru Výstavby a životního prostředí
MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Za rok 2010

eviduje benešovská radnice 190 neplatičů,
přičemž dluh činí více než 200 tisíc korun.
Hromadný předpisný seznam, který vyměřil
dlužníkům neuhrazený poplatek za odvoz
odpadu, byl po dobu jednoho měsíce úředně zveřejněn, po této lhůtě měli dlužníci 30
dnů na uhrazení dlužné částky. Poté byl seznam předán právnímu zástupci města, který
začal pracovat na procesu vymáhání. „Doporučujeme občanům, aby v případě pochybností, kdy neví, zda mají zaplacený poplatek za odpady, kontaktovali odbor VŽP,
kde je možné platby za odpad zkontrolovat,“ doplnil Miroslav Vrabec.
(ah)

Instalace nových protipovodňových opatření začala
Do konce měsíce září bude město vybaveno novými protipovodňovými opatřeními. Prevencí před škodami způsobenými
velkou vodou bude instalace varovného
a informačního systému, která zahrnuje nejen zřízení bezdrátového rozhlasu s napojením do jednotného systému varování a vyrozumění a ale také instalaci lokálního výstražného systému. Jde o zakázku za bezmála 3 miliony korun, na kterou dotačními
penězi přispěje Státní fond životního prostředí. Do realizace se již pustila firma TBO
s.r.o.
Při krizových událostech tak k vyrozumění obyvatelstva bude nově sloužit bezdrátový rozhlas, který pokryje jak oblast

Benešova nad Ploučnicí, tak oblast Ovesné.
Součástí bude i instalace informační tabule
výstražného systému pro neslyšící na budově MěÚ, ultrazvukových snímačů výšky hladiny vodních toků, varovné srážkoměrné
stanice a sirény.
Automatický měřící systém bude ve
standardním provozním režimu ve volitelných časových intervalech provádět měření
a záznam dat z připojených čidel, jejich základní vyhodnocení a přenos dat na cílový
server. V případě zvýšené hladiny přijde
varovná SMS na předem definovaná mobilní telefonní čísla. Rozhlas pak bude sloužit jako důležitý prvek pro předání verbální
informace ohroženým občanům obce. (ah)

Město uvažuje o nákupu energií na komoditní burze
Nákup energií na komoditní burze. Tak
to je novinka, kterou by benešovská radnice
ráda vyzkoušela v roce 2014. Zkušenosti z jiných měst říkají, že takový nákup elektřiny
a plynu přináší velké úspory. O nákup
na burze se stará tzv. dohodce. Toho nyní
město vybírá prostřednictvím výběrového
řízení na veřejnou zakázku. „Pro naše město
jde o zcela novou zkušenost, a proto uvidíme, zda se nám na základě zjištění výsledků výběrového řízení vůbec vyplatí nakupovat energie tímto způsobem,“ vysvětlila Blanka Vyhnálková z Odboru správy majetku města MěÚ Benešov nad Ploučnicí.

Proč se městům nákup energií na komoditní burze vyplatí?
Stručně řečeno zejména proto, že tímto
způsobem mají možnost v jeden okamžik
oslovit celý okruh všech potenciálních dodavatelů. Dostávají je na jednom místě
do otevřené soutěže a tím mohou dosáhnout optimalizace cen. Druhé pozitivum
spočívá v tom, že systém je nastaven tak,
Ota DodavaDračka
aby co nejvíce stimuloval kFoto:
soutěži.
tele by měl vyprovokovat k tomu, aby
v rámci tohoto systému předložili odběratelům maximálně vstřícné ceny.
(ah)

Umístění radaru se lidem nelíbí, radnice se snaží vyjednat přemístění
Snížení rychlosti na okraji obce. Tak to
měl být cíl instalace ukazatele okamžité
rychlosti, který již několik měsíců máte
možnost míjet na Děčínské ulici. Místo,
na které byl radar na základě stanoviska
Magistrátu města Děčín instalován, ale bohužel naprosto neřeší zamýšlený záměr
města, tedy snížení rychlosti dopravy na okraji města a tím ochranu obyvatel, kterých
se opatření mělo týkat. Návrh města a občanů obce umístit radar v blízkosti Pily

Ploučnice se odborníkům nelíbil z důvodu
bezprostřední blízkosti křižovatky.
I přestože se již dvakrát benešovská
radnice snažila vyjednat umístění ukazatele
v lokalitě na vjezdu do města a byla dvakrát
odmítnuta, bude i nadále v zájmu bezpečnosti obyvatel jednat s Magistrátem města
Děčín a Dopravním inspektorátem o změně
umístění na místo preferované městem.
(ah)

STRANA 3

Tímhle přírodě rozhodně nepomáháte!

Radnice žádá občany, aby neházeli odpad ze zahrádek na břehy řeky a do náhonů elektráren! Příroda si s takovou nadílkou ze dne na den neporadí a „odmění“ se vám za to při
povodních snížením odtokových poměrů a vylitím řeky (potoka) ze svých břehů. Těm,
kdo takto znečišťují vodní toky, hrozí pokuta!
(ah) / foto: Karel Šohaj

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech
25. a 26. října 2013 a jedná se o volby předčasné z důvodu rozpuštění Poslanecké
sněmovny dne 20. srpna 2013.
O voličské průkazy lze zažádat již nyní
na Městském úřadě v Benešově nad Ploučnicí, odbor HS, vedoucí odboru ve 2. patře,
dv. č. 26 (Mgr. Čvančarová).
Podle platného harmonogramu úkolů
a lhůt těchto voleb mohou politické strany,
politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní
listina byla zaregistrována v našem kraji pro

volbu do Poslanecké sněmovny, delegovat
v termínu do 10. 10. 2013 do 16 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.
V Benešově nad Ploučnicí budou tradičně 3 volební okrsky se sídlem:
OVK 1 - Základní škola - budova NOVA, Opletalova 699
OKV 2 - Budova kina,Čapkova 477
OVK 3 - Klub seniorů, Nerudova 307
Vše k volbám najdete i na webu města sekce volby PS P ČR.
Mgr. Zdeňka Čvančarová

Svůj strom si už můžete pokácet bez běhání po úřadech
Jestliže vám na zahradě překáží strom,
kterého se potřebujete zbavit, a dosud jste
to odkládali kvůli nepříjemnému papírování, od 15. července můžete začít kácet bez
správního řízení. Umožňuje to novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení (č. 189/2013 Sb.). Než však skočíte
po pile nebo sekeře, ujistěte se, že vaše zahrada splňuje podmínky pro volné pokácení
dřevin. Zahrada je v materiálech ministerstva definována jako „veřejnosti nepřístupný,
stavebně oplocený pozemek u bytových
a rodinných domů v zastavěném území obcí“. Všechny tyto vlastnosti musí zahrada
splňovat současně. Za zahradu podle novely
vyhlášky nejsou považovány např. pozemky
v zahrádkářských osadách, přestože v nich
trvalý pobyt osob není vyloučen, a také zahrady ohraničené pouze živým plotem.
Památné a jinak významné stromy
Ačkoli se možnost kácení stromů
na vlastním pozemku značně uvolnila, existují výjimky, kdy jen tak kácet stále nelze.
Týkají se dřevin, jež jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí, anebo
jsou vyhlášeny jako památný strom. Speci-

álně památný strom lze kácet jen ve veřejném zájmu, například je-li v havarijním stavu.
Vydržte do vegetačního klidu
Ačkoli vám od 15. července již nikdo nemůže mluvit do záměru pokácet strom
na vlastní zahradě, měli byste respektovat
alespoň přírodní zákonitosti. Je obvyklé, že
se stromy kácejí v období vegetačního klidu,
který začíná od 1. října a končí 31. března.
Kácet v této době je i praktičtější, protože
stromy jsou bez listů a tedy lehčí. Také nejsou už plné mízy, čili vlastní práce je čistší.
V době vegetačního klidu především však
neponičíte hnízda ptáků na stromě a nevyrušíte je při hnízdění nebo při péči a mladé,
což je trestné.
(www.novinky.cz)

O čem jednala Rada města?
Rada města schválila:
 pronájem obytné místnosti o výměře
13,26 m2, přímo sousedící s b.j. č. 9 v suterénu, žadateli J. Š., bytem tamtéž. Žadatel
rozšíří b.j. č. 9, jíž je nájemcem, o pronajímanou místnost a to na vlastní náklady.
 vydání souhlasného stanoviska pro nájemníka bytové jednotky - objektu Sokolský
vrch čp. 409, Benešov nad Ploučnicí p. J. Š. k
výměně oken ve výše uvedené bytové jednotce za okna plastová. Výměnu bude
provádět na vlastní náklady.
 vydání souhlasného stanoviska pro Českou spořitelnu a.s., Olbrachtova 1929/62,
Praha 4 k modernizaci pobočky České
spořitelny a.s., se sídlem v Benešově nad
Ploučnicí, náměstí Míru 1 s výjimkou zásahů
do fasády budovy. (5)
 Smlouvu o právu provedení stavby, Ev. č.
2013/2310/078, jejímž předmětem je
stavba „Modernizace České spořitelny, a. s.
pobočky Benešov nad Ploučnicí, náměstí
Míru 1, 407 22“. (5)
 vydání souhlasného stanoviska včetně
souhlasu s uzavřením smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín, Teplická 874/8. Jedná se o
stavbu: „Benešov nad Ploučnicí, ppč.155/5,
nové kNN“. Dotčeny budou pozemky ve
vlastnictví města, a to p.p.č. 1449/4, p.p.č.
117/6 a p.p.č. 155/17 vše v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí. Předpokládaný rozsah věcného břemene je cca 141 m2. Pozemky po
zhotovení stavby budou uvedeny do původního stavu. Kabelové vedení bude uloženo mimo vozovku tak, aby nedošlo k poškození asfaltového povrchu. (5)
 vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Zastupování
města Benešova nad Ploučnicí jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze“ v kalendářním roce
2014. (5)
 vydání souhlasného stanoviska od města jako vlastníka sousedních pozemků p.p.č.
282/3, 282/10 a st. 1078 vše v k.ú. Benešov
nad Ploučnicí ke stavebním úpravám - zateplení objektu bytového domu č.p. 681,
Družstevní ul., Benešov nad Ploučnicí. Souhlasné stanovisko se vydává pro vlastníky
bytových jednotek v domě č.p. 681, Družstevní ulice, Benešov nad Ploučnicí.
 uzavření smlouvy na dodávku zemního
plynu pro město Benešov nad Ploučnicí na
období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 s
firmou RWE Energie, a.s., Klíšská 940, 401
17 Ústí nad Labem
 ukončení nájemní smlouvy NP v budově
MěÚ náměstí Míru 1, provozovna pedikúra
a kadeřnictví s p. J. Ch. k 31. 8. 2013 (na
návrh nájemnice)

STRANA 4

O čem jednala Rada města? Každé zvíře předané do útulku stojí město peníze
Rada města schválila:
 převzetí vybavení provozovny Pedikúra
a kadeřnictví náměstí Míru 1 do inventáře
města.
 rozpočtové opatření č. 5. (5)
 zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad
Ploučnicí.
 příspěvek 50 000 Kč Rodinnému centru
Medvídek na pořádání prorodinných aktivit
a pořízení výpočetní techniky v členění dle
předložené žádosti

Již téměř čtyřicet tisíc korun zaplatila letos benešovská radnice za umístění zvířat v děčínském útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata. Jde o částku za ubytování, stravu a veterinární péči pro celkem 8 koček a šest psů (některé veterinární zákroky jsou přitom prováděny sponzorsky). Jen pro představu umístění jednoho psa stojí 80 korun na den, kočky pak
padesátikorunu. V porovnání s předchozími roky jde velký nárůst částky, kterou musí město
vynaložit ze svého rozpočtu. Za celý rok předchozí zaplatilo město za tuto službu zhruba 23
tisíc korun. V roce 2011 to pak bylo necelých 20 tisíc korun.
(ah)

Ota Dračka o otevření cyklostezky: Den „D“ se blíží!
Svátek pro cyklisty i turisty se blíží. Těsně po polovině září letošního roku má proběhnout kolaudace nové cyklostezky číslo
15 „Ploučnice“, kterou na starých mapách
najdete pod číslem 251. Pak se již nikdo
nebude pohybovat po stavbě a vyhýbat se
strojům. V současné době probíhají poslední úpravy.
Co uživatele na trase cyklostezky čeká?
Průvodcem cyklostezkou je osmnáct informačních tabulí, které budou upozorňovat
na zajímavosti v okolí. Služby pro návštěvníky cyklostezky jsou v podobě občerstvení
v Děčíně, Malé Veleni, na více místech v Benešově nad Ploučnicí a Františkově nad
Ploučnicí. Opravy kol v Děčíně a v Benešově
nad Ploučnicí. Samozřejmě celá řada turistických cílů. Díky trase je i v případě potřeby
možnost využití veřejné dopravy, zejména
železniční. Celá cyklostezka na území Ústec-

RaM po projednání ukládá:
 Bc. Šohajovi, vedoucímu odb. VŽP podat žádost o poskytnutí dotace k odstranění
povodňových škod na Ovesné v režimu uznatelných nákladů.
 odboru SM vyhotovit soupis majetku
NP provozovny Pedikúra a kadeřnictví, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí.
 p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí provést opravu pěší cesty na Táborský
vrch.
 Rada města ukládá odboru VŽP opětovně projednat s Magistrátem města Děčína a Dopravním inspektorátem změnu
umístění ukazatele okamžité rychlosti na silnici č. II/262, Děčínská na místo preferované městem, tedy do lokality na p.p.č. 1253.

Filip Ušák: Podporujme turistiku… vrátí se nám to…

RaM po projednání bere na vědomí:
 ukončení nájemní smlouvy č. 30/97
uzavřené s panem K. N., na pronájem pozemku p.p.č. 172/1 část o výměře 18 m2
 stanovisko MV ČR k odměňování členů
zastupitelstev.
 informaci o Rozhodnutí vedení města o
nejvhodnější nabídce na zakázku „Úprava
otopného systému v budově č. p. 400
včetně přilehlých objektů na st. p. č. 878 v
Benešově nad Ploučnicí.
 otevírání obálek - VŘ- JEDNATEL.
 skončení nájemní smlouvy na pronájem
pozemku p.p.č. 519/3 část o výměře 400 m2
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí uzavřené s H. a
R. K. Ukončení smlouvy k 15.8.2013 je na
žádost nájemce.
 materiál Generel bezbariérových tras
města Benešov nad Ploučnicí, zpracovatel
Ing. Lukáš Hrádek, realizace jednotlivých
opatření bude vzhledem k rozpočtovým
možnostem města přesunuta do r. 2014 2015.
 Studii fotbalového areálu, víceúčelového hřiště ZŠ Opletalova a víceúčelového
hřiště sídliště, zpracovatel Linhart, spol.
s.r.o.
 pověření jed. Benešovské teplárenské
spol. s. r. o. vyřízením žádosti o poskytnutí
inf. v intencích příslušných zák. norem.

Během září dokončí Ústecký kraj investici do budování páteřní cyklostezky „Ploučnice“ vedoucí z Děčína na hranice kraje
do Šachova. Jsem přesvědčen, že celá stavba má řadu much a za investované peníze
mohlo být daleko více „muziky“, nicméně
asi není úlohou zastupitele města kritizovat
efektivitu krajské investice. (Na zastupitelstvu kraje jsem vloni v prosinci dost výrazně
okolnosti budování stezky kritizoval). Naším
úkolem a povinností je vnímat stezku jako
příležitost k rozvoji našeho města. Protože
teprve návaznost jednotlivých prvků turistického průmyslu může vytvořit komplexní
resort, kterým bude Benešov pro návštěvníky zajímavý. Návštěvník musí mít důvod
do Benešova přijet a pak by zde měl mít
možnost dostat odpovídající servis, za který
bude ochotný utratit své peníze. Snažím
se v tomto smyslu iniciovat změnu přístupu
naší radnice k turistice. Doposud neexistovala takováto kolonka v rozpočtu (!!!). Věřím, že i v souvislosti s vyšším výběrem daní,
radnice toto přehodnotí - zhruba půl milionu korun - tj. méně než 1% rozpočtu by zvládlo dělat divy…
V současnosti je v jednání s OPS České
Švýcarsko zřízení turistického informačního
centra, což je dnes absolutní nezbytnost
v tomto odvětví. S vedením OPS Č. Švýc.
začínáme spolupracovat na celé řadě dal-

kého kraje, resp. Děčínska je vedena územím, kterého se dotýká zvýšená ochrana
přírody v rámci NATURA 2000, kterou je
Dolní Ploučnice zahrnuta mezi evropsky významné lokality (EVL). Na této trase najdete
NPP Březinské tisy a PR Kamenná hůra.
K tomu krásná řeka jako taková. Jednoduše
řečeno, je na co se dívat.
Ota Dračka

ších projektů. Know how spočívá v tom, že
se musíme pokusit spojit a zapojit co největší množství lidí, kteří mohou té určité konkrétní věci prospět. Mým snem je vybudovat nad Benešovem „singltrek“, tedy síť jednosměrných stezek pro horská kola, které
jsou na západ od nás (Wales, Skotsko, Rakousko…) velmi populární. V České republice jsou takovéto dráhy dvě a z mé osobní
zkušenosti z Nového Města pod Smrkem
mohu posoudit, že to regionu výrazně pomohlo. S kolegyní Zdeňkou Myšíkovou,
krajskými zastupiteli Šárkou Zimovou Dostálovou a Radkem Vonkou i dalšími lidmi,
kteří mohou projektu nějak pomoct, dáváme dohromady fahrplan jednotlivých kroků
v této věci a začínáme postupovat od snu
k vizi. Je nutné spojit a zapojit oba kraje,
okolní obce, sponzory a neziskový sektor…
V měsíci září se dvakrát sejde Výbor pro
Rozvoj města, kde se budeme podporou
turistiky zabývat. Jednání vVýboru 20. září
bude dokonce společné s dvěma komisemi
Rady Ústeckého kraje - pro regionální rozvoj
a pro turistický ruch. Rád bych za měsíc konkretizoval načrtnuté teze a informoval
o výsledcích naší práce.
Filip Ušák
předseda výboru pro Rozvoj města
a zastupitel města

STRANA 5

Zastupitel Filip Ušák: Co nového s kamiony…?
Situace s kamiony nabrala o prázdninách poměrně rychlý vývoj. V průběhu prvního zářijového týdne proběhne ono měření intenzity dopravy, které si zadaly oba
kraje. Výsledky tohoto měření by měly být
zhruba v polovině měsíce, načež následně
by se uskutečnilo jednání obou samospráv
a v první polovině měsíce října jednání
všech obcí společně s vedením obou krajů,
kde bych rád, aby se uskutečnilo v našem
městě. Vedoucí odboru dopravy Krajského
úřadu v Liberci Ing. Čáp mě ujistil, že krajská

samospráva přistupuje k věci s plnou vážností a uvědomuje si hrozící průšvih, který
se na naše město může „navalit“ v příštím
roce v souvislosti s uzavírkou Kamenické
(budování kanalizace) a mostu na silnici 1/9
v České Lípě. Mám čisté svědomí, že jsme
spolu s kolegy v posledních zhruba osmi
měsících udělali vše, co bylo v našich silách,
abychom dostatečně pojmenovali problém
a pokusili se nalézt řešení.
Filip Ušák
zastupitel města

POZOR: Změna adresy dopravního inspektorátu Děčín
Dopravní inspektorát započal během
měsíce července svou novou etapu v nových prostorách v Děčíně IV. Všechny součásti dopravního inspektorátu se přestěhovaly do jediné budovy bývalého Celního
úřadu Děčín na adresu: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE, Územní od-

bor Děčín, Dopravní inspektorát, Husovo
náměstí 111/12, 405 02 Děčín IV.
Tel.: Podatelna - 974 432 259
Dopravní inženýr - 974 432 258
Dopravní nehody - 974 432 571
nprap. Petra Trypesová
Preventivně informační skupina Děčín

Zázemí pro fotbalisty čekají změny k lepšímu
Na fotbalovém hřišti se pilně pracuje.
Změnou k lepšímu procházejí v těchto
dnech prostory sloužící pro setkávání sportovců. Po pětadvaceti letech čeká klubovnu,
která slouží nejen pro potřeby fotbalového
oddílu, ale i jako místo, kde se lze občerstvit
při zápasech, kompletní rekonstrukce.
O práce se starají Služby města a ruku k dílu
přidávají i členové fotbalového klubu. „Je
toho spousta. Předělává se voda, elektřina,
centrální vytápění, podlahy, opravují se sociálky, buduje se terasa. V příštím roce bychom chtěli vyměnit okna a objekt zateplit.
Vše ale bude záležet na financích. S největší
pravděpodobností se na tyto práce pokusíme získat dotaci,“ uvedl provozovatel Restaurace na hřišti Zdeněk Severín. Využití
najdou rekonstruované prostory také s plánovaným otevřením cyklostezky. Na mapách, které mají cyklostezku propagovat, je
Restaurace na hřišti zachycena jako jedna
z možností, kde se mohou cyklisté po cestě
občerstvit. I před probíhající práce je klu-

bovna již v provozu. Otvírací doba zařízení
není prozatím pevně stanovena. Výhledově
uvažuje provozovatel o každodenním provozu od 18.00 hodin (do budoucna už od
16.00 hodin). Výjimkou by měla být neděle
a pondělí, kdy je zavírací den. „Návštěvníci
se u nás mohou nejen občerstvit, ale k dispozici jsou i aktivity jako kulečník, šipky, fotbálek. Nechybí ani wifi a kabelová televize,“
ukončil Severín.
(ah)

O čem jednala Rada města?
Rada města bere na vědomí:
 žádost pana Ušáka o poskytování informací o činnosti Benešovské teplárenské
společnosti s.r.o.
 žádost o příspěvek na výrobu 4 stojanů
pro nově zakládaný střelecký kroužek pro
děti. O přidělení příspěvku bude rozhodnuto po předložení konkrétních podkladů
pro rozhodnutí tj. počet členů, termín konání, odpovědný vedoucí kroužku, popis
náplně kroužku.
RaM po projednání rozhodla:
 o vítězi výběrového řízení na akci „Benešov nad Ploučnicí - ul. Komenského
komunikace a odstavné plochy“, kterým je
firma SaM silnice a mosty Děčín, a.s. za
nabídkovou cenu 1.277.194,19 Kč včetně
DPH. Podpis smlouvy a realizace stavby je
podmíněno schválením rozpočtové změny
na dofinancování stavby zastupitelstvem
města.
 o vítězi výběrového řízení na stavební
akci „Rekonstrukce plochy nádvoří a oplocení č.p. 307, Nerudova ul., Benešov nad
Ploučnicí“, kterým je Stavební firma Bardzák, s.r.o., za nabídkovou cenu 319.510,-Kč
včetně DPH. Podpis smlouvy a realizace
stavby je podmíněno schválením rozpočtové změny na dofinancování stavby zastupitelstvem města.
 ve věci obce jako jediného společníka
obchodní společnosti Benešovská teplárenská společnost, s.r.o, o jmenování JUDr.
Milana France, jednatelem Benešovské teplárenské společnosti s. r. o. s účinností od 1.
9. 2013.
RaM po projednání doporučuje ZaM:
 schválit rozpočtovou změnu - přesun
částky 500 tis. z kapitoly Územní plán, která
nebude letos čerpána do kapitoly VŽP
opravy a investice, konkrétně na dofinancování staveb „Nerudova 307 - dokončovací
práce společných prostor“ a „Komenského
ul. rekonstrukce MK“. ul. Komenského

INZERCE

Chovatelé zvou na tradiční výstavu drobného zvířectva
28. září proběhne v Bezručově ulici Svatováclavská výstava drobného zvířectva. Kromě domácích zvířat budou letos k vidění
i dravci ze sokolnického střediska. Návštěvníci budou moci okusit jízdu na koni a výstavu doplní stánkový prodej nejen chovatelských potřeb ale i dalšího pouťového zboží.
Na výstavišti bude možnost chutného občerstvení, nebudou chybět ani různé atrakce
pro děti bude možné zkusit svoje štěstí
v tombole. Předpokládaný rozsah výstavy
bude 400 zvířat. Více o výstavě na webu
chovatelů.
Srdečně zvou pořadatelé.

Nabídka podnájmu:
Volný byt 1+1 v prostoru Zdravotního střediska v Benešově nad Ploučnicí o celkové
rozloze 40 m2, nově vybudovaný. K nastěhování ihned. Nájemné: 3860,- Kč/měsíc.
Služby, el. energie, topení - plyn, vodné,
stočné: 2100,- Kč/měsíc. Při podpisu smlouvy nutná kauce 10 000,- Kč!
Bližší informace: Dr. Zamykal - 604753836.
Kontakt na redakci Benešovských novin

1ajka@centrum.cz
tel.: 731 10 18 14

STRANA 6
PODĚKOVÁNÍ
Poděkování za záchranu života
Pan Václav Kašpárek se na mně obrátil
s prosbou o vyjádření díků a uznání pro policisty praporčíka Goldammera a podporučici Hrnčířovou, kteří mu včasným a odborným zásahem pomohli, když jeho život byl
velmi vážně ohrožen. Ráda na stránkách Benešovských novin toto přání plním a ke slovům díků pana Václava Kašpárka se připojuji. Záchrana lidského života je jedním z nejušlechtilejších činů, děkujeme.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města
Děkujeme touto cestou panu Nelibovi
za rychlou reakci a skvěle odvedenou práci
při vyčištění a opravě odtokového svodu
a kanálu za panelovým domem na Sídlišti.
Byl to dlouhodobý problém a nyní je vše
funkční a perfektní.
Beznoskova Hana
Sídliště 641
Chtěli bychom tímto poděkovat v 1. řadě
hasičům za pomoc při záplavě. Také děkujeme p. Karlu Maškovi a mému muži p. Príhodovi.
Za dům čp. 617
Marie Príhodová
Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupcům města Benešov n. Pl. - panu Vrbickému a paní Erlebachové za milé přání,
návštěvu a dárek k mým 75. narozeninám
a 80. narozeninám mého muže.
Manželé Pritulovi
Touto cestou chceme poděkovat SDH Benešov n.Pl. a především Jarmile a Miroslavu
Buchtovým za krásné prožití prázdnin.
Každý čtvrtek měli pro děti připraveny soutěže, výlety nebo naučné stezky. To vše vždy
proběhlo ve výborné náladě.
Za všechny děkují maminky, babičky,
tetičky a děti benešovských hasičů

Máte zájem o inzerci
v Benešovských novinách?
tel.: 412 589 811 nebo
urad@benesovnpl.cz

Ptali jsme se: Jak trávili léto benešovští senioři?
Odpověď na otázku v nadpise je jednoznačná. Jak jinak, než aktivně! Pravidelně se
setkávali v klubu, kde čas trávili vyprávěním
zážitků ze svých výletů a dovolených. Tato
setkání navíc doplňovali soutěžemi v elektronických šipkách, které si nově zakoupili
do svého klubu. Začátek prázdnin patřil výtvarnému kurzu pod vedením Mgr. Dagmar
Tesarčíkové, která je společně se seniory
z Heidenau seznámila s tvorbou hodinových
plastik. Nechyběla ani společná dovolená
a to jak pro 12 seniorů v Lázních Bohdaneč,
tak pro osmadvacet členů turistického oddílu v Lučanech pod vedením paní Šturmové,
která kromě ní organizovala i pravidelné
středeční výlety do blízkého i vzdálenějšího
okolí. Závěr léta patřil tradiční soutěži v plavání a závodu v hodu šipkami. Nutno podotknout, že všem společným aktivitám přálo

velmi pěkné počasí. Do konce roku plánují
senioři ještě trénink v bowlingu, po kterém
se v říjnu vydají na setkání v Heidenau, kde
odehrají zápas v tomto sportu proti svým
německým přátelům. V listopadu se pak těší
na setkání seniorů v kině v rámci programu
Úcta ke stáří.
(ah, rč)

Vzdělávací kurz vitráže tiffany
V rámci mezinárodního projektu Náš
svět, jenž je určen pro společné vzdělávací akce benešovské Základní školy a Pestalozzi Gymnázia Heidenau, proběhl
na začátku prázdnin ve výtvarných dílnách benešovské školy kurz vitráže pro
dospělé. Tématem letošní práce byla
tvorba vitrážových hodin, které budou
mít zakomponovány výtvarné prvky orloje. Téma vskutku krkolomné.
Na dvacet frekventantů zapracovávalo po čtyři dny stanovené téma do skla.
Kromě techniky vitráže bylo použito též
malování barvami na sklo. Pracovalo
se 10 hodin denně a mnozí tvořili k již hotovým hodinám doplňky v podobě vitrážových zrcadel, figur, svícnů a podobných
drobnějších dekoračních předmětů. Celý
kurz proběhl v pohodové tvůrčí atmosféře, což se odrazilo i na skvělém výsledku práce. Všechna díla budou k vidění na podzimní výstavě v galerii benešovské školy.
Projekt Náš svět je realizován za finanční podpory EU program Cíl3, Euroregion Elbe Labe.

Senioři tvořili plastiky z paverpolu
Mezinárodní prázdninový vzdělávací
kurz výtvarné tvorby absolvovali členové
klubů seniorů z Benešova nad Ploučnicí a
Heidenau ve výtvarné dílně benešovské
školy. Počáteční obavy z neznámého materiálu byly brzy zažehnány při zjištění, že
se jedná o jednoduché vrstvení a aranžování materiálů na základní desku. Tématem práce bylo vytvořit plastiku, opatřenou hodinovým strojkem. V rámci dvoudenního snažení tak každý z frekventantů
získal zcela originální hodiny. V čase, kdy
plastiky vysychaly a získávaly díky působení vzduchu bronzový vzhled, vrhli se
účastníci kurzu na tvorbu drobných užitkových předmětů. Každý si tak odnášel
domů zcela originální květník. Všichni
zúčastnění byli v závěrečném hodnocení
nadšeni materiálem, výsledným efektem
dvoudenní práce, ale i prima partou, která se sešla ke společné tvorbě. Kurz výtvarné tvorby byl uspořádán v rámci mezinárodního projektu Spolupráce, jímž jsou
realizovány aktivity klubů seniorů z Benešova nad Ploučnicí a Heidenau.
Mrg. D. Tesarčíková
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Z bloku policie
Prozatím neznámý pachatel přestříhal v době od dne 15. 8. 2013 15:00 hod. do dne 19.
8. 2013 09:00 hod. pletivo u sloupku oplocení nad zadní bránou sběrného dvora obci
Horní Habartice. Následně vnikl do areálu
sběrného dvora, kde měl již volný pohyb
a odcizil kotel na tuhá paliva a železný šrot
v celkovém množství 100 kg.

Sportovní aktivity seniorů
z Benešova nad Ploučnicí a Heidenau
V srpnu se v Benešově nad Ploučnicí
sešlo na 35 seniorů k mezinárodním závodům v plavání a šipkách. Nálada byla
velmi bojovná. České týmy naprosto zvítězily v šipkách, v plavání pak bylo více
vítězů na straně zahraničního partnera.
Každopádně se všichni vyřádili a strávili
společně smysluplný den plný dobré
pohody.
Vyhodnocení úspěšných sportovců
proběhlo v benešovském Klubu seniorů.
Odměny přebrali ocenění z rukou starostky města Mgr. Dagmar Tesarčíkové.

Prozatím neznámý pachatel dosud nezjištěným způsobem překonal bez poškození visací zámek na okně vedoucího do dílny
v areálu sběrného dvora v Benešově n. Pl.
č.p. 691, poté vnikl do prostor dílny, kde odcizil dvě krabice s celkem 12 sklenicemi pivních půllitrů, následně nezjištěným způsobem bez poškození překonal dveřní zámek
u dveří, opět bez poškození, do kanceláře,
kde odcizil benzinovou motorovou pilu zn.
Stihl.
Prozatím neznámý pachatel odcizil v době
od 15. 6. 2013 do 17:30 hod., do 20. 8. 2013
po odstranění visacího zámku z uzamčené
dřevěné kolny, jež je součástí neobývaného
domu v obci Dolní Habartice celkem 2 ks
elektromotorů z elektrických kotoučových
pil.

Výsledky - PLAVÁNÍ
Muži
1.
p. Mildner (Heidenau)
2.
p. Sauer (Heidenau)
3.
p. Eckholtd (Heidenau)
Ženy
1.
p. Beckert (Heidenau)
2.
p. Ziková
3.
p. Domday (Heidenau)
Výsledky - ŠIPKY
Muži
1.
p. Fleisher
2.
p. Březina
3.
p. Peč
Ženy
1.
Pachovská
2.
Nižňanská
3.
Boháčová

Studánka září novotou
Poděkování:
Po ukončení sportovního klání se o všechny jako
vždy skvěle postaraly členky Klubu seniorů. Děkujeme
též paní Hance Franclové za pomoc při plaveckých
závodech. Akce proběhla v rámci projektu Spolupráce
2013 akce „Sport“ .

Benešovští hasiči se během prázdnin nenudili
Po náročných červnových dnech, kdy
naše jednotka zápolila s přírodními živly
v podobě povodní, nám následující dva měsíce daly trochu klidu od zásahů. Jelikož ale
nedokážeme nečinně posedávat a tlouci
špačky, daly se naše ruce a hlavy opět do pohybu. Během prvního prázdninového měsíce byla dokončena přestavba našeho zásahového vozu CAS 25, kterou provedla jednotka z větší části svépomocí a odpracovala
při ní několik desítek hodin. Dále se naše
sportovní družstvo zúčastnilo dvou soutěží
v požárním sportu na nástřikové terče pořádaných našimi sousedními jednotkami.
A to 13. 7. v České Kamenici, kde jsme získali
1. místo, a 20. 7. ve Verneřicích, kde se jednotka umístila na místě osmém.
Dále se naše jednotka zúčastnila 4. 8.
v rámci oslav ve Verneřicích utvořením vodní fontány ve spolupráci s okolními jednotkami SDH a dotvořením již tak pestrého programu oslav.
A jelikož nezapomínáme ani na naše

nejmenší příznivce a dítka našich členů, tak
během prázdninových dnů byl i pro ně naší
jednotkou připraven pestrý program v podobě poznávacích výletů, her a soutěží. Během dvou prázdninových měsíců byl každý
čtvrtek pro naše nejmenší uspořádán zajímavý program. Během každého soutěžního
dne byli všichni zúčastnění oděni do různých barev a každý týden se lišil různorodostí připraveného programu. 29. 8. byl
ukončen první ročník hasičských prázdnin
2013 na škvárovém hřišti u nové školy, kde
kromě her, soutěží a opékání buřtíků čekala
nejen na naše nejmenší, ale i dospěláky
sladká odměna. Velké poděkování patří paní Jarmile Buchtové, paní Petře Doutnáčové, paní Jitce Blatové, Jitce Chlumské a všem
členům JSDH Benešov nad Ploučnicí a přátelům za pomoc při realizaci těchto akcí. Při
dalším ročníku na brzkou shledanou.
V. Žákovič
Fotografie z akcí dobrovolných hasičů si můžete prohlédnout na poslední straně.

Město se po desetiletích dočkalo opravy a vyčištění studánky.
Foto: Ota Dračka

Projekt Škola hrou ukončen
V rámci projektu EU peníze školám byl
na naší škole realizován projekt Škola hrou
((CZ.1.07/1.4.00/21.0759). Do projektu,
který probíhal od 1. února 2011 do 31. července 2013, se zapojili všichni žáci školy i celý pedagogický sbor. Významnou měrou byla podpořena výuka prostřednictvím digitálních technologií zaměřená především
na přírodovědnou gramotnost a spolupráci
v rámci mezinárodních projektů. K rozvoji
těchto aktivit byla škola vybavena novou
digitální technikou. Nákup byl realizován
prostřednictvím tří výběrových řízení,
z nichž druhé bylo pro formální chyby v zadávací dokumentaci zrušeno a opětovně
vypsáno.
Samotný projekt byl realizován ve třech
fázích.
Pokračování na str. 8...
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Projekt Škola hrou ukončen
Pokračování ze str. 7...
V přípravné fázi byl realizován nákup digitálních technologií a proběhlo vzdělávání
pedagogů v tvorbě digitálních učebních materiálů. Obě budovy školy byly pokryty signálem Wi-Fi. V hlavní, realizační, fázi byly
zavedeny nové předměty pro nadané a talentované žáky prostřednictvím individualizace výuky pomocí digitálních technologií.
Pedagogičtí pracovníci zpracovali celkem 27
sad digitálních učebních materiálů (v každé
sadě 20 výukových materiálů - DUM, celkem 540) pro vzdělávací předměty na I. i II.
stupni školy, které aplikovali do vzdělávacího procesu. Zároveň byla zbudována nová
laboratoř pro rozšířenou výuku přírodovědných předmětů. Žáci školy byli zapojeni
do mezinárodních projektů s využitím komunikace prostřednictvím digitálních technologií a zaměřením na využití zkušeností
z rozvoje přírodovědné gramotnosti. V závěrečné fázi pak učitelé sdíleli vytvořené
DUMy ve virtuálním prostředí školy. Ve
školním vzdělávacím programu byly dále
rozvíjeny vyučovací předměty s využitím digitálních technologií a předměty zaměřené
na rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků.
Škola byla dovybavena novou interaktivní
technikou.

Po skončení projektu bude škola nadále
realizovat výuku v intencích výstupů projektu, tj. bude pokračovat rozvoj přírodovědné gramotnosti prostřednictvím předmětu seminář a praktika z přírodovědných
předmětů. Škola bude i nadále zapojena
do mezinárodních projektů, zejména s kooperující školou Pestalozzi Gymnasiem Heidenau (SRN). Nastoupený trend výuky
prostřednictví digitálních učebních materiálů bude úspěšně pokračovat a vytvořené
materiály budou využívány v rámci výuky
předmětů, pro které byly vytvořeny.
Všem pracovníkům školy patří poděkování za úspěšnou realizaci tohoto projektu
v prostředí naší školy.
Mgr. M. Šmídová

Z dění na základce: Nový školní rok začal
V pondělí 2. září 2013 byl ve 22 třídách
zahájen nový školní rok 2013/14. Do školních lavic zasedlo více než 450 žáků od přípravné třídy po 9. třídy, včetně žáků dvou
speciálních tříd. V novém školním roce jsou
nejmladší žáci rozděleni do tří prvních tříd.
Nové žáky školy přivítaly první školní den ve
slavnostně vyzdobených třídách jejich třídní učitelky: 1. A - třídní Mgr. Libuše Ficencová, 1. B - třídní Mgr. Hana Svobodová a 1. C třídní Mgr. Martina Turková. Nové žáky školy a jejich zákonné zástupce pozdravily
ve slavnostně vyzdobených třídách také
za vedení školy - Mgr. Miroslava Šmídová a
za vedení města Benešov nad Ploučnicí starostka města Mgr. Dagmar Tesarčíková. Nový školní rok byl zahájen také v pěti třídách
mateřské školy, jejíž kapacita je plně naplněna.

Všichni žáci základní školy jsou vzděláváni podle vlastního vzdělávacího programu „Škola hrou - školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“, s úpravami
pro tento školní rok. Tou největší je zavedení
povinné výuky 2. cizího jazyka na naší škole
od 7. tříd. Žáci mají možnost si vybrat z nabídky německý jazyk, ruský jazyk nebo
ve zvláštním případě upevňovat a rozvíjet
svůj první cizí jazyk - angličtinu. Zároveň dochází k úpravě také dalších vzdělávacích oblastí. Děti z mateřské školy mají svůj školní
vzdělávací program „Putování se sluníčkem“.
Informace o činnosti školy na:
www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

MUDr. Monika Štecherová: Imunita a přírodní medicína
Teplé slunečné dny jsou pomalu za námi, podzim už nám klepe na dveře a s ním
i chladnější počasí.
Zase začneme posmrkávat a kašlat
a většina z nás si občas doma poleží s teplotami. Dá se vůbec předejít těmto nepříjemnostem? Vyhnout se kontaktu s viry a bakteriemi, vyhnout se chladu a vlhku se opravdu nedá. S tím se setkáváme každý. Ne každý ale onemocní. Důležitý je stav našeho imunitního systému. Je-li v pořádku a pracuje tak, jak má, pak nás ochrání. Ale pokud je
oslabený a nepracuje správně, onemocníme.
Příznivci detoxikační medicíny vědí, že
posílením imunity a očistou dýchacího systému právě v tomto období časného podzimu, přežijí studené období roku v dobré
kondici. Velice dobře na toto preventivní
posílení obranného systému těla reagují děti. Chytnou Vaše děti každou rýmu a kašel?
Pak neváhejte a kontaktujte mně, poradíme se co s tím. Tato preventivní kúra vychází cenově jako komerční dětské vitamíny, ale

účinnost je nesrovnatelná.
Jak to vlastně funguje? Stručně řečeno
stimulujeme vlastní imunitní systém k aktivní očistě těla od nahromaděných látek organické i anorganické povahy. Nebezpečná
jsou takzvaná infekční ložiska.
Mikroorganismy jsou schopné schovat
se před očistnými buňkami (např. v hlenových obalech). V nás přežívají potom i několik let a čekají na svou příležitost množit
se a škodit. Nebezpečné jsou odpadní látky
jejich metabolismu, které odchází z infekčního ložiska do těla. Odstranění těchto ložisek je jedním z prvních úkolů detoxikační
medicíny.
Stejně fungují i preparáty určené pro
domácí zvířata. Novinka na poli detoxikační
medicíny!
Máme řešení opravdu pro každého! I Vy
se můžete v zimě cítit v pohodě a fit!
Přeji Vám krásný barevný podzim plný
zdraví!
MUDr. Monika Štecherová
www.detoxikacemonika.cz

HUDBA a písně v ČR ve 21.stol. aneb “SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU"
Dobrý Den!, Benešov n.Pl. patří k městům, které v oblasti umění a hudby - vlastnictví živých hudebních skupin, tvorba nových písní, výchova nových mladých muzikantů, práce s dětmi a mládeží, pozvánkami
dobrým hostujícím muzikantům do B. n. Pl.,
pořádání diskoték pro děti i dospělé, zábavami pro seniory, a uměleckými "SPEKTÁKLY" Slunovrat - patří v každém případě k té
lepší polovině v ČR. Jsou tu možnosti studia
hry na hudební nástroje, existuje tu partnerství a koncerty Benešováků i v městech
za hranicemi Hřenska. Písně od hudebních
skupin z Benešova n. Pl. lze slýchat na severočeském vysílání rozhlasových stanic.

V minulosti děvčata ze Základní školy Benešov n. Pl. i jezdila bavit a zpívat při celé
řadě ročníků OSLAV dětských dnů a svátků
dětí v obrovských sálech v kraji - např. v Kamenickém Šenově nebo v Mimoni. Benešovští umělci a zpěváci jsou známí hlavně
v Děčíně, kde baví svatebčany při svatebních hostinách, dále Holanďany, Švédy, německé návštěvníky ČR a hrají tam ty naše
překrásné České lidové, populární i národní
písničky na pravidelných nedělních "čajích"
a setkáních s písničkami. V samotném Benešově n. Pl. má Klub seniorů také pravidelně živé hudební zpestření v podobě
písniček na přání,... Pokračování na str. 9...
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Hradozámecká noc se nesla ve znamení jídla i soubojů

Hradozámecká noc 2013 se na Státním
zámku v Benešově nad Ploučnicí nesla v duchu her a hodování. Nádvoří Horního zámku
patřilo poslední srpnový den cestě za poznáním a dětem. Členové skupiny historického šermu a řemesel Avalon Štětí seznámili
příchozí s prací tkadleny, přadleny, písaře,

kožedělníka a lidé si také mohli pochutnat
na dobrotách, které pro ně nachystal dobový kuchtík. „Ochutnal jsem pelmeně s povidly a vepřové maso. Jídlo bylo naprosto luxusní, jen kuchař mi nechtěl prozradit recept,“ řekl jeden z návštěvníků. Nechyběla
už ani tradiční kovářská dílna. Pro děti byla
nachystána řada soutěží, které připravilo
benešovské Rodinné centrum Medvídek.
Večerní hodiny patřily už tradičně nočním prohlídkám Dolního zámku. Hradozámeckou tak oživily nejen dobové postavy
a šermířské souboje, ale i dobová hudba
v podání severočeského souboru SOLIDEO.
Na zámek v Benešově nad Ploučnicí zavítalo během celého dne více než pět stovek
návštěvníků.
S koncem roku zábava na benešovském
zámku neutichne. Už v 20. října se lidé mohou těšit na další Zámecké trhy aneb nakupujte s tradicí a definitivní tečku letošní turistické sezóně dá 1. listopadu akce s názvem Na zámku straší.
Michaela Hlinková
pracovník pro styk s veřejností
Dění na zámku můžete sledovat i na oficiálních stránkách zámku:
www.zamek-benesov.cz

Dny evropského dědictví budou ve znamení tajemna
Dny evropského dědictví budou na Státním zámku v Benešově nad Ploučnicí ve znamení tajemna. Návštěvníci, kteří na zámek
zavítají v termínu od 7. do 15. září, budou
mít jedinečnou možnost prohlédnout si i jinak nepřístupné prostory zámku. A vězte,
že Státní zámek v Benešově nad Ploučnicí
má skutečně co nabídnout. Kromě dvou
zámků, které jsou běžně přístupné, čítá zá-

mecký komplex dohromady sedm budov.
V září je otevřeno denně mimo pondělí
od 10.00 - 17.00 hodin. Začátek poslední
prohlídky Dolního zámku je v 15.30 hodin
a začátek poslední prohlídky Horního
zámku je v 16.00 hodin.
Michaela Hlinková
pracovník pro styk s veřejností

Děti se mohly v Benešově s prázdninami rozloučit hned 2x
Hned dvě zajímavé akce, které měly
zmírnit smutek z právě končících prázdnin,
mohly navštívit benešovské děti na konci
měsíce srpna. První se konala 24. 8. na termálním koupališti a hlavní hvězdou odpoledne se zde stal biker Martin Šimůnek. „Do
své show dokázal zapojit téměř celé publikum a kluci, kteří se na něj přišli podívat, se
předháněli v tom, kdo mu bude asistovat při
kaskadérských kouscích. Fanouškům této
zábavy mohu slíbit, že jsme Martina Šimůnka neviděli v Benešově naposledy,“ prozradila kulturní referentka Pavla Klomfarová.
Druhé loučení s prázdninami pak proběhlo 26. 8. v městském kině, které dokázala naplnit českokamenická skupina Lightstorm. Ta zde předvedla skvělou UV-Show,
měla pro děti připravenou také diskotéku
a bohatou tombolu. „Odcházející diváci byli
nadšeni a překvapeni, jak jsou tito mladí lidé šikovní a jaká je UV Show podívaná,“ kon-

statovala Klomfarová.

VAŠE TVORBA

Letní nostalgie. Mgr. Ludmila Hodboďová

“SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU"
Pokračování ze str. 8...
...nebo harmonikáře s hezkou zpěvačkou.
A to je dobré!
V každém případě - oproti trendu v ostatní české ZEMI, kde vládnou: "Xindl X",
Čecho-MOR, Mňága a Žďorp, Nou Nejm,
Čárli-Strejt, Maecky Žbirka, Krajčo (...vrah
české kultury), vulgární a sprostej Tomáš
Klus, Naď, Chodůr, Kolář, POMEJE, Nohavica
- prostě hledat v Českých vodách dobrého
umělce - je "běh na dlouhou trať". Všichni
používají samohrajky, kvílení, vřískání a pískání kytar, rámus, hluk, falešnost, monotonnost a úpadkový, sestupný trend.
Takže závěrem - děkujeme moc BENEŠOVSKÝM SLUNÍČKŮM A HVĚZDÁM ve
Světě HUDBY.
Ota Vejskal

(ah)

Máte zájem dostávat kulturní přehled
z našeho města e-mailem?
Stačí dát váš zájem vědět na e-mail:
kultura@benesovnpl.cz
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Stolní tenista Tomáš Polanský dobyl Evropu!
20. 9. od 18:00 h

Babovřesky
V lehkém nadhledu a komediální nadsázce budeme sledovat vršící se řadu až neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění, které zamotají hlavu
hlavním aktérům příběhu v obci Babovřesky…
133 minut, přístupno od 12 let
vstupné: 70,-

27. 9. od 18:00 h

Revival
Revival je nová komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem, komedie pro muže, pro ženy a
vůbec pro všechny. Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Marián Geišberg hrají
v Revivalu kamarády, jejichž rocková skupina se
rozpadla v roce 1972, a kteří se rozhodli pokusit
o její velkolepý comeback.
133 minut, přístupno od 12 let
vstupné: 70,-

kultura@benesovnpl.cz
tel. 724 598 686

VZPOMÍNKY
Dne 25. 8. 2013 skonal ve věku nedožitých
65 let pan Ing. Miloš Vojtěch. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat všem, kteří si s námi vzpomněli a přišli se rozloučit.
Manželka s rodinou
Když umře maminka
sluníčko zajde, v srdci
nám zůstane smutek
a chlad, po širém světě
sotva se najde, kdo
by jak maminka měl
nás tak rád.
Dne 2.7.2013 uplynou 2 smutné roky, co
nás navždy opustila naše maminka - paní
HEDVIKA HENDRICHOVÁ.
Stále na ni vzpomínají děti Václav, Anina,
Iva, vnoučata a pravnoučata.
Dne 15. 7. 2013 si připomeneme smutné
výročí, kdy před 4 lety od nás odešla paní
IRENA HENDRICHOVÁ.
Stále vzpomínáme
švagrová Anina s manželem

V jednom z minulých čísel jsme Tomášovi Polanskému přáli úspěch na červencovém mistrovství Evropy v Ostravě a snad
i nějakou medaili. A on dokázal vybojovat
hned čtyři! První získal v den svých patnáctých narozenin v soutěži družstev. Po vítězstvích nad Polskem, Tureckem a Belgií, postoupili do osmifinále s Moldavskem a po
velkém boji vyhráli 3:2. Ve čtvrtfinále porazili čeští kadeti Rusko 3:0 a v semifinále
na ně čekal největší favorit turnaje Francie.
Po výborném výkonu a k nadšení notně povzbuzujícího publika vyhráli naši 3:1 a postoupili do finále. V něm otočili nepříznivý
stav 1:2 a po výhře 3:2 získali zlatou medaili.
Tomáš byl po celou soutěž tahounem českého družstva, když prohrál jediné utkání
ve dvouhře z celkem dvanácti zápasů.
V soutěži čtyřher byl Tomášovým spoluhráčem Bělorus Alexandr Khanin a ukázalo se, že tento pár, který na žádném z předešlých turnajů nepostoupil dále, než do
čtvrtfinále našel ideální formu na vrcholu
sezóny. Nenašel přemožitele a získal zlatou
medaili.
Další medaili, tentokrát stříbrnou vybojoval Tomáš v soutěži smíšených čtyřher se
svou partnerkou čínského původu, hrající za
Anglii Ho Tin Tin. Přemožitele našli až ve finále v Rumunském páru Klappa - Manole,
když prohráli 2:3.
Vyvrcholení celého turnaje byla soutěž
dvouher. Tomáš nebyl největší favorit, ale
tajně jsme doufali v zisk alespoň bronzové
medaile. Po celkem suverénním postupu
přes první dvě kola se v osmifinále střetl
s ruským hráčem Jarušinem, kterého již
v soutěži družstev porazil. Tentokrát se však
zápas nevyvíjel vůbec dobře, Tomáš prohrával již 1:3 na sety. Zmobilizoval však síly
a dokázal zápas otočit ve svůj prospěch
a zvítězit 4:3. Ve čtvrtfinále na něj čekal další
z favoritů Francouz Rigault. Tomáš opět prohrával 1:2, ale opět ukázal sílu a vůli a vyhrál
4:2. Semifinálové utkání, které hrál mimochodem se svým deblovým partnerem Sašou Khaninem se vyvíjelo zcela opačně. Celkem hladce vedl Tomáš 3:1. Jeho soupeř
však dokázal vyrovnat na 3:3, když v 6. setu
povolil našemu hráči uhrát jen jeden míček.
Sedmý set byl však již v plné režii našeho

S trenérem...

mladého kadeta a po vítězství 11:5 a v celém zápase 4:3 postoupil Tomáš do svého 4.
finále. Jeho soupeřem ve finálovém utkání
byl druhý hráč evropského žebříčku, zástupce ruské obranářské školy Maxim Chapligin.
Tomáš mu však nedal ani nejmenší šanci,
v celém utkání jasně dominoval a po zásluze
zvítězil 4:0 a získal tak svůj třetí titul mistra
Evropy.
Hned po finálovém utkání přijímal Tomáš gratulace od našich nejlepších stolních
tenistů v historii i současnosti, když někteří
z nich sledovali utkání přímo v hledišti. Byli
to např. Petr Korbel, Marie Hrachová, Roland Krmaschek, Milan Orlovski, Jindřich
Panský a další. Tento ojedinělý úspěch je výsledkem dlouholeté spolupráce s jeho
osobním trenérem a bývalým reprezentantem Josefem Braunem. Nedosáhl by ho však
bez každodenní dřiny, píle, odříkání, ale
i podmínek, které mu jeho klub Slavoj Ústí
n. L. vytváří.
A co Tomáše čeká v nejbližší době?
V poslední den prázdnin odletěl na světové
soustředění nejlepších kadetů na Madeiru a
20. - 22. 9. ho čeká žebříčkový turnaj TOP 10
nejlepších kadetů v Evropě v Itálii. Na přelomu října a listopadu pak pojede na MS kadetů do Slovinska.
Přejeme Tomášovi, aby se mu i nadále
dařilo i v juniorské kategorii.

HOKEJISTŮM ZAČÍNÁ TENTO MĚSÍC SOUTĚŽ
Českolipská liga amatérských hokejistů bude mít letos jedenáct účastníků. Staronovým
účastníkem je HC Česká Lípa „B“ a úplným nováčkem je HC Malá Veleň „B“.
Účastníci soutěže:
HC Katusice, KOVO Mladá Boleslav, HC Česká Lípa „B“, Reál Česká Lípa, Barakudy Česká
Lípa, Jiskra Nový Bor, Buldoci Nový Bor, HC Stružnice, Biolit Děčín, HC Malá Veleň, HC
Malá Veleň „B“.
Soutěž začíná 28. 9. a každý účastník odehraje 16 soutěžních utkání.

STRANA 11

Tenisový turnaj v mixech přilákal celkem sedm párů Ve třídění odpadů jsme

Evropu již dohnali

V sobotu 17. srpna 2013 se konal druhý
ročník tenisového turnaje ve smíšených
dvojicích MIXY 2013. Do turnaje se přihlásilo celkem 7 družstev. Zápasy se hrály systémem každý s každým, na 1 set. Počasí
nám přálo, turnaj měl pěknou úroveň a byly
k vidění vynikající zápasy.
1. místo - Jana a Honza Polanští
2. místo - Ivana a Martin Štípkovi
3. místo - Kamila a Radek Provazníkovi
4. místo - Soňa a Lukáš Přivřelovi

5. místo - Hana a Petr Slámovi
6. místo - Tereza Slavičínská a Milan Špička
7. místo - Pavla Brabencová a Jára Krejčí
Všem účastníkům děkujeme za úžasné
výkony a těšíme se na příští ročník!
Děkujeme manželům Strakovým za pohodový chod turnaje a především sponzorům za poskytnuté dary:
Hlavní sponzor: Ambit Fišer
Dále Lukášovi a Soně Přivřelovým, Karlovi Betlachovi a firmě Pavel Urx.
(mš)

Fourcrossař Myšík se dostal do výborné formy a vyjel si Mistrovství světa!
Benešovský fourcrossař Milan Myšík se
o prázdninách zúčastnil dvou velmi důležitých závodů. Oba dva se mu podařily a dvacetiletý závodník stáje KUR SPORT si tak poprvé vyjel nominaci na Mistrovství světa,
které se pojede 20. - 21. září v rakouském
Leogangu.
Oba důležité závody proběhly v srpnu,
první v Jablonci nad Nisou, druhý pak ve
švýcarském Leibstadtu. V Jablonci čekala na
Myšíka unikátní trasa (obří startovací rampa, obří skoky (13m), lesní sekce, kamenitá
sekce, či kolmá zeď wallride) postavená současným nejlepším fourcrossařem Tomášem
Slavíkem. Kvalifikace, na jejíž start se postavilo 68 mužů a 6 žen, přinesla Myšíkovi desáté místo. Druhý den se závod vyvíjel následovně: vyřazovací kolo - vítězství, osmifinále - 2. postupová příčka, čtvrtfinále - po
pádu 10. místo.
Týden po Jablonci nad Nisou se konal
zmíněný závěrečný podnik Euro Fourcross
Series (EFS) ve švýcarském Leibstadtu, který
přinesl závody Švýcarského poháru Swiss 4x
cup (pro Myšíka poslední místo), exhibiční
závod Pump track (Myšík vynechal, šetřil
síly na nedělní závod evropského poháru).
V závodě evropského poháru se Myšík
postavil na start se dalšími 29 závodníky,
mezi nimiž nechyběla zvučná jména jako
Derbier, Beaumont, Slavik, Peško, bratři
Měchurové,... Kvalifikace přinesla Myšíkovi

8. místo. Z osmifinále a čtvrtfinále postoupil
bez zaváhání, ovšem v semifinále na něj čekal vítěz kvalifikace Derbier, čtvrtý Lukáš
Měchura a pátý Waldburger. Myšík měl i z
nevýhodné venkovní dráhy vynikající start,
podařilo se mu zavřít Waldburgera a Měchuru, Derbier vyjel z první zatáčky v čele,
hned za ním Myšík a Waldburger, Měchuru
na první překážce potkal defekt zadního
kola. Na cílové rovince se Myšík dostal před
Derbiera, kterého ještě předjel Waldburger.
Ve finále se Myšík tedy potkal s Waldburgerem, Slavikem a Michaelem Měchurou.
Benešovský fourcrossař opět odstartoval
nejlépe spolu se Slavikem, který ho ale nepustil do první zatáčky. Myšík se tedy zasekl,
toho využil Měchura s Waldburgerem. V
poslední zatáčce se Slavik, dostal před vedoucího Měchuru, který nakonec dojel třetí. V cílové rovince ho předjel ještě Waldburger. Na Myšíka zbyla čtvrtá pozice s minimálním odstupem na třetí místo. „Čtvrté
místo a po dvou letech opět ve finále, je něco parádního", radoval se v cíli dvacetiletý
fourcrossař.
V celkovém hodnocení Euro Fourcross
Series zvítězil Brit Scott Beaumont, druhý
byl Hanes Slavik z Rakouska a třetí Tomáš
Slavík (ČR), čtvrtý Felix Beckeman (Švédsko)
a Milan Myšík celkově pátý, čímž ještě o
místo vylepšil předloňské celkové šesté místo.
(kursport)

Ano, z dostupných statistických dat lze vyčíst,
že Česká republika ve využití odpadů, a myšlen je
jejich největší segment, kterým jsou obaly, zaujímá přední příčky v Evropě. V průměru je u nás
dosahováno úrovně 39 kg vytříděného odpadu
na občana za rok.
Stále narůstající množství vytříděného odpadu mimo jiné ukazuje, že systém třídění je dostatečně dostupný, pro občany srozumitelný a
vcelku i pohodlný. Rozložení jednotlivých vytříděných komodit znázorňuje následující graf. Z něj je
patrné, že největší podíl na separovaném odpadu
zaujímá papír. Ačkoliv odpadům v objemových
jednotkách suverénně vévodí všudypřítomné
plasty, hmotnostní zastoupení papíru je ve srovnání s ostatními komoditami nejvyšší, až čtyřicetiprocentní!
Zastavme se v tomto článku právě u sběrového papíru a připomeňme si, jaký papír a v jaké
kvalitě je možné třídit, aby byl beze zbytku využit.
Základním a již všeobecně známým kritériem
pro správné třídění papíru je právě jeho kvalita.
Sběrový papír pro svou materiálovou povahu musí být suchý a čistý. Velmi málo stačí, aby díky vlhkosti zplesnivěl a stal se tak materiálem nerecyklovatelným. Proto neukládejme sběrový papír
ve vlhkých prostorách sklepů, garáží a podobně,
nedopusťme, aby na nastřádaný papír pršelo!
Samozřejmou součástí správného třídění papíru je jeho vhazování do nádob modré barvy,
anebo do zelených separačních pytlů. Společně s
papírem lze třídit též nápojový karton. Důvod
proč je papír sbírán odděleně, ačkoliv by bylo daleko jednodušší mít pouze jednu univerzální velkou nádobu pro všechny druhy odpadů, je nasnadě. Domácnostmi vytříděný papír je na třídící lince snáze druhově roztřiditelný, naopak smísením
s ostatními odpady by docházelo k vyšší pracnosti
při jeho dotřiďování a nechtěným kontaminacím.
Navíc zpracovatelský průmysl, kterým je v tomto
případě papírenský závod a jemu předcházející
třídící linka, bývá výlučně jednokomoditní, tj.
zpracovává pouze jednu komoditu a tou je právě
sběrový papír. Všechny ostatní odpady by byly
posuzovány jako nepatřičné příměsi a s největší
pravděpodobností by pak končily ve spalovnách,
nebo na skládce komunálních odpadů.
Z novinového papíru, kam patří noviny, časopisy, knihy zbavené vazeb, sešity, tiskové a psací
papíry vzniká po recyklaci papír určený k tiskárenským výrobám, tedy nové deníky, časopisy,
knihy. Školní sešity jsou příkladem, obsahujícím
vysoký podíl recyklovaného papíru. Tento papír
se vyznačuje větší délkou buničitého vlákna, zároveň může být využit jako nejkvalitnější příměs
pro výrobu hygienických papírů a podobně.
Pokračování na str. 13...

Stupně vítězů ve švýcarském Leibstadtu.

STRANA 12

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

2. 10. 2013 v 16 hodin
Benešov nad Ploučnicí /na náměstí/

Kuřice černé, červené
stáří: 12 - 18 týd.
cena: 120 - 180,- Kč
Chovní kohoutci
stáří: 12 - 18 týd.
cena: 120 - 180,- Kč
Slepice ve snášce
cena: 100,- Kč
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o.,
Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob.731 701 33,
po-pá 8-15h!

gallusextra@centrum.cz

Městský úřad
Benešov nad Ploučnicí
pokladna, informace,
podatelna, kopírování,
faxování

Pondělí
8:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 11:30
a 12:00 - 14:30
Středa
8:00 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 11:30
a 12:00 - 14:00
Pátek
8:00 - 11:30
a 12:00 - 14:00

P r o d e j

s l e p iče k -

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb

opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!

Stáří slepiček:
15-18týdnů

cena 149 - 170 Kč/ks

v začátku snášky

cena 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: v neděli 12. září 2013
Benešov - na náměstí - v 15.20 hod, případné bližší informace (po-pá 9-16 hod.), tel: 728605840

728165166

415740719. Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek : cena 15-22 Kč/ks

STRANA 13

Ve třídění odpadů jsme Evropu již dohnali
Pokračování ze str. 11...
Z lepenky a kartonu se opět vyrábí velké for-máty
pro lepenkové krabice. Většina nám představitelných
krabic, počínaje krabicí s novou obuví, až po krabice s
domácími spotřebiči jsou vyrobeny ze starého papíru.
Ze směsného papíru, kam patří drobné již netříditelné
papíry, papírové sáčky, krabičky a ostatní čistý obalový
materiál vzniká papír též na výrobu krabic, různých
proložek a jim podobných výrobků. Ve významném
množství se směsný papír spolu se sběrovým textilem
používá na výrobu střešních lepenek.
Ano právě Vaše střecha s tak zvanou šindelo-vou
krytinou může být vyrobena ze starého sběrového
papíru, který již dosloužil, avšak jako recyklovaná
aplikace může sloužit ještě po desetiletí. Krásným
příkladem a novinkou prozatím na britském trhu je
cyklistická helma ze starého papíru. Po odložených
výtiscích sáhla trojice mladých Britů, které zneklidňovaly nechráněné hlavy turistů, motajících se v londýnském provozu. Náklady nestojí za řeč, ochranná pomůcka by neměla stát víc než libru, v přepočtu tedy asi třicet
korun. Potřeba jsou jen noviny, které si lidé přečtou v
dopravních prostředcích a pak je nechají na určeném
místě, nebo přímo na sedačce. Noviny se rozdrtí s
vodou na kaši a pak s pomocí formy se vyrobí helma.
Není k tomu potřeba žádná chemikálie ani lepidlo.
Přidává se jen nezávadné barvivo a organické látky,
které zaručují až šestihodinovou nepromokavost pro
případ, že by začalo pršet. No není to skvělé využití
odpadu?
V článku příštím se zastavíme u správného sběru
nepotřebných plastů a využití plastového odpadu.
Milan Hulán Pro EKO VDF

STRANA 14
Aktivity hasičů během léta...
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