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Úvodník, aneb co nám přinesl leden
Leden nám všem opět pocuchal nervy
rychlým táním. „Cvičná povodeň“, jak
trefně nazval Ing. Kulík lednové starosti s
vodou, prověřila připravenost povodňové komise a všech složek obce, které mají
na starost ochranu obyvatel a majetku při
řešení krizových situací. Benešov se
naštěstí protentokrát obešel bez větších
škod. Voda se vylila mezi bytovky ve
Wolkerově ulici (zde zasahovali benešovští hasiči), Ovesenský potok hrozil vylitím, Služby města a strážníci Městské
policie se starali o průchodnost propustků. Členové povodňové komise měli
pohotovost 10 dní, spolupráce byla
vynikající. V současné chvíli máme zpracovánu Analýzu rizik a návrh protipovodňových opatření a jednáme s majiteli
Ovesenského potoka Lesy ČR a Povodím
Ohře, jež je vlastníkem všech ostatních
toků, o realizaci navržených opatření.

Dalším bolavým místem je řešení
přebujelé a velmi nebezpečné kamionové dopravy v ulici Českolipská a
Děčínská. Záležitost jsme projednávali s
Plk. Jiřím Ušákem z KŘP PČR Ústí nad
Labem, který nám nabídl svou pomoc. O
výsledku plánovaného opatření budu
informovat v příštím čísle BN. Zůstaneme-li u komunikací, nejsou to jenom kamiony, ale i stav povrchů po zimě. Příkladem je obrovská propadlina na Děčínské ulici hned za ostrůvkem přechodu.
Vlastníkem Děčínské, Českolipské, Palackého a Husovy ulice je Ústecký kraj, správcem těchto komunikací je Správa a údržba silnic Děčín, kterou jsme vyzvali k
nápravě, jakmile to klimatické podmínky
dovolí.
V průběhu ledna byl zpracován rozpočet města. Pro pracovní zasedání zastupitelů je tak připravena přijatelná varianta,

V příštím roce by do prvních tříd mělo nastoupit okolo 70 prvňáčků
V pátek 21. ledna 2011 se v souladu s §
46 zákona č. 561/2004 (školský zákon)
uskutečnil zápis k základnímu vzdělávání na
Základní škole a Mateřské škole Benešov
nad Ploučnicí pro školní rok 2011/2012. K
zápisu se svými zákonnými zástupci
dostavilo 58 dětí z Benešova nad Ploučnicí a
okolních obcí - Františkova nad Ploučnicí,
Valkeřic, Malé Veleně, Starého Šachova,
Dolních a Horních Habartic. Zákonní zástup-

ci jedenácti z nich požádali pro své děti o
roční odklad školní docházky. Zároveň k
zápisu přišli také rodiče mladších dětí, aby je
přihlásili do přípravného ročníku. Do
budoucích prvních ročníků nastoupí ještě
asi 23 dětí, kterým byla v loňském roce
odložena povinná školní docházka o jeden
rok. V novém školním roce by tak do prvních
tříd mělo nastoupit okolo 70 prvňáčků.
Mgr. Miroslava Šmídová

jež obsahuje kromě mandatorních výdajů
i finanční prostředky na investice, opravy
a kulturu.
V rámci obnovy zeleně ve městě
dojde k odstranění stávajících stromů na
náměstí (jsou všechny napadeny plísní,
houbou a jsou vyhnilé). Stromy budou v
jarních měsících nahrazeny na návrh
komise ŽP sakurami (japonská třešeň).
Také částečně vyhnilá lípa na sídlišti bude
nahrazena, zde předpokládáme vysadit
jinan dvoulaločný. Informace o dalších
plánech při obnově městské zeleně
najdete na www.benesovnpl.cz, zápis z
jednání komise ŽP.
Měsíc únor je již plný příslibů brzkého
jara, přeji vám pevné zdraví a pohodu.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

Sběr autolékárniček
prodloužen do konce února
Nevyhazujte staré autolékárny
Mohou ještě posloužit v oblastech, kde je
zdravotnický materiál nedostatkovým artiklem. Do konce února můžete svou
autolékárnu, která již neodpovídá předpisům odevzdat v podatelně (v přízemí
MěÚ) do sbírky pro Afriku.
BS Aktiv

ANKETA

Jak se vám líbilo u zápisu? Bylo něco těžké nebo jste ho zvládli levou zadní?

Honzík Vacenovský
6 let
Všechno bylo hrozně lehké. Paní učitelka se
mě ptala, jestli umím počítat, jestli poznám
barvy a tvary. U těch jsem to trochu popletl,
ale jinak jsem uměl všechno.

Vašík Bečan
6 let
Uměl jsem úplně všechno. Líbilo se mi kreslit postavu, nakreslil jsem maminku. Do školy se ale vůbec netěším, ve školce je to prostě lepší.

Martin Jano
5 let
Moc se mi tady líbilo a uměl jsem všechno.
Do školy se už moc těším. Naučím se tady
psát, číst a počítat. Určitě dostanu hodnou
paní učitelku.
(ah)

STRANA 2

Z bloku policie
Z prodejny ukradl alkohol i potraviny
Zatím neznámý pachatel se v noci z 28. na
29. prosince 2010 vloupal do prodejny
potravin v Horních Habarticích, odkud
odcizil alkohol, potraviny a další zboží.
Způsobil tak škodu za 17.000,- Kč.

Neplatí na svou dceru
Podezřelý J. M. neplní od 26. listopadu 2009
do 5. ledna 2011 vyživovací povinnost na
svou nezletilou dceru jak mu bylo určeno OS
pro Prahu 9 a za uvedené období dluží
částku 23.400,- Kč.

Maří výkon úředního rozhodnutí
Podezřelý S. K. převzal dne 2. prosince 2010
výzvu k nastoupení výkonu trestu odnětí
svobody vydanou Okresním soudem v
České Lípě, ve kterém byl vyzván, aby
nejpozději dne 29.11.2010 nastoupil trest
odnětí svobody do věznice v Litoměřicích.
To však bez závažného důvodu neučinil a
výkonu trestu se záměrně vyhýbal. Dne 3.
ledna 2011 byl podezřelý zadržen hlídkou
OOP Benešov nad Ploučnicí v obci Velká
Bukovina, kde byl na základě vydaného
Příkazu k dodání do VTOS omezen na osobní
svobodě a eskortován do věznice v Litoměřicích. Byly zahájeny úkony trestního řízení
pro maření výkonu úředního rozhodnutí.

Hasiči se dočkají nových prostor
Z nevyhovujících prostor klubovny, která se nyní nachází pod terasou benešovského městského kina, by se v budoucnu měli
přestěhovat benešovští dobrovolní hasiči.
Kam? Do objektu bývalého učiliště.
“Původně jsme sice prostory zamýšleli
věnovat výstavbě fitcentra, ale záměr
využití jsme přehodnotili a rozhodli se jej
věnovat hasičům. Pro město odvádějí velký
kus práce,” uvedla starostka města Dagmar
Tesarčíková. Na úpravy nových prostor pro
hasiče vyčlenilo již letos město ve svém
návrhu rozpočtu částku 100 tisíc korun a
zároveň se pokusí získat dotační peníze z
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prostory by totiž v budoucnu

neměly sloužit pouze jako klubovna, ale
také jako vzdělávací učebna. V první řadě
čeká prostory výměna oken a vnitřních
rozvodů. Město zajistí materiál, práci
svépomocí již hasiči. Staré prostory klubovny jsou nevyhovující, ať už kvůli zatékání
nebo chybějícímu sociálnímu zařízení.
“Velmi si ceníme zájmu města ohledně naší
jednotky. Máme už určité představy nad
budoucí podobou nových prostor, které
budou sloužit jako naše učebna a reprezentační místnost zároveň. Mezi našimi členy
jsou lidé mnoha profesí a tak se všichni
těšíme, až budeme moci tento dar ze strany
města přetvořit k hrdosti a obrazu svému,”
doplnil mluvčí SDH Vladimír Žákovič. (ah)

Prala se v restauraci
Dne 20. prosince 2010 kolem 22.00 hodiny
došlo v Benešově nad Ploučnicí v restauraci
U Bašistů k fyzickému napadení, kdy po
předchozí slovní rozepři podezřelá I. D.
napadla poškozenou a způsobila jí poranění
nosu. Podezřelá byla na místě zajištěna
hlídkou policie.

Krátce z města
Městská pokladna je bohatší o 100 tisíc
korun, které přišly z Ústeckého kraje na
odstranění povodňových škod. Město hodlá tyto peníze využít na stavbu povodňové
hráze na konci ulice Boženy Němcové. Práce
budou započaty ještě letos. Během února
čeká zástupce benešovské radnice kvůli
tomu jednání s pracovníky Povodí Ohře.
Město stále jedná s novým majitelem
Benaru 02 Janem Šámalem o odkupu
škvárového hřiště u vlakového nádraží. S
největší pravděpodobností se s ním dohodne na splátkovém kalendáři. Snížení ceny,
kterou město požadovalo, je pro pana
Šámala nepřípustné, za hřiště žádá cenu v
místě obvyklou.
Komise pro výběrová řízení byla zvolena ve
stejném složení jako Kontrolní výbor. (ah)

Touto fotografií ještě doplňujeme text o letošních zápisech do 1. tříd základní školy z titulní strany. Usměvavý Vašík Bečan prošel první životní zkouškou levou zadní. Jeho
znalosti u zápisu prověřila paní učitelka Martina Baštrňáková. Foto: Alena Houšková

Firma zpracuje projekt na bezdrátový rozhlas
Zastupitelstvo města schválilo nabídku
firmy Envipartner s.r.o na zpracování
projektu a následnou realizaci zakázky na
výstavbu bezdrátového městského rozhlasu
a zbudování protipovodňových čidel. Na
tato protipovodňová opatření lze v současné době získat až 90 procent financí z
dotačních titulů. Celková realizace vyjde na
přibližně 2 miliony korun, město tedy ze
svého rozpočtu zaplatí zhruba 200 tisíc
korun.
Firma již předem zmapovala situaci v
našem městě a zpracovala studii, jak by se
dala situace v Benešově nad Ploučnicí řešit.
Po jejím prostudování se zastupitelé na
svém posledním řádném zasedání dohodli,
že požádají firmu, aby do projektu
zapracovala také možnost zbudování úst-

ředny, kam by bylo časem možné doplnit i
kamerový systém a zajímala je také životnost akumulátorů v zimě a provozní náklady
celého zařízení.
Firma se svou nabídkou přinesla i 32
referencí z jiných míst republiky. Návrat
klasického rozhlasu do města kvitují
především starší lidé. “Starší lidé tolik
neumějí s mobilem a tento způsob
informovanosti ve městě chybí,” uvedl na
posledním zastupitelstvu zastupitel Ing. Ivo
Mádle. Mladší generace i nadále preferuje
možnost získávat informace z radnice
prostřednictvím SMS infokanálu. “Takto
poslaná zpráva nás zastihne, i když jsme
zrovna mimo město, nemůže se tak stát, že
bychom o ni přišli,” podotkla Gabriela
Bečanová ze Sídliště.
(ah)

STRANA 3

O čem jednalo zastupitelstvo města… Čeká nás sčítání lidu
…na mimoř. zasedání dne 19. 1. 2011
ZaM vzalo na vědomí: přehled soudních
sporů města a BTS a stav čerpání dotací
MMR na opravu mostů.
ZaM neschválilo: výpověď mandátní
smlouvy o právním zastoupení města Mgr.
Milanem Špičkou.
…na řádném zasedání dne 19. 1. 2011
ZaM vzalo na vědomí: výsledek jednání o
možnosti snížení ceny nebo splátek za
škvárové hřiště, rozpočtové opatření č. 8
příspěvek RaM na babybox ve výši 10 000,Kč, dar od Ústeckého kraje na odstraňování
povodňových škod ve výši 100 000,- Kč,
dotace na obnovu mostů ve výši 1 102 963,Kč. Zásady a pravidla pro zadávání veřejných
zakázek a zveřejňování usnesení ZaM a RaM
v Benešovských novinách.
ZaM neschválilo: přesunutí bodů realizace
zakázky Protipovodňová opatření prostřednictvím firmy Envipartner a projednání
složení komise pro výběrová řízení na
nejbližší jednání ZaM a zveřejňování
materiálů pro jednání ZaM, s výjimkou
informací, které by svojí povahou mohly
porušit platné zákony ČR, na internetových
stránkách města.

ZaM schválilo: Odklad splátky za byt ul.
Zámecká č.p. 48, prodej pozemku na
Ovesné za 15.358,- Kč,záměr prodeje
pozemku č. 1378, trvalé a dočasné odnětí a
trvalý a dočasný zábor pozemků dotčených
plánovanou výstavbou cyklostezky PLOUČNICE. V oblasti financí bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 9, týkající se
vyúčtování voleb do PS ČR a dotace pro ZŠ v
rámci projektu Škola hrou ve výši 1 277
390,- Kč.
Dalšími schvalujícími body byla výše odměn
pro neuvolněné členy ZaM, realizace zakázky Protipovodňová opatření (jedná se o
vybudování bezdrátového rozhlasu) prostřednictvím firmy ENVIPARTNER. ZaM dále
schválilo komisi pro výběrová řízení ve
složení: Josef Klouček, Ivan Neliba, Ota
Dračka, Jan Polanský, Filip Ušák. Náhradníky
jsou Jakub Zelený a Jindřich Schicht.
Je zajisté dobrou zprávou pro benešovské
hasiče je, že ZaM přehodnotilo záměr
využití části budovy bývalého učiliště (v plánu bylo „fitko“, nejedná se o prostory pro
budoucí klub seniorů). Hasiči se po nutné
rekonstrukci nové učebny přestěhují z
nevyhovujících prostor pod terasou kina.

Redakce Benešovských novin
a Městská knihovna Benešov nad Ploučnicí
vyhlašuje
soutěž s názvem

MOUDROST HLEDEJ V KNIHÁCH
Pravidla:
Soutěž je určena pro žáky 1. – 6. tříd základní školy. Soutěžící by měl být čtenářem
knihovny (není však podmínkou). Do soutěže je nutné se předem přihlásit. Registraci lze
provést pouze v městské knihovně do 10. března 2011. Soutěž odstartuje s březnovým
vydáním Benešovských novin a bude součástí akce Březen – měsíc knihy.
Úkolem soutěžících bude v průběhu měsíců březen – červen sestavit tajenku o 10
slovech, přičemž jednotlivá slova tajenky budou hledat pomocí zadaných šifer, které
budou postupně zveřejňovány v Benešovských novinách. Po jednotlivých částech
tajenky budou soutěžící pátrat v dětském oddělení městské knihovny. Šifru budou
dostávat vždy v následujícím znění: Název knihy/strana/řádek/slovo. To znamená, že se
v novinách objeví například toto zadání:
Staré pověsti české/58/14/3
Úkolem soutěžících bude po získání šifry vyrazit do knihovny, najít danou knihu, v ní
nalistovat stranu 58, odpočítat čtrnáctý řádek a v něm najít třetí slovo. To si každý
soutěžící pečlivě zapíše a až bude mít pohromadě všechna slova z aktuálního zadání (v
některých novinách může být zadáno i více šifer), půjde s odpovědí za paní knihovnicí,
která si odpověď zaznamená. Pozor! Nalezená slova se musí nahlásit nejpozději před
dalším vydání Benešovských novin (datum bude vždy upřesněn). Po zveřejnění všech
šifer a po ukončení soutěže se ze správných odpovědí vylosují 3 vítězové.
Věříme, že si při pátrání užijete spousty legrace!
O co soutěžíme?
Samozřejmě o pěkné knížky.
Vyhodnocení celé soutěže proběhne v rámci oslav Slunovratu v červnu 2011.

Na jaře tohoto roku se v ČR uskuteční
sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným
okamžikem, ke kterému se bude sčítat je
půlnoc z 25. na 26. března. Poprvé v historii
se z nařízení Evropské komise sčítají obyvatelé ve všech zemích EU. Sčítacími komisaři
budou především pracovníci České pošty,
seznamy komisařů a vymezené obvody
budou zveřejněny v průběhu března na
úředních deskách. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na
internetu a odesílat je online nebo prostřednictvím datových schránek.
Více informací přineseme v březnovém
vydání Benešovských novin.
(ah)

Konstruktivní spolupráce napomůže
rozvoji našeho města
Po přečtení programového prohlášení
koaličních zastupitelů za ODS, ČSSD a
PATRIOT bychom chtěli nejen vedení města,
ale především občanům našeho krásného
města, vzkázat, že v řadě bodů mezi námi
existuje elementární shoda. Jednoznačně
vítáme důraz radniční koalice na povodně a
vytvoření koncepce protipovodňové ochrany, kterou pro město zpracovává vodohospodář pan Ing. Richard Kulík. S paní starostkou jsme prokonzultovali před Vánocemi
záležitosti týkající se plánované výstavby
spalovny biomasy, kterou zamýšlí vybudovat v areálu Benaru jeho nový vlastník pan
Šámal. V této záležitosti je třeba být i nadále
maximálně na pozoru.
Ve dvou výrazných programových bodech Koalice pro Benešov už jsou dokonce
vidět hmatatelné výsledky. Tím prvním
bodem je informovanost občanů, kterou
považujeme za základní nezbytnost. Informovaný občan je chytrý občan, a proto vítáme fakt, že zastupitelstvo města schválilo
naše návrhy na konání veřejných zasedání
zastupitelstva v městském kině, které je pro
občany našeho města mnohem dostupnějším a příjemnějším prostředím než
zasedací místnost na MěÚ, dále se nám také
podařilo prosadit zveřejnění audiozáznamů
z průběhu jejich jednání na internetových
stránkách města. Za úspěch považujeme i
schválení opětovného otišťování usnesení z
jednání zastupitelstva a rady v Benešovských novinách. Náš návrh na zveřejňování
materiálů pro zastupitele na internetových
stránkách zatím nadvakrát neprošel, nicméně pokusíme se o to na příštím zasedání
znovu. Za velmi nadějnou zprávu považujeme vzájemnou shodu s paní starostkou na
zavedení tzv. „semilské směrnice“ týkající se
zadávání a realizace městských zakázek
vycházející z našeho „protikorupčního“
programu.
...pokračování na str. 4

STRANA 4

SDH Benešov nad Ploučnicí: Ohlédnutí za minulým rokem
Začal nový rok a s ním nás opět čeká
mnoho úkolů a mnoho práce. Ale rádi
bychom zde nejprve zrekapitulovali rok
minulý z pohledu nás hasičů.
V roce 2010 absolvovala naše jednotka
několik desítek ostrých zásahů. Ubylo ohňů,
přibylo technických zásahů. V měsících
leden až březen jsme zasahovali na
požárech komínů v Malé Veleni a Benešově
nad Ploučnicí, od dubna až téměř do konce
roku nás pak nejvíce zaměstnávaly povodně. Poprvé jsme při bleskové průtrži mračen
zasahovali v květnu v obcích Česká Kamenice a Kunratice. Dále následoval požár luk
na Ostrém Vrchu, na louce u garáží nad
sídlištěm a po té už bylo vše v režii velké
vody, která tu řádila hned dvakrát. Oproti
roku 2009 nezasáhla velká voda tolik naše
město, o to více se ale podepsala na
okolních obcích jako Heřmanov a Františkov
nad Ploučnicí. Zde jsme zasahovali
nejčastěji a odpracovali nejvíce hodin na

zabezpečovacích pracích (odčerpávání sklepů, dekontaminace pozemních komunikací,
pytlování a další). Kromě nasazení v našem
městě a blízkém okolí jsme operovali i v obcích Malá Veleň, Soutěsky, Jánská, Kunratice, Srbská Kamenice.
Mimo zásahů jsme v době klidu započali
s pracemi na obnově naší hasičské zbrojnice
a zdokonalováním odborností našich členů
za podpory našeho městského úřadu.
Naši členové odvedli v minulém roce
neskutečný kus práce ať při zásazích či
obnově naší zbrojnice a udržování akceschopnosti naší již mírně zastaralé techniky.
Obrovský dík patří veliteli jednotky panu
Miroslavu Buchtovi a paní Jarmile Buchtové
za jejich práci a podporu, kterou nám dávají
a zároveň všem členům SDH Benešov nad
Ploučnicí za jejich přístup a nasazení když je
potřeba pomoci.
Vladimír Žákovič

Konstruktivní spolupráce napomůže rozvoji našeho města
Pokračování ze str. 3...
Pokud bude schválena, tak napomůže
větší průhlednosti a efektivitě městského
hospodaření. Podstata změny systému zadávání zakázek spočívá jednak v naprosté
transparentnosti (všechny městské zakázky
budou mít svůj „rodný list“ a od začátku až
dokonce budou evidovány na internetu),
tak i ve změně jejich zadávání, o což se
postará výběrová komise, která bude
posuzovat veškeré zakázky nad 30 000 Kč
(dosud 200 000 Kč).
V souvislosti s lednovým jednáním zastupitelstva města, kde si občané Českolipské ulice stěžovali na dopravní situaci ve
městě, jsme iniciovali setkání vedení města
s vedením krajské dopravní policie nad

tématem řešení problematičnosti kamionové dopravy, která ohrožuje zdraví a bezpečnost občanů města.
Být opozicí neznamená jen „jít vedení
města po krku“ a nabízet vlastní alternativu
řešení městských problémů, ale je to také o
předkládání pozitivních nápadů, které svým
významem převyšují na první pohled pro
někoho možná že „žabomyší“ vzájemné
politické půtky. Vše je však o to těžší, že
prosazení našich nápadů negarantuje žádná koaliční dohoda. Přesto vidíme světlo na
konci tunelu a budeme i nadále v práci pro
naše město pokračovat. Velí nám to
odpovědnost vůči našim voličům.
Vaše Koalice pro Benešov

Základní škola Benešov nad Ploučnicí
Informace ze soutěží a olympiád na základní škole
Soutěž v sólovém zpěvu
V úterý 25. ledna 2011 se v aule naší školy konalo školní kolo soutěže v sólovém zpěvu
"Děčínský skřivánek". Tento den soutěžila II. a III. kategorie zpěváčků (žáci 4. - 9. ročníků) a v
pátek 28. ledna 2011 na I. stupni soutěžili ještě malí zpěváčci I. kategorie. Soutěžící žáci moc
pěkně zpívali a porota se rozhodla udělit toto pořadí. V I. kategorii získala 1. místo Terezka
Havránková, 2. místo Veronika Štěpánková obě ze 3.B, 3. místo Kateřina Matoušková z 2.B a
Karolína Misíková z 3.A.
V II. kategorii udělila porota 1. místo Elišce Slavíkové z 5.B, 2. místo Marii Němcové ze
6.B., 3. místo Jiřímu Hamouzovi ze 4.A a Šárce Klaudyové z 5.A. V této kategorii porota
udělila dodatečně ještě jedno 2. místo - Tereze Pastorové ze 4.B. Ve III. kategorii nebylo první
místo uděleno, porota udělila dvě 2. místa Michaele Brabencové z 8.A a Adéle Dortové z 9.B,
3. místo Báře Havránkové ze 7.B. Zpívajícím žákům, ale i ostatním, kteří se letos neumístili,
děkujeme za krásné chvíle strávené při zpěvu písní.
Nejúspěšnější zpěváci - T. Havránková, V. Štěpánková, E. Slavíková, M. Němcová a T.
Pastorová budou školu reprezentovat v městském kole v Děčíně.
Mgr. A. Špačková

POZVÁNKA NA PLES
Vážení občané, přátelé rádi bychom vás
všechny co nejsrdečněji pozvali na náš
tradiční HASIČSKÝ PLES.
Koná se dne 19.2.2011 od 20:00 hodin
v budově městského kina
v Benešově nad Ploučnicí.
Předprodej vstupenek probíhá každý pátek
od 18.00 hodin v hasičské klubovně.
Vstupné: 80,- Kč
Hraje skupina: Modré škatule
!!! BOHATÁ TOMBOLA !!!
26.2.2011
MYSLIVECKÝ PLES
MS Jestřáb Březiny
SPORTOVNÍ PLES
Fotbalový oddíl srdečně zve občany
našeho města na Sportovní ples.
Koná se v sobotu 19.3.2011
od 20:00 hodin v městském kině
Benešov nad Ploučnicí.
Hraje kapela: BLACK HORSE z Ústí n. L.
Předtančení: TK Respect Benešov n. Pl.
Vstupné: 100,-Kč
Prodej lístků v klubovně na fotbalovém
hřišti od 1.3.2011
Tel: 602 831 801 nebo 602 493 676

PAŘÍŽ
4. - 8. května 2011
3 990,- Kč
Navštivte s námi proslulé Versailles,
Tour Eiffel, Vítězný oblouk a další známá místa. Procházku podvečerní Paříží Sacre Coeur, Montmartre, Moulin
Rouge… Nenechte si ujít projížďku lodí
po Séně. V ceně doprava busem,
poplatky, 2 x u-bytování v Paříži v
hotelu F1 se snídaní, služby průvodce uzávěrka přihlášek 15. března 2011

BULHARSKO - POMORIE
Termíny :
1/ 29. 06. - 11. 07
2/ 15. - 27. 07.
3/ 01. - 13. 08
4/ 18. - 30. 08.
5/ 03. - 15. 09.
5 990,- /děti do 12 let 3 990,- Kč
Autobusem (cca 27 hodin), ubytování v
rodinných domcích.
Bližší informace: www.bulharsko.org

Autodopravce J. Hlávka
a cestovní agentura P. Hlávka
407 21 Česká Kamenice, Sládkova 773
tel. 412 582 318, 602 231 498

inzerce
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Základní škola Benešov nad Ploučnicí
Informace ze soutěží a olympiád na základní škole
Olympiáda v anglickém jazyce
Ve čtvrtek 27. ledna 2011 vyvrcholilo na benešovské základní škole školní kolo
olympiády v anglickém jazyce. Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích, pro žáky 6. a 7.
ročníků kategorie IA a pro žáky 8. a 9. ročníků kategorie IIA.
Na naší škole soutěž proběhla ve dvou kolech. První písemné části (test obecných
znalostí o anglicky mluvících zemích, poslech a práce s textem) se zúčastnilo 25 šesťáků a
sedmáků a 31 osmáků a deváťáků. Nejlepší pětice soutěžících z každé kategorie postoupila
do druhého kola, konverzační části. V této druhé - ústní části se soutěžící nejprve představili,
poté bez přípravy přečetli text, popsali obrázek a na závěr si vybrali jedno z témat, o kterém
krátce pohovořili.
Kritéria hodnocení ústní části byla správná výslovnost, slovní zásoba a celkový dojem,
kterým soutěžící působili. Porota složená z vyučujících angličtiny na naší škole výkony žáků
vyhodnotila a do okresního kola soutěže vyslala vítězky školního kola Kláru Volejníkovou ze
7.A (kategorie IA) a Nikolu Lipenskou z 8.A (kategorie IIA).
Obě dívky se okresního kola soutěže zúčastní ve středu 23.2.2010 v Děčíně. Držíme jim
palce!
Marcela Jansová

Matematické soutěže
Šest žáků 5. tříd - zájemců o matematiku se zapojilo do řešení soutěžních úloh domácího
kola matematické olympiády. Ze šesti soutěžících se jedinou úspěšnou řešitelkou stala Eliška
Šlechtová z 5.B, která školu reprezentovala také v okresním kole ve středu 26. ledna 2011 v
Děčíně.
Ve stejný den jako probíhala olympiáda v anglickém jazyce se v aule konalo školní kolo již
34. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda. V minulých ročnících soutěžili vždy jen žáci
6. a 7. ročníků, letos poprvé soutěžili také žáci 5. a 8. ročníků. Zatímco páťáci soutěžili již v
prosinci 2010 (výsledky již v lednovém čísle BN), žáci 6. až 8. ročníků měli stanoven termín až
na leden.
Školního kola se zúčastnilo 39 žáků 6. - 8. tříd. K řešení měli žáci 15 otázek a za každou
správně zodpovězenou úlohu mohli získat jeden bod. K postupu do okresního kola bylo
potřeba získat celkem 9 bodů. Bohužel žádný ze zúčastněných tohoto součtu nedosáhl.
Nejúspěšnější řešitelé z jednotlivých ročníků: 6. ročník Radek Martinec ze 6.A, 7. ročník
Tomáš Frič ze 7.A a 8. ročník Kristýna Cestrová 8.A.
Hana Franclová

Soutěž v recitaci
Ve středu 2. února 2011 se v aule na Nové škole konalo školní kolo 40. ročníku recitační
soutěže pro I. a II. st. ZŠ. Celého klání se zúčastnilo 30 žáků od druhých do devátých tříd ve
velkém zastoupení zejména soutěžících dětí z I.stupně. Každý recitátor měl možnost si
přednášené texty vybrat sám.
Celkem se bojovalo o první, druhé a třetí místo ve čtyřech kategoriích, přičemž první a
druhé místo může porota doporučit k postupu do městského kola. V městském škole v České
Kamenici budou 2. března 2011 školu reprezentovat v I. kategorii Barbora Kulíková a Simona
Vacenovská obě ze 3.B, ve II. kategorii Sára Dostálová a Filip Lipenský oba z 5.B a ve III.
kategorii Veronika Šredlová ze 7.B a Marie Wojtechová ze 6.B. Držíme jim palce.
Mgr. Martina Rejmanová

BS AKTIV VÁS ZVE
Anglická kavárna
26.2.2011 od 16.30 do 18 h
Klubovna Sokolský vrch

Masopustní posezení
26.2.2011 od 18.30 h
Klubovna Sokolský vrch
Program:
Soutěž o nejlepší domácí sulc, ochutnávka
zabijačkových dobrot, Frkobraní - soutěž o
nejlepší fór, tombola z toho, co kdo do ní
přinese. O hudební zábavu se postarají
Medvědi.
Na akci je potřeba se přihlásit předem! Na
tel. 724293072 a nebo osobně u p. Šumové.

Tříkrálové posezení
Benešovský spolek BS-Aktiv uspořádal
pro naše spoluobčany Tříkrálové posezení.
Na začátku akce jsme si zazpívali naposledy
v tomto roce koledy a rozloučili se s vánočními svátky. Protože bývá zvykem konat v
tuto dobu i koncerty bylo milé, že jsme si
mohli jeden takový mimořádný koncert
připomenout. Jednalo se o koncert Chrámového sboru v roce 2008 při Slunovratu na
Zámku a následným koštem vín. Bylo také
milé shlédnout na DVD 1. Svatováclavský
jarmark v našem městě. Po skončení
promítání jsme se společně pobavili a
nechyběla ani hudební produkce skupiny
Medvědi pro zpestření celé akce. Věříme, že
se akce všem zúčastněným líbila a že se s
námi setkají na dalších akcích pořádaných
BS-Aktivem.
Za BS-Aktiv Lída Šumová

Exkurze v Karnedu Tools
V úterý 11. ledna 2011 navštívili žáci 9. tříd ZŠ a ZŠ praktické v Benešově nad Ploučnicí
výrobní podnik Karned Tools s.r.o, zabývající se výrobou nástrojů na obrábění kovů a dřeva,
výrobou dle požadavků zákazníků a poradenskou činností. Po příchodu se skupiny ujala
manažerka Jana Jehličková a společně se přemístili do nové zasedací místnosti. Zde zhlédli
prezentační video firmy a pak následovalo seznámení žáků s učebními a studijními obory ve
strojírenství. Nejvíc žáky zaujala prohlídka dílny doplněná výkladem.
Karned úzce spolupracuje se Střední školou lodní dopravy a technických řemesel na
Dělnické a studentům oboru „obráběč kovů“ nabízí stipendijní program a vykonávání
odborné praxe.
Přínos celé exkurze je v možnosti vidět přenesení teoretických znalostí do praxe a žákům
umožňuje reálnější pohled na život.
Mgr. J. Novotná

z
.zsbzsnbpnl.pcl.
www
cz
www.

Hledám kadeřnici na plný úvazek s vlastním živnostenským listem
do provozovny v Benešově nad Ploučnicí. Telefon: 737 458 641
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V Benešově nad Ploučnicí se děti nudit nemusejí...
Zájmové kroužky na základní škole
- organizované školou a ve spolupráci se ZUŠ
Žandov, kroužky vedou učitelé ZŠ a učitelé
ZUŠ
 keramický kroužek - Mgr. V. Becková
(pondělí, úterý, děti ze ZŠ)
 výtvarný kroužek - Mgr. V. Doležalová
(středa, žáci 1. stupně)
 pěvecký sbor Klubíčko - Mgr. Z. Černá
(pondělí, děti z MŠ a ZŠ)
 hudební výchova - hra na flétnu, klavír,
kytaru, klávesy H. Slámová, O. Jenček,
J. Jenčeková
 florbal - Mgr. L. Ficencová (pondělí, 4. a
5. tř. a úterý, 2. a 3. tř.)
 míčové hry - Mgr. M. Šmídová (pátek,
8. a 9. tř.), Mgr. B. Ušáková (středa, 5. a
6. tř.)

Fotbalový klub
V našem fotbalovém oddíle máme několik
mládežnických mužstev rozdělených podle
věkových kategorií. U všech máme
minimálně jednoho dospělého jako
trenéra. Kromě nových sportovců uvítáme
rádi také dobrovolníky, kteří by měli zájem
pracovat s dětmi.

mladší přípravka
starší přípravka
mladší žáci
starší žáci
dorost

ročníky 2002 a mladší
2000 a 2001
1998 a 1999
1996 a 1997
1992 až 1995

Noví hráči mohou začít kdykoliv, nejvíce nás
tlačí nedostatek dětí v ročnících 2000, 2001,
2002 a 2003. Pro příští sezónu už hledáme
děti ročníků 2004 a 2005. Bližší informace
na hřišti nebo na mobilu 602493676.
Stolní tenis
každý pátek od 16:00, v Sokolovně.
Možnost přihlásit se je u p. Procházky na
tréninku, kapacita je skoro plná, ale v
případě zájmu se dá domluvit.
Rybářský kroužek
každou sobotu od 9.30
sraz na náměstí vedle lékárny
kroužek je sice již v plném proudu, ale je
možné se ještě urychleně dohlásit
Mateřské centrum Medvídek Ben
pondělí - pátek 8,30 - 11,45h
volná herna pro maminky s dětmi

Kroužky:
Pondělí: 15,15 - 16,15 h
Dramaťáček
Úterý: 16,00 - 17,00 h
Keramika pro děti
Úterý: 16,15 - 17,05 h
Angličtina pro děti
Středa: 16.00 - 17.00 h
Výtvarníček
Všeználek: kroužek, který probíhá 1x
měsíčně formou besedy se zajímavými
lidmi, na různá témata.
Taneční klub Respect
Mini A - street dance ve věku 4-8 let
Mini B - show dance ve věku 4-8 let
Děti A - street dance ve věku 9-11 let
Děti B - show dance ve věku 9-11 let
Junioři A - street dance ve věku 12-15 let
Junioři B - show dance ve věku 12-15 let
Dospělí - street dance ve věku 16-20 let
Stará Garda - street a show dance
Bližší info na: www.tkrespect.cz

Přehled zde vypsaných zájmových
aktivit nemusí být kompletní.

Vy se ptáte...
Na co se ptali rodiče
předškoláků a školáků…
Proč je pobyt v MŠ pro některé děti jen
4 hodiny denně nebo jen 5 dní v měsíci?
Jedná se o zákonnou normu pro
uplatnění nároku na rodičovský příspěvek.
§ 30 Zákona č. 117/1995 o státní sociální
podpoře v platném znění. Obecně řečeno,
pokud pobíráte na dítě rodičovský příspěvek, může vaše dítě navštěvovat předškolní
zařízení pouze na 4 hodiny denně (pouze
dopoledne) nebo 5 dní v měsíci. Doba
docházky je velmi přísně sledována, porušení zákonem stanoveného limitu má za
následek odebrání rodičovského příspěvku.
Proč nemůže dítě, které dočasné nechodí
do školy (např. nemoc) odebírat v době nepřítomnosti ve škole obědy ze školní jídelny?
Jedná se o ustanovení zakotvené v§ 122
školského zákona a § 4 odst. 9 vyhlášky
107/2005 o školním stravování v platném
znění. Obecně řečeno, žákovi se poskytuje
školní stravování v době jeho pobytu ve
škole, stravování se uskutečňuje v prostorách školní jídelny. Výjimkou je první den
neplánované nepřítomnosti žáka strávníka
ve škole (dítě onemocní), v tento den může
být dítěti poskytnut oběd.
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Mevídek Ben oslavil první narozeniny
Měsíc leden byl u nás v centru ve
znamení oslav 1. narozenin Medvídka.
Na narozeninové oslavě, kde nechyběl pro
děti dort se svíčkou a šampaňské, se sešlo
dohromady 40 maminek s dětmi. Centrum
praskalo ve švech a nikomu se nechtělo
domů. Za rok od slavnostního znovuotevření centra, kdy začala naprosto nová etapa,
se toho událo hrozně moc, a my jsme se při
gratulacích od maminek neubránily slzičkám.
Ve středu 26. 1. proběhla v mateřském

centru 1. ze série připravených logopedických přednášek, tentokrát zaměřena na vady řeči u předškolních dětí. Připraveny jsou
další s velice zajímavými tématy, kde si každý rodič opravdu vybere.
Také u nás proběhl první předporodní
kurz, který vede porodní asistentka Monika
Míková. Maminky uvítaly, že již nemusejí
dojíždět do Děčína a vše se odehrává v
příjemném prostředí centra.
Konec měsíce ledna patřil v mateřském
centru obrovským přípravám Maškarního

bálu pro děti a jarmarku. Usilovná práce se
vyplatila a my nakonec v Městském kině
přivítaly dohromady 200 lidí, což je velký
úspěch. Omlouváme se všem ostatním,
které jsme musely odmítnout, ale opravdu
už nebyla místa. Touto cestou děkujeme
všem za pomoc, obzvlášť skupině U-style,
Pavle Klomfarové a také Auto-pneuservisu
Václav Petr za sponzorský dar.
Andrea Kulíková
Stáňa Pongráczová

ANKETA
Co přejete Medvídkovi do dalších let?

Monika Míková
Ať Vám vydrží ten váš neustálý optimismus a
elán. Dále přeji podporu ze strany města i
sponzorů, ať se nejvíce rozšiřujete. Děláte
úžasnou věc a mám Vás moc ráda!
Narozeninová oslava

Maškarní bál v Městském kině
Benešov nad Ploučnicí.

Kateřina Záveská
Přeji hodně sil, maminek, dětí, podpory okolí
a zázemí na léto. Děkujeme, že jste, jsme
tady strašně spokojení.

Adéla Podolínská
Přeji hlavně větší prostory, aby sem mohlo
chodit ještě více spokojených maminek,
hodně krásných nerozbitých hraček a více
uznání za výbornou a s láskou dělanou práci.

Dagmar Vinšová
Přeji Vám, ať vydrží trpělivost a nadšení,
spoustu spokojených maminek, větší podporu a ocenění ze strany města v tom
smyslu, aby opravdu ze všech sil podporovalo organizaci, která se v tomto městě v takovém rozsahu komplexně zabývá rodinami.

Alena Svobodová
Petra Doutnáčová
Přejeme hodně spokojených dětí i maminek, co nejméně závisti, více sponzorů,
uznání a také vlastní venkovní dětské
hřiště.

STRANA 8

Představujeme nové zastupitele - Josef Klouček, 64 let
- ženatý, manželka Blanka, bez politické
příslušnosti (dříve KSČM do roku 2006)
Dobrý den, víme, že nejste na poli zastupitelů žádným nováčkem, můžete se ale i
přesto čtenářům trochu blíže představit?
Jako zastupitel města Benešov n. Pl.
pracuji již 18 let, tak můžu hodnotit, co se
udělalo dobře, či špatně. Těch špatných věcí
bych se chtěl do budoucna vyvarovat a
držet se pozitivních podmínek, které
přispějí městu Benešov ke zlepšení vzhledu
a prosperitě. V Benešově n. Pl. Žiju od roku
1958, tak můžu porovnávat, co bylo lepší či
horší. Jsem sportovně založený člověk,
kopanou jsem ve městě prošel přes žáky až
po dospělé, tenkrát na škvárovém hřišti.
Bydlel jsem v Nádražní ulici, Táborském
vrchu a v současné době bydlím ve

Wolkerově ulici. Pracoval jsem v n. p. Benar,
závod 04 celkem 36 let, kde jsem poznal
hodně dobrých pracovitých lidí jak z
Benešova, tak z okolních obcí. Benešov se
mi moc líbí, protože je položen ve velmi
zeleném údolí. Výhled z vyhlídky na
Sokolském vrchu v jarních měsících je překrásný, všem hlavně mladým doporučuji.
Když jsem se vás na začátku minulého
volebního období ptala na nejpalčivější
problémy města, zmínil jste nedostatek
kultury a trápil vás také nepořádek ve
městě černé skládky, pejskaři. Pohnulo se
podle vás v tomto ohledu něco kupředu
nebo je stále co zlepšovat?
K této otázce, na kterou jste se mě před
4 lety ptala, mohu dodat: Kultura se zlepšila
díky rekonstrukci městského kina; možnost
vyžití jak pro dospělé, tak pro děti (zábavy,

dětská vystoupení, filmy). Tuto oblast
hodnotím velice pozitivně. Kino bude ještě
řešeno. Čeká ho úprava terasy (izolace,
dlažba, bezbariérový vstup. Co se týče
čistoty města, nejsem vůbec spokojený. Nic
se nezlepšilo. Jsem člověk, který má rád
pořádek jak doma, tak před svým okolí
bydlení. Proto apeluji na všechny občany,
uklízejte po svých pejscích na chodnících,
neodhazujte papírky od sušenek po zemi,
veďte své děti k úklidu, město bude určitě
vypadat lépe. V současné době se starám o
místní hřbitov, chci rovněž, aby prostředí
vypadalo lépe než předtím, ale je i na vás,
abyste k tomu přispěli také. Jsou mezi námi
lidé, kteří škodí, odcizují předměty, jak na
hrobech, tak na zařízeních. Někdo odcizil
ventil na nově instalované nádrži, která má
sloužit k natočení vody do konví. 2“ ventil v
hodnotě 500 Kč. Do budoucna se chci jako
zastupitel zasadit a přispět k tvrdším
postihům neposlušných občanů tím, že
budu prosazovat, aby městská policie
prováděla alespoň 3x týdně pravidelné
obchůzky města v době od 15 do 23 hodin a
tvrdě pokutovala občany, kteří se nedají
poučit.
Jaký máte názor na projekt revitalizace
zeleně na Sídlišti?
Sídliště je ve městě určitě tou nejpodstatnější částí, bydlí zde nejpočetnější část
občanů. Zeleň je důležitá, ale podle mě v
menším množství, než je tomu teď. Vysoké
přerostlé stromy, které by se měly udržovat,
zařezávat, brání v současné době světlu do
objektů. Některé se musí odstranit, ty zbylé
přizpůsobit. K tomu slouží projekt revitalizace zeleně. Studie, která vznikne, bude
ještě diskutována na MZ. Pro mě než zeleň,
která je na tomto sídlišti dostatečná, je
podstatnější vybudování vhodných parkovišť, hlavně v prostoru kolem samoobsluhy.
Špatný průjezd komunikací, hlavně pak
vozidlům určeným pro svoz odpadů. Přál
bych si, aby se v tomto volebním období
sjednala schůzka s architektem, projektantem, životním prostředím a provedla se
studie celého sídliště, kde vhodně umístit
parkoviště. Myslím si, že za nízkou
zastávkou jsou vhodné prostory.
...pokračování na str. 9

STRANA 9

Nové knihy v městské knihovně
Pro ženy
Garlock, Dorothy - Křehké souznění - hlavní hrdinka Adrianna se musí rozhodnout, jestli
zdědit veškerý rodinný majetek s podmínkou,že se vdá za hamižného Richarda, anebo tajně
zmizet bez koruny. Rozhodně se pro to druhé,jenže Richard se jí a jejího majetku nehodlá
vzdát.
Richards, Emilie - Kde stoupá dým - američanka Paige přijede na Nový Zéland prodat
pozemky, které tu její rodina zdědila. Exotický ostrov jí však učaruje a co víc, její maorský
průvodce Adam také. Posvátné území s horkými gejzíry však skrývá nejen starobylý poklad,
ale také něco podivného, co před ní rodiče úzkostlivě tajili.
Oatesová, Joyce Carol - Lístek do ráje - známá autorka předkládá čtenářům nový román :
podmanivý, temný a zároveň romantický příběh z oblasti Velkých jezer v severní části státu
New York, kde se odehrávala už i její předchozí výjimečně úspěšná kniha Hrobařova dcera.

Napětí
Deaver, Jeffery - Hořící drát - je to zbraň neviditelná a současně všudypřítomná: elektrická
rozvodná síť. První strašlivý útok se odehrává na autobus městské hromadné dopravy. Útoky
se zběsilým tempem šíří po celém městě a tým kriminalistů bojuje s časem a snaží se na
základě minima důkazů dopadnout vraha. Anebo je vrahů víc...?
Lutz, John - Temnější než noc - nad New Yorkem se vznáší temný stín sériového vraha. Nikdy
po sobě nezanechá žádnou směrodatnou stopu, jen cynický dárek pro zavražděné
manželské páry.
Cussler, Clive - Medúza - už v sedmi románech seznámil autor své čtenáře s napínavými
dobrodružstvími Kurta Austina, Joea Zavaly a ostatních členů týmu zvláštního určení NUMA,
ale v tomto románu čeká tým nejnebezpečnější mise, jaké se kdy zúčastnily.

Historické
Doherty, Paul - Rok kobry - Mahu byl vždy oddaným služebníkem svého vládce, ale nyní
musel z vůle ctižádostivých hodnostářů opustit dvůr a odejít na předčasný odpočinek. Po
čase je však požádán, aby se opět vrátil ke královskému dvoru a pomohl odvrátit zkázu, jež se
vznáší nad egyptskou zemí.

Nejčtěnější knihou loňského roku byla Letní bouřka
Za celý loňský rok se v benešovské
městské knihovně půjčilo téměř 24 tisíc
knížek. O tak velkou migraci knížek se
postaralo celkem 432 čtenářů (150 z nich
byly děti do 15 let). Regály knihovny se
během toku 2010 rozšířily celkem o 704
titulů a nejžádanější byla knížka s názvem
Letní bouřka od Tamary McKinleyové.
Knihovna nelenila a během celého roku
připravila celkem 33 akcí pro žáky základní
školy, kterých se zúčastnilo celkem 672 dětí.
357 lidí využilo během loňského roku

možnost připojení k internetu v knihovně.
Do nového roku vstoupila knihovna
nejen s novým ceníkem, ale také zavedla
novou službu pro čtenáře a to tzv. On-line
katalog. Prostřednictvím něho si mohou
čtenáři z jakéhokoliv počítače zjistit, jestli je
kniha, o kterou mají zájem, v našem
knihovním fondu. Odkaz na tuto službu je
na webových stránkách města:
www.benesovnpl.cz,
buď přímo v záhlaví a nebo v sekci
Knihovna.
(ah)

10. 2. od 18:00 h

TACHO
Tacho je černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho
životním závodu. Do 12 let nevhodné
vstupné Kč 70,15. 2. od 18:00 h

RODINKA
Sympatické na tomto setkání je, že dnešní
RODINKA „zdědila“ originální smysl pro legraci, milou ujetost a zálibu v ztřeštěných nápadech. Hrají: J. Štěpánková, D. Kolářová, J.
Hanzlík a další
vstupné Kč 70,1. 3. 2011 od 18.00 h

FOTŘI JSOU LOTŘI
Na začátku se Greg musel poprat se svým
budoucím tchánem, potom následovalo
setkání rodičů a nyní k tomu ještě přibude
výchova dvou pětiletých dvojčat. Film volně
navazuje na veleúspěšné dva předchozí díly
Fotr je lotr a Jeho fotr, to je lotr!
vstupné Kč 70,15. 3. 2011 od 18.00 h

CIZINEC
Angelina Jolie a Johnny Depp v hlavních
rolích amerického dramatu. Frank se v
průběhu spontánního výletu po Evropě
zcela náhodou seznámí a začne flirtovat s
Elise, pozoruhodnou ženou, která mu
zkřížila cestu zcela plánovitě. Oba zjišťují, že
se nevědomky zapletli do smrtící hry intrik,
romantiky a nebezpečí.
vstupné 70,-

SOUTĚŽ
„Přejmenujte naše kino...”

POZVÁNKA
Zabijačkové hody
24. 2. 2011 - 10:00 - 17:00
- před budovou MěÚ ( náměstí )

Pokračování ze str. 8...
Jak by podle vás měl Benešov nad Ploučnicí
vypadat za 10 let?
Výhled města dle plánu rozvoje, který se
tvořil před 5 lety, počítal do 10 let změnit
hlavně tyto základní investice pokud možno
s využitím státní dotace:
- odstranění vjezdu autobusové dopravy na
náměstí, vybudování odstavných ploch se
zastávkou na ploše u přejezdu, kde je část

Rockový nálet X
sobota 5. 3. 2011 od 20:00 h
Club Gorilla Benešov nad Ploučnicí
Vstupné: 70,- Kč
Slosování vstupenek o ceny.

zeleně využívána jen pro kolotoče
- dokončit zámecké parkoviště (projednání
vybourání stávajících opěrných zdí, umožnit
řádný vjezd a výjezd vozidel, osazení
bezpečnostních kamer)
- upravit náměstí (osazení nové dlažby,
zeleně, placená parkovací místa pro občany,
kteří bydlí na náměstí), náměstí je srdcem
každé obce či města.
Tyto hlavní směry by měly přispět k dalšímu
rozvoji města.
Děkuji za rozhovor!

Kulturní komise vyhlašuje soutěž:
O nejlepší název kulturního
zařízení v Benešově nad Ploučnicí
Vítěz obdrží permanentku do kina
na filmy do konce roku.
Své nápady posílejte na e-mail:
kultura@benesovnpl.cz
nebo je vhoťe do schránky vedle
kanceláře kina.
Uzávěrka je 31. března 2011.
Máte zájem dostávat kulturní přehled
z našeho města e-mailem?
Stačí dát váš zájem vědět na e-mail:

kultura@benesovnpl.cz

STRANA 10

Jorika začala s krasobruslením už v pěti letech, jejím vzorem je nejen paní trenérka
Při hledání zajímavých tipů pro Benešovské noviny často prohlížím i jiné
časopisy, radniční zpravodaje nebo noviny
a při jedné takové pátračce jsem v
děčínském principu narazila na fotku
Joriky Tojmarové z Benešova nad Ploučnicí
a pár řádků o jejích úspěších v krasobruslení. Svůj tip jsem tedy našla a dnes
vám společně s Jorikou přinášíme krátký
rozhovor.

Jorika Tojmarová
9 let, krasobruslařka
Ahoj Joriko,
v kolika letech jsi začala bruslit a jak jsi se
ke krasobruslení vlastně dostala?
Začala jsem bruslit v 5 letech. Mamka mě
přihlásila do oddílu Kraso Děčín. Krasobruslení nikdo z rodiny nedělal, ale mamka s
babičkou se věnovaly od malička sportovní
gymnastice, taťka hraje občas hokej.
Jak vypadají tvoje tréninky? Jak často jsou,
co všechno se procvičuje, co ti nejde, s čím
máš největší trápení? Kdo tě trénuje a jaká

je spolupráce s ním?
Tréninky jsou 4-5 krát v týdnu. Trvají hodinu
na ledě. Nejdříve se rozbruslíme a
trénujeme techniku kroků a pak se bud
věnujeme skokům, piruetám nebo volným
jízdám.
Trénuje mě paní trenérka Dagmar Lohniská.
Je přísná, občas křičí, ale vím, že je to potřeba, mám ji ráda.
V jaké kategorii jezdíš a jakých jsi prozatím
dosáhla největších úspěchů?
Tento rok závodím v kategorii „Nejmladší
žačky“. Vyhrála jsem krajský přebor Mladších nováčku a tento rok si cením 1. místa na
závodech v Bílině a také 14. místa v Praze,
kde se závodilo podle nových pravidel a byly
tam ty nejlepší závodnice z celé republiky.
Mým vzorem je Michal Ćeška, který začal v
našem oddílu a nyní je v reprezentaci
juniorských tanečních párů a taky paní
trenérka.
Který ze svých kostýmů máš nejraději?
Letos střídám růžové a zelenooranžové, ty

zelené mám radši, protože jsou nové.
Musí si krasobruslařky v tvém věku hlídat
štíhlou linii a nechodíš doma tajně na
čokoládu?
Hlídat váhu si teď ještě nemusím, můžu jíst
všechno, ale až budu větší, tak to bude asi
náročnější.
Vybíráš si pro svá vystoupení raději
klasickou či moderní hudbu?
Hudba, na kterou teď jezdím, je ze seriálu
Adams Family a vybrala jí paní trenérka.
Moc se mi líbí.
Věnuješ se pouze krasobruslení nebo
zkoušíš i jiné sporty? Vím, že tvoje maminka je lektorkou Zumby, baví zumbit i
tebe?
Lyžuju, jezdím na kole, ale ne závodně. A na
Zumbu chodím ráda. Hraju si se sestrou a
sestřenkami, hraju na klavír, zpívám.
Děkuji za rozhovor!

Výsledková tabulka stolních tenistů

Lední hokej: více na www.clnhl.cz

12. zápas SKST Č. Kamenice B - MSKST AMBIT Benešov n. Pl. 0:18
body - Štípek M.-4,5 , Nebohý F.-4,5 , Babička M.-4,5 , Babička L.-4,5
13. zápas MSKST AMBIT Benešov n. Pl.- SKST Děčín E 11:7
body - Štípek M.-2,5 , Nebohý F.-1,5 , Babička M.-4 , Myslivec M..-3
14. zápas SKST Děčín D - MSKST AMBIT Benešov n. Pl. 4:14
body - Štípek M.-4,5 , Nebohý F.-4,5 , Babička M.-4 , Babička L.-1
15. zápas MSKST AMBIT Benešov n. Pl.- SKST Děčín E 9:9
body - Štípek M.-3 , Nebohý F.-2 , Babička M.-2,5 , Myslivec M..-1,5

HC Katusice-AAS Českolipská 5:0 / Kovo Mladá Boleslav-HC BC
Česká Lípa 6:0 / HC Biolit Děčín-HC Stružnice 10:1 / HC
Barakudy-Buldoci Nový Bor 10:6 / HC Malá Veleň-Reál Česká
Lípa 21:2. Utkání prvního s posledním týmem soutěže mělo
jednostraný průběh. Sestava Malé Veleně: Vilhám-Ženka ml.,
Zeman, Bulín, Lacina P. - Pova M., Špírek, Jireš, Došlý, Lacina J.,
Kalaš. Branky Veleně: Bulín 3, Došlý 3, Ženka ml. 3, Pova M. 3,
Jireš 2, Kalaš 2, Lacina J. 2, Špírek 1, Lacina P. 1, Zeman 1.
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