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Úvodník: Na rok 2013 již máme zpracováno několik projektů
V prosinci byla diskutována otázka odpadového hospodářství, výše poplatku za
svoz a likvidaci odpadu, úroveň třídění odpadů v našem městě. Kromě poplatku,
který hradí každý občan, jenž má trvalý pobyt ve městě, jsou náklady na svoz a likvidaci odpadů částečně financovány rozpočtem města. Jedná se o nemalou částku,
která by mohla být nižší v případě důsledného třídění odpadů, čímž lze snížit potřebu
množství sběrných nádob na komunální odpad. Právě počet sběrných nádob (popelnic) může každý z nás snadno ovlivnit a tím
přispět ke snížení nákladů na svoz odpadů,
který platíme společně a nerozdílně. Pokud
tedy například potřebuje domácnost v zimních měsících dvě popelnice, protože topí
tuhými palivy, v letních měsících může jednu nádobu odhlásit a přihlásit ji opět na topnou sezónu. V případě důsledného třídění
ubudou další sběrné nádoby, neboť tříděný
odpad patří do speciálních kontejnerů nebo
pytlů. Kromě úspory finančních prostředků
tak šetříme i životní prostředí.
Na rok 2013 máme již zpracovány projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci s
městem Heidenau. Jeden projekt zahrnuje
celoroční akce benešovských seniorů. Plán
těchto akcí si připravili senioři na společném pracovním setkání. Stejně jako loni je
projekt doplněn o vzdělávací kurz. V roce
2013 by to měla být práce ve výtvarné dílně
tvoření soch z tak zvané tekuté látky.
Dalšími aktivitami jsou oslavy křesťanských
svátků letos bude výstava Benešovská kras-

Výměna lamp na náměstí. Foto: Karel Šohaj

Rekonstrukce mostu nad železniční tratí na Sokolský vrch pokračuje
i v roce 2013.
Foto: A. Houšková
lice opět u nás, dále sportovní a společenská setkání. Celkem se jedná o 10 společných
akcí. Druhým projektem je spolupráce benešovské školy s Pestalozzi Gymnasiem Heidenau. Letošní aktivity dětí budou zaměřeny sportovně. Každý výměnný pobyt potrvá
4 dny. Ústředním tématem je olympijská
myšlenka - internacionalismus a multikulturalita. Žáci budou kromě sportovních aktivit
poznávat základní atributy olympijských
her. Vzdělávací kurz pro dospělé se uskuteční v ČR, je zaměřen na vitráže. Námětem

Farář Vojtěch Suchý: Buďte štěstím pro druhé
Vstoupili jsme do nového roku. Navenek se nic nového nestalo - chvíli mrzne,
chvíli se oteplí, chvíli svítí slunce, chvíli je
mlha, chvíli sněží, chvíli prší; naší zeměkouli
pořád trvá jeden den, než se otočí kolem své
osy a pořád stejných 365 dní jí to bude trvat,
než oběhne jako věčná tanečnice kolem
Slunce. A zase to půjde znova. První, druhý,
třetí leden, únor, březen,… jen letopočet
budeme mít v příštím lednu jiný.
Přivítali jsme ten nový rok 2013 se
skleničkou vína; já si ji dám až po obědě, až
už nikam nepojedu, na své zdraví. Pít na
zdraví někoho jiného neumím. Ne že bych
nechtěl, ne že bych mu zdraví nepřál, ale
aby z mého pití vína byl někdo zdravý, to
neumím.
Představte si doktora, tedy lékaře, že by
k vám přišel a přál vám brzké uzdravení. Z

jeho přání přece nic nemáte. Vy potřebujete, aby vás uzdravil, a ne aby vám něco hezkého popřál.
Měl jsem kdysi souseda, do kostela
nechodil a na faráře měl, jak se říká, spadeno. Ale choval jsem se k němu, jako bych
to nevěděl, a po čase to celkem šlo, byli jsme
dobří sousedé. Jednou řezal dříví na cirkulárce a stalo se, že mu pila nechala na pravé
ruce jen palec a ukazováček. Když jsem říkal
jeho manželce, že je mi ho líto, odsekla mi:
„To mu nepomůže!" Od té doby nikoho
nelituji a nepřipomínám mu jeho utrpení.
My lidé bychom neměli být nějakými
přejiči štěstí, my se musíme snažit být tvůrci
štěstí, my máme být štěstím pro druhé.
Moji rodiče mi nejen přáli, ale oni byli
mým štěstím. Moji příbuzní jsou mým
štěstím, vy všichni jste, doufám, mým štěs-

vitráže budou hodiny. Výstupem dětských
setkání budou velkoformátové fotografie z
ceremoniálu k zahájení a ukončení Olympiády a ze sportovních klání. Všechny výsledky projektu budou vystaveny na závěrečné výstavě, která se uskuteční ve druhé
polovině října u příležitosti státního svátku
ČR.
Začal rok 2013. Přeji vám, aby to byl rok
klidný a příjemný, především však prožitý ve
zdraví.
Mgr. Dagmar Tesarčíková

www.benesovnpl.cz
tím a byl bych rád, kdybych já byl alespoň
kapkou vašeho štěstí.
To jsem vám chtěl říct, že máme být
štěstím: rodiče dětem, děti rodičům, manželé navzájem. Ale i dobrý soused má být
štěstím pro druhé a i starý člověk nemusí
být protivným, i starý člověk může být
štěstím.
Mějte čas pro sebe, mějte čas pro druhé, pro lidi opuštěné - své bližní, mějte čas.
Víte, kolik by bylo radosti a štěstí, kdybychom na sebe vzájemně měli čas?
Když tak někdy nad lidmi přemýšlím,
nad sebou, nad vámi, nad tím šaškováním v
televizi, nad těmi schůzemi vlády a
zamýšlím se, proč asi Bůh lidi stvořil? Určitě
proto, že chtěl někoho učinit šťastným.
Pokračování na str. 2...

STRANA 2

Farář Vojtěch Suchý... Klubíčko zpívalo společně s Českem koledy
Foto: Ota Dračka

Pokračování ze str. 1...
Máme na to celý další rok, abychom pro
Boha i pro své bližní byli štěstím.
A nejhezčí myšlenku na konec. Svatý
Pavel napsal: „Milostí Boží jsem, co jsem!"
Bůh je naším štěstím největším, a proto
přání nejhezčí je, aby Bůh byl po celý rok s
vámi.
Vojtěch Suchý, farář

Z bloku policie
Krádež kol z vozidla
Neznámý pachatel v době od 6. do 7. 12.
2012 v Benešově nad Ploučnicí, nezjištěným předmětem přestřihl pletivové oplocení zahrady a vnikl k zaparkovanému vozidlu. Z vozidla Škoda Octavia, odmontoval
a následně odcizil celkem 4 ks. zimních
pneu. zn. Dunlop s ocelovými ráfky a 20 ks.
Šroubů. Vozidlo zůstalo stát na cihlách.
Krádež kabelu v lese
Dva muži z Benešova jsou podezřelí z poškození cizí věci, kdy dne 5. 12. 2012 v lesním
porostu nad ulicí Valkeřickou Benešov nad
Ploučnicí vykopali cca. 3,3 metru podzemního vedení blíže nespecifikovaného datového kabelu a po odříznutí jej odcizili.
Vloupání do bývalého pivovaru
Neznámý pachatel v době 20. do 26. 11.
2012 v objektu bývalého pivovaru na adrese
Děčínská v Benešově nad Ploučnicí vyrazil
okno kanceláře, kde následně odcizil čtyři
kusy vodovodních baterií v hodnotě 5.000,Kč. Škoda na poškozeném okně byla vyčíslena na 1.000,-Kč.
Vloupání do kabin ve Františkově
Neznámý pachatel v době od 14. do 15. 12.
2012 za použití násilí po překonání kovové
mříže a rozbití skleněné výplně okna vnikl
do klubovny a skladovací místnosti fotbalového mužstva F.K. Františkov nad Ploučnicí, kde odcizil pivní pípu s chlazením, motorovou pilu a hifi rádio Sharp. Poškozené je
občanské sdružení F.K. Františkov nad
Ploučnicí s předběžnou škodou 14.500,-Kč.

Z činnosti SDH
Dne 29. 9. ve 12.01 hod. vyjela
jednotka na žádost PČR s technikou DA12 v
počtu 1+1 do BN ul. Čsl. Armády na
odstranění provozních kapalin. Jednalo se o
únik paliva z osobního vozidla. Jednotka
použila k neutralizaci látky sorbent a ve
12.21 hod. se vrátila zpět na základnu.
Dne 5. 10. ve 14.57 hod. vyjela jednotka s technikou Cas25 1+3 a HZS DC do BN
Ovesná.
Pokračování na další straně...

Česko zpívá koledy. Tak to byl název
akce, ke které se připojilo i naše město.
Záštitu nad ní převzal Pěvecký soubor
Klubíčko pod vedením paní učitelky Zdeňky
Černé. v Benešově nad Ploučnicí. Zpívalo se
na více než devadesáti místech Česka!
Magickým dnem byla středa 12. prosince
2012. V 18 hodin se nejen benešovským
náměstím rozeznělo pět nejznámějších
českých koled. Byly to: Narodil se Kristus
Pán, Půjdem spolu do Betléma a Nesem
vám noviny plus dvě nové: Dej Bůh štěstí a
Pásli ovce valaši, které vybrali čtenáři

hlasováním na www.denik.cz.
Přestože byl mráz, na náměstí si našly
cestu desítky lidí. Někteří se přišli jen
podívat, jiní s sebou měli texty koled a
zpívali společně s dětmi. O doprovod se
postaraly elektronické klávesy. Po odzpívání
pěti koled, které se ve stejném pořadí
zpívaly i na dalších místech Česka, přidaly
děti na přání ještě další koledy. Benešovské
zpívání koled se tak neslo v komorním duchu s příjemnou vánoční atmosférou.
(ah, ls)
Foto: Ota Dračka

Statistika zásahů benešovských hasičů za rok 2012
Během roku 2012 vyjížděla Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Benešov nad
Ploučnicí k celkem 40 mimořádným událostem. Převážně šlo o dopravní nehody a
technické zásahy. Nejčastěji jednotka
zasahovala při úklidu ropných produktů a
provozních kapalin z pozemních komunikací, odstraňování popadaných stromů
vlivem počasí, odstraňování ledových bariér a následků jarní oblevy na řece Ploučnici či vyhledávání pohřešovaných osob a
asistence ZZS při transportu nemohoucích
osob. Z celkového počtu zásahů patří celá
desítka požárům. Z této rekapitulace lze
vyčíst, že práce hasiče dnes již nezabírá jen
určitou část zaměření, jak tomu bývalo, ale
činnost se rozrůstá do dalších odvětví,
mnohdy složitějších a nebezpečnějších.
Kvůli tomu se jednotka ve volných chvílích
věnuje rozvoji a specializaci svých schopností, učí se pracovat s novým vybavením a

cvičí v přípravě na nové situace, aby mohla v
případě potřeby co nejefektivněji zasahovat
či asistovat při záchranných operacích.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem členům naší výjezdové jednotky za
výborně odvedenou práci při všech těchto
událostech, za jejich nasazení při údržbě
techniky, vybavení i pracích na našem
novém zázemí. Děkuji.
V. Žákovič

STRANA 3
OZNÁMENÍ o době a místě konání volby prezidenta České republiky
1. Volba prezidenta České republiky se
koná: I. KOLO - v pátek dne 11.01.2013 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne
12.01.2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případně II. KOLO - v pátek dne 25.01.2013
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 26.01.2013 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - Základní škola
Benešov n. Pl., Opletalova 699, Benešov
nad Ploučnicí pro voliče bydlící:
Bezručova - 527p, 528p, 535p, 543p, 560p
Děčínská - 34p, 283p, 310p, 320p, 341p, 342p,
343p, 348p, 449p, 451p, 458p,464p, 465p, 466p,
467p, 471p, 473p, 476p, 486p, 487p, 488p, 494p,
495p, 507p, 512p, 518p, 546p, 550p, 552p, 553p,
554p, 562p, 605p, 606p, 674p
Družstevní - 161p, 245p, 614p, 681p, 682p, 683p,
794p
Sídliště - 610p, 611p, 612p, 613p, 629p, 630p,
631p, 632p, 633p, 634p, 635p, 636p, 637p, 638p,
639p, 640p, 641p, 642p, 643p, 644p, 645p, 646p,
647p, 648p, 649p, 656p, 657p, 658p, 659p, 660p,
661p, 662p, 663p, 664p, 665p, 666p
U skládky - 456p, 457p, 687p, 691p
Vilová - 475p, 480p, 481p, 496p, 498p, 499p,
500p, 501p, 511p, 531p, 547p, 548p, 549p, 556p,
561p, 563p, 680p

3. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 2 je volební místnost - budova
kina, Čapkova 477 Benešov nad Ploučnicí
pro voliče bydlící:
Čapkova - 15p, 303p, 477p
Československé armády - 81p, 82p, 83p, 84p,
85p, 86p, 87p, 88p, 89p, 98p, 99p
Cihelní - 323p, 602p
Děčínská - 24p, 25p, 26p, 27p, 30p, 31p, 36p, 38p,
40p, 259p, 260p, 271p, 275p, 352p,339p, 359p,
370p, 378p, 405p, 461p,462p,483p, 603p, 604p,
669p
Dvořákova - 324p
Husova - 129p, 132p, 258p, 268p, 353p, 381p,
383p, 384p, 385p, 386p, 387p, 388p, 389p, 391p,
392p, 393p, 394p, 412p, 414p, 513p, 537p, 677p,
710p
Komenského - 462p, 472p, 474p, 479p, 492p,
520p, 670p
Kostelní - 66p,67p, 68p, 69p, 71p, 72p, 73p, 262p
Krátká - 90p, 91p, 92p, 93p, 95p, 96p, 97p
Náměstí Míru - 1p, 6p, 7p, 8p, 9p, 12p, 13p, 14p,
16p, 17p, 42p, 44p, 46p
Opletalova - 418p, 420p, 524p, 532p
Palackého - 4p, 5p, 60p, 62p, 63p, 64p, 65p, 74p,
75p, 77p, 78p, 79p, 80p, 126p, 127p, 130p, 133p,
135p, 136p, 138p, 140p, 141p, 142p, 251p, 301p,
308p, 350p, 366p, 371p, 372p, 395p, 396p, 397p,
399p, 401p, 413p, 505p, 533p, 551p, 650p, 671p,
675p, 678p, 679p, 777p
Pivovarská - 20p, 21p, 22p
Pod Táborským vrchem - 538p, 539p, 540p, 541p,
542p, 545p, 564p, 620p, 621p, 623p, 676p, 685p
Sídliště - 625p, 626p, 627p, 628p
Smetanova - 452p, 523p, 529p, 597p, 598p,
599p, 600p
Táborský vrch - 565p, 566p, 567p, 568p, 569p,
570p, 571p, 572p, 573p, 574p, 575p, 576p, 577p,
578p, 579p, 580p, 581p, 582p, 583p, 584p, 585p,
587p,589p, 590p, 591p, 592p, 593p, 594p, 708p,
709p

U studánky - 55p, 56p, 57p, 59p, 61p
Wolkerova - 379p, 380p, 402p, 403p, 404p, 407p,
445p, 446p, 455p, 491p, 519p, 601p, 608p, 616p,
617p, 618p, 619p, 707p
Zámecká - 48p, 49p, 50p, 53p, 205e
Ovesná - 4e, 5p, 6p, 7p, 11p, 12p, 13p, 14p, 15p,
16p, 17p, 18e,20p, 22p, 23p, 40p, 57p, 58p, 59p

4. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost - Klubu seniorů,
Nerudova ulice čp. 307, Benešov nad
Ploučnicí pro voliče bydlící v č.p.:
Alšova - 150p, 151p, 237p, 269p, 293p, 595p
Boženy Němcové - 118p, 170p, 171p, 173p, 174p,
175p, 177p, 179p, 180p, 181p, 185p, 186p, 187p,
189p, 190p, 191p, 195p, 239p, 265p, 290p, 312p,
654p, 655p, 688p
Českolipská - 199p, 200p, 201p, 202p, 205p,
207p, 213p, 214p, 220p, 233p, 234p, 235p, 236p,
240p, 250p, 255p, 257p, 273p, 298p, 299p, 304p,
309p, 314p, 325p, 326p, 331p, 333p, 338p, 351p,
373p, 374p, 406p, 408p, 411p, 454p, 478p, 700p,
718p
Československé armády - 101p, 102p, 119p,
120p, 121p, 122p
Divišova - 668p
Heřmanovská - 226p, 227p, 228p, 232p, 306p,
327p, 332p, 360p, 361p, 368p, 377p, 415p, 489p,
490p, 672p
Kamenná - 294p, 302p, 315p, 797p
Nádražní - 252p, 253p, 266p, 287p, 344p, 345p,
346p, 347p, 354p, 355p, 356p, 357p, 362p, 363p,
364p, 365p, 400p, 521p, 544p
Nerudova - 107p, 108p, 307p, 526p
Novina - 423p, 424p, 425p, 426p, 427p, 428p,
429p, 430p, 431p,432p, 433p, 436p, 437p,439p,
443p, 502p, 651p, 703p
Pod Ostrým - 159p, 160p, 264p, 267p
Pod vyhlídkou - 204p, 218p, 254p, 444p, 447p,
453p
Příčná - 163p, 164p, 166p, 167p, 188p, 422p
Příkrá - 123p, 124p
Sokolovská - 103p,104p, 105p, 106p, 110p, 111p,
112p, 113p, 114p, 115p, 116p, 117p, 278p, 410p
Sokolský vrch - 192p, 193p, 194p, 206p, 209p,
210p, 212p, 216p, 242p, 243p, 246p, 247p, 248p,
249p, 276p, 409p, 460p, 525p, 711p
Tkalcovská - 295p, 300p, 305p, 311p, 318p, 328p,
329p, 330p, 335p, 336p, 337p
Valkeřická - 463p, 469p, 470p, 484p, 485p,
493p,504p, 506p, 508p, 509p, 510p, 514p, 517p,
536p, 557p
Žižkova - 146p, 147p, 148p, 149p, 152p, 154p,
155p, 156p, 157p, 158p, 211p, 215p, 219p, 221p,
238p, 244p, 256p, 263p, 277p, 280p, 281p, 284p,
297p, 313p, 316p, 317p, 321p, 322p, 349p, 367p,
376p, 417p, 516p, 615p

5. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost, státní občanství ČR a údaj o oprávněnosti hlasovat v
uvedeném okrsku.
6. Každému voliči budou tři dny přede
dnem konání voleb doručeny hlasovací
lístky, spolu s nimi bude voličům doručen
též informační leták, v němž budou
seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci
volebního práva. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Z činnosti SDH
Jednalo se o zahoření motorového
prostoru ve vozidle Renault. Při příjezdu na
místo události jednotka zjistila, že majitel
oheň uhasil vlastními prostředky proto
provedla protipožární opatření a ochlazení
mot. prostoru. Dále vyčkávala na místě události na vyšetřovatele a odtahovou službu.
Po příjezdu odtahové služby pomohla s naložením os. vozidla a poté odklidila uniklé
provozní kapaliny z vozovky.
Dne 8.10. v 11.44 hod. vyjela jednotka s
technikou DAT4 VW 1+2 a HZS DC do Benešova - Sídliště. Jednalo se únik provozních
kapalin z osobního vozidla ve vzdálenosti
cca 20 x 3 metry. Jednotka společně s HZS
odklidila zbytek uniklé látky na komunikaci
pomocí sorbentu.
Dne 15. 10. v 18.46 hod. vyjela jednotka
v počtu 1+5 s technikou DA VW do Františkova nad Ploučnicí. Jednalo se o pomoc
složkám IZS a to o transport zraněné osoby z
druhého patra do vozidla ZZS.
Dne 18. 10. v 16.21 hod. vyjela jednotka
s technikou Cas25 1+3,DAVW 1+3 a HZS
Děčín k dopravní nehodě autobusu MHD a
traktoru s přívěsem do Fojtovic. Při příjezdu
na místo události bylo zjištěno, že se traktor
nachází částečně mimo vozovku zakleslý na
kovovém zábradlí. Na místo události musel
být povolán jeřáb, který traktor vrátil zpět
na vozovku. Během jeho odstranění se ale
dal do pohybu naložený přívěs a hrozila
možnost jeho převrácení, a tak byly povolány ještě další dva traktory pro zajištění
naloženého přívěsu. Po vrácení traktoru
zpět na vozovku a jeho odstranění jednotka
odstranila uniklé provozní kapaliny.
Dne 21.10. ve 20:08 hod. vyjela jednotka s technikou Cas25 1+3,Cas32 1+3 a
HZS Děčín, JSDH Verneřice a Žandov k požáru domu do Valkeřic. Při příjezdu na místo
události byl dům se střechou kompletně
zasažen plameny. Proto ihned započaly hasební práce několika proudy C ze země a
jedním proudem C pomocí výškové techniky. Z důvodu nedostatku vody na místě
události byla zřízena čerpací stanice až ve
Verneřicích, odkud se kyvadlovou dopravou
dovážela voda na místo události. Pro klimatické podmínky (hustá mlha) byl zásah těžký
hlavně pro řidiče cisteren, které vozily vodu,
neboť bylo vidět na cca 10 metrů před vozidlo. Naše jednotka a HZS Děčín na místě
události zasahovala do 01.35 hod.
Dne 22. 10. v 12:55 hod. vyjela jednotka
s technikou OAVW a HZS Děčín do BN ul.
Českolipská k úniku provozních kapalin z
osobního vozidla. Jednalo se únik z palivové
soustavy v délce cca 50 metrů. Jednotka
zasypala místo sorbentem. A ve 13:47 hod.
se vrátila zpět na základnu.
Pokračování na další straně...

STRANA 4

Z činnosti SDH
Dne 23. 10. v 15:53 hod. vyjela jednotka
s technikou OAVW 1+5 do Františkova nad
Ploučnicí. Jednalo se o pomoc složkám IZS a
to o transport pacienta ze sanitního vozu
zpět do bytu. Jednotka tak učinila pomocí
plachty.
Dne 27. 10. ve 14:15 hod. vyjela jednotka s technikou CAS25 1+4 do Fojtovic. Při
příjezdu na místo události bylo zjištěno
stržené vedení, na které se vlivem těžkého
sněhu vyvrátil strom. Proto pomocí motorových pil byl strom rozřezán a odstraněn
mimo vozovku. Na místě zůstala PČR, která
řídila dopravu do příjezdu techniků O2.
Dne 3. 11. zabezpečovala a asistovala
naše jednotka u kácení stromu ohrožujícího
bezpečnost silničního provozu a obyvatele v
přilehlém okolí v obci Malá Veleň. Jednotka
zasahovala s technikou OAVW 1 + 4 a podílela se na odstraňování pořezaných větví z
vozovky a řídila silniční provoz v obou směrech na Děčín i na Benešov. Dále prováděla
rozřezání větších kusů a následné odstranění mimo vozovku. Po provedení ořezání
hlavních a nebezpečných částí stromu provedla hrubý úklid vozovky a následně se vrátila zpět na základnu.
Dne 10.11. v 17:04 vyjela jednotka s
technikou CAS 25 v počtu 1+5 k nahlášenému požáru nízké budovy ve Františkově nad
Ploučnicí. Po příjezdu na místo události bylo
upřesněno, že se jedná o zřejmé zahoření v
komínové šachtě. Jednotka za pomoci lezecké techniky provedla průzkum a použila
komínovou sadu na protažení šachty a případné stržení ohniskového hnízda. Dále
byla provedena celková kontrola komínu a
demontáž plechového zastřešení komína,
následně jednotka vyčkávala příjezdu vyšetřovatele HZS, který po konzultaci a
prověření místa povolal technika z HZS
Děčín s termokamerou pro konečnou kontrolu místa. Následně jednotka předala místo majiteli a vrátila se na základnu.
Dne 9. 12. 2012 v 18:19 vyjela jednotka
s technikou CAS - 25 v počtu 1+3 a OAVW
1+3 k nahlášenému požáru nízké budovy do
obce Česká Kamenice. Po příjezdu na místo
události byly na místě již místní jednotky a
jednotky, které byly dříve povolány a ty již
prováděly samotný zásah na objektu, který
byl již značně postižen plameny, převážně
byla zasažena střecha a půdní prostory.
Jednotka po ohlášení VZ prováděla likvidační a dohašovací práce za použití dýchací
techniky, dále se podílela na dálkové dopravě vody. Po ukončení dohašovacích prací
byl z objektu vyklizen nebezpečný odpad a
jednotka se v 00:20 vrátila zpět na základnu.
Aktivity benešovských dobrovolných
hasičů můžete aktuálně sledovat také na
www.facebook.com.

O čem jednala během uplynulého měsíce rada města?
RaM po projednání schválila: účetní
odpisový plán majetku pro rok 2013; vydání
souhlasného stanoviska pro firmu Bronswerk spol. s.r.o., Děčínská 288, Benešov nad
Ploučnicí ke vstupu na pozemek p. p. č.
245/10 (koupaliště) v k. ú. Benešov nad
Ploučnicí za účelem měření hluku, který
provede pracovník Zdravotního ústavu se
sídlem Ústí nad Labem; plán práce RaM na
první pololetí 2013; plán inventur za rok
2012; bezplatný pronájem tělocvičny na
Sokolském vrchu pro uspořádání tradičního
volejbalového turnaje dne 29. 12. 2012;
rozpočtové opatření č. 7; likvidaci nálezu
dámské hodinky SECCO; přijetí daru ve výši
30 000 Kč od Benešovské teplárenské
společnosti s.r.o. Dar bude použit na financování provozu RC Medvídek; přijetí daru
ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o. ve výši
2000 Kč výhra v soutěži Namaluj obrázky na
nástěnný kalendář; prezentaci Města Benešov n. Pl. na multimediálních informačních
panelech, umístěných v Děčíně na Masarykově náměstí a v ul. Čsl. Mládeže.
RaM po projednání bere na vědomí:
zprávu odboru VŽP o investičních akcích
města v roce 2012; informaci o zpracování
dokumentace na úpravu ul. Nádražní v sou-

vislosti s budovanou cyklostezkou; oznámení o termínu zápisu dětí k základnímu vzdělávání; informaci o přerušení provozu ŠD v
období vánočních prázdnin, tj. od 22. 12.
2012 do 2. 1. 2013; vyhlášení volna pro
všechny žáky ZŠ Benešov nad Ploučnicí z
technickoorganizačních důvodů na čtvrtek
3.1.2013 a pátek 4.1.2013; informaci o
možnosti směny pozemků; informaci o
skončení nájmu NP v přízemí budovy čp. 1,
náměstí Míru, Benešov nad Ploučnicí;
informaci o možnosti spolupráce s ERA;
žádost Centra dětí a mládeže Česká Kamenice o příspěvek na činnost benešovských oddílů mažoretek ve výši 24 500 Kč.
Záležitost bude řešena po schválení rozpočtu města na rok 2013 formou příspěvku
RaM.
RaM po projednání ukládá: odboru
VŽP zajistit specifikaci povětrnostních podmínek nutných k provedení díla („Oprava
mostu na Sokolský vrch“), popsání požadovaných podmínek do stavebního deníku a
pravidelně provádět jejich kontrolu.
RaM po projednání revokuje: revokuje
us. č. 431/12; revokuje usnesení č. 358/12,
359/12, 380/12.

To nejdůležitější prosincového jednání Zastupitelstva města
ZaM po projednání schválilo: odpuštění smluvní pokuty z prodlení dle čl. 12. 1. v
případě nevhodných klimatických podmínek pro stavbu („Oprava mostu na Sokolský
vrch“ VR12001), podmínkou je zprovoznění
mostu pro pěší v termínu do 21. 12. 2012;
rozpočtové provizorium na první čtvrtletí
roku 2013; prodej p. p. č. 700/4 o výměře
128 m2, kupující ČEZ Distribuce, a.s., kupní
cena 41 150 Kč, stavba bude mít sedlovou
střechu; vypsání místního referenda k
možnosti výstavby obchodního domu; volbu předsedy rozvojového a investičního výboru; koncepci odměňování členů výborů a
komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva v
tomto rozmezí: měsíční odměna pro člena
výboru 300,-Kč a člena komise 150,-Kč s
účinností od 1. 1. 2013 po zbytek funkčního
období; Smlouvu o provozu, správě, údržbě
a obnově veřejného osvětlení města
prostřednictvím BTS s.r.o.; Smlouvu o výpůjčce systému veřejného osvětlení na území města Benešov nad Ploučnicí společnosti BTS s.r.o.; OZV o stanovení opatření k
omezení propagace hraní některých
sázkových her, loterií a jiných podobných
her; rozpočtové opatření č. 8 a 9; plán práce
na 1. pololetí 2013; rozpočet Sdružení obcí
Benešovska na rok 2013 jako schodkový;
ustanovení pracovní skupiny pro eliminaci
kamionové dopravy přes území města.
Členy skupiny za město Benešov nad
Ploučnicí jsou: p. Filip Ušák, p. Karel Vrbický,

p. Ota Dračka. Pracovní skupina bude spolupracovat se starosty obcí Malá Veleň, Františkov nad Ploučnicí, Starý Šachov.
ZaM po projednání bere na vědomí:
zprávu o činnosti kontrolního výboru.
ZaM po projednání neschválilo: doporučení RaM, aby projednala možnou účast
ředitele Služeb města na zasedáních Zastupitelstva města; prodej b.j. č. 6 v čp. 346, ul.
Nádražní, Benešov nad Ploučnicí za cenu 50
000 Kč; doporučení RaM, aby zajistila pravidelnou informovanost KV ve formě předkládání čtvrtletního rozboru BTS a žádá o předložení KV závěrečný rozpočet BTS za rok
2012 nejpozději do konce ledna 2013; OZV
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která nahrazuje OZV 4/2011.
ZaM po projednání ukládá: místostarostovi, aby ve spolupráci s právním zástupcem města prověřit možnosti sloučení
org. města BTS s.r.o. a Služeb města v jednu
akciovou společnost.
ZaM po projednání zřizuje: výbor pro
rozvojové a investiční priority rozvoje města.
ZaM po projednání zvolilo: předsedu
rozvojového a investičního výboru pana
Filipa Ušáka.
ZaM po projednání odvolalo: člena finančního výboru pana Martina Podolínského.

STRANA 5

Třídění v domácnosti - tady začíná správné nakládání s odpady
Při většině činností produkujeme odpady,
se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez
správného nakládání s odpady bychom za
chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách.
O tom, zda dáme nový život odpadu, který
vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a
další nový život v podobě výrobků, které běžně
používáme. Navíc podle zákona 185/2001 Sb.
je každý povinen zbavovat se odpadů
předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný
způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte
v obecní či městské vyhlášce.
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá
věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí
obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše

na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká
domácnost nejvíce produkuje papír a plasty.
Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor
pro odkládání tohoto druhu odpadu největší.
Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová
krabice a nápojový karton mnoho lidí dává
společně s plastem a u kontejnerů tyto dva
druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají
společně) dotřiďuje.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v
koši na směsný odpad a nemusíme s ním
chodit tak často nebo nám vystačí menší koš.
Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za
týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze
v případě, že do něj vyhazujeme opravdu
prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto
je občas lepší kelímek od jogurtu lehce
propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak
si doma třídění zařídí.
www.jaktridit.cz

Sběrná místa tříděného
odpadu u nás ve městě

U kostela.

Víte, co patří do barevných kontejnerů na tříděný odpad?
Společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci
své činnosti se stará o třídění a recyklaci
plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů
a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť je
v současné době tvořena více než 200 tisíci
kontejnery. Je doplněna pytlovým sběrem a
dalšími způsoby sběru jako jsou sběrné dvory
a výkupny. Informace o místních specificích
třídění odpadu, která je potřeba vždy
respektovat, se dozvíte na městském úřadě
nebo u příslušné svozové firmy.
Základní informace pro správné třídění
odpadu:
Žlutý kontejner na plasty
ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
NE - Naopak sem nepatří mastné obaly se
zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky
Modrý kontejner na papír
ANO - Hodit sem můžeme například
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s
fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové
obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy

oddělí.
NE - Do modrého kontejneru nepatří
uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už
nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do
popelnice
Zelený kontejner na sklo
ANO - Do zeleného kontejneru můžeme
vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.
Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se
dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do
zeleného sklo barev-né.
NE - Do těchto nádob nepatří keramika a
porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.
Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton
ANO - Kontejner na nápojové kartony
nemusí být nutně celý oranžový, důležité je
opět označení sbírané komodity oranžovou
nálepkou na kontejneru. Pokud najdete
oranžovou nálepku pak sem patří krabice od
džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které
je potřeba před vhozením do kontejneru
řádně sešlápnout.
NE - Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku.
Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně
znečištěné zbytky potravin.

Českolipská ulice.

Sokolský vrch.

U Tesca.

Sídliště.

Foto: A. Houšková

Svozový kalendář pro tříděné odpady - 1. pololetí 2013
- tříděné odpady v zelených pytlích se sváží každé sudé úterý v měsíci
8. a 22. ledna, 5. a 19. února, 5. a 19. března, 2., 16. a 30. dubna, 14. a 28. května, 11. a 25. června
- nádoby s tříděným odpadem (papír, plast) se po naplnění vyváží v závěru prac. týdne, svoz. cyklus pro nádoby se sklem - po naplnění 1x za měsíc

STRANA 6
Písnička v rádiu jako poděkování

O nejlepším bramborovém salátu rozhodla speciální zálivka

Službám města se v lednu pravděpodobně podaří označit všechny služební automobily erbem a názvem provozovatele.
Úkolem se dlouhodobě zabývá místostarosta, a i přes malé tříměsíční zadrhnutí na
podzim minulého roku způsobené nákupem nového automobilu věřím, že se dobrá
věc podaří. Místostarosta města si zaslouží
poděkování, v rádiu jsem mu nechal zahrát
písničku.
Radek Lekner
zastupitel města, Koalice pro Benešov

INFORMACE
MÚ Benešov nad Ploučnicí - pokladna,
informace, podatelna, kopírování, faxování

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 17:00
8:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30
8:00 - 17:00
8:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
8:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00

ZUBNÍ POHOTOVOST
5. - 6. 1. 2013
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V-Rozbělesy
412 507 588
12. - 13. 1. 2013
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná
737 501 440
19. - 20. 1. 2013
MUDr. Sýkorová Zdena
Tylova 650/17, Děčín II
412 516 711
26. - 27. 1. 2013
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
412 519 622
2. - 3. 2. 2013
MUDr. Jůdová Jana
Riegrova 773/72, Děčín II-Nové Město
412 523 410
9. - 10. 2. 2013
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná
737 501 440
16. - 17. 2. 2013
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
412 550 343
Ordinační hodiny:
08: 00 11: 00 hod.
Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů,
přesto ale doporučujeme správnost uvedených
informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

I letos se v restauraci U Bašistů zápolilo o nejlepší bramborový salát. Soutěž proběhla již
tradičně přímo na Štedrý den a vládla při ní skvělá nálada. Letošního ročníku této kulinářské
soutěže se zúčastnilo 11 soutěžících. Porotci ve složení pan Čech, pan Jedlička, paní Konášová
a paní Benešová hodnotili chuť, vzhled, konzistenci a stejně jako v předchozích letech to neměli vůbec jednoduché. Saláty jsou totiž rok od roku lepší. Jednotlivé saláty byly pouze očíslovány, takže porotci nevěděli, kdo je jejich autorem. Tím nejlepším se nakonec stal salát
Magdaleny Bašistové, na druhém místě skončil salát Dušana Helingera, který soutěžil letos
poprvé, a třetí příčku si pro letošek vysloužil salát Josefa Šimka. O vítězi rozhodla speciální zálivka, která všechny salátové ingredience skvěle doplnila.
(ah)

Zastupitel Ota Dračka: Přání do nového roku
Vážení občané Benešova nad Ploučnicí,
chtěl bych Vám všem jménem svým i
jménem Klubu Děčínsko, kterému předsedám, popřát všeho nejlepšího v roce 2013,
zejména co se týká zdraví s potřebným
štěstím, ale chtěl bych popřát i to, aby rok s
koncovou číslicí třináctkou byl pro každého
z Vás i lepším rokem, než rok 2012, tedy aby
byl klidnější, plný pozitivních změn. Aby na
kraji pochopili, že je nutné se starat o celé
území kraje, tedy i slovy bývalé hejtmanky o
ten „okrajový okres“, jehož součástí je naše
město. Tou starostí mám na mysli skutečné
řešení nezaměstnanosti a tím i snižování extrémní míry zadluženosti a prováděných
exekucí, řešení obrovské zátěže našeho
města tranzitní kamionovou dopravou,
vybudování důstojného sportoviště pro
školní i mimoškolní aktivity, pomoc při
zateplení školní budovy s cílem snížením
spotřeby plynu na vytápění a další. Co rok
2013 přinese, je dokončení a zprovoznění
cyklostezky, což by mohlo přinést i pro řadu
občanů pracovní příležitosti a pro okolí
zvýšení zájmu o turistiku s návštěvou různých míst našeho města. Správa CHKO
České středohoří má v úmyslu v těsném
okolí našeho města osadit budovanou
cyklostezku tabulemi s informacemi o tom,
co v našem okolí žije, co zde roste a tak
kombinovat část cyklostezky s naučnou
stezkou. Přestože je cyklostezka vedena
přes vrch Ostrý, nemělo by se zapomenout
na stezku z ulice Boženy Němcové do

Františkova nad Ploučnicí a Správa CHKO
České středohoří s ní počítá. Město v roce
2012 nechalo opravit vyhlídku na Sokolském vrchu, která by měla být zpřístupněna i
po původní přístupové cestě. Ta by měla být
osázena novým stromořadím. Navrhl jsem,
aby tato cesta byla mezi novým stromořadím postupně upravena i jako geologická
expozice, tedy vybranými velkými kusy kamenů s částí vyleštěné plochy a popisky o
druhu a místě původu. Moc bych přál
Benešovu nad Ploučnicí i co nejrychlejší vyřešení veřejné dopravy ve smyslu přiblížení
autobusových spojů k železniční přepravě,
aby občané nemuseli přebíhat přes půl
města. Nechci zapomenout i na zdánlivé
maličkosti, jako je proudící voda, například
na náměstí ve formě slibované kašny, ale i
na dalších místech města, jako je sídliště. To
by vedlo k zlepšení životních podmínek
zejména v horkých dnech. Našla by se i řada
dalších přání. K řešení je toho stále dost, je
to vlastně "nekonečný příběh". Ale na rovinu. Je to všechno o penězích a tak přeji našemu městu hodně úspěšných projektů a
dobrou spolupráci s podnikateli i firmami,
kteří a které by tak mohli našemu městu
výrazně pomoci v jeho rozvoji.
Závěrem bych rád vzpomenul na historicky první zapojení našeho města dne 12.
12. 2012 do zpívání koled na náměstí. Moc
se těším na pokračování. Šťastný nový rok
2013!
Ota Dračka

STRANA 7

ZŠ Benešov nad Ploučnicí: Jaký byl advent ve škole?
Dodržování lidových tradic a zvyků má
na naší škole nezastupitelné místo. Proto v
průběhu prosince 2013 plnily všechny třídy
průřezové téma „Lidové tradice a zvyky“,
tentokrát zaměřené na advent a Vánoce.
Ve středu 5. prosince 2012 v rámci projektu
Děti dětem připravili žáci 9. A s třídní
učitelkou Ing. Hanou Brňákovou vystoupení
Mikuláše, čertů a andělů pro děti z mateřské školy a své mladší spolužáky. Pěkně při-

pravené pásmo básniček se všem moc líbilo. Hned ve čtvrtek 6. prosince bylo pro děti
z 1. stupně promítnuto v benešovském kině
pásmo čertovských pohádek.
Na mikulášské oslavy navázal již tradiční
školní jarmark, který v úterý 11. prosince
2012 proběhl jako již tradičně v prostorách
budovy Nova. Ve vánočně vyzdobených
prostorách své výrobky představili žáci od 2.
po 9. třídy, včetně obou speciálních tříd,
keramického kroužku a školní družiny. Výtěžek z jarmarku bude využit pro akce jednotlivých tříd. O příjemnou atmosféru se hu-

debním vystoupením postaral pan Josef
Bříško se svou zpěvačkou.
Celý předvánoční čas vyvrcholil poslední prosincový týden. V pondělí 16. prosince
2012 se většina žáků Bílé školy oblékla do
slavnostního a společně v Městském divadle v Děčíně zhlédla divadelní pohádku Mrazík. Žáci 5. B s třídní učitelkou Mgr. Blankou
Ušákovou navštívili v tomto týdnu s pásmem básniček a vlastnoručně vyrobenými ušitými kočičkami žáky 1. A (třídní Mgr. Věra
Doležalová). Žáci 2. stupně sehráli v průběhu prosince také již tradiční vánoční
turnaj ve vybíjené, přehazované (dívky) a
florbale (chlapci). Celý turnaj vyvrcholil ve
čtvrtek 20. prosince 2012 finálovými zápasy. Z něj si vítězství odnesli ve vybíjené a
florbalu (pro žáky 6. a 7. tříd) žáci 7. B (třídní
Ing. Miroslav Rybář). V kategorii 8. a 9. tříd,
kde hrálo také družstvo II. speciální třídy,
vyhrála přehazovanou děvčata z 9. A (třídní
Ing. Hana Brňáková) a ve florbalu zvítězili
chlapci z 8. B (třídní Lenka Řadová). V pátek
21. prosince 2012 se děti na Bílé škole sešly
na chodbě, aby si společně zazpívaly vánoční koledy a zarecitovaly básničky s vánoční
tematikou. Žáci 2. A (třídní Mgr. Linda Kalinová) si v rámci výuky nacvičili pohádku o
Ježíškovi, kterou předvedli svým spolužákům. Žáci z budovy Nova zakončili předvánoční čas filmovým představením Gulliverovy cesty v benešovském kině.
V rámci přípravy na volbu povolání se
všichni vycházející žáci zúčastnili Burzy škol,
která jako již tradičně probíhá na děčínské
Střelnici a v rámci které se představují
střední školy z Děčína a okolí. Ve stejný den
se v rámci akce Školy školám zúčastnili pěkně připravené prezentace Vyšší odborné
školy a Střední průmyslové školy strojní,
stavební a dopravní, Děčín, konkrétně její
části stavební průmyslovky. Obě deváté
třídy se také zúčastnily vzdělávací akce věnované 1. pomoci, kterou pro ně připravili
na Střední zdravotnické škole v Děčíně.
Více na stránkách školy www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

KRÁTCE ZE ŠKOLY
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2013/14
Na základě ustanovení odst. 1 § 46 zákona
č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
v aktuálním znění se v pátek
18. ledna 2013 od 10 do 17 h
v budově školy „Bílá“ - Komenského 274,
Benešov nad Ploučnicí
uskuteční
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
základního vzdělávání v Základní škole
Benešov nad Ploučnicí
pro školní rok 2013/14.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi
narozenými od 1. září 2006 do 31. srpna
2007 a zákonní zástupci dětí, kterým byl ve
školním roce 2012/13 povolen odklad poBLAHOPŘÁNÍ
vinné školní docházky.
31. ledna 2013
Předávání výpisu z vysvědčení
1. února 2013
Jednodenní pololetní prázdniny
18. - 24. 2. 2013
Jarní prázdniny

Benešovská mateřinka děkuje

Vánoční prosinec v Rodinném centru Medvídek

Začal nový rok, svátky vánoční jsou
minulostí. Rádi bychom ještě jednou
poděkovali těm, kteří přispěli na našem
Vánočním jarmarku. Dále také děkujeme
rodičům za sponzorské dary a dárky dětem
v Mateřské škole v Benešově nad Ploučnicí.
Jsou to: manželé Práškovi, Jansovi, paní
Mundziková, pan P. Strnad, manželé Urbanovi, Podolínští, Pulkovi, Krajdlovi, Rélichovi, paní Z. Neubauerová, rodiče Péti
Mališe a Ríši Mališe a rodičům ze třídy
„Motýlci“, kteří společně zakoupili vánoční
stromeček.
Všem přejeme úspěšný rok 2013,
hlavně hodně pevného zdraví, pohody a
radosti z každého nového dne. Ať se vám
podaří vše, co jste si počátkem roku 2013
dali jako předsevzetí.
Hodně štěstí!
Děti a kolektiv učitelek
z Mateřské školy V Benešově n. Pl.

Děti si již užívají dárečky, které jim pod stromeček nadělil Ježíšek. Pomalu dojídáme
poslední vánoční cukroví a to znamená, že prosinec a čas Vánoc je za námi. Pojďme si
připomenout, jak jsme tento krásný měsíc prožili u nás v centru.
Ještě než nás navštívil Ježíšek, museli děti malinko postrašit čert, anděl a Mikuláš. Tyto
kouzelné bytosti nechyběly ani u nás. Ve středu 5. prosince přišli k nám do centra ti nejmenší
spolu se svými rodiči. Čekalo je Mikulášské cvičení a výroba papírového čertíka. Pak už se
všichni dočkali krásného anděla a hodného Mikuláše. Čertíka jsme tentokrát nechali za
dveřmi, aby neukápla ani jedna slzička. Dětičky dostaly balíček a spokojeně mohly odejít
domů.
Odpoledne 5. prosince jsme se vydali společně s dětmi z Dramatického kroužku do
Jílového. Mateřské centrum Sovička pořádalo na Jílovském zámku Mikulášskou besídku a
jako zpestření programu, zde naše děti zahrály pohádku O narození Ježíška. Tentokrát na
opravdovém pódiu a před více než sto padesáti diváky.
Pokračování na str. 8...

Z vánočního jarmarku mateřské školy.

STRANA 8

Rozhovor: Linda Kalinová - nová učitelka na benešovské základce

Rodinné centrum Medvídek

Jmenuje se Linda Kalinová, je jí 24 let,
pochází z Benešova nad Ploučnicí, ale v
současné době žije v Děčíně. Tak to jsou
základní informace o nové kantorce, která
v září 2012 začala nově vyučovat na
benešovské základce. My bychom vám ji v
rámci této rubriky rádi představili blíže.

Pokračování ze str. 7...
Na dětech byla vidět obrovská tréma, ale
nakonec se jim pohádka opravdu moc povedla a malí i velcí diváci je odměnili nekončícím potleskem.
Další velmi příjemná akce, která pro nás
letos byla premiérou, bylo vypouštění balónků přání. Sešli jsme se 16. prosince na
škvárovém hřišti a společně si napsali
Ježíškovi všechna i ta nejtajnější přání.
Přesně 50 balónků se pospolu vzneslo k
nebi a byla to moc hezká podívaná. Doufáme, že se přání splní.
Poslední letošní akcí, která se již celá
nesla v duchu Vánoc byla Vánoční besídka
pro nejmenší. Opět jsme si vyzkoušeli staré
české zvyky a tradice. Ochutnali výborné
cukroví, připili si na šťastné a veselé Vánoce
a pak dětičky čekal rozsvícený vánoční
stromeček, pod kterým našly děti spoustu
nových dárků.
Týden před Vánoci jsme se rozloučili postupně s dětmi ze všech kroužků, které pro
vás připravujeme. Věnovali jsme se už jen
dokončování všech rozdělaných výrobků a
společně jsme se těšili na Vánoce.
Chtěli bychom všem popřát do nového
roku mnoho štěstí, zdraví, lásky a úspěchů.
Všem dětem a jejich rodičům jen samé
úsměvy a pohlazení. A dovolte nám, abychom si přáli nejen sami za sebe, ale hlavně
pro všechny děti, úspěšné vyřešení finanční
situace našeho centra.
Rodinné centrum Medvídek

Jaká je vaše aprobace?
Vystudovala jsem obor Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. V

průběhu září jsem začala učit na benešovské škole na druhém stupni, krátce na to mi
paní ředitelka nabídla možnost vyučovat
druháčky jako záskok za paní učitelku, která
je dlouhodobě v pracovní neschopnosti.
Tuto možnost jsem s radostí přijala, vždycky
jsem chtěla učit na prvním stupni.
Základní školou, kterou jste navštěvovala
vy jako dítě, je právě benešovská základka.
Jaké to je vyzkoušet si nyní druhou stranu
břehu coby učitelka?
Je to úplně něco jiného. Zpočátku jsem
byla nervózní. Je zvláštní, když se z Vašich
učitelů najednou stanou Vaši kolegové. Ale
vracela jsem se zpět hrozně ráda.
Jací jsou vaši druháčci?
Ve třídě mám úžasné děti, jsou chytré a
zvídavé, neustále mě překvapují, dokáží
však i pěkně zazlobit.
Co děláte ráda ve volném čase?
Ve volném čase si ráda přečtu hezkou
knížku, stavím puzzle nebo si hraji se svým
kocourem. Ráda chodím do kina, do muzeí a
na různé výstavy.
Jaký vánoční dárek vám udělal radost?
Radost mi udělaly všechny dárky, nejvíce asi knížky, už se těším, až se do nich
pustím. Děkuji za rozhovor.
(ah)

Vánoční volejbalový turnaj odehrálo šest družstev
V sobotu 29. prosince 2012 se v Sokolovně uskutečnil již tradiční volejbalový turnaj
smíšených družstev. Turnaje se zúčastnilo celkem 23 hráčů (15 mužů a 8 žen). Turnaj byl, po
rozlosování do 6 družstev, zahájen v 10,30 hod. a hrálo se nepřetržitě až do 15 hod. V dobré
pohodě a náladě bylo odehráno 15 zápasů, 30 setů a 1481 podání.
Po skončení volejbalu a vyhodnocení výsledků, hráči i diváci v přátelském duchu
vzpomínali na předchozí turnaje. Prohlížela se kronika, kterou vede Alena Matajová . Rovněž
se promítaly fotografie, které zachycují průběh turnajů od roku 1992. Vždyť se takhle
setkáváme již od prosince 1989 a to o Velikonocích a Vánocích. Letos to bylo o to zajímavější,
že se zúčastnili i mladí příznivci volejbalu a tak se taky probíralo, že se snad tato tradice udrží.
Příště se sejdeme / aspoň doufám/ v sobotu 30. března 2013 / Velikonoce/.
Na závěr bylo provedeno vyhodnocení a ocenění všech účastníků. Všem patří poděkování nejen za účast, ale i za sportovní výkony, které byly někdy obdivuhodné.
1. Polanský Jan, Zach Václav, Macharová Eva, Novotná Jarka
2. Minařík Mirek, Čech Milan, Gaži Luboš, Minaříková Šárka
3. Vrbický Karel, Čech Rudolf, Matajová Zuzi , Zachová Petra
4. Špička Milan, Vyhnálek Jakub, Komárek Jiří
5. Pták Míla, Štecher Radek, Dočekal Martin, Franclová Hana
6. Dolejš Pavel, Štípek Jarda, Gebhartová Tereza, Hánová Denisa
Poděkování patří hráčům, organizátorům i divákům za dobrý průběh turnaje a za
pohodu, která byla po celý turnaj. Jménem zúčastněných děkuji Radě města Benešov n. Pl.
za podporu tohoto již tradičního volejbalového turnaje.
Za sebe i za všechny účastníky přeji všem spoluobčanům vše nejlepší do nového roku
2013, hlavně hodně zdraví, pohodu a dobré lidi kolem sebe.
Čech Ruda

VZPOMÍNKA
Dne 19. 1. 2013 tomu
bude pět let, co odešla
po 39 letech kamarádství paní Růžena Kukačková.
Stále vzpomíná Alena
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