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RC Medvídek: Jsme Společnost přátelská rodině Úvodník paní starostky

Společnost přátelská rodině. Tak právě
tímto titulem se nyní pyšní benešovské
Rodinné centrum Medvídek. Významné
ocenění převzalo v sobotu 30. dubna v Ústí
nad Labem na Větruši z rukou radní Ústeckého kraje Jany Ryšánkové. „Je to pro nás
obrovský úspěch. Znamená to pro nás, že
někdo ocenil to, že děláme svou práci dobře
a že se nám podařilo vybudovat centrum,
které funguje. Nastartovalo nás to do dalších projektů a je o nás na krajské úrovni
zase o něco více slyšet,“ řekla předsedkyně
RC Andrea Kulíková.
Kampaň sítě mateřských center Společnost přátelská rodině je zaměřena na posílení rodiny ve společnosti a na podporu pro-

rodinné politiky. Probíhá již od roku 2004 a
organizací, které splní kritéria, a mohou být
nominovány, je bohužel stále málo. Letos
bylo nominováno 10 organizací z celého
kraje, všechny tyto organizace toto ocenění
získaly. Jeden z důvodů je právě ten, že
projít tím sítem, splňovat podmínky a dostat se do samotné nominace je velmi složité. „Osobně bych si přála, aby organizací,
firem či zaměstnavatelů, které myslí na
rodiny s dětmi, bylo mnohem více. Náš
úspěch je odměnou nejen pro nás, ale
především pro rodiny, které nás navštěvují a
podporují, a proto jim patří velký dík,“
uzavřela Andrea Kulíková.
(ah)

Práce na Klubu seniorů začnou
podlahami a zbudováním sociálek
Plánovaný klub seniorů čeká první etapa
úprav. V rozpočtu je na ně počítáno se čtyřmi
sty tisíci korunami. Práce budou provádět
Služby města. “Museli jsme zjednodušit projekt, aby nebylo zbudování klubu seniorů tak
finančně náročné. Původně se totiž počítalo s
vybudováním denního stacionáře. Od této
myšlenky jsme ale nakonec ustoupili. Senioři
ale i tak získají důstojné prostory pro svá setkávání. Půjde o dvě místnosti, sociální zařízení a
kuchyňku. V pozdější fázi pak také venkovní
terasu. Nyní přijdou na řadu podlahy, podhledy, vybudování sociálek a přestěhování kuchyňky,” uvedla starostka města Mgr. Dagmar
Tesarčíková. V druhé etapě se pak počítá s
výměnou oken a zbudováním terasy.
(ah)

Příjemnou zprávou pro benešovský
klub seniorů a benešovskou Základní školu
je úspěch dvou projektů na čerpání dotací z
programů Euroregionu Elbe Labe. Jedná se
o devět akcí seniorů z Benešova n. Pl. a
Heidenau, projekt nese název Cesty za
poznáním, dotace činí 6 947,- euro. Školní
projekt se skládá ze dvou mezinárodních
výměnných pobytů žáků, akreditovaného
kurzu počítačové grafiky a airbrushe a velké
podzimní výstavy, projekt nese název
Umění bez hranic, dotace činí 9 743,- euro.
Dotace Ústeckého kraje na Benešovský
slunovrat v rámci Programu podpory
regionální kulturní činnosti na rok 2011 činí
61 000,- Kč.
V měsíci dubnu pokračovaly kontroly
kamionů v Českolipské ulici. O výsledku
uskutečněných kontrol jsem obdržela zatím
pouze telefonickou informaci, kontroly však
budou pokračovat i v květnu.
Most v ulici Boženy Němcové byl definitivně dokončen. Nebudu zde zmiňovat
chronicky známé problémy, které stavbu
doprovázely a zpožďovaly. Snad jenom vyslovím přání, aby se nám katastrofy, jako byla blesková povodeň, vyhnuly a my jsme nemuseli řešit jejich následky. Přesto nás ještě
čekají opravy dalších mostů, z nichž první
bude ten v křižovatce ulic Palackého - Žižkova, kde loňská povodeň podemlela levobřežní opěru.
V nastávajících měsících nás čekají výspravy výtluků a propadlých kanálových
vpustí na místních komunikacích Tkalcovské, na Sokolském vrchu, ve Valkeřické, Nádražní, Bezručově, u Tesca, ve Vilové, v Družstevní ulici a v ulici Komenského.
Dále nás čeká oprava propustku u školy,
lávky pro pěší přes Ploučnici u koupaliště a
zahájení první etapy oprav veřejného osvětlení. Tyto akce budou provádět Služby
města.
Květiny na náměstí bude letos vysazovat majitelka Květinky, paní Štěpánková,
která má v plánu i nové uspořádání letní výzdoby náměstí. Současně s květinovou výzdobou náměstí budou vyměněny staré odpadkové koše.
Velkou akcí města by mělo být zateplení
budovy mateřské školy včetně výměny
oken. Akce byla v plánu již v minulém volebním období. V současnosti je přepracován
projekt, přiznaná státní dotace činí v tuto
chvíli 2 915 675,- Kč.
Pokračování na str. 2

STRANA 2

Úvodník paní starostky Revitalizace zeleně na sídliště zatím běží podle plánu
Pokračování z předchozí strany...
Výzva k podání nabídek je již zveřejněna, základní hodnotící kritéria jsou 95%
nejnižší nabídková cena, 5% záruka. Celá
záležitost bude předložena k projednání zastupitelstvu města.
Letní kino, které letos oslaví své padesáté narozeniny, je nyní v péči Služeb města.
Probíhá zde oprava pódia, následovat bude
úprava zeleně a opravy laviček. Vše musí být
hotovo do oslav Benešovského slunovratu,
který se kvapem blíží.
Přeji vám všem pohodové jaro a pevné
zdraví.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

Dne 12. dubna 2011 proběhla první
kontrola realizace akce Posílení biodiverzity
sídelních biotopů sídliště v Benešově nad
Ploučnicí. Byla zaměřena na zjištění skutečného stavu realizace projektu, soulad s časovým harmonogramem prací a souč?stí
byla také kontrola dodržování národních
předpisů a předpisů Evropského Společenství.

Kontroly se zúčastnila projektová manažerka Státního fondu životního prostředí
Anežka Hlávková, zástupce Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí Karel Šohaj a odborný dozor nad realizací stavby Ing. Jiří
Pucholt. Při kontrole nebyly shledány žádné
nedostatky.
Karel Šohaj, vedoucí odboru VŽP
MÚ Benešov n. Pl.

Projekt Cesty za poznáním odstartoval třemi akcemi

Z bloku policie
Půjčila si peníze
BENEŠOV - Finanční hotovost ve výši
šedesát tisíc korun si od jednoho muže z
Benešova nad Ploučnicí půjčila čtyřiašedesátiletá žena. Co však svému věřiteli neřekla, že v době půjčky byla již zadlužená. Teď z
toho má nepříjemnosti v podobě trestního
stíhání pro podvod. Obvinění si vyslechla od
děčínských kriminalistů a trest, který jí hrozí, má podobu až pětiletého odnětí svobody.
V bývalém vepříně se kradlo
BENEŠOV - Podezření z krádeže vloupáním sdělili policisté z Benešova nad Ploučnicí pětatřicetiletému muži. Ten se měl
v měsíci dubnu vloupat do bývalého vepřína, odkud odcizil devatenáct kovových
trubkových přehrazovacích bran, které oddělují jednotlivé chlévy se středovou
uličkou a pět dřevěných přehrazovacích
bednění, čímž natropil škodu za zhruba
dvacet tisíc korun. Za tento přečin mu hrozí
až dvouleté odnětí svobody.
Včely mají mezi lidmi nepřátele
BENEŠOV - Ke ztrátě třech včelích rojů
včetně královen došlo následkem řádění
neznámého vandala. Ten v uplynulých
dnech na jednom pozemku v obci Valkeřice
na Děčínsku povalil a poškodil pět úlů.
Majiteli po jeho návštěvě zůstala škoda
zhruba osm tisíc korun. Případem se zabývají policisté z Benešova nad Ploučnicí.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme příslušníkům Policie ČR obvod. odd. Benešov n. Pl. a Městské
policii Benešov n. Pl. - nočním službám,
ze dne 8. dubna 2011, za rychlou pomoc
při pátrání po našem tatínkovi.
Jindřiška Musilová
Ladislav Havelka

Malování kraslic, výstava Benešovská kraslice a Jarní koncert Klubíčka. Tak to jsou první tři
akce mezinárodního projektu s názvem Cesty za poznáním, na jehož realizaci se podařilo
získat evropské peníze. Projekt si klade za cíl sportovní, kulturní a společenská setkávání
seniorů z našeho a z partnerského města Heidenau. Po těchto akcích čekají seniory další
společné aktivity v podobě výletů, sportovních utkání v bowlingu, návštěv městských
slavností obou měst či vánočního posezení.

POZOR: Závod Osvobození projede městem v neděli 15. května
Už v neděli 15. května projede naším městem po dvouleté přestávce Závod
Osvobození. Obyvatelům Benešova nad Ploučnicí přinese nejen zajímavou
podívanou, ale také omezení dopravy. Zhruba od 8 do 14 hodin bude omezen
průjezd městem ze směru od Březin až na Ovesnou, ale také z vedlejších silnic
a ulic ve městě. O řízení dopravy se budou starat policisté a hasiči.
Děkujeme za pochopení.

STRANA 3

Zodpovědní občané ušetřili životnímu prostředí řadu surovin
Loni občané odevzdali k recyklaci 122 televizí a 69 monitorů
Naše obec už několik let poskytuje
občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče mimo jiné televize a monitory. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin a
vody jsme díky tomu ušetřili životnímu
prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla
analýza neziskové společnosti ASEKOL,
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení,
spotřebu ropy osobního automobilu za 22
km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z
deseti sprchování. Tato zjištění přinesla
analýza dopadu sběru a recyklace televizí a
monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení je pro životní
prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného
odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a
zpracování až do okamžiku finální recyklace

jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie byly prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili
122 televizí a 69 monitorů. Tím jsme uspořili
29 MWh elektřiny, 563 litrů ropy, 143120
litrů vody a 1285 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 7 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných
odpadů o 29 tun“, popsala konkrétní úspory
pro životní prostředí starostka města Mgr.
Dagmar Tesarčíková.
Pro bližší představu - například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2
MWh elektrické energie.
Přestože studie byla zaměřena pouze na
televize a monitory, přínos pro životní
prostředí představuje recyklace všech
ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si
tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad
nevyhazují do popelnice nebo dokonce do
přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.

Komise životního prostředí kvituje budování náhrad hnízdění

Krátce z města
Zastupitelstvo rozhodne již 18. května na
svém řádném zasedání o přerozdělení výtěžku
z výherních hracích přístrojů za rok 2010. K dispozici bude mít 118.450,- Kč. Požadavky
spolků tuto částku zhruba jedenkrát převyšují.
Žádá se na nejrůznější kulturní, společenské
akce či akce pro děti, ale také například na vybavení dětského hřiště, pojízdnou prodejnu
potravin, činnost spolků nebo úpravy prostor
posilovny. O přerozdělení peněz bude poprvé
rozhodovat patnáctičlenné zastupitelstvo, doposud patřila tato kompetence radě města.
Koupaliště už se pomalu chystá na sezónu.
Bazén dostal nový nátěr a byl vyměněn také
písek ve filtrech. Zahájení provozu bude závislé
na počasí, předpoklad je přelom května a
června. Vstupné zůstane na stejné výši jako
vloni.
Městský web byl opět rozšířen. Tentokrát
o sekci, ve které byl dán prostor prezentace
místním podnikatelům, a také oddíl, kde
budou zveřejňovány některé materiály za
zastupitelstva. V případě jakýchkoliv dotazů se
můžete obrátit na místostarostu Karla Vrbického - e-mail: vrbicky@benesovnpl.cz.
Zapište si do kalendáře: Mateřská škola
bude v době letních prázdnin uzavřena v termínu od 11. července do 19. srpna 2011. (ah)

ZMĚNY V ZASTUPITELSTVU
Omlouvám se všem voličům, kteří mi dali
hlasy v loňských komunálních volbách, ale z
vážných osobních důvodů se vzdávám
mandátu zastupitele města Benešov nad
Ploučnicí. Věřím tomu, že náhradník /PhDr.
Z. Henig/, který mě vystřídá, obětuje všechnu svoji energii pro další rozvoj našeho
krásného města.
Neliba Ivan

Stanovisko Koalice pro Benešov

Jistě všichni benešovští občané zaznamenali, že se postupně zateplují panelové domy.
Přitom se ale i likvidují četná hnízdiště ptactva, zejména rorýse obecného. Rorýs je na území
České republiky zvláště chráněný coby ohrožený druh. Proto komise životního prostředí s
povděkem sleduje, že na třech panelových domech jsou vybudovány náhrady hnízdění. Bylo
by dobře, kdyby podobný postup byl uplatněn i na ostatních budovách.
Co o těchto svišťounech víme? Rorýse obecného poznáme za letu velmi snadno. Podle
jeho křiku i podle tvaru těla a zabarvení. Jsou černí a úzká křídla mají srpovitě prohnutá
dozadu. Ocas je mírně rozeklaný. Denně tito opeřenci nalétají 900 až 1000 kilometrů, což je
pro nás například vzdálenost zhruba do Splitu. Při letu dokážou běžně vystoupat do
dvoukilometrové výše a dosahují neuvěřitelných rychlostí 90 až 200 kilometrů za hodinu. To
je srovnatelné s konstrukční rychlostí rychlovlaku Pendolino…
Dejme těmto užitečným tvorům šanci dále hnízdit v našem městě.
Ota Dračka

Chtěli bychom ocenit práci pana Ivana Neliby,
kterou v pozici zastupitele pro naše město
odvedl. Jeho rezignace na mandát zastupitele,
která je současně i rezignací na pozici předsedy
Kontrolního výboru otevírá v širších souvislostech otázky nad dalším fungováním současné
radniční koalice ODS a ČSSD. Koalice pro Benešov
jako vítězná strana ve volbách proto očekává od
vedení města nabídku obsazení pozice předsedy
kontrolního výboru. V nástupu předsedy MO
ČSSD PhDr. Heniga do pozice zastupitele města
vnímáme důležitost potřebné vazby strany ČSSD
na dění v zastupitelstvu.
Koalice pro Benešov

Změna v ZaM očima PhDr. Z. Heniga
Změna na postu člena ZaM nebude mít vliv na
fungování současné radniční koalice. Rozhodla
tak hned po volbách svým usnesením členská základna MO ČSSD Benešov nad Ploučnicí. Osobně
nevidím žádný důvod ke změnám. Každopádně
děkuji Ivanu Nelibovi, nezávislému zastupiteli za
ČSSD, za kvalitní práci, kterou v rámci svého mandátu vykonal pro naše město.
PhDr. Zdeněk Henig
Předseda MO ČSSD Benešov nad Ploučnicí

STRANA 4

Představujeme nové zastupitele - Ing. Ivo Mádle, nez. za KSČM
Vaše jméno není na seznamu zastupitelů rozhodně neznámé, můžete nám
říci, jak dlouho se již v této pozici Benešovu
nad Ploučnicí věnujete a jestli vás svět
komunální politiky ještě neodradil?
Od počátku druhé poloviny roku 1945
jsem občanem našeho města. V roce 1966
jsem byl členem stavební komise, posléze
jejím předsedou a od 70. let jsem zastupitelem s výjimkou přestávky v době
předsedy NV Kačera. Co mně vadí a z části
odrazuje v komunální politice jsou vlastnosti jako nesnášenlivost, lhostejnost, falešnost - něco jiného pronáším mezi čtyřma
očima a úplně opačně hlasuji na plénu - a
pak mstivost. Vést kolektiv zástupců k názorovým shodám je složitější, než ovládat
část této společnosti. Nejsem a nikdy jsem
nebyl oddaným přisluhovačem některé
strany, nýbrž jen občan hájící zájmy občanů
města Benešov nad Ploučnicí. Oddanost
některých zastupitelů je neomezená, protože je podložena prospěchem či peněziplacené funkce na městě, málokdy je však
absolutní loajalita podepřena vlastním
přesvědčením. Finančně na městě nezávislý
člověk si může dovolit mít vlastní názor, což
byl vždycky můj případ.
Kdybyste měl z volebních období,
jejichž jste byl součástí, vypíchnout
nejdůležitější věci, které si zaslouží
pochvalu, jaké by to byly?
Výstavba Sídliště, dokončení stavby Nové budovy základní školy, výstavba super-

marketu Tesco a také hlavně stavba obchvatu města. Za pozitivní rovněž považuji prodej bytů (nikoliv však celých bloků domů!)
za pro občany příznivé ceny.
Co dnes vidíte jako největší problém
našeho města?
Tak si zkusme porovnat naše město s
nedalekou Českou Kamenicí. Jak na tom byla obě města kdysi a jak jsou nyní. Myslím,
že rozdíl, jak je město upravené, jak funguje
atd. musí zpozorovat každý projíždějící,
natož občan. Obě města mají přibližně
stejný počet obyvatel i rozpočet. Na druhou
stranu rozdíl v kvalitě fungování obou měst
je neporovnatelný, bohužel však v neprospěch Benešova. Prvotním selháním vedení
byl prodej závodu Benar v Bedřichově, kde
byl tento objekt vybaven nejmodernějším
vybavením jako prvovýroba pro existenci
dalších závodů Benaru. Tímto počinem byl
dán základ pro následnou značnou nezaměstnanost. Dalším obrovským průšvihem
byl výprodej lukrativních budov ve městě.
V čem naopak vidíte jeho potenciál?
Především v nástupu nových mladých
lidí v Koalici pro Benešov. Budoucnost města by měla patřit zdravým názorům lidí
plných elánu jako jsou paní Kulíková, Myšíková nebo pánové Ušák a Lekner.
Děkuji za rozhovor!
(ah)
Pozn. redakce: Město Benar nikdy nevlastnilo, nemohlo jej tedy ani prodat.

Reakce Jana Šámala na článek v Benešovských novinách

INZERCE
Prodáme zahrádku v zahrádkářské
kolonii č. 2 v Benešově n. Pl.
Kučera Miroslav, Sídliště 634,
Benešov n. Pl.
Tel.: 602 437 404 (volat po 16. hod.)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Hledám kadeřnici na plný úvazek
s vlastním živnostenským listem
do provozovny
v Benešově nad Ploučnicí.
Telefon : 737 458 641

Vážení občané Benešova. Dovolte mi
reakci na vyjádření Vašeho zastupitele pana
Radka Leknera, které bylo uveřejněno v BN.
Pan Lekner na dotaz redakce BN jaký má
názor na můj údajný záměr zbudování
ekologické spalovny biomasy v objektu
bývalého Benaru 02, odpověděl snůškou
polopravd, mystifikací a moji osobu
očerňujících plků. Není pravdou, že bych já
osobně kdy uvažoval o vybudování
spalovny. Pan Lekner patrně čerpal informace z října 2010, kdy v tisku proběhly
rámcové informace o možném budoucím
využití Benaru. Pravdou je však pouze to, že
jsem vedl předběžná jednání o pronájmu
části areálu Benaru se společností, která v
budoucnu o vybudování ekologické spalovny biomasy uvažovala. Výhradně však bez
mojí účasti na případném projektu spalovny. Mohu však benešovskou veřejnost
uklidnit. Jednání s touto společností již
nepokračují, a neexistuje tedy žádný důvod
vyvolávat v této souvislosti ekologickou
paniku „nenápadnými“ zmínkami o „údolí
Ploučnice“.
Pan Lekner se v článku patně snaží démonizovat moji osobu vyjádřením o „mých

způsobech“ v souvislosti s koupí areálu Benar 02. Rád bych připomněl, že jsem Benar
zcela legálně a transparentním způsobem
získal v dražbě. Není pravdou, že bych hodlal Benar obratem ruky spekulativně prodat. Ano i já jsem zaznamenal na internetu
nabídky k prodeji areálu. Tyto nabídky jsem
však nezadával já a v okamžiku kdy jsem
zjistil, že takováto inzerce existuje, učinil
jsem kroky nezbytné ke zjištění objednatele
této lživé inzerce. Naopak, od října 2010
inzeruji nabídku výhradně k pronájmu
areálu. Ale konec konců, i kdybych o prodeji
uvažoval, je to výhradně moje věc za kolik
jsem co koupil a za kolik co prodám. Pan
Lekner mi na podnikání finančně nepřispívá, nevidím tedy jediný důvod, proč by jej
tedy měly zajímat, potažmo znepokojovat
mé podnikatelské záměry. Ostatně podnikání je již ze zákona činností prováděnou za
účelem tvorby zisku. Luxus „rozhazování“ si
mohou dovolit snad pouze politici. Podnikatelé nikoliv.
Dle mého názoru je Benešov s areálem
Benaru spjat jak historicky tak i tradicí a byla
by proto více než škoda areál zbourat...
...pokračování na další straně
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Reakce Jana Šámala na článek v Benešovských novinách Slunovrat 2011 - co vás čeká?
Pokračování z předchozí strany...
...a na jeho místě vybudovat například
supermarket či parkoviště. Pravdivost mých
slov dokládá i ta skutečnost, že v současné
době chybí již prakticky pouze jeden podpis
a do části areálu přijde výrobní společnost,
která hodlá zaměstnat benešovské občany.
Rád bych závěrem upřesnil informace
ohledně panem Leknerem zmiňovaného
hřiště. Jan Šámal není žádný lump jak je
čtenářům BN panem Leknerem nenápadně
podsouváno. Jan Šámal městu hřiště nabídl
za cenu odhadní, nikoliv za cenu tržní, která
je výrazně vyšší. Pokud zastupitelstvo o mojí
nabídce jednalo a já na tomto jednání
chyběl, nebyl to projev mojí arogance,
nýbrž pouze to, že jsem o takovémto
jednání nevěděl, jelikož mne na jednání
nikdo nepozval! Nutno také podotknout, že
jsem hřiště prakticky od okamžiku jeho
koupě až do února letošního roku poskytoval městu a tedy benešovským občanům
k využití zcela zdarma. Pokud všechny výše
Vážený pane Šámale,
v rozhovoru, na který reagujete, jsem
se nikdy nesnažil nikomu podsunout, že
jste lump. Toto označení je totiž natolik
subjektivně hodnotitelné, že bych si jej
nikdy nedovolil použít vůči vám, a to
přesto, že vůči vašemu podnikatelskému
záměru mám od samého začátku mnoho
pochybností. Budoucnost a vaše reálné
kroky koneckonců ukáží, nakolik se vámi
užitý výraz „lump“ stane reálným hodnocením vašeho působení v našem městě,
jehož historie je tak spjatá s vaším objektem. Ovšem neurážejte inteligenci
jeho obyvatel tím, že chcete, aby věřili, že
již skoro půl roku za vašimi zády „někdo“
prodává váš majetek prostřednictvím
„kýmsi“ placené inzerce a vy tomu nejste
schopen zabránit a pouze přihlížíte. Celý
objekt Benaru 02 je na internetovém serveru www.sreality.cz stále nabízen k
prodeji za částku 8 900 000,- Kč, inzerát
byl dokonce dnes (tj. 4.5.2011) aktualizován. Píšete, že jste učinil kroky nezbytné
ke zjištění objednatele této lživé inzerce.
Mně to trvalo cca 2 minuty. Sděluji vám,
že váš majetek (bez vašeho vědomí) nabízí Realitní vzdělávací agentura, s.r.o., Českobratrská 452/1, 41501 Teplice, telefon
800 990 700, mobil 725 778 020.
Kontaktujte je prosím, z Bíliny to máte
kousek.
Co se týká spalovny na biomasu,
vycházel jsem z vaší citace v říjnových BN,
kde jste se vyjádřil, že „jednáte o možnostech vzniku spalovny na biomasu“, což
jste ostatně potvrdil ve výše otisknutém
článku. Upřímně jsem rád, že tato vaše

uvedené informace pan Lekner neměl k dispozici, stačilo zvednout telefon ještě před
tím, než se pustil do jízlivých odpovědí na
zavádějící otázky redakce.
Velice mne rozhořčil tón, který pan
zastupitel Lekner vůči mojí osobě použil.
Kdybych byl skutečně takovým zloduchem,
jakým se mne snaží vypodobnit pan Lekner,
mohl jsem celý areál jednoduše a za miliony
pronajmout některé německé firmě a nechat jej celý do výše několika metrů zaneřádit německým komunálním odpadem.
Proč jsem to neudělal? Jednoduše proto, že
nejsem ten, kterého se ze mne snaží někdo
prostřednictvím tisku udělat. Snažím se a
snažit se i nadále budu udržet Benar v životaschopném stavu a přivést do areálu
firmy, které zaměstnají místní občany. Zatím
jsou vyhlídky příznivé. To je celý můj záměr.
Nic více, nic méně. Pokud to není někomu
po chuti, je to jen jeho problém.
Jan Šámal

jednání skončila neúspěchem. Trochu mě
však šokuje vaše přiznání se k tezi, že vás
vůbec napadlo „celý areál jednoduše a za
miliony pronajmout některé německé firmě a nechat jej celý do výše několika
metrů zaneřádit německým komunálním
odpadem“. V kontextu jedné jiné vaší věty, že je v podstatě vaše věc, jak s objektem nakládáte, je to opravdu hrůzná
představa.
O možnostech využití areálu máme
zřejmě rozdílné představy, právo zastupitele zajímat se a být znepokojen některými podnikatelskými záměry na území
města bych si ale prosím vyhradil.
To, že vás paní starostka nepozvala na
jednání o prodeji škvárového hřiště, mě
mrzí, ale to je asi tak vše, co s tím mohu
dělat. Mohu si myslet, že to bylo způsobeno tím, že paní starostka šla na jednání
zastupitelstva s jasnou představou nákupu hřiště za peníze z výtěžku výherních
hracích přístrojů, což bylo i díky nesouhlasu Koalice pro Benešov vyjádřeným v
diskuzi nakonec paní starostkou před
samotným hlasováním staženo a místo
toho bylo schváleno usnesení o výši maximální ceny 600 000 Kč, za kterou jsme
ochotní hřiště od vás odkoupit. Osobně si
myslím, že je to férová cena vzhledem k
finanční situaci našeho města a tomu, za
kolik jste vy sám získal celý objekt Benaru.
Vaši snahu udržet Benar v životaschopném stavu a přivést do areálu firmy, které
zaměstnají místní občany, přesto vítám, i
když jí příliš nevěřím. Nicméně rád se
nechám vyvést ze svých pochyb.
Radek Lekner, zastupitel města

Benešovský Slunovrat se blíží. Letos se
městské slavnosti odehrají v termínu 17.
18. června. Těšit se můžete na zajímavý
program. V pátek jej zahájí na terase kina
Jazzová kavárna v podání Josefa Bříška a
také tradiční Kravatování Jaroslava Karchňáka v Hotelu Jelen. Prvním bodem sobotního
programu bude soutěž hasičů na hřišti u
školy Memoriál Ing. Emila Vrbického. V letním kině se můžete těšit na vystoupení
mažoretek, pěveckého sboru Klubíčko,
country skupiny Elldorádo a Brusinky, Jazz a
swing, ohňovou show, pražskou skupinu
Dum doobie doobie band a regae skupinu
Švihadlo. Stálé kino nabídne divadelní
představení Lesní ráj v podání Hudebního a
divadelního spolku Kamenice a oblíbenou
hudební skupinu U-Style. Zámecká zahrada
bude již tradičně patřit dětem. Chystají se tu
pro ně ukázky žonglování, soutěže, malování obličejů, představí se Divadélko Bublinka,
zvířátka ze Zoo Děčín, bublinová show a bude možnost se přihlásit do turnaje v lidském
fotbale, po celý den se budou prezentovat
místní chovatelé a nebudou chybět atrakce
pro děti. Náměstí bude patřit stánkařům a v
podvečer také tradiční Performanci Jaroslava Karchňáka. Zámek nabídne vernisáž výstavy uskupení „Šestka“ benešovských umělců. Bližší harmonogram přineseme v
příštím vydání Benešovských novin. (ah)

Rodinné centrum Medvídek
otevírá nový vzdělávací kroužek pro děti
od 6let

VŠEZNÁLEK
Zajímá vaše dítě, jaké je např. nejrychlejší zvíře na světě, jak vzniká déšť, která je
nejvyšší hora světa, jak se na zemi objevily
oceány, co je povodeň, co všechno najdeme
v NP Českosaské Švýcarsko, co dělat, když
vznikne požár, jak se chovat na silnici?
Nejen to, ale mnoho dalších zajímavých
věcí se mohou dozvědět v našem kroužku,
kam si budeme zvát zajímavé osobnosti z
různých oborů. V rámci kroužku nás také
čekají 2 společné výlety a plno her. Kroužek
bude probíhat 1x měsíčně formou besed a
je zdarma. Začínáme již v polovině května.
Přihlášky na tel. čísle 777 753 333
Tento kroužek se spolufinancován
Ústeckým krajem
z dotačního titulu „Volný čas 2011“
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Co se dělo v dubnu na základní škole?
Měsíc duben byl ve škole především ve
znamení čtvrtletního hodnocení prospěchu
a chování žáků. Na individuálních třídních
schůzkách byli rodiče seznámeni s průběžným hodnocením svých dětí za 3. čtvrtletí
letošního školního roku. Nejstarší žáci deváťáci mají za sebou první kolo přijímacího
řízení, většina z nich už ví, na které škole
budou ve svém vzdělávání pokračovat.
V dubnu proběhlo několik sportovních soutěží zejména zaměřených na
oblíbený sport chlapců - kopanou. Žáci
9.B, Jirka Meduna a
David Kuĺka, uspořádali pro chlapce v tělocvičně školy velikonoční turnaj v malé kopané. Zapojili se do něj
družstva všech tříd z 2. stupně. Vítězně z
turnaje vyšlo právě družstvo pořádající 9. B.
Chlapci reprezentanti 4. a 5. tříd se ve
čtvrtek 28. dubna 2011 úspěšně zúčastnili
oblastního kola 14. ročníku fotbalového
turnaje, který v rámci tradičního McDonalďs CUPu uspořádala ZŠ Markvartice.
Naši chlapci po bojovném výkonu získali 3.
místo a postoupili do okresního finále. To se
us-kuteční v polovině května.
Ve dnech 16. a 17. dubna 2011 proběhlo
v Lounech krajské kolo soutěže v recitaci.
Naše vítězka okresního kola Barbora Kulíková (3.B) získala ve své kategorii od poroty
Čestné uznání za originální interpretaci. V
této kategorii v krajském kole porota

neuděluje umístění, ale soutěžící jsou
oceňováni čestnými uznáními, protože
soutěž pro ně krajským kolem končí.
Barunce k úspěšné reprezentaci školy i
našeho města blahopřejeme.
Konec dubna 28. a 29. dubna 2011 byl
ve škole ve znamení Dne Země. Pro všechny
žáky, včetně předškoláků z mateřské školy,
byl připraven naučně zábavný program
„Tonda Obal na cestách“. Mladí lektoři firmy
ProEKO seznámili žáky školy s podstatou třídění odpadů a s nutností péče o životní prostředí, které nás obklopuje. Pro žáky z Bílé
školy s sebou přivezli také hry a soutěže s
ekologickou tematikou.
Ve stejný den v pátek 29. dubna 2011 se
v aule školy uskutečnilo také školení mladých zdravotníků, kterého se zúčastnili
zájemci z jednotlivých tříd. Jako přípravu na
soutěž mladých zdravotníků ho pro ně připravil zástupce Českého červeného kříže.
Soutěž se uskuteční v květnu a zúčastní se jí
jako již tradičně také hlídky mladých zdravotníků naší školy.
V rámci průřezových témat si žáci školy
připomněli také lidové tradice a zvyky
vztahující se k Velikonocům. Ve třídách se
malovala velikonoční vajíčka, vyráběla se
jarní výzdoba, děti kreslily obrázky vztahující se k tomuto svátku. Poslední pátek v měsíci si některé třídy na Bílé škole připravily
oslavu Filipojakubské noci a žáky ve třídě
vystřídali malé čarodějnice a čarodějové.
Více se o činnosti školy dozvíte na
internetových stránkách www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

ZBAVTE SE BOLESTI !

Krátce ze tříd...
Žáci 4.A se zúčastnili velikonočních
dílniček, které si pro žáky základních škol
připravili pracovníci Domu dětí a mládeže v
Děčíně na Teplické ulici. Děti si pod jejich
vedením vyrobily velikonoční dekorace a
kraslice.
Mgr. M. Baštrnáková
Žáci 6.B se v rámci výuky matematiky a
fyziky vypravili na exkurzi do Liberce, kde
navštívili program v IQ parku v libereckém
Babylonu. Zde si v praxi mohli ověřit
nejrůznější úkazy a jevy. S jednotlivými
exponáty si mohli hrát, experimentovat a
hledat správná řešení.
L. Řadová
Děti obou 3. tříd se zúčastnily v polovině
dubna výukového programu České Švýcarsko - život, tajemství, inspirace. V interaktivní expozici Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě se děti rozdělily do skupin a
prostřednictvím tematických listů se vydaly
po stopách přírodovědců, umělců, archeologů i turistů, aby objevovaly krajinu Českého Švýcarska. Po dokončení a vyhodnocení práce ve skupinách zhlédly poutavý film o
Českém Švýcarsku.
Mgr. J. Soorová, Mgr. V. Doležalová

Bára Kulíková úspěšně reprezentovala školu
v recitaci. / Čarodějnický rej ve škole.

Nově v České republice!
Speciální akupresurní metoda,
která Vám okamžitě pomůže.
Odstraní bolest

- zad
- kloubů
- svalů (po námaze a sportu)
- hlavy
Celkově harmonizuje organismus.
Dále nabízíme odstranění zdravotních potíží metodou MUDr. J. Jonáše.

Poradna preventivní medicíny - MUDr. Monika Štecherová
Náměstí Míru 17 (rohový dům s bankomatem)
Benešov nad Ploučnicí, Tel. 724 870 414
Více informací na www.detoxikacemonika.cz
e-mail: detoxikacemonika@seznam.cz
McDonald´s CUP
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Duben přinesl centru změnu názvu, významné ocenění i zajímavé akce
Měsíc duben byl pro nás měsícem změn
a úspěchů. Trochu to trvalo, ale konečně
jsme dospěli s Ministerstvem vnitra ke
shodě a máme nový oficiální název, který
společně s naprostou změnou stanov
schválila valná hromada. Nově se jmenujeme „Rodinné centrum Medvídek“. Tato
změna byla naprosto nezbytná, neboť
dřívější název „Občanské sdružení Medvídek Ben“ byl nevyhovující vzhledem k podávaným projektům. Všude jsme museli vysvětlovat, že se jedná opravdu o mateřské
centrum, což z názvu nebylo jasné a tím se
nám vše komplikovalo. Ke změně nás tak
vyzvala i Síť mateřských center, která centra
v republice zaštiťuje.
První týden v dubnu jste měli opět možnost se v Městském kině zúčastnit Bazárku
pro děti. Akce se tradičně uskutečnila ve
spolupráci s Bazárkem Adélka a setkala se
opět s velkým zájmem. Tímto děkujeme
Martině Kolesové za pomoc.
V dubnu nás také čekalo velikonoční
fotografování se Zitou Kakarovou. Změnou
bylo, že se fotografovalo přímo v našem
centru a my si vyzkoušely novou možnost
organizace. Maminkám byla umožněna rezervace místa přesně na určitý čas. Tato
možnost se setkala s velmi kladným ohlasem a my s touto formou počítáme na kaž-

dou takovouto akci.
Tvořivé odpoledne s Marcelou Heřmanovou se uskutečnilo v sobotu 16. dubna.
Neslo se zcela v duchu velikonočních svátků
a maminky si vyzkoušely různé techniky
zdobení vajec. Celá akce se opět proběhla v
příjemné a přátelské atmosféře.
Pomalu, ale jistě dokončujeme kurz Asistentka péče o dítě, který navštěvujeme již
od září loňského roku. Pro jeho úspěšné dokončení a složení zkoušek je povinný měsíc
praxe v zařízeních zabývajících se předškolní
výchovou a tak jsme vždy na týden přemístily například do MŠ v Dolních Habarticích, MC Bělásek, Miniškolky apod. Tento
kurz je důležitý v tom, že díky němu od září
otevřeme zcela nové programy. Bohužel
jsme byly nucené na tuto dobu omezit provoz Medvídka. Snažily jsme se, aby centrum
nebylo zcela uzavřeno a tak vždy v úterý a ve
středu byla za nás v centru náhrada. Tímto
opravdu moc děkujeme Monice Míkové a
Gábině Macharové za ochotu a čas strávený
v centru. Děkujeme, že nám obě nabídly
svou pomoc okamžitě a jen dodáme, že tato
pomoc je dobrovolnická, tedy zcela zdarma.
Přestože nám právě končí jeden kurz,
my v nasazeném tempu nepovolujeme.
Naopak… plynule jsme přešly k dalšímu
projektu, na jehož konci máme možnost

vytvořit dotovaná pracovní místa. Tentokrát
se budeme školit až do září.
Plnou hlavu máme ovšem i jiné akce.
Vše připravujeme na náš další Pohádkový
les. Tentokrát se uskuteční v sobotu 21.
května na travnatém hřišti na Táborském
vrchu. Všichni jste srdečně zváni a my
doufáme, že se vydaří počasí a akce bude
minimálně tak úspěšná jako loni.
Setkat se s námi můžete i na konci měsíce, v neděli 29. května, kdy se na koupališti
uskuteční již 6. ročník tradičního Dětského
dne pro zvířátka.
Mnoho úsilí nás také stojí plánovaní našeho malého dětského hřiště, které by mělo
během léta vzniknout poblíž našeho centra
a které je pro nás již nezbytné.
Říká se: „A to nejlepší nakonec“ …tuto
větu jsme si vyslechly 30. dubna na Větruši,
když jsme jako poslední organizace přebíraly ocenění „Společnost přátelská rodině“ z
rukou radní Ústeckého kraje paní Ryšánkové. Je to pro nás obrovský úspěch, ocenění
naší práce i závazek do budoucna.
Přejeme vám plno prosluněných dní a
těšíme se, že se s vámi potkáme na nějaké
naší akci.
Andrea Kulíková
a Stanislava Pongráczová

Městské kino ovládly poslední dubnovou sobotu mažoretky
Poslední dubnový víkend hostilo benešovské městské kino první ročník soutěže
Benešovská mažoretka. Na parketě se zde
představilo přibližně 200 soutěžících v deseti týmech, kteří odtančili celkem 18 vystoupení. Soutěžilo se ve čtyřech věkových
kategoriích miniděti, děti, junioři a dospělí.
Soutěž slavnostně zahájila starostka města
Mgr. Dagmar Tesarčíková, která na konci také předala vítěznému týmu putovní pohár.
Pětičlenná porota se při hodnocení soutěžících zaměřila především na výraz, techniku,
kostýmy a choreografii. Soutěží provázela
výborná atmosféra a pořadatelé proto
doufají, že se ze soutěže stane tradice a

mažoretky
se dooslava
benešovského kina vrátí i
Narozeninová
napřesrok. Putovní pohár si za bezkonkurenčně nejlepší vystoupení odvezly juniorské Novoborské mažoretky za skladbu s
názvem Tango. Benešovským mažoretkám
patřilo 3. místo v minidětech a 4. místo v
juniorské kategorii. „Ráda bychom touto
cestou poděko-vala za výbornou spolupráci
cukrárně Pusin-ka, Pavlu Urxovi, členům TK
Respect za po-moc při organizaci, Dominice
Macharové za fotky a paní Syslové z Jídelny
Klasik za pos-kytnutí prostor jídelny, které
sloužily jako šatna pro soutěžící,“ doplnila
organizátorka soutěže Pavla Klomfarová,
benešovská kulturní referentka.
(ah)

Foto: Dominika Macharová

Benešovský fourcrossař Myšík byl 5. na EP v Belgii mezi muži!
Benešovský fourcrossař Milan Myšík
(GIANT/kursport) se na přelomu dubna a
května zúčastnil jeho prvních mezinárodních závodů ve fourcrossu mezi muži. Milan
na závody do belgického městečka Houffalize odcestoval již v pátek, protože už v sobotu v pod večer byl naplánovaný první trénink. V Belgii se rozdávali první body do pětidílného seriálu závodů v rámci Euro
Fourcross Series (EFS).
V sobotním tréninku na velmi prašné
trati toho benešovský závodník moc

nenatrénoval, jelikož ho potkal pád a následně defekt zadního kola a ke konci tréninku přetrhl řetěz. V neděli před kvalifikací
měl ale dostatek času vše dohnat. Nicméně
v kvalifikaci, kde se na start postavilo 63
jezdců z celé Evropy se Myšík přes silný protivítr na první rovince a několik chyb po trati
umístil na 25. místě. V šestnáctifinále na něj
čekal favorit celého závodu Němec Fischbach se kterým společně postoupil do osmifinále, kde kromě Fischbacha startoval
taky Holanďan, který byl 9. v kvalifikaci.

Myšík odstartoval třetí a celou jízdu hledal
místo k předjetí holandského závodníka, to
nakonec našel v předposlední zatáčce, kde
Holanďana vytlačil ven z tratě a postoupil do
čtvrfinále. Ve čtvrtfinále kromě Fischbacha na
Myšíka čekali další 2 jezdci z ČR a to loňský
vítěz ČP v elitě Muhlhans a mistr světa z loňska
Slavík. Myšík odstartoval na čtvrtém místě,
ale ve druhé zatáčce, kde se na vnitřku prali
Muhlhans se Slavíkem o postupové místo, si
najel zatáčku venkovní stopou a získal velkou
rychlost a oba Čechy následně předjel.
Pokračování na další straně...
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Benešovský fourcrossař Myšík byl 5. na EP v Belgii mezi muži!
Pokračování z předchozí strany...
Dojel si tak pro první velké semifinále! V semifinále jel, dojel na třetím nepostupovém
místě a to i přes atak na druhé postupové
místo. V malém finále, kde se závodilo o 5. 8. místo odstartoval Myšík z venkovní dráhy
jako poslední. Ovšem ve druhé zatáčce se
dostal vnitřní stopou před zkušeného brita
Beaumonta a Slováka Peška na druhé místo
a v cílové rovince ještě spurtoval o páté
místo s němcem Gohlerem. Nakonec photo
finish rozhodla ve prospěch osmnáctiletého
nadějného fourcrossaře! „Je to můj největší
úspěch zatím. Měl jsem během závodu taky
štěstí, že ve čtvrtfinále spadl Slavík, jinak by
to tak jednoduchý určitě nebylo. Ale i po

špatných startech jsem to každou jízdu po
trati nějak ubojoval a je to pro mě na
začátek sezóny super výsledek, který bych
chtěl potvrdit v dalších závodech,“ řekl v cíli
Milan Myšík. Děkuji sponzorům za podporu: Giant, KUR SPORT, Animal, Dakine,
69Slam, Shimano, Gebhardt, Bontager,
Smith, Skullcandy, Giro.
Výsledky:
4X / Elite Men
1. Joost Wichman (NED) RSP 4X Racing
2. Johannes Fischbach (GER) Ghost
3. Adam Stašek (CZE) Ghost
4. Jurg Meijer (NED) RSP 4X Racing
5. Milan Myšík (CZE) GIANT Cycling
Team/KURSPORT

Myšík v kvalifikační jízdě na čas v odkloněné zatáčce.
Foto: Lukáš Halbich

HC Malá Veleň po čtvrté v řadě ovládla hokejovou soutěž v České Lípě

Šipkaři na finále Českého poháru

Základní část se veleňským moc nedařila, díky problémům se sestavou, zaviněným
zraněními či pracovní vytížeností hráčů. S
velkými ambicemi se do soutěže přihlásili
HC Katusice, suveréni boleslavské ligy amatérských hokejistů. V základní části svými
výsledky naznačili, že oprávněně. Základní
část jasně vyhráli. Asi rozhodující okamžik
semifinálové série mezi Katusicemi s Malou
Velení nastal v prvním utkání série, když už
Malá Veleň prohrávala 1:6, ale zápas nevzdala a dotáhla ho do přijatelné podoby
pro odvetu 6:8. V odvetě jí stačilo vítězství
6:4 k postupu.
Katusice nezvládli ani utkání o třetí
místo, kdy za stavu 1:6 někteří hráči neunesli tíhu porážky a vyvolali potyčku, kterou
rozhodčí vyřešili předčasným ukončením
utkání a třetí místo tak přisoudili domácí HC
BC Česká Lípa.
Finále mělo dramatický průběh. Malá

Dne 2. dubna 2011 se v Adamově konalo finále Českého poháru v elektronických
šipkách. Tohoto turnaje se zúčastnil také
tým Black Bears Benešov n. Pl. Ten stejně
jako loni zvládl kvalifikaci, do které se
přihlásilo 120 týmů z Ústeckého kraje. Po
pěti odehraných kolech si pouze 7 nejlepších zajistilo účast v moravském finále.
Nakonec se ze všech ktajů ČR kvalifikovalo
64 týmů. Finálový turnaj byl hrán KO
systémem, tedy postupoval pouze vítěz. V
prvním kole se hráči Black Bears utkali se
Snajpry Hrobčice, které porazili 21:10. v
kole druhém sehráli vyrovnaný souboj s
družstvem hrajícím o ligu výše (vítězem
extraligy) Republikou Úpice, bohužel v
napínavé koncovce zápasu prohráli 21:19. I
tak je konečné 17. místo slušným
výsledkem. Za Black Bears hráli: Baláž
Jaromír, Kleinert Jiří, Řehánek Aleš, Růžička
Petr, Bečán Ladislav, Jäger Stanislav.

Veleň sice prohrávala 0:1, ale do konce
první třetiny stačila vyrovnat a postupně
náskok navýšit na 3:1. Mladá Boleslav utkání vyrovnala na 3:3, ale velenští okamžitě
kontrovali a přidali ještě jednu branku. Na
výsledku už nic nezměnila ani závěrečná hra
bez brankáře.
HC Malá Veleň - ZO OS Kovo Škoda Mladá Boleslav 5:3/1:1,2:1,2:1/ Branky: Svoboda 3, Pova M., Kalaš.
Na fotografii zleva stojící: Ženka nejml.,
Drnec, Polcar, masér Wlček, Kalaš, Jireš, Bulín, Pova M., Svoboda, Kouřil ml., Kouřil st.,
Lacina J., Špírek st. a ml. Z leva klečící:
Wilhám, Zeman, Ženka nejst., Ženka ml.,
kustod Doležal, Lacina P. Na fotce ještě
chybí Došlý, Pokorný a Scháněl.
Hráči by touto cestou chtěli poděkovat
obci Malá Veleň a ostatním svým sponzorům, bez kterých by se soutěže nemohli
účastnit.

Stolní tenisté nakonec druzí
Výsledky posledních dvou zápasů už nic
nezměnily na tom, že v boji o postup do vyšší soutěže KPII. naše mužstvo MSKST AMBIT
Benešov n.Pl. „A“ skončilo těsně druhé o jeden bod za mužstvem Č. Kamenice „A“.
Zároveň bych chtěl tímto poděkovat
sponzorům mužstva a to firmám: AMBIT
FIŠER a GPD.
19. zápas - MSKST AMBIT Benešov n. Pl A Slovan Varnsdorf A - 14:4
body - Štípek M. - 2,5; Nebohý F. - 3,5; Babička M. - 4,5; Myslivec M. - 3,5
20. zápas - Slavoj Děčín A - MSKST AMBIT
Benešov n. Pl A - 0:18
body - Štípek M. - 4,5; Nebohý F.- 4,5; Babička M.- 4,5; Myslivec M. - 4,5
Martin Štípek
Konečná výsledková tabulka na str. 9.
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Nové knihy v městské knihovně
Pro ženy
Roberts, Nora - Na růžích ustláno - Emma od muže svých snů očekává spoustu květin,
romantické večeře a věčnou lásku. Ctitelů má spoustu, ale stále vyhlíží prince na bílém koni.
Až později si uvědomí, že toho pravého má na dosah.
Drake, Shannon - Smaragdové objetí - hlavní hrdinka Martice se vydává na tajuplný skotský
hrad lorda Creeghana, kde chce nalézt pravdu o smrti své drahé přítelkyně a také vzácný
smaragd. Ponuré sídlo jí ale nahání strach, neboť se k němu vážou hrůzyplné příběhy a mýty
a některé jako by se s jejím příjezdem začaly naplňovat.
Napětí
Kellerman, Jonathan - Klam - Elise Freemanová zoufale volala o pomoc, ale marně. Vedle
jejího mrtvého těla se našlo DVD, na němž žena vypráví mrazivý příběh o dlouhodobém
zneužívání. Od samého počátku vyšetřování je jasné, že případ bude lopotným hledáním
pravdy a jestli někdy Milo Sturgis potřeboval odbornou pomoc Alexe Delawaera, pak ten
okamžik nastal právě tady a teď.
Higgins Clarková, Mary - Kdo tě hlídá - mladá doktorka Monica se zabývá zvláštním případem: má přezkoumat, zda motlitby sestry Catherine mohly vyléčit chlapce nemocného rakovinou. Čím víc se noří do případu, tím jasněji se ukazuje, že jí s Catherine spojuje úplně jiné
tajemství. A někdo si dává obzvlášť záležet na tom, aby se pravdu nikdy nikdo nedozvěděl!
Česká detektivka
Volný, Sláva - Slepá ulička - napínavý příběh se odehrává v prostředí lesních dělníků. Redaktor z Prahy přijíždí na základě anonymu do Jizerských hor pátrat po okolnostech podivného
pracovního úrazu se smrtelnými následky. Jeho příjezd však rozpoutá řetěz dalších úmrtí.
Historické
Scarrow, Simon - Pod znakem orla - autorovy znalosti římské historie se snoubí s literárním
talentem, který čtenáře zatáhne přímo do centra bouřlivých událostí naplněných krví, potem, slzami, strachem i radostí z vítězství a umožní mu prožívat je s jeho hrdiny.

Soutěž

MOUDROST HLEDEJ
V KNIHÁCH
ŠIFRY NA MĚSÍC KVĚTEN:
1. S vůní pryskyřice, str. 95, řádek 3,
slovo 4
2. Jak dostat tatínka do polepšovny,
str. 102, řádek 35, slovo 8 zprava
Přejeme hodně štěstí při pátrání!

Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele,
nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na něj
věčně vzpomínat.

Dne 3. června 2011 uplyne 1 rok, co
nás navždy opustil pan JAROSLAV
HANEK. Děkujeme všem za tichou
vzpomínku.
Vzpomínají manželka Drahomíra,
děti a vnoučata.

Nejbližší akce ve městě...
15. 5. 2011 od 15.00 h
Divadelní představení
O pejskovi a kočičce
Divadélko Bublinka
Bublinová show
Městské kino Benešov n. Pl.
20. 5. 2011 od 10:00
Výstava "55 let obnovy a 50 let
zpřístupnění zámeckého areálu
v Benešově nad Ploučnicí"
Při výstavě budou prezentovány dosud
nikde nepublikované grafiky z 1. pol. 19.
stol. a dobové fotografie a pohledy
z let 1900 - 2011 i fotografie z obnovy
zámeckého areálu apod.
Horní zámek - Benešov nad Ploučnicí
Výstava bude přístupná
až do 30. 10. 2011.

21. 5. 2011 10 - 12 h
Pohádkový les
Pořádá RC Medvídek
Start na Táborském vrchu
Startovné: děti 40,- / dospělí 10,S sebou buřtíky, v místě bude možnost
zakoupit občerstvení.
Při nepříznivém počasí se akce
přesouvá na jiný termín.
23. - 27. 5. 2011 od 10:00 h
Zámek dětem
Divadelní loutkové představení pro děti
Horní zámek - Státní zámek
Benešov nad Ploučnicí
Bohatý program, který zahrnuje divadelní
představení, divadelní dílnu (výroba
loutek) a kostýmovanou prohlídku zámku.
Pouze na objednávku!

28. května 2011 od 20:00 h
ABBA WORLD REVIVAL
Městské kino Benešov nad Pl.
vstupné 160,dále hrají: U-Style
29. 5. 2011 od 14:00 h
Dětský den pro zvířátka na koupališti
Pořádá Restaurace Slovanka, RC
Medvídek, Chovatelé, SDH Benešov n. Pl.
Vstupné: 20,- Kč, dobroty pro zvířata
nebo starý mobil
Výtěžek půjde na podporu děčínského
útulku a zoologické zahrady.
17., 31. 5. a 14. 6
každé sudé úterý v měsíci
Svoz tříděného odpadu v zelených pytlích

Úspěšnost jednotlivců mužstva od 100% do 50% odehraných utkání:

Úspěšnost jednotlivců mužstva od 50% do 0% odehraných utkání:
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Rango
11. 5. od 17.00 h
Možná vypadá divně, nikoho jiného ale
nemají! Než si začal říkat Rango a vybájil si
spoustu mýtů o svých hrdinských kouscích,
obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo,
snad kromě trochy akce. Té si začne naplno
užívat, když se nešťastnou náhodou ocitne
uprostřed vyprahlé pouště…..
107 minut, český dabing
vstupné:
děti 35,dospělí 70,-

Černá labuť
20. 5. od 18.00 h
Psychologický thriller zasazený do prostředí newyorské baletní scény. 108 minut, titulky
vstupné: Kč 70,-

Autopohádky
26. 5. od 17.00 h
Filmová verze úspěšných hudebních Autopohádek v podání skupiny Chinaski. 75
minut
vstupné: děti Kč 35,dospělí Kč 70,-

Obřad
3. 6. od 18:00
(Warnerbros)

Máma mezi marťany
8. 6. od 17:00
Devítiletý Milo zjistí, jak moc potřebuje
svoji maminku, když ji unesou Marťané,
kteří plánují, že ukradnou její "maminkovství" pro své vlastní potomky. Film ukazuje
Milovu výpravu, kterou podnikne na záchranu své maminky.

Čertova nevěsta
15. 6. od 17:00
V království chybí ke štěstí následník trůnu.
Král si z toho nedělá těžkou hlavu, ale
královna se trápí a pro potomka by se byla
ochotná i upsat peklu. A protože čert nikdy
nespí, čeká ji i jejího manžela půlnoční
dostaveníčko v Čertově mlýně, kde
dostanou prazvláštní nabídku.

Czech Made Man
24. 6. letní kino
- čas bude upřesněn

SMS InfoKanál
městský rozhlas do kapsy
Dostáváte rádi SMSky? Objednejte si městský
rozhlas "do kapsy". Benešovská radnice provozuje moderní způsob informování občanů, který by měl doplnit současné použití městského
rozhlasu. Služba nazvaná SMS InfoKanál umožní
občanům příjem informací v podobě krátkých
textových zpráv (SMS) na jejich mobilní
telefony. Jak se k službě přihlásit?
V případě zájmu o příjem zpráv na váš mobilní
telefon odešlete jako SMS následující kód:
IK BNPL REGISTRUJ na tel. č?slo 605 733 680.
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