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Úvodník: Únor patřil mimo jiné i boji za omezení kamionové dopravy
V měsíci únoru bylo rozhodnuto o záměru města snížit energetickou náročnost
budovy nové školy. Město bude žádat o dotaci na zateplení budovy a výměnu oken.
Zateplení obvodových stěn a střešního pláště bude provedeno kvalitním polystyrenem, nová okna pak budou opatřena trojskly. Pokud se akce podaří, dojde nejen k
úsporám za vytápění objektu, ale především bude dětem ve třídách teplo. Stejně
jsme postupovali u budovy mateřské školy,
která je dnes zcela zateplena, navíc září novými fasádami.
V únoru proběhlo na městském úřadě
sloučené jednání Hospodářské a sociální
rady okresu Děčín a pracovní skupiny ZaM
pro omezení kamionové dopravy po silnici
II/262, tedy také přes naše město. Na
jednání zazněly z úst Ing. Jindřicha Franka,
vedoucího odboru dopravy a silničního
hospodářství KÚ Ústeckého kraje a vedoucího odboru služby dopravní policie KŘP
Ústeckého kraje plk. Jiřího Ušáka informace, které přinášíme uvnitř čísla. Dle těchto
informací by vyřešením zákazu průjezdu
tranzitní kamionové dopravy přes naše území neměly následně trpět jiné obce, to ani
nebylo účelem celé akce. Kromě ochrany
vlastního území je sledován další cíl, kterým
je systémové řešení dopravní situace v celém regionu, tak jak navrhuje Hospodářská
a sociální rada okresu Děčín.
V rámci vlastního jednání Hospodářské
a sociální rady okresu Děčín byly projednávány nejen otázky koncepce dopravní infrastruktury, ale také náměty, které dlouhodobě trápí náš region jako je vysoká nezaměstnanost a s ní související snižující se životní
úroveň obyvatel, či úbytek lékařů v regionu.
Únorové setkání se starostou města
Heidenau panem Jürgenem Opitzem proběhlo na tamní radnici. Tématem schůzky

Výměna lamp na náměstí. Foto: Karel Šohaj

Foto: Ota Dračka
byly přípravy na městské slavnosti na obou
stranách hranice. Domluvena byla návštěva
vedení města Heidenau na našem Slunovratu, dále pak vystoupení taneční skupiny z
Heidenau a také představení tamějších
leteckých modelářů, kteří předvedou své
modely v rámci oslav na hřišti u školy. Od
nás pojede do Heidenau skupina mažoretek, zúčastníme se diskusního dopoledne a
slavnostního průvodu městem, který je zlatým hřebem Stadtfestu. V rámci městských
slavností se již tradičně setkají kluby seniorů
a jednotky hasičů z obou stran hranice.
K možnosti výstavby nového obchodního domu jsme zatím obdrželi názor 19
občanů, kteří by výstavbu uvítali. Přestože
bude můj názor k této záležitosti zřejmě
mezi zastupiteli ojedinělý, také si myslím, že
by nový obchodní dům přispěl k větší

spokojenosti obyvatel města. Jedná se především o ty, kteří nemohou za nákupy dojíždět do Děčína, kteří jsou tedy závislí na
místní obchodní síti.
Knihu PhDr. Zdeňka Heniga, která podává obraz o historii našeho města od jeho
založení až do roku 2012, si již zakoupilo 25
občanů. Kniha je nyní k dispozici k nahlédnutí také v městské knihovně.
Máme tu březen, začíná jaro a s ním také tradiční akce jako je Vítání jara v benešovské Základní škole či soutěž o nejkrásnější kraslici, která se letos koná ve čtvrtek
21. března v městském kině, na konci března se opět otevřou brány benešovského
zámku. Přeji vám krásný začátek jara a
hlavně pevné zdraví.
Mgr. Dagmar Tesarčíková
starostka města

O čem v uplynulém měsíci jednala rada města a městské zastupitelstvo?
Rada města schválila vydání souhlasného stanoviska pro ČEZ nové vedení na pozemku č. 406/1, vydání souhlasného stanoviska k demolici části objektu pro společnost Interkov, s.r.o, vydání souhlasného
stanoviska k oplocení pozemků ve vlastnictví R. K., dále schválila dodavatele zakázky Protipovodňová opatření města Benešova n. Pl. - firmu TBO, s.r.o. Vejprnice za
cenu 2 978 304 Kč vč. DPH, dodatek k
nájemní smlouvě NP ordinace a rehabilitace ul. Cihelní z důvodu zajištění rozšířené

lékařské péče pro občany města, podání
žádosti o zřízení přípravné třídy při ZŠ a MŠ
Benešov n. Pl.
Rada města vzala na vědomí zprávu o
činnosti finančního výboru, žádost o
finanční příspěvek, informaci o přerušení
provozu ŠD v období jarních prázdnin
ZaM schválilo podání žádosti o dotaci
na zateplení a výměnu oken budovy ZŠ,
Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí a
dofinancování akce Zateplení a výměna
oken budovy ZŠ, Opletalova 699, Benešov

nad Ploučnicí, v případě přidělení státní
dotace. Podíl města bude uhrazen z rozpočtu města, v případě nedostatku finančních prostředků v rozpoču bude podíl financován úvěrem.
ZaM schválilo mandátní smlouvu č. 04 13 - 20 mezi Městem Benešov nad Ploučnicí
a firmou Energy Benefit Centre a.s., jejímž
předmětem je podání projektové žádosti o
dotaci na akci Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov
nad Ploučnicí.

STRANA 2
ANKETA

Studie případného řešení výstavby nového obchodního domu

Nový obchodní dům na ploše
u železničního přejezdu? Jste
pro výstavbu nebo proti ní?
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Renata Elisová Koucká
Proč zastavět jediné volné místo ve středu městečka? Stav nezaměstnanosti to nezachrání a ty malé obchodníčky, co se tu ještě drží, to odrovná. Nejlepší by bylo postavit
auty průjezdné obchody, aby lidičky už nemuseli chodit vůbec!
Filip Ušák
Nejprve je třeba řešit otázku, co s oním
prostorem a zda je vhodné tímto způsobem
zastavět jedinou volnou plochu v centru
města. Přikláním se spíše k variantě autobusového nádraží v návaznosti na krajem
budovaný Integrovaný dopravní systém.
Město by mělo spíše pomoci majiteli Benaru s nalezením strategického investora k
zvýšení zaměstnanosti.
Lenka Ottová
Nechci žádný nový obchod, stěží se
udrží, co tu je. Ale chtělo by to podporu
nových pracovních míst... Výrobu… apod.
To by vytáhlo trn z paty spoustě rodin.
Radek Prášek
Přál bych si, kdyby ten prostor Benešovákům umožnil pravidelně peníze dostávat
ve formě výplaty, nežli je vydávat.
Adéla Podolínská
Nejsem moc zastáncem vybudování autobusového nádraží mimo náměstí. Spousta obchůdků se drží nad vodou také tím, že
si nakoupíme při čekání na další spoj. Možná krytá zastávka na náměstí by byla fajn.
Martina Kudrnová
Myslím si, že obchodů s potravinami je
zde už dost. Důležité je, aby v nich měli lidi
co utratit.
Názor občanů Města Benešova na odkup pozemků mezi Ul. Nádražní a Nábřežní
(pozemek u obchvatu) na výstavbu nového
obchodního domu s parkoviště. Nejen, že se
získají nová pracovní místa pro spoluobčany, ale občané z okrajových částí města, jako
například k Habarticích, ke hřbitovu, k
Františkovu, i ze středu města, kde převládá
značná část obyvatel, by to měli blíž. Tesco
je pro nás daleko. Proto s touto výstavbou
souhlasíme a svými podpisy stvrzujeme.
podepsáno celkem 19 obyvatel města

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
Tel.: 412 589 811 / Fax: 412 589 812

Studie počítá s 45 parkovacími místy. Vaše názory na výstavbu nového obchodního
domu směřujte na sekretariát starostky města..

V Benešově se jednalo o řešení kamionové dopravy v údolí Ploučnice
Ve čtvrtek 14. února proběhlo ve Velké
zasedací místnosti Městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí další jednání k regulaci transitní kamionové dopravy po silnici
II/262. Jednání, které iniciovali místostarosta města Benešov nad Ploučnicí Karel Vrbický a zastupitel města Filip Ušák, se zúčastnili
zástupci obcí ležících při silnici, Hospodářská rada okresu Děčín, zástupci magistrátu
města Děčína, krajští zastupitelé Ing. Vladislav Raška a Josef Zoser, vedoucí odboru dopravy Ústeckého kraje Ing. Jindřich Franěk a
šéf dopravní policie Ústeckého kraje plk. Jiří
Ušák. Přítomní byli informováni zástupci
města Benešov nad Ploučnicí o dosud podniknutých krocích v této záležitosti, petici
občanů, kterou podepsalo téměř 2000 lidí,
jednáními s vedením liberecké a ústecké
krajské samosprávy. Vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Ústeckého kraje Ing.
Franěk seznámil přítomné s krajem navrhovaným řešením, které spočívá v umístění
zákazových značek v České Lípě a Děčíně. V
následné diskuzi, do které se zapojili účast-

nění, a to včetně zástupců obcí ležících na
paralelní silnici I/13, zazněla celá řada argumentů, víceméně však panovala všeobecná
shoda s potřebou urychleně tento problém
řešit. Dle posledního sčítání dopravy z roku
2010, tedy těsně po znovuotevření silnice
pro kamiony po předchozí „povodňové uzávěře“, je silnice II/262 mezi Děčínem a Žandovem zatížena nákladní dopravou nad 3,5
t v průměru 450 vozidly za 24 hod. Z toho je
poměr tranzitní dopravy k místní dopravě
dle odborného odhadu v poměru cca 5:1. V
návrhu řešení Ústeckého kraje je, že současně s rozhodnutím o vyloučení tranzitní
nákladní dopravy ze silnice II/262 bude stanoveno dopravní značení, které bude s dostatečným předstihem upozorňovat na tuto
změnu již v Libereckém kraji od Mladé Boleslavi směrem na Českou Lípu a Žandov na
jedné straně, tak od Litoměřic a Ústí nad
Labem směrem na Děčín na straně druhé.
Pokračování na str. 3...

STRANA 3
Vyjádření Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Odboru
služby dopravní policie k omezení kamionové dopravy na silnici II/262

O řešení kamionové dopravy
v údolí Ploučnice

Z jednání představitelů obcí dotčených
tranzitující komerční přepravou po silnici
II/262 - MěÚ Benešov nad Ploučnicí dne 14.
února 2013.
Jednání se zúčastnili mimo jiné:
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství KÚ
Ústeckého kraje a plk. Jiří Ušák, vedoucí
odboru služby dopravní policie KŘP Ústeckého kraje, kteří uvedli:
na silnici II/262 převážně tranzitují přepravci z východní části republiky a
také zahraniční přepravci, kteří krajem pouze projíždějí, využívají skutečnosti, že jde o
trasu bez větších stoupání, pokračují dále ve
směru Děčín- Jílové st. hranice a také využívají skutečnosti, že trasa není zpoplatněna
mýtnými branami. Vyřešením problému na
2/262 se automaticky řeší i problém na I/13
na Jílové, protože jinak sem tranzit nemá
důvod zajíždět
chování provozu bylo přirovnáno
k toku vody korytem, jemuž jsou do cesty
vkládány kameny. Voda si cestu vždy najde
sama, stejně jako dopravní proudy. Je na
nás jejich tok vhodně usměrnit. Silnice
II/262 je extrémně zatížená, poptávce neodpovídají její parametry a dochází zde k
častým nehodám a extrémnímu poškozování majetku kraje. Opatření k vyloučení
tranzitu z některých silnic 2. tříd je dlouhodobým zájmem kraje a je s policií ČR diskutováno a připravováno
opatřením není sledován odklon

Pokračování ze str. 2...
Současně se počítá také s tím, že tato uzavírka bude promítnuta výrobci do aktualizace map navigačního systému GPS, který
řidičům následně navrhne jinou optimální
trasu, např. po dálnicích D11 a D8 nebo v
rámci kraje také po silnici I/15. Tím nebude
docházet k využití jediné „objízdné trasy“
po silnici I/13, jak se domnívají dotčení
starostové.
Filip Ušák
zastupitel města Benešov nad Ploučnicí

tranzitní dopravy z České Lípy přes Nový Bor
a Českou Kamenici na Děčín. Jde o značnou
zajížďku s výrazným výškovým členěním
trasy. Nebude to pro přepravce výhodný
směr. Opatření je realizovatelné pouze v
sjednocení postupu i na teritoriu Libereckého kraje (dálková návěstí na okrese Česká
Lípa, značení II/262 na okrese Česká Lípa).
Je nezbytnou podmínkou dojít jednáními ke
shodě a dopravní opatření realizovat současně na obou krajích
vyloučení silnice 2. třídy z tranzitu
komerční přepravy má oporu v zákoně (§ 5
odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích), silnice 2. tříd jsou prioritně
určeny k dopravě mezi okresy, k dálkové a
mezistátní dopravě jsou určeny silnice 1.
tříd a dálnice
technicky by se opatření realizovalo formou zákazových dopravních značek
pro nákladní automobily s dodatkovou tabulkou, výjimkou pro místní provoz. Takové
značení a jeho dodržování je snadno
kontrolovatelné policisty ČR i městské policie. Dálková návěstí by měla způsobit priorizaci tras od D 11, R 35 a I/15 k dálnici D8
podle vzdálenosti začátku nebo cíle trasy.
Předpokladem je, že by se po čase uzávěra
trasy pro tranzit objevila i v GPS mapách,
jimiž se v současnosti přepravci řídí. Jde o
levné řešení, jehož efektivita je kontrolovatelná a v případě potřeby i snadno modifikovatelná.

Dotaci na plot město získalo
Žádost o dotační peníze na výstavbu oplocení hřbitovní kaple byla vyslyšena. Město Benešov nad Ploučnicí dostalo od Ministerstva kultury ČR příslib dvousettisícového
příspěvku. Zda se však projekt bude realizovat, je zatím ve hvězdách. Důvodem je
výše získané dotace. Restaurátorský záměr
je totiž několikanásobně vyšší a v současné
chvíli není jasné, zda město ve svém rozpočtu najde peníze na dofinancování akce.
Dle odborníků je potřeba cca 600 tisíc korun. Rozpočet bude město teprve schvalovat. O tom, zda se peníze na dofinancování
najdou, vás budeme informovat v dalších
vydáních Benešovských novin.
(ah)

KONTAKTY MěÚ
Odbor stavební
Ing. Zárubová Irena - vedoucí SÚ
zarubova@benesovnpl.cz
412 589 820

Foto: Ota Dračka
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Barbora Flachsová - administrativní
pracovnice
flachsova@benesovnpl.cz
412 589 818
Jana Košková - referentka SÚ
jana.koskova@benesovnpl.cz
412 589 818

STRANA 4

Z bloku policie Očima Filipa Ušáka: Prvních 100 dní nového kraje…
Rozbití výlohy
Podezřelý H. D. dne 4. 2. 2013 v Benešově
nad Ploučnicí, ulice Dvořákova, před prodejnou večerka Princ, fyzicky napadl a následně natlačil jiného muže na dveře této
prodejny, kdy došlo k rozbití skleněné výplně dveří. Ke zranění nedošlo. Poškozené
vznikla předběžná škoda ve výši 6000,- Kč.
Krádež nafty z kamionů
Neznámý pachatel dne 11. 2. 2013 provedl
na odstavné ploše u silniční komunikace č.
262 v Benešově nad Ploučnicí vloupání do
nádrží u dvou zaparkovaných nákladních
vozidel zn. DAF, ze kterých odcizil naftu a
způsobil tak škodu v celkové výši 23.431,Kč, z toho 10.000,-Kč poškozením napadených víček od nádrží.
Vloupání do chalupy
Podezřelý M. P. dne 21. 2. 2013 vnikl do stodoly u RCH čp. 5 v obci Valkeřice - Sluková
tím způsobem, že nůžkami na ocelové
svorníky přestřihl visací zámek jistící dřevěná vrata, odkud následně odcizil blíže nezjištěné množství kovového materiálu.

Cyklostezka se otevře již v srpnu
Už jen pár měsíců zbývá do ukončení
stavby cyklostezky Ploučnice. První cyklisté
by se po ní měli projet již v srpnu tohoto
roku. Jednadvacetikilometrový úsek povede z Děčína (Oblouková ulice) až do Starého
Šachova. V Benešově nad Ploučnicí bude
cyklostezka přerušena, projekt bohužel neřeší průjezd cyklistů městem. Ve směru od
Děčína bude stezka končit nad železniční
tratí u lávky blízko koupaliště a naváže až v
ulici Boženy Němcové na lesní cestě na Ostrý. Město v souvislosti s touto skutečností
bude usilovat o úpravy na trase přes město,
tak aby úseky zůstaly propojené a aby byl
pohyb cyklistů přes město bezpečný. (ah)

Svozový kalendář
pro tříděné odpady
- tříděné odpady v zelených pytlích
se sváží každé sudé úterý v měsíci:

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

Prvních 100 dní nového vedení kraje
uplynulo a tak je možné provést první
nástřel hodnocení jejich činnosti z opozičního pohledu. Po volbách komunisty deklarované otevření všech výborů a komisí pro
opozici a odborníky sice nedopadlo úplně
na výbornou, protože oproti deklaracím
tehdy ještě presumptivního hejtmana má
např. opoziční Hnutí PRO! kraj své zástupce
pouze ve třech krajských komisích, odborové organizace nemají nikde nikoho,
přestože vládne kraji levice, v dozorčí radě
ani představenstvu Krajské zdravotní není
jediný právník či v případě DR dokonce ani
ekonom! atd.
Velmi snadno a celkem lacině se pak
například dá „strefovat“ do původním
povo-láním vychovatelky paní Vaňhové coby náměstkyně pro školství, což je velmi
složitý resort s více než sedmi miliardami
rozpočtu. Přijímám premisu odpovědnosti
nominujících stran a vlastní toxičnost krajské ČSSD je relativně jejich věc. Když si však v
lednu zvolili socialisté svým předsedou šéfa
Krajské zdravotní a velkého propagátora IT
tendru Radka Scherfera, řekli tím sami sobě,
jak moc si uvědomují potřebu vlastní reflexe. Ale pojďme již k činům.
Pozitivním překvapením je snaha
komunistů komunikovat s opozicí. V koalici
působí daleko otevřeněji a nutno dodat že
sympatičtěji než ČSSD a i některé dílčí kroky
naznačují mírný distanc od politiky koaličního partnera v minulém období. Případ
hejtmanův kancléř „kaprál“ Konopásek budiž krásnou ilustrací. Hejtmanka Vaňhová
zuby nehty, místy až hystericky, bránila
estébáka na funkci, kde neměl co dělat. Komunista Bubeníček to sice se stoickým klidem zkoušel taky, ale po 3 měsících pochopil neudržitelnost situace, ustoupil a kancléře propustil. Představenstvo Krajské
zdravotní zrušilo kritizovaný IT tendr za ně-

kolik miliard opět až za nového vedení kraje.
Na druhou stranu se v tuto chvíli nezadržitelně blíží k možná ještě větší „lumpárně“, a
to výstavbě nového onkologického centra
Krajské zdravotní prostřednictvím netransparentní dceřinné firmy se strategickým
investorem zvenčí.
Pozitivně lze hodnotit i kroky nového
ROPu očištěného o nedůvěryhodné figury
lidí typu Karla Markvarta, či Jiřího Šulce (oba
z ODS). Snaha hejtmana vyjednat pro náš
kraj 50% „slevu z pokuty“ téměř 2 miliard za
rozkradený ROP je sice chvályhodná, nicméně by jí měla provázet právě ta reflexe ve
vyvození osobní odpovědnosti např. paní
náměstkyně Vaňhové či radního Fišery, kteří seděli ve vedení kraje i ROPu v minulém
období.
Zmínku si pak zaslouží i radní pro dopravu Jaroslav Komínek (opět za KSČM),
který měl být původně vicehejtmanem,
nicméně demokratická většina o několik
generací starších partajníků si místo něj
zvolila zástupce ortodoxního křídla, někdy
také médii zjednodušeně nazývaného
„stalinistického“, o 3 generace staršího Stanislava Rybáka. Komínek se snaží dělat v
rámci našlapaného rozpočtu dopravy téměř
nemožné, aby zachoval stávající hustotu
dopravních spojení, vypisuje nová výběrka
a řeší např. i komplikovanou situaci s
množstvím přetížených kamionů na krajské
silnici v údolí Ploučnice. Takže v tomto
smyslu palec nahoru
Pohled na většinou mlčící komunistickou sestavu v zastupitelstvu může sice působit asi, jako kdyby jste se časem posunuli
o 30 let zpět, na druhou stranu je třeba jim
přiznat snahu složitou situaci kraje řešit.
Působí místy nekompetentně a někdy až
amatérsky. I to je však v Ústí změna k
lepšímu.
Filip Ušák, PRO! kraj
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POZOR! Od února se změnila výše poplatku za odpad!
V souvislosti se skutečností, že nová
Obecně závazná vyhláška Města Benešov
nad Ploučnicí č.1/2013, o místním poplatku
za provoz systému, shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů nabyla účinnosti
dnem 1. února 2013, upozorňujeme občany, že od měsíce února je nutné hradit tento
poplatek ve výši 45,-Kč za osobu a kalendářní měsíc. Za měsíc leden 2013 se bude účtovat původní výše poplatku, tj. 40,- Kč za
osobu.
Ten, kdo hradí “poplatek za odpad“ mě-

síčně trvalým příkazem ze svého účtu, si
musí ve své bance změnit jeho výši na 45,Kč za měsíc a osobu.
Plátcům, kteří hradí tento poplatek
prostřednictvím služby SIPO, bude poplatek
upraven automaticky v nejbližším možném
termínu.
Drobné nedoplatky vzniklé touto změnou je možné uhradit přímo v pokladně
MěÚ Benešov nad Ploučnicí, bližší informace je možné získat na tel. 412589823, p. Vrabec.

Seznamte se se záměrem „Ploučnická vyhlídka 2013“

ZUBNÍ POHOTOVOST
9. - 10. 3. 2013
MUDr. Křížová Eva
Tylova 650/17, Děčín II
412 516 712
16. - 17. 3. 2013
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12, Děčín I
412 513 989
23. - 24. 3. 2013
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín 9
412 544 539
30. - 31. 3. 2013
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056

Foto: Ota Dračka

1. 4. 2013
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056
6. - 7. 4. 2013
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4, Děčín III-Staré Město
412 511 619

KULTURNÍ TIP REDAKCE
úterý 26. 3. od 19 hodin

Maryša
tragédie české polovičatosti
Činoherní studio, Varšavská 767,
Ústí nad Labem
Město Benešov nad Ploučnicí se v
únoru 2013 zapojilo do výběrového řízení v
rámci vyhlášeného velkého komunitního
grantu ČSOB a to včasným předložením
záměru pod názvem „Ploučnická vyhlídka
2013“. Bude-li tento záměr vybrán, pak je
zde příležitost získání potřebných finančních prostředků pro výsadbu nového stromořadí na obnovené přístupové cestě na
vyhlídku, na realizaci geologické expozice,
osvětlení vyhlídky a vybavení přístupové
cesty lavičkami včetně odpadkových košů.
Celá expozice by tak byla mimo zastavěné
území města a doplňovala by nabídku

využití volného času nejen pro občany města, ale i pro všechny návštěvníky. Nejbližší
malá, volně přístupná geologická expozice
je až u Budišína, větší pak a velmi dobře provedená až v Táboře. Ostatní existující jsou v
uzavřených areálech. Je pěkné, že do případné realizace se již přihlásili benešovští
fotbalisté a další benešovští občané. O možnosti jak se zapojit do realizace, bude včas
podána informace v Benešovských novinách a na webu města. Teď můžeme držet
palce, aby benešovský záměr byl mezi
vybranými.
Ota Dračka

Počet obyvatel města rok od roku mírně klesá
Statistiky loňského roku potvrdily, že počet obyvatel našeho města se pomalu snižuje.
Zatímco v roce 2006 zde žilo ještě více než 4 tisíce lidí, po sečtení čísel z roku 2012 je to
již jen 3847. Počet mužů a žen je téměř vyrovnaný. Z celkového počtu je 1927 mužů a
1920 žen. Během roku se do Benešova nad Ploučnicí přistěhovalo 109 občanů a
naopak 139 se jich odstěhovalo. Co se týče počtu narozených dětí, tak jsme do života
města přivítali celkem 38 novorozeňat. Rozloučit jsme se bohužel museli se 40 zemřelými.
(ah)

Razantní úprava české divadelní klasiky. Příběh
nenaplněné lásky k životu. Drž hubu a krok.
Jako by se to v Čechách stále opakovalo: jedna
mladá dívka se má vdávat. Má rozhodnout o
svém životě - ale za ni to předem rozhodnou
jiní. Ona to tak nechce a začne se bránit. Zvrátit
již učiněné rozhodnutí není jednoduché. A jí
rázem nestačí síly ani čas. Raději nad tím
nepřemýšlet, říkají starší a zkušenější. Však
ono to nějak dopadne... A jak to dopadne?
Všichni vědí, že to není dobře, ale musí to tak
být. Ona to přece zvládne, ona to ustojí... A
člověk je rád, že sedí, a ono se to vlastně dá
vydržet a jeden by mohl být i spokojený, jenže:
za jakou cenu? Klasickou hru bratří Mrštíků
uvádí Činoherní studio v razantní úpravě a ve
výrazné tvůrčí interpretaci jako příběh
nenaplněné lásky k životu. V inscenaci,
pracující s neustálou přítomností všech herců
na scéně, je vytvářen obraz uzavřeného
malého společenství, jehož izolovanost,
provincialismus a hluboce zakořeněné
stereotypy stejně jako společnou minulostí
poznamenané vztahy značně komplikují
jakýkoli jeho další svobodný vývoj. Nenechte si
toto představení ujít!

Více na www.cinoherak.cz...
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Zúčastníte se soutěže
Benešovská kraslice?
Třináctý ročník! Tak takovou tradici už
má v našem městě soutěž a výstava
Benešovská kraslice, která každoročně dává
vyniknout šikovným rukám všech, kteří se
pustí do velikonočního zdobení. V organizování soutěže se naše město pravidelně střídá s partnerským městem Heidenau. Letos
se výstava a soutěž uskuteční ve čtvrtek 21.
března a místem konání bude opět benešovské městské kino. Kdo se bude chtít
zúčastnit, musí přinést své výrobky nejpozději do úterý 19. března na sekretariát starostky města. Každý soutěžní výtvor by měl
být náležitě označen cedulkou se jménem
tvůrce. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích dětské a dospělácké. Ve hře jsou hodnotné ceny.
(ah)

Systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území města
Benešov nad Ploučnicí, včetně nakládání se stavebním odpadem

1. Třídění komunálního odpadu
zinovou pumpou)
Komunální odpad se třídí na :
3.2. Mezi nebezpečné složky komunálního
odpadu patří i léky, injekční jehly a stříkačky

tříděný odpad (papír, lepenkové obaly,
(léky lze odevzdat i v lékárně).
sklo, textil, plasty)
3.3. Galvanické články a baterie lze odevz
nebezpečné složky komunálního
dat v rámci zpětného odběru i u prodejců.
odpadu
3.4. Kompletní elektrozařízení pocházející z

biologicky rozložitelný odpad
domácnosti
se odevzdává ve sběrném dvo
objemný odpad
ře nebo v prodejnách při nákupu nového

směsný komunální odpad
výrobku.
2. Shromažďování tříděného odpadu
4. Sběr a svoz objemného odpadu
2.1. Tříděný odpad je shromažďován do
4.1. Objemný odpad je takový odpad, který
zvláštních sběrných nádob umístěných na
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
stanovištích ve městě - nádoby umisťuje
umístěn do sběrných nádob (např. koberce,
město podle optimální donáškové vzdálematrace, nábytek a pod.).
nosti a hustoty zástavby. Tyto sběrné nádo4.2. Objemný odpad se odevzdává výhradby jsou barevně odlišeny a označeny nápisy:
ně ve sběrném dvoře (zde je možné domluLidé opět četli jako o závod 
papír a lepenka - modrá nádoba
vit s provozovatelem dvora i případný odvoz

sklo
- zelená nádoba
Celkem 21542 knih! Tak přesně tolik se
z domácnosti).

plasty - žlutá nádoba
jich půjčilo v benešovské městské knihovně
5. Sběr a svoz biologicky rozložitelného odběhem loňského roku. O tolik výpůjček se

biologicky rozložitelný odpad - hnědá nápadu
postaralo 433 registrovaných čtenářů, z todoba
5.1. Biologicky rozložitelný odpad je jakýkoli
ho 148 do čtrnácti let. Aby byla nabídka
2.2. Tříděný odpad je možné shromažďovat
odpad, který podléhá aerobnímu nebo
knihovny stále pestrá, rozrostly se vloni repo jednotlivých komoditách do pytlů a v
anaerobnímu rozkladu (např.tráva, listí,
gály knihovny o 659 nových knih. Nejčtenějurčený den (každé sudé úterý) odkládat na
spadané ovoce, zbytky rostlin, zbytky zelešími autorkami byly Táňa Keleová-Vasilková
trase mobilního sběru pytlů. Pytle určené
niny a ovoce z domácnosti, vánoční stroma Magda Váňová, ze zahraničních spisovapro tento sběr je možné vyzvednout v
ky).
telek pak Sandra Brownová a stejně jako v
pokladně MěÚ Benešov nad Ploučnicí
5.2. Sběr a svoz biologicky rozložitelného
loňském roce Joan Johnston. Knihovna ne(nám. Míru 1., přízemí pod poštou, tel. 412
odpadu není ve městě k 31.1.2013 zaveden.
zahálela ani v oblasti osvěty. Uspořádala
589 822)
5.3. Po zavedení systému sběru a svozu se
celkem 33 vzdělávacích akcí, na nichž se vy3. Sběr nebezpečných složek komunálního
biologicky rozložitelný odpad odkládá v urstřídalo 664 žáků do 1. do 5. třídy. Bonusem
odpadu
čených částech města do hnědě označenavíc pak byla opět možnost zasoutěžit si o
3.1. Nebezpečné složky komunálního odpaných nádob.
pěkné ceny v soutěži Moudrost hledej v knidu se odevzdávají výhradně ve sběrném
5.4. V době od 1. ledna do 31. ledna každéhách.
(ah)
dvoře. (Děčínská ul., bývalá kotelna za benho roku lze vedle sběrných nádob na směsný odpad odkládat vánoční stromky.
6. Shromažďování směsného odpadu
6.1. Směsný odpad se shromažďuje výhradně do sběrných nádob. Sběrnými nádobami
Podle § 4 zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči v platném znění, je každý
jsou typizované sběrné nádoby o objemu
chovatel psa (a některých dalších zvířat držených v zajetí) povinen jej předvést
80 litrů až 1100 litrů, případně pytle s logem
během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky k přeočkování proti
oprávněné osoby pro těžko přístupná místa
vzteklině jako preventivnímu opatření proti šíření nákaz zvířat.
svozové technice nebo rekreační objekty,
případně malé domácnosti s malým množOčkování psů a koček 2013 proběhne v areálu sběrného dvora
stvím směsného odpadu.
/bývalá kotelna za čerpací stanicí, Děčínská ulice, Benešov n.Pl./
6.2. Počet nádob a interval svozu nádob je
určován dle počtu trvale hlášených osob v
příslušném bytě nebo domě.
dne 20.04.2013 od 09.00 do 11.00 hodin.
6.2.1. Kriteriem pro určení intervalu svozu a
Ceny očkování:
počtu nádob na domácnost je průměrné
- vzteklina (povinné očkování!):
90,- Kč
množství produkce odpadů na osobu, tj. 30
- vzteklina + DHPPiL /psinka,parvovirosa,inf.hepatitida/
230,- Kč
kg/ měsíc (vychází ze statistických údajů
- pouze DHPPiL:
170,- Kč
ČR). Příklad.: 1 ks nádoby 120 litrů plast
(110 litrů plech) - min. 4 osoby - vývoz 1 týdDále budou k dispozici přípravky na odčervení a odblešení.
ně.
Očkují se pouze zdravá zvířata. Pes musí být opatřen
6.2.2. V odůvodněných případech (tuhá panáhubkem, vodící šňůrou a doprovázen dospělou osobou!
liva v zimním období) lze individuálně, po
Očkovací průkazy s sebou.
předchozím posouzení odboru VŽP MěÚ
Očkování bude již tradičně provádět MVDr. Karel Linzmayer - t. č. 412 586 659.
Benešov nad Ploučnicí (nám. Míru 1, tel.
412 589 823), na přechodnou dobu upravit

Pravidelné očkování psů a koček 2013
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Benešovský zámek chystá novou expozici

Ucelenou sbírku obrazů rodu ThunHohenstein, kteří byli posledními držiteli
benešovského zámku, chystá v letošním
roce návštěvníkům představit Státní zámek
v Benešově nad Ploučnicí. „Poslední šlechtický majitel Horního zámku Josef Osvald III.
hrabě z Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheid se v roce 1925 rozhodl k jeho odprodeji. Po dlouhých jednáních udělil v
červenci 1926 státní pozemkový úřad
souhlas s prodejem a o dva měsíce později
byl zámek předán do majetku města
Benešov nad Ploučnicí,“ přiblížil historii
zámku jeho současný kastelán Zdeněk
Henig.
Návštěvníci se mohou těšit na ucelený
soubor obrazů od zakladatelů klášterecké
větve rodu Thunů až po poslední držitele
zámku. Na ucelení nové expozice pracovali
odborníci několik let. „Restaurování thunského rodokmenu bylo rozděleno na tři eta-

py. Nyní se můžeme pochlubit kompletní
prací a nutno podotknout, že restaurátoři
odvedli velmi dobrou práci, a to nejen na
rodokmenu, ale i na vybraných obrazech,“
poznamenal kastelán. Thunský rodokmen
pochází z let 1875 a jeho rozměry jsou
vskutku obdivuhodné, plátno měří více než
čtyři metry a vysoké je skoro stejně tak.
Další práce se chopil sám kastelán,
musel určit, kdo na obrazech vlastně je. „Na
určení jednotlivých členů rodu Thunů jsem
pracoval více než rok, osmdesát procent obrazů totiž nebylo určeno,“ poznamenal Henig.
Expozice, která se stane pevnou součástí Horního zámku, se návštěvníkům
představí už na konci března, kdy se poprvé
v letošní sezoně otevřou brány zámku pro
veřejnost.
(mkh)

Systém shromažďování, sběru...
Pokračování ze strany 4...
6.3. Odpadkové koše, které jsou umístěny
na veřejných prostranstvích, slouží výhradně pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu a je zakázáno do nich
odkládat nebezpečný odpad a směsný odpad z domácností.
7. Nakládání se stavebním odpadem
7.1. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
7.2. Stavební a demoliční odpad lze využívat
nebo odstraňovat pouze zákonem stanoveným způsobem.
7.3. Stavební a demoliční odpad lze v omezeném množství předat za úplatu ve sběrném dvoře.
7.4. Větší množství stavebního odpadu je
možno odvézt technikou Služeb města Benešov nad Ploučnicí. (nám. Míru 1, tel. 412
589 815)
8. Právnické osoby, provozovny
8.1. Právnické osoby produkující odpad na
území města Benešov nad Ploučnicí postupují ve smyslu platných zákonných ustanovení (zákon o odpadech).
8.2. Provozovatelé drobných provozoven na
území města nejsou zapojení do shora stanoveného systému sběru a odstraňování
odpadů a jsou povinni postupovat ve
smyslu platných zákonných ustanovení (zákon o odpadech).
odbor VŽP MěÚ Benešov n. Pl.

K fotografii:
Alexandr Gabriel (vlevo) z detašovaného
pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem spolu s
kastelánem benešovského zámku Zdeňkem
Henigem při výběru obrazů pro chystanou
expozici.

Tel: +420413034111
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VELIKONOCE V KOSTELE
Velikonoční obřady
v našem kostele:
Zelený Čtvrtek 17,30 hodin
Velký Pátek 17,30 hodin
Bílá Sobota 18,30 hodin
Velikonoční Neděle 8,30 hodin
Velikonoční Pondělí 8,30 hodin

SBÍRKA OŠACENÍ
Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv - veškerou nepoškozenou
 Hračky - nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
3. 4. 2013
od 9 - 11hodin a 12 - 17 hodin
4. 4. 2013
od 9 - 13 hodin
Místo konání:
Městské kino, Čapkova 477,
Benešov nad Ploučnicí (724598686)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na
tel.: 224 316 800, 224 317 203

Farář Suchý: Velikonoce jsou největšími svátky věřících
Velikonoce jsou pro křesťany, ale i pro
Židy, největšími svátky v roce. Jsou to svátky
pohyblivé, protože datum jejich slavení se
odvíjí od prvního jarního úplňku. Velikonoční neděle, kdy slavíme zmrtvýchvstání Ježíše Krista, bude letos 31. března (shodou
okolností první den letního času). O velikonocích si však připomínáme více událostí.
Na Zelený čtvrtek slavnostní večeři
Krista s apoštoly. Byla to večeře, kterou v
židovském národě slavili každé velikonoce
už od 13. století před Kristem na památku
vysvobození celého národa z egyptského
otroctví. Pro Ježíše to byla poslední večeře
za jeho pozemského života a dal jí nový
obsah. Dal svým učedníkům důležité pokyny pro jejich budoucí působení a ustanovil
křesťanskou bohoslužbu. V noci po večeři
byl pak zatčen a křivě obviněn.
Velký pátek je den, kdy byl Kristus
umučen a zemřel na kříži. Zacházeli s ním
velmi hrubě a bezohledně. Musel nést těžký
kříž na kopec u Jeruzaléma, kde byl kolem
poledne ukřižován a kolem třetí hodiny
odpoledne zemřel. Během hodin, kdy
umíral na kříži, vyslovil odpuštění svým

nepřátelům. Po Kristově smrti jeden z
vojáků, kteří ho ukřižovali, probodl jeho
srdce kopím, aby byla jistota o jeho smrti, a
teprve potom bylo dovoleno sejmout jeho
tělo z kříže a pohřbít je do hrobu vytesaném
ve skále nedaleko místa, kde byl ukřižován.
Po pohřbu byl hrob ve dne v noci hlídán
vojenskou stráží.
Sobota po Kristově smrti byla židovským svátečním dnem, kdy musel být zachováván sváteční klid; práce a cestování byly
přísně zakázány. Apoštolové trávili sobotu v
hlubokém zármutku a se strachem, aby také
oni nebyli zatčeni a odsouzeni. V kostelech
se během Bílé soboty nekonají žádné
bohoslužby, až večer po západu slunce.
Podle židovského počítání začínal nový
den večer předchozího dne po západu slunce. Třetí den po své smrti, v neděli, v časných ranních hodinách Kristus vstal živý z
hrobu, jak to bylo o něm dávno předpovídáno a jak to on sám vícekrát předpověděl. V
kostelech se v noci ze soboty na neděli koná
slavnostní bohoslužba, nejdelší z celého
roku, ale také nejkrásnější a nejhlubší svým
obsahem.
Vojtěch Suchý, farář

Na okraj... Benešovský farář k rezignaci papeže
Papež se překvapivě rozhodl odejít a
stáhnout se do ústraní. Mnozí se mě ptají,
co si o tom myslím a já reaguji protiotázkou,
co si o tom myslí oni. Protože slyším mnoho
odpovědí ovlivněných v lepším případě
televizními komentátory, v horším případě
nactiutrhačným a dezinformačním bulvárem, odvážil jsem se napsat pár řádků, pro
Vás drazí spoluobčané možná „z druhé strany“.
Především mě bolí, že mnohé názory, a
zvláště morální soudy, ukazují na způsob
myšlení. Kdo totiž myslí především na peníze, sex a moc a je zvyklý si všechny skutečnosti vysvětlovat podle těchto měřítek, není
schopen nic jiného vidět ani u svých sousedů, ani u veřejných představitelů a ani u církve; neumí totiž pohlédnout vzhůru, ani sestoupit do hloubky, aby pochopili jiné
dimenze a motivace. Výsledkem je velmi
povrchní a nespravedlivé hodnocení. Já vidím především člověka Josepha Ratzingera,
který cítí tíhu roků a fyzické slabosti, jež
dělají vše obtížnějším a bolestivým. V životě
existují situace, kdy nemůžeme dělat, že nevidíme fyzické meze svého těla. Obdivuji tohoto muže, který rozpoznává co je, nic nepředstírá, ani neskrývá své obtíže a je křišťálově konsistentní ve svém smýšlení a jednání.
Po celá léta byl papež Benedikt XVI. postaven do nemalé moci v křesťanském světě, mnohokrát jsme ho viděli oděného do
symbolů této moci. Skutečnost, že pro větší
dobro církve, která v těchto těžkých časech

potřebuje silného a jistého vůdce, nechává
Benedikt moc mocí i s jejími symboly, je znamením svobodného člověka. Je příkladem
pro všechny, katolíky i nekatolíky, pro celý
svět. Ukazuje totiž, že autorita musí být
vždycky službou, nikoli ambicí a už vůbec ne
majetkem. V epoše jako je naše, ve které
mnozí snadno upadají do pokušení za každou cenu dosáhnout moci a nikdy ji nepustit
(i za cenu klamání a lži a násilí), měl Benedikt sílu sestoupit dolů a dát přednost druhým.
Konkláve, tj. shromáždění kardinálů voličů - je jich necelých 120, bude brzy vybírat
nového papeže. Jak řekl jeden francouzský
kardinál: „Budou to volby velice specifické.
Voličů je totiž velmi málo a těch, kdo mohou
být zvoleni je naopak velmi mnoho.“ Podle
církevního práva může být zvolen kterýkoliv
katolík, který splňuje právní podmínky přijmout biskupské svěcení, a těch jsou miliony; vše se děje v naprosté svobodě. „Jsou to
volby“ - pokračuje kardinál „které nejsou
pravidelné, nemají předvolební kampaň,
ani kandidáty.“ Žádný nejvyšší soud nebude
muset řešit desítky stížností na průběh
volby a vydávat šalamounská vyjádření, že
sice došlo k ranám pod pás a lžím, urážkám a
nactiutrháním, ale že volba platí.
Církev pak v této době musí ve své víře
hledět s nadějí k Pánu, jenž slíbil, že ji bude
stále provázet a upřímně se zamýšlet nad
svou věrností evangeliu a nad tím, co od ní
očekává svět a co mu může nabídnout.
Vojtěch Suchý, farář
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Další akce BS-Aktivu: Klobouková party se povedla!

BLAHOPŘÁNÍ
Dojati vším, co je láska,
k sobě se přimykáme,
Překvapeni vším, co je láska
spolu zůstáváme.

Výborná nálada a skvělá zábava. Tak by
se dala stručně shrnout další akce BS-Aktivu, který se protentokrát rozhodl uspořádat
Kloboukovou party. Akce proběhla první
březnový pátek. Zkoušely se klobouky, koštovalo se moravské víno, zkoušel se pravý
moravský kroj a soutěžilo se v natahování

vody do koštýře. Zkoušení klobouků bylo
velmi zajímavé a nevyhnulo se jak ženám,
tak mužům. K dispozici byly nejrůznější
hučky, ale i čepice a dokonce i vojenská přilba nebo rarita v podobě originálního klobouku od cestovatelů Hanzelky a Zikmunda.
(ah)
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kdo se podíleli na Kloboukové party.
Děkuji lidovému vypravěči Vaškovi Hučíkovi, který přijel až z Moravy, aby kousek toho
kraje přivezl i nám sem. Děkujeme mu za
půjčení kroje, který měli možnost muži vyzkoušet a vyfotit se v něm a taky za to, že se
ujal soutěže s koštýřem. Soutěž o pravý diamant všechny nadchla. Děkujeme sponzorovi diamantu, který nechce být jmenován.
Velký dík patří i Otovi Dračkovi, Radce Folkové a Mirečce Martanové. Klobouků se sešlo
celkem 82 kusů a 1. cenu získal klobouček z
první republiky, který přivezla Ivetka Ef. od
p. z Markvartic. Byl to skutečně unikát a přetrumfnul i klobouk Hanzelky a Zikmunda.
Bylo milé, že na party přišla i celá parta mladých lidí ve stejných kloboučcích. Akce se
povedla a věříme, že se opět setkáme na
dalších našich akcích.
BS-Aktiv

V sobotu dne 19. ledna 2013 v rodinném kruhu oslavili manželé Maruška a Jan
PRÍHODOVI z Wolkerovy ulice „Zlatou svatbu“ - tedy 50 let společného života. Svůj
sňatek uzavřeli před 50 lety v sobotu dne
19. ledna 1963 v 11 hod. tehdy na Městském národním výboru v Benešově nad
Ploučnicí. Další společnou cestu životem
stvrdili doma po svatebním obřadu. Nejdříve „Zlatý“ pan ženich řekl své krásné
„ANO“ a potom „Zlatá“ paní nevěsta řekla
své krásné „ANO“. A tento svůj slib potvrdili
hezkým, sladkým a dlouhým políbením a
objetím za doprovodu harmoniky Svatebního pochodu od hudebního skladatele Felixe Mendelssohna - Bartholdy, zpěvem a
cinkáním číší. Trošku nám všem zaslzela
očička, ale byly to slzičky štěstí a dojetí.
Tentokrát jsme nevystavovali oddací list,
prohlíželi jsme oddací list z r. 1963 a řádně
jsme si za-vzpomínali a to i na p. Ludmilu
Štaflovou, která oddací list tehdy vystavila.
Pak jsme si zpívali lidové písničky, tančili,
jedli, pili a hodovali. A tak Vám „Zlatí manželé Príhodovi“ přejeme ještě jednou
prostřednictvím Benešovských novin do
dalších společných let hodně zdravíčka,
štěstíčka a celkově příjemnou rodinnou
pohodu.
Manželé Eva a Josef Novákovi

Od 1. dubna 2013 se nově otevře

Kosmetika
Hanka
v ulici Palackého 60
v Benešově nad Ploučnicí.
Již nyní se můžete objednávat na
tel. 604 369 565
Těším se na Vaší návštěvu.
Hanka Šimková
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ZŠ Benešov nad Ploučnicí: Co přinesl měsíc únor?
VZPOMÍNKY
Dne 22. ledna 2013 zemřel po dlouhé
nemoci pan Stanislav Cempírek (r.
1939) v LDN Česká Kamenice. Rádi
bychom tímto poděkovali ošetřujícímu
personálu, který se o něj staral.
Rodina Cempírkova
Dne 17. února jsme vzpomněli smutné
výročí, kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav Mašek. Děkujeme všem, kdo si
vzpomněli též.
Bratr Milan s družkou a rodina
Dne 26. února uběhlo již 19 let od té
doby, co nás navždy opustil pan
Bohuslav Lomický.
Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka
a děti s rodinami.
Dne 14. března uplyne
již 5 smutných let od
úmrtí našeho syna,
bratra, kamaráda
Jiřího Sůry. Vzpomeňte tento den s námi.
S láskou vzpomíná
maminka Eva
s rodinou.
Dne 11. března uplyne
již 13 let, co nás navždy
opustil Míra (Miras)
Effenberger. Vzpomeňte prosím s námi.
Děkují Kuba, Kačka a
rodina Effenbergerova.

Ohlédnutí za soutěžemi a olympiádami
ve škole a děním ve škole v únoru 2013...
Již v průběhu prosince 2012 si žáci 8. a
9. tříd vyzkoušeli své znalosti z finanční gramotnosti ve 4. ročníku celostátní „Soutěže
finanční gramotnosti“. Ve čtvrtém ročníku
se soutěže zúčastnilo 804 škol a soutěžilo 48
610 žáků. Ve školním kole nejprve každý z
našich 65 žáků prostřednictvím počítače
řešil zadané teoretické i praktické úkoly.
Hodnocena byla správnost a čas. Nejlepší
výsledky dosáhli a diplom od pořadatele
získali - Ondřej Vajda (IX. B), Eliška Niederlová (IX. A), Ondřej Zíval, Barbora Havránková, Veronika Šredlová (všichni IX. B) a Vilém Pejpek (VIII. A). První tři nejúspěšnější
pak podobný test za naši školu absolvovali v
únoru 2013 také v okresním kole, jejich odpovědi a čas stačily na čtvrté místo v okrese
Děčín.
V úterý 29. ledna 2013 proběhlo v Děčíně okresní kolo Dějepisné olympiády. V
něm naši školu úspěšně reprezentoval Petr
Klouček (VIII. B), který v konkurenci 41 žáků
8. a 9. ročníků ZŠ a stejných ročníků
víceletých gymnázií okresu Děčín, získal velmi pěkné 6. místo, a jen o 2 body mu unikl
postup do krajského kola této olympiády.
Pravidelně se naši žáci účastní také
olympiád v cizím jazyce. Letos v lednu na
naší škole proběhly olympiády v anglickém
a německém jazyce. Soutěž je rozdělena do
dvou kategorií - kategorie I. A je určena žákům 6. a 7. tříd, v kategorii II. A soutěží žáci
8. a 9. tříd. Olympiády v německém jazyce
se v kategorii I. A zúčastnili žáci učící se
německý jazyk jako volitelný předmět, ve
starší kategorii soutěžili jak žáci učící se
němčinu jako hlavní jazyk, tak i žáci 8. tříd,
kteří se němčinu učí jako volitelný předmět.
Jazykový test, poslech, popis obrázku a v 9.

třídě také konverzace na vybrané téma, to
byly úkoly, které si soutěžící vyzkoušeli.
Nejúspěšnějšími účastníky podle jednotlivých ročníků byli Sára Dostálová (VII. B), Michal Bzura (VIII. B) a Eliška Niederlová (IX.
A). Eliška spolu s Martinou Oravíkovou (také
z IX. A) letos poprvé soutěžily také v okresním kole, a Eliška se umístila na pěkném 5.
místě. Čtyřicet žáků soutěžilo také v olympiádě v anglickém jazyce. Své znalosti a dovednosti předvedli soutěžící v jazykovém
testu, testu znalostí reálií a konverzačním
cvičení. Nejúspěšnějšími účastníky školního
kola byly v kategorii I. A - Radka Votrubcová
(VII. B) a ve starší kategorii II. A - Kateřina
Háková (IX. A). Obě školu reprezentovaly v
únorovém okresním kole a umístily se zhruba v polovině zúčastněných.
Nedílné místo mají mezi školními soutěžemi také umělecké soutěže - v sólovém
zpěvu „Děčínský Skřivánek“ a recitační soutěž „Mladá scéna“. Obě jsou určeny žákům I.
i II. stupně. Pěvecké soutěže Děčínský Skřivánek se letos v lednu zúčastnilo 23 žáků.
Nejúspěšnější zpěvačky školního kola - Veronika Štěpánková (V. B), Karolína Misíková
(V. A), Marie Němcová (VIII. B), Sára Dostálová (VII. B) a Šárka Klaudyová (VII. A) postoupily do městského kola této soutěže,
které se konalo začátkem února v Děčíně. Z
něj Marie Němcová přivezla krásné 3. místo
a postup do krajského kola a Veronika Štěpánková čestné uznání. V pátek 15. února
proběhlo v Děčíně také krajské kolo, Marie
Němcová vzorně reprezentovala školu a
svým krásným 3. místem vybojovala postup
do celostátního kola. „Karlovarský Skřivánek“ proběhne pro její kategorii 19. března
2013.
Pokračování na další straně...

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,

opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!
Stáří slepiček:
15 - 18 týdnů
cena 149 - 170 Kč/ks
v začátku snášky
cena 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v neděli 10. března 2013
Benešov nad Ploučnicí na náměstí v 15.20 hod
Případné bližší informace tel:
728605840, 728165166, 415740719
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích
kožek
cena 22 - 35 Kč/ks

602 352 708
601 339 507
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Pokračování z předchozí strany...
Blahopřejeme k výborné reprezentaci a
v celostátním kole přejeme Marušce hodně
úspěchů. V polovině února 2013 proběhlo
v aule školy školní kolo 42. ročníku recitační
soutěže Dětská scéna 2013. Školního kola se
zúčastnilo 38 recitátorů ve čtyřech kategoriích. Zejména v I. kategorii (žáci 2. a 3. tříd)
a II. kategorii (4. a 5. třídy) neměla porota
lehké rozhodování, protože všichni recitátoři byli ze školních kol velmi dobře připraveni.
Kromě diplomů za 1. - 3. místa, udělila porota také čestná uznání za předvedené výkony
bez postupu do městského kola. Do městského kola, které proběhne 13. března 2013
v České Kamenici, postoupili - v I. kategorii Eliška Provazníková a Tomáš Werner (II. B),
Barbora Brousilová (III. B) a Karolína Městková (III. A), ve II. kategorii - Barbora Kulíková, Simona Vacenovská (V. B), Kamila Mališová (IV. A) a Eliška Fleischerová (V. A). Z III.
kategorie (6. a 7. třídy) - nepostoupil žádný
účastník a ve IV. kategorii (8. a 9. třídy) postoupili Veronika Šredlová (IX. B) a Tomáš
Rak (IX. A). V oblastním kole budeme našim
recitátorům držet palce.
Střední zdravotnická škola Děčín byla
14. února 2013 pořadatelem již II. ročníku
soutěže 1. pomoci pro základní školy „Děčínský laický záchranář“. Reprezentanti naší
školy, čtveřice žáků VIII. a IX. tříd, spolu s ostatními soutěžícími, se snažila poskytnout
první pomoc zraněným při situacích, které
simulovaly reálné momenty každodenního
života (pohmožděniny, zlomeniny, krvácení,
popáleniny, anafylaktický šok…). Ačkoliv
naši reprezentanti nezískali umístění mezi
prvními třemi, určitě jejich dovednosti a
zkušeností, které získaly po proškolení odbornou učitelkou ze SZŠ Děčín a při samotné
soutěži, budou velmi dobrými pomocníky v
jejich každodenním životě.
Ve středu 13. února 2013 se v tělocvičně
Nové školy konalo pro všechny žáky představení Gotika - život rytířů za vlády Lucem-

burků, které dětem přijela zahrát agentura
KRÁTCE ZE ŠKOLY
Perštejni z Pardubic. Pořad byl založen na
Termín odevzdání přihlášek ke studiu na
hraných scénách a na komunikaci s diváky.
střední škole v prvním kole přijímacího
Žáci se zábavnou formou seznámili s živořízení - nejpozději do 15. března 2013.
tem rytířů ve středověku - s jejich oblečením, výstrojí a se zbraněmi. Někteří žáci měVelikonoční prázdniny
li možnost si vyzkoušet turnajové dovedčtvrtek a pátek 28. a 29. března 2013
nosti, jejich vítěz byl pasován na rytíře. V
hraných scénkách jim herci přiblížili některé
zajímavé okamžiky 14. století spjaté s
Pojďte s námi přivítat jaro!
vládnoucím rodem Lucemburků. Na závěr
viděli rytířský souboj s meči.
Městské kino v Benešově nad Ploučnicí
Žáci 3. a 4. tříd absolvovali od listopadu
pořádá dne 23. 3. 2013 od 15:00 akci s
do února plavecký výcvik. Každé úterý a
názvem „Velikonoční kino“. Malí i velcí
středu jezdili do plaveckého bazénu v Děčínávštěvníci se mohou těšit na program,
ně, kde se zdokonalovali v plavání. S pomocí
který připomene velikonoční tradice a
instruktorů děčínského plaveckého areálu zvyky. Dětem předvedou v předsálí kina
Aquaparku procvičovali plavecké styly zručnost a dovednosti, týkající se tohoto
prsa, kraul, znak, plavání s destičkami, dýsvátku, členové Klubu seniorů.
chání do vody, splývání a startovní skok do
Již tradičním účinkujícím bude pěvecký
vody. Součástí hodin plavání byly také různé
sbor Klubíčko. Dále přivítáme zpěváka Pavla
soutěže - např. v potápění, kdo doplave nejNováka, který zazpívá nejen dětské písničky,
dále ve volném stylu plavání, kdo nejdéle
ale i vzpomínkové skladby svého otce. Děti z
vydrží pod vodou, ve skocích do vody apod.
pěveckého sboru Klubíčko si budou moci
Na závěr plaveckého výcviku byli nejlepší
zazpívat se zpěvákem nejoblíbenější
plavci odměněni diplomem, omalovánkami
hitovky jeho tatínka, které rádi zařazují do
a vstupenkami na volné plavání do bazénu.
svého repertoáru.
Žákům se plavání velice líbilo.
Na terase kina pro vás připraví místní
Nedílnou součástí výuky jsou také exorganizace svazu chovatelů malou výstavu
kurze. Žáci VIII. A se v únoru v rámci výuky fizvířátek.
nanční gramotnosti (součástí matematiky a
Těší se na vás děti z Klubíčka
pracovních činností) zúčastnili výstavy ČNB
a ostatní účinkující.
„20 let chráníme českou
korunu“ v Muzeu města
Ústí nad Labem. Z návštěvy interaktivní vzdělávací výstavy si odnesli
nejen nové znalosti a
vědomosti, ale také opz veterinárně kontrolovaných chovů,
ravdový milión v rozdrkteré zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
cených bankovkách.

PRODEJ CHOVNÉ
DRŮBEŽE

Více informací a fotografie z akcí školy i
jednotlivých tříd na
www.zsbnpl.cz.

4. 4. 2013 v 16 hodin
Benešov nad Ploučnicí /na náměstí/

Mgr. M. Šmídová

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí
Ploučnicí
Čtvrtek 25. dubna 2013 od 9.30 do 15.00 hodin
v budově MŠ, Cihelní 602, Benešov nad Ploučnicí
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání probíhá na základě žádosti rodičů, kterou obdrží zákonní zástupci dítěte spolu s ostatními podklady přímo u zápisu.
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v
posledním roce před zahájením školní docházky s místem trvalého
pobytu v Benešově nad Ploučnicí.
Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2013/14 jsou zveřejněna na webových stránkách
školy - www.zsbnpl.cz.

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 12 - 18 týd.
cena: 120 - 180,- Kč
Chovní kohoutci
stáří: 12 - 18 týd.

cena: 120 - 180,- Kč

Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
stáří: 1 - 3 týd.
cena: 70 - 90,- Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
stáří: 1 - 3 týd.
cena: 70 - 90,- Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
stáří: 1 - 3 týd.
cena: 110 - 130,- Kč
Husy bílé
stáří: 1 - 3 týd.

cena: 140 - 160,- Kč

Husy landenské
stáří: 1 - 3týd.

cena: 140 - 160,- Kč

STRANA 12
DIVADLO
12. 4. 2013 od 19 hodin

Sborovna
Divadlo Pavla Trávníčka
a agentura MARCUS
vstupné 230,Městské kino Benešov nad Ploučnicí
vstupenky možno zakoupit na Městském
úřadě nebo v Městském kině: tel. č. 724
598 686, kultura@benesovnpl.cz

KINO
21. 4. od 16 hodin
nedělní pásmo pohádek:

Za kamarády z televize
Děti se mohou těšit na tyto příběhy:
- Káťa a Škubánek
- O klukovi z plakátu
- Maxipes Fík
vstupné: děti 10,- / dospělí 20,-

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Pro ženy
McKinley, Tamara - Ostrov ztracených snů
Když Lorelei obdrží zprávu o dědictví, vypraví se do Tasmánie zjistit, po kom vlastně
dědí. Ví, kde žije její nevlastní matka, která jí
vždy nesnášela, ale hlavně chce zjistit pravdu o svém otci. Nečekaně tu potká i osudovou lásku. Ve víru dění Lorelei nedojde, v jakém je nebezpečí. Nenávist macechy totiž
sahá příliš daleko...
Robertsová, Nora - Sedmé znamení
Obyvatele malého města stihne každých
sedm let týden plný katastrof. Je možné, aby
je měly na svědomí tajemné síly, které svou
přísahou uvolnili tři chlapci?
Letteová, Kathy - O mé rodině a jiných mimozemšťanech - legrační a zároveň dojemný i moudrý román o tom, jak udržet rodinu
pohromadě, když se člověku celý svět rozpadá před očima.
James, E. L. - Padesát odstínů šedi - strhující
erotický román o temných touhách v každém z nás...
Napětí
Kellerman, Jonathan - Oběti - tak hrůzyplný
výjev ještě detektiv Milo Sturgis nespatřil:
zavražděná oběť měla zlomený vaz a kolem
krku omotané vlastní vnitřnosti. Než Milo s
psychologem Alexem Delawarem rozpletou
první poznatky z pátrání, je objevena další,
podobně zohavená mrtvola. Zatímco město obchází strach, Milo s Alexem postupně
pronikají do temných zákrutů pachatelovy
mysli, protože jedině tak mohou nalézt klíč
k jeho motivu.

STOLNÍ TENISTÉ
14. zápas
GPD AMBIT BNPL A. - SOKOL FILIPOV A - 2:16
body: F. Nebohý 1; L. Babička 1; M. Myslivec 0; M. Štípek 0

15. zápas
GPD AMBIT BNPL A - SLOVAN VDF A - 15:3
body: M. Babička 3,5; M. Myslivec 3,5; M. Štípek 2,5; L.
Babička 4,5; F. Nebohý 1

16. zápas
SKP ÚSTÍ N. L. D - GPD AMBIT BNPL A - 8:10
body: M. Babička 3; M. Myslivec 3; F. NEBOHÝ 2,5; M. Štípek 1,5

17. zápas
SKST DĚČÍN B - GPD AMBIT BNPL A - 10:9
body: M. Babička 3; M. Štípek 2,5; M. Myslivec 2,5; L. Babička 1

Fotbalová přípravka v zimě nezahálela!
Nejmladší fotbalisté MSK Benešov n. Pl.
měli v zimě napilno. Dvakrát týdně trénovali
v tělocvičně na Sokoláku a zúčastnili se řady
pěkných turnajů s různými výsledky. Mimo
tyto turnaje jsme jezdili na přátelská utkání
do Verneřic a do Děčína. V měsíci březnu
nás ještě čekají turnaje v České Lípě, a v Děčíně a přátelská utkání ve Verneřicích.
Chtěl bych touto cestou poděkovat rodičům malých fotbalistů, kteří na tyto turnaje s dětmi jezdili a podporovali je. Bez jejich pomoci, obětavosti a zájmu bychom nikam jezdit nemohli. Škoda jen, že v Benešově nemáme sportovní halu nebo alespoň
odpovídající tělocvičnu, kde bychom takovéto turnaje mohli pořádat.
Na závěr bych chtěl oslovit další mladé
zájemce o fotbal a jejich rodiče. Přijďte mezi
nás. Nábory přípravek rok narození 2003
2007 budou probíhat v těchto termínech:
5., 7., 12., 14. března od 16.30 do 18.30 v
tělocvičně na "Sokoláku" nebo kdykoliv
telefonicky na čísle 739426789.
Výsledky odehraných turnajů:
2. 12. Mladá Boleslav - 4. místo
16. 12. Verneřice - 4. místo
19. 1. Verneřice - 4. místo
12. 1. Nový Bor - 7. místo
27. 1. Česká Lípa - 5. místo
10. 2. Mimoň - 4. místo
24. 2. Česká Lípa - 5. místo
Polanský Jan - trenér mládeže

KONTAKT NA REDAKCI
Máte zajímavý tip na článek?
Chcete se podělit o váš názor?
Kontaktujte naší redakci:
tel.: 731 10 18 14 nebo 1ajka@centrum.cz
Máte zájem o inzerci?
tel.: 412 589 811 nebo
urad@benesovnpl.cz
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