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Úvodník: Uplynulý mìsíc se nesl pøedevším v duchu prezidentských voleb
Mìsíc leden byl pøedevším ve znamení
prezidentských voleb, jejichž organizaci zajišoval mìstský úøad. Podìkování za bezchybný prùbìh patøí jak zamìstnancùm
úøadu, tak èlenùm okrskových volebních komisí. Ve správním území Benešova n. Pl.
bylo do seznamu volièù zapsáno v 1. kole
6593 volièù, ve druhém kole 6950 volièù. V
prvním kole byla volební úèast 53,6 %, ve
druhém kole 49,83%. Ve druhém kole získal
Ing. Miloš Zeman 2 387 hlasù, což je 69,1% a
Karel Schwarzenberg 1067 hlasù, což je
30,89%.
V lednu byly zpracovány a podány další
dotaèní žádosti a to na opravu sochy svatého Vojtìcha, opravu kaplièky na Ovesné,
Benešovský Slunovrat. Bylo také vypsáno
výbìrové øízení na dodavatele zakázky „Protipovodòová opatøení mìsta Benešov nad
Plouènicí“ rozhlas.
Mìsto Benešov nad Plouènicí obdrželo
nabídku f. FEURTES development na odkup
pozemkù mezi ul. Nádražní Nábøežní (pozemek u obchvatu) na výstavbu nového obchodního domu s parkovištìm. Obchodní
dùm by podle nabídky mohl zamìstnat 20
až 30 lidí, firma nabízí vybudování nové odstavné plochy pro 4 autobusy, parkovištì
pro min. 45 automobilù. Záležitost však
mùže mít i negativní dopad na život mìsta v
podobì likvidace sítì malých obchodù, po
prodeji pozemku již nebude mít mìsto vliv
na znaèku obchodního domu (vzpomeòme
souèasné Tesco, pøedtím Edeka, pøedtím
Edelta), obchod bude zajisté v rukou jakéhosi zahranièního obchodního øetìzce, podpoøíme tím (sice jen velmi okrajovì) likvidaci èeských výrobcù a obchodníkù, firma
nám dosud nesdìlila, který obchodní dùm
by zde chtìla postavit. Kladem výstavby je
kromì již zmínìných pracovních míst a parkovištì také zdravìjší konkurenèní prostøe-

I. KOLO VOLEB V BNPL
Zeman Miloš Ing.
Fischer Jan Ing. CSc.
Dienstbier Jiøí
Schwarzenberg Karel
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taana
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Sobotka Pøemysl MUDr.

376 hl.
351 hl.
326 hl.
203 hl.
131 hl.
60 hl.
56 hl.
45 hl.
33 hl.

Volební úèast:
Odevzdané obálky:

51,47 %
1 590

17. ledna byly v kanceláøi starostky podepsány projektové žádosti
o dotace
se starostou mìsta Heidenau Jürgenem Opitzem
Výmìna lamp na námìstí. Foto:
Karel Šohaj
a øeditelem Pestalozzi Gymnasia Heidenau panem Uwe Beckem.
dí, finanèní prostøedky získané prodejem
pozemku lze využít pro rozvoj mìsta, støed a
levobøežní èást mìsta bude mít do obchodu
blíže než do Tesca. A co si o tom myslíte vy?
Pokud máte zájem sdìlit nám svùj názor k
této záležitosti, budeme velmi rádi. Své vyjádøení prosím doruète na mìstský úøad na
podatelnu nebo do schránky na MìÚ.
V souèasné chvíli je již k dispozici kniha
Benešov nad Plouènicí, jejímž autorem je
benešovský kastelán PhDr. Zdenìk Henig.
Publikace mapuje dìjiny našeho mìsta od
samých poèátkù až do roku 2012, je bohatì
ilustrovaná a plná zajímavých informací o
našem mìstì. Knihu si mùžete prohlédnout
na sekretariátu MìÚ a v pøípadì zájmu objednat. Výrobní náklady na jeden výtisk jsou
1000,- Kè, za tuto cenu lze knihu získat. V
souèasné dobì evidujeme 11 žádostí, kniha
je již v tisku. A k tomu jedna perlièka, díky

informaci z této zajímavé knihy o èestných
obèanech mìsta bylo zastupitelstvem mìsta odejmuto èestné obèanství mìsta Benešova Konrádu Henleinovi a Klementu Gottwaldovi.
Ve chvíli kdy píši svùj úvodník, se na naše území pøihnala obleva, problémy nám èiní zatím pouze Ovesenský potok, jenž splavuje nepoøádek navezený do jeho koryta
našimi obèany. 30. 1. dopoledne se témìø
ucpala vpus na sídlišti jakýmsi kusem nábytku, veèer zde zasahovali hasièi a mìstská
policie pøi odstraòování naplavených vìtví.
Pøeji vám pohodové pøedjaøí a hlavnì
pevné zdraví.
Mgr. Dagmar Tesarèíková
starostka mìsta

II. KOLO VOLEB V BNPL
Zeman Miloš Ing.
Schwarzenberg Karel

976 hl.
490 hl.

Volební úèast:
Odevzdané obálky:

47,78 %
1 590

VOLBY CELKOVÌ V ÈR
Zeman Miloš Ing.
Schwarzenberg Karel
Volební úèast II. kolo:

2 717 405 hlasù
2 241 171 hlasù
59,11 %

Novým èeským prezidentem
bude 8. bøezna 2013 jmenován
Ing. Miloš Zeman.
Podrobné výsledky voleb:
www.volby.cz

STRANA 2

Z bloku policie
Vloupání do garáže
Neznámý pachatel v dobì od 24. do 25. 1.
2013, v Benešovì nad Plouènicí, ul. Pøíèná,
provedl vloupání do plechové garáže, a to
po pøekonání visacího zámku, který následnì odcizil. Dále došlo k odcizení elektrocentrály zn. Asist.
Vloupání do domu
V dobì od 18. 12. 2012 do 18. 1. 2013 se
neznámý pachatel vloupal do rekreaèního
objektu a samostatnì stojící stodoly v obci
Starý Šachov, kde poškodil a odcizil vìci,
které byly poškozeným pøedbìžnì vyèísleny
na èástku 15.300,- Kè.
Vloupání do chatky
NP v dobì od 26. 12. 2012 do 14. 1. 2013 nezjištìným zpùsobem vnikl do oplocených
prostor zahrádkáøské kolonie v Benešovì
nad Plouènicí, kde odšrouboval šroubky
držící petlici u dveøí pøístavku vedle zahradní chatky poškozené, kdy po demontáži petlice vnikl do vnitøku pøístavku, odkud odcizil
4 kusy el. prodlužovacích kabelù a zahradní
litinový gril, èímž poškozené zpùsobil škodu
ve výši 1.950,-Kè.
Plastová okna
V dobì od 12. 11. 2012 do 28. 1. 2013 podezøelý jednatel firmy z Ústí nad Labem
uvedl poškozené v omyl tím, že jim pøislíbil
po zaplacení èástky 30 0000,-Kè výrobu a
výmìnu oken. Po pøedání finanèní èástky
podezøelý pøestal komunikovat a sjednanou
práci doposud neprovedl.
Vloupání do restaurace
NP v dobì od 2. do 3. 1. 2013 vypáèil dvoje
døevìné dveøe, vedoucí z terasy do samotného objektu restaurace Blaník v Benešovì
n/Pl. na ul. Sokolovská, kde odcizil z prostoru baru 4 ks láhví destilátu, èímž zpùsobil
škodu odcizením ve výši 500,- Kè a škodu
poškozením ve výši 6.000,- Kè.

Z èinnosti SDH
Dne 2. 1. 2013 v 17:36 vyjela jednotka s
technikou CAS 25 v poètu 1+3 k nahlášené
dopravní nehodì v Sokolovské ulici v
Benešovì. Po pøíjezdu na místo události a
prùzkumu místa nebyla tato skuteènost
potvrzena, zjištìno ale bylo zranìní osoby
následkem pádu. Jednotka proto provedla
prvotní ošetøení osoby za asistence PÈR a
po pøíjezdu ZZS osobu pøedala k dalšímu
ošetøení.
Pokraèování na str. 3...

Zástupci obcí se shodli, chtìjí zakázat prùjezd kamionù
Ve støedu 9. ledna se na radnici v Benešovì nad Plouènicí sešli zástupci obcí ležících na silnici z Èeské Lípy do Dìèína, aby
sladili spoleèný postup pøi øešení nesnesitelné dopravní situace na této silnici. Nìkolik desítek pøetížených kamionù se každý
den valí po nevyhovující krajské silnici, která
nabízí celkem pohodlnou zkratku pøi objíždìní zpoplatnìných úsekù silnic I. tøídy a
dálnic. „Benešovské zastupitelstvo iniciovalo vznik pracovní skupiny k této záležitosti
a naší snahou je pomocí maximální možné
aktivity, úøední i obèanské, dosáhnout omezení prùjezdù kamionù za našimi domy,“ øíká
Karel Vrbický, místostarosta Benešova nad
Plouènicí. Zástupci obcí se dohodli na iniciování petice, která umožní i obyvatelùm vyjádøit podpisem svùj souhlas. „Jsme pøipraveni zajít kamkoliv to pùjde, protože situace
je již opravdu alarmující. Souvislé „bloky“
rychle jedoucích kamionù, které se ve dne v
noci valí mìstem, musí zmizet. Je chybou
státu, a špatnì nastavené politiky mýta, ale i

krajù, kteøí jsou majitelé komunikace, že
Ota iniciátor
Draèka
doposud situaci neøešily,“Foto:
dodává
této spoleèné aktivity obcí a benešovský
zastupitel Filip Ušák. Starostové dalších obcí
pøi silnici vnímají tuto vìc stejnì. „Je zøejmé,
že pokud nepotáhneme za jeden provaz, tak
se situace našich obèanù, kteøí žijí v okolí silnice, nejenže nezlepší, ale v souvislosti se
zpoplatnìním silnic I. tøíd ještì zhorší.“ myslí si starosta Františkova nad Plouènicí Jaroslav Velebný. „I v souvislosti s letošním plánovaným dokonèením cyklostezky Plouènice, která na èásti své trasy povede po úzkém
pruhu silnice v oblasti skály na Soutìskách,
je tøeba tuto záležitost vnímat. Drahá cyklostezka vedoucí po pøetížené silnici je zmaøená investice kraje,“ doplòuje Václav Rùžièka, starosta Malé Velenì.
Regionální politici hodlají v následujících dnech oslovit a zapojit oba kraje- Ústecký i Liberecký, dopravní policii i zástupce
odborné veøejnosti.

F. Ušák: Na kamiony jsme malý páky… Opravdu?
Jedete-li v noci autem od Dìèína domu,
dost možná je také potkáváte. Ètyøi, pìt
tìsnì za sebou témìø letících tìžkých kamionù s rumunskou èi jinou cizí znaèkou si to
tudy pádí pøedpisùm navzdory. Od Nìmecka míøí smìrem na Boleslav, Nymburk,
Kolín a dále na Moravu, a pøíštì nazpìt.
Elegantnì se vyhnou mýtu a zpoplatnìným
silnicím, pøed hranicemi natankují plnou a
údolím Plouènice profrèí, protože nakládka
èeká. Všem to vadí, každý si tak trochu
zaklejeme, když je potkáme, nicménì ve
finále to nikoho moc nenervuje. Co také s
nimi… Na ptáky jsme malý páky… Opravdu?
Minulou støedu to bylo zrovna tak,
kamiony se vinuly zasnìženým údolím až do
momentu, než se dva nevyhnuly v místì
nejužším - v zatáèce nad Elecomem u železnièního nadjezdu. A už to bylo... Na dvì a
pùl hodiny všechen ten dieselový šrumec
ustal. To byl ale klid! I nespavec mohl slyšet
šumící bory i huèící vodu kdesi po luèinách…
Na 60 kamionù se zastavilo, další jely
jinudy. A nikomu viditelnì moc nechybìly.
Kamarád, co dìlá na „dráze“, pronesl svou
obvyklou repliku „auta stojí, vlaky jedou“,
kterou mi vrací mé jízlivé dotazy, kolik že to

má dneska zpoždìní. „Dneska, kamaráde,
by to chtìlo RO-LU.“
Spoleènì s panem místostarostou a
starosty okolních obcí jsme se pøed nìkolika
týdny pustili do odvážného cíle. Chceme se
zbavit nebezpeèného transitu v našem údolí. Cílem je spoleèným tlakem, medializací i
formálními èi neformálními jednáními se
všemi, kdo do toho mají co mluvit, krajskými samosprávami, policií, dopravními experty apod. dosáhnout výsledku, který není
nereálný, avšak vùbec není samozøejmý.
Spoleènì jsme silnìjší a obèanským tlakem
už se v historii dosáhlo mnohého. A nemusíme mluvit hned o dobývání Bastily. Pøedloòská zkušenost s dìèínským gymnáziem a
soustavným tlakem všech zúèastnìných na
kraj, který nakonec polevil a škole zachoval
samostatnost, mùže být dostateènou motivací, že to mùže jít. Když se chce…
I proto Vám dìkuji za podpisy pod spoleènou petici, která symbolicky vykopla pomyslný míè, který doletí až tam, kde ho
všichni chceme mít. S tím gymplem jsme také zaèali s peticí…
Filip Ušák

K tématu... Ota Draèka: Pomohla by železnice?
Dopoledne 22. ledna 2013 øešili hasièi
dopravní nehodu na Èeskolipské ulici. Stala
se v úseku, kde již døíve docházelo k extrémním situacím, kdy hrozila srážka nebo
sražení chodce na chodníku. Od té doby nenastala žádná zmìna, ohrožení trvá. Øidièi
to nemají lehké, protože aby nevjeli do

protismìru, musí poèítat s tím, že zadní kola
budou na chodníku. Pokud se chtìjí chodníku vyhnout, jsou nuceni si nadjet do protismìru. Naši obèané, kteøí musí po chodníku projít, zažívají èasto hrùzné chvíle.
Dùkaz?
Pokraèování na str. 3...

STRANA 3

Benešovští hasièi opìt vykouzlili kluzištì pro dìti

Z èinnosti SDH
Dne 22. 1. 2013 v 10:15 vyjela naše jednotka s technikou CAS 25 v poètu 1+3 k dopravní nehodì v Benešovì nad Plouènicí do
ulice Èeskolipská. Jednalo se o srážku dvou
nákladních vozù, jednotka provedla zajištìní místa nehody a neutralizaci provozních
kapalin uniklých na vozovku, dále zabezpeèovala místo nehody do ukonèení šetøení
místa dopravní policií a následnì provedla
oèistu místa nehody a asistovala pøi odtažení nepojízdného vozu mimo komunikaci. Po obnovení provozu v obou smìrech se vrátila ve 12:50 zpìt na základnu.

Mimo øešení krizových situací v podobì požárù, dopravních nehod èi záchrany osob øeší
benešovští hasièi i další problematické situace. Jednou z nich jsou smutné tváøe našich
nejmenších obèánkù. Co je trápí? Venku plno snìhu, mrzne, až praští, sáòkování èasem
omrzí a bylo by prima se nìkde poøádnì sklouznout nebo si zabruslit. Jak to ale vyøešit,
když stadion je až v Dìèínì? Snadno! Máme pøeci hasièe! A tak slovo dalo slovo a zaèalo
se s pøípravou kluzištì mezi paneláky. Na místo vyjíždìjí zásahové vozy CAS 25 a CAS 32,
èerpá se voda z Plouènice kluzištì pomalu vzniká. S jeho realizací pomohl nejen mráz,
ale také Mìstský úøad Benešov nad Plouènicí. Rozzáøené dìtské oèi za to stály!
JSDH Benešov nad Plouènicí, ah

K tématu... Ota Draèka: Pomohla by železnice?
Staèí se napøíklad podívat, jak èasto je ohnuta
traverza na kraji chodníku na rohu køižovatky
Èeskolipská Sokolský vrch v blízkosti závor. Staèí
se zastavit zejména ve veèerních hodinách, jakou
rychlostí nìkteré kamiony pøitom jezdí, èasto
pochybuji, že je to do padesáti kilometrù za
hodinu. Na snímku je vidìt kolona kamionù, která
zatìžuje dennodennì naše mìsto. Hlavnì se
jedná o ulice Èeskolipskou, Nábøežní a Dìèínskou. Vysoké poèty obousmìrnì projíždìjících
tìžkých vozidel se již blíží k zatížení dálnice. Již
dlouho se volá po úèinném øešení situace, které
ale Ministerstvo dopravy má až za horizontem
roku 2050. Stále jsou slyšet jen odpovìdi, že
silnice II/262 je v majetku kraje. Vzniká tak
otázka, proè kraj dlouhá léta nejedná?
Pøináším námìt, který by pomohl ve velmi
krátké dobì a minimálnì do doby jiného øešení.
Pomohlo by to i zajistit pracovní místa. O co jde?
O zavedení rolly na železnici mezi Dìèínem a
Èeskou Lípou. Tím by se mohl na silnici II/262
zakázat tranzit a poèet kamionù by se snížil pouze

na ty, které mají v daném úseku své sídlo nebo cíl
cesty. To by bylo i kontrolovatelné. Do doby zavedení øešení na železnici by možná situaci øešilo i
svìtelné dopravní znaèení v úseku od železnièního pøejezdu ve mìstì až ke køižovatce
Èeskolipská Sokolský vrch (pod bývalou školou).
To je ale na posouzení odborníkù z kraje. Navrhované øešení by ve velmi krátké dobì pøineslo práci
na železnici, odlehèilo by silnici, silnice by nebyla
nièena vysokou zátìží, obèanùm našeho mìsta
podél komunikace by to pøineslo znaèné zklidnìní bydlení, zvýšila by se bezpeènost chodcù,
zejména školákù, o cenách nemovitostí po-dél
trasy nemluvì.
Když jsem v prvním odstavci uvedl „Hlavnì se
jedná…“, nesmím zapomenout na silnici mezi
Benešovem a Markvarticemi, kde je stále vidìt
dost nákladních vozidel, jejichž øidièi nerespektují dopravní znaèení. To je ale již otázka èetnosti
kontrol ze strany policie.

Ota Draèka

Dne 22. 1. 2013 bìhem kondièních jízd byla
naše jednotka povolána operaèním støediskem HZS do Františkova nad Plouènicí k
dopravní nehodì osobního vozidla. Pøi pøíjezdu na místo události se vozidlo nacházelo
mimo vozovku a posádka již byla mimo vozidlo. Jednotka provedla protipožární opatøení a zamezila úniku provozních kapalin pomocí sorbentu a asistovala pøi nakládání na
odtahovací vozidlo. V 17 hod. se vrátila zpìt
na základnu.

HASIÈSKÝ PLES
16. bøezna 2013
od 20.00 hodin
v Mìstském kinì
Benešov nad Plouènicí

HASIÈSKÝ PLES
Srdeènì vás zvou
benešovští hasièi.
Informaci o pøedprodeji
lístkù
najdete na plakátech.

VZPOMÍNKA
Dne 18. 2. 2013 by se dožil 100 let náš dlouholetý
èlen a kamarád pan:
Josef Miláèek.
Vìnujete mu s námi tichou vzpomínku.
JSDH Benešov
nad Plouènicí

O èem jednala rada mìsta?
Rada mìsta schválila zøízení vìcných bøemen pro spoleènost ÈEZ, smlouvu o dodávce tepelné energie, mimoøádnou odmìnu
statutární zástupkyni ZŠ a MŠ, podání projektové žádosti o dotace z Euroregionu Elbe
Labe vèetnì pøedfinancování... Více na str. 4...

STRANA 4

O èem jednala rada mìsta? Mìsto se snaží nejrùznìjší aktivity financovat prostøednictvím dotací
Rada mìsta schválila: podání žádosti o dotaci na opravu kaplièky na Ovesné, opravu
sochy sv. Vojtìcha, smlouvu o dílo na poøízení digitálního územního plánu, vypsání
výbìrového øízení na dodavatele veøejné
zakázky „Protipovodòová opatøení mìsta
Benešov nad Plouènicí“, likvidaci nálezu ze
dne 9.7.2012, prodloužení platnosti nájemní smlouvy bytu - Sokolský vrch 409, Benešov nad Plouènicí, do 30. 6. 2013, vydání
souhlasného stanoviska s provedením stavby „SS Benešov nad Plouènicí, studie proveditelnosti technická pomoc“ pro spoleènost ÈEZ Distribuce - stanice 35kV, která
bude umístìna na pozemku 700/2 v k.ú.
Benešov nad Plouènicí, uzavøení smlouvy o
budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøemene se spoleèností ÈEZ Distribuce na stavbu
„SS Benešov nad Plouènicí, studie proveditelnosti technická pomoc“ - stanice 35kV,
která bude umístìna na pozemku 700/2 v
k.ú. Benešov nad Plouènicí a dotèené pozemky ve smyslu §25, odst. 5, zák. è.
458/2000 Sb. (energetický zákon), tisk 10
knih od autora PhDr. Zdeòka Heniga pod
názvem Benešov nad Plouènicí. Kniha bude
distribuována zájemcùm za náklady spojené s tiskem, tj. 1000,- Kè, pøádání prodejních trhù 6x v roce 2013 prostøednictvím
Václava Chaloupky, Obchodní a poøadatelská èinnost s výjimkou trhù u pøíležitosti Benešovského slunovratu, které si mìsto zajistí samo.
Rada mìsta vzala na vìdomí: informaci o
pøerušení provozu ZŠ a MŠ, pøerušení provozu školní družiny pøi Základní škole a Mateøské škole Benešov nad Plouènicí na období pololetních prázdnin, tj. na pátek 1.
února 2013. Dùvodem je nízký poèet pøihlášených žákù (2), informaci o dopisu spol.
Dalkia, zaslanou výzvu Ústeckému kraji øešení dopravní situace v ul. Èeskolipská.

O èem jednalo zastupitelstvo?
ZaM schválilo: revokaci us. è. 133/2012
ZaM vzalo na vìdomí: žádost f. FEURTES
development o odprodej pozemkù v majetku mìsta mezi ul. Nádražní - Nábøežní, pozemek u obchvatu na výstavbu nového
obchodního domu s parkovištìm. Po bližší
specifikaci zámìru firmy a zjištìní názoru
obèanù bude žádost opìtovnì projednána,
ZaM schválilo: OZV o místním poplatku za
provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù, která nahrazuje OZV
4/2011, ZaM schválilo OZV o ochranì noèního klidu, regulaci hluèných èinností a stanovení podmínek pro poøádání veøejnosti
pøístupných kulturních a sportovních podnikù, ZaM bere na vìdomí výroèní zprávu o
poskytování informací v roce 2012, ZaM
schválilo složení Výboru pro rozvojové a investièní priority rozvoje mìsta. Více na str.5...

Fenoménem souèasného hospodáøského života je pojem dotace. Jedná se o pøíspìvky z veøejných rozpoètù, kterými je usmìròována hospodáøská èinnost k politicky
žádoucím cílùm. Systém rozdìlování dotací
v evropském prostoru je zdrojem prosperity
a zároveò úpadku celé Evropy v dùsledku
silného ovlivnìní pøirozeného konkurenèního prostøedí. Ovšem z hlediska jednotlivcù,
podnikù, mìst, zájmových organizací jsou
dotace velkou výzvou pro každého, kdo
chce získat konkurenèní výhodu. Dotaèních
programù je celá øada, snad neexistuje oblast lidské èinnosti, pro kterou by neexistoval dotaèní program.
Mìsto Benešov nad Plouènicí se snaží
využít dotací na nejrùznìjší aktivity. V posledních letech mìsto èerpá dotace pøedevším z následujících zdrojù:
1) Operaèní program územní spolupráce Èesko-Sasko, z tohoto programu mìsto
získává pøíspìvky na aktivity vedoucí ke sbližování obèanù Benešova nad Plouènicí a
partnerského mìsta Heidenau v Sasku. Jedná se vìtšinou o vzdìlávací, kulturní a spoleèenské akce na obou stranách hranice.
2) Ministerstvo pro místní rozvoj významnì pøispìlo na obnovu mostù, silnic a
chodníkù po bleskových povodních v letech
2009 a 2010.
3) Státní fond životního prostøedí, Operaèní program životní prostøedí, v minulých
letech byla s pøispìním tohoto fondu realizována oprava objektu mateøské školky a
nové výsadby zelenì na sídlišti.
4) Ministerstvo kultury pøispívá na obnovu kulturních památek, v poslední dobì
byla s pøíspìvkem ministerstva kultury op-

ravena høbitovní kaple, opravy na objektu
budou dále pokraèovat.
5) Ústecký kraj vyhlašuje mnoho dotaèních programù, které jsou zamìøeny pøedevším na sport a kulturu. Mìsto pravidelnì získává pøíspìvky na poøádání Benešovského slunovratu, s pøíspìvkem Ústeckého kraje byla opravena Plouènická vyhlídka na Sokolském vrchu.
Kromì samotného Mìsta Benešov nad
Plouènicí èerpají dotace i jiné subjekty pùsobící na území mìsta. Nejvýznamnìjší akcí
posledních let byla výstavba èistièky odpadních vod a kanalizace. V souèasné dobì probíhá výstavba cyklostezky Plouènice, která
je financována Ústeckým krajem s pøispìním z Regionálního operaèního programu
Severozápad.
Pro nadcházející období mìsto pøedpokládá, že získá pøíspìvek ze Státního fondu
životního prostøedí na realizaci mìstského
rozhlasu a s ním souvisejících protipovodòových opatøení, Ústecký kraj byl požádán o
pøíspìvek na opravu kaplièky na Ovesné a
restaurování sochy sv. Vojtìcha. Ministerstvo kultury bylo požádáno o pøíspìvek na
restaurování pískovcového oplocení høbitovní kaple. Budeme žádat o pøíspìvky na
kulturní, spoleèenské a vzdìlávací akce z
programù Ústeckého kraje i z programu
územní spolupráce Èesko-Sasko. Mìsto se
prioritnì zamìøuje na získání prostøedkù
pro realizaci opatøení, které povedou ke snížení energetické nároènosti. Jde zejména o
rekonstrukci veøejného osvìtlení a snížení
spotøeby tepla v mìstských budovách.
Karel Šohaj
vedoucí odboru VŽP MìÚ Benešov n. Pl.

Èestná obèanství nemohou být jen reliktem historie
Na jednání zastupitelstva ve støedu 30.
1. byl schválen návrh, který jsme spoleènì s
kolegy z Koalice pro Benešov pøedložili, a to
odejmutí èestného obèanství dvìma osobám, na které nemùže být naše historie pøíliš hrdá… Sudetonìmecký váleèný zloèinec
Konrád Henlein a první dìlnický prezident
nebo také dvorní Stalinùv pohùnek Klement
Gottwald v èasech, kdy byli na vrcholu spoleèenské prestiže, obdrželi titul èestného
obèana mìsta Benešov. Zaøadili se tak po
bok výrazných obyvatel našeho mìsta z
období rozvoje pøevážnì nìmeckého mìsta
Bensen. Odejmutí není výmaz vlastní minulosti, z historických análù ani z nové knihy
pana PhDr. Heniga je nikdo nevymaže, jde
však o akt zneplatnìní historické obludnosti. V souvislosti s tímto aktem jsem zastupitelstvu pøedložil i návrh zásad pro udìlování
èestného obèanství do budoucna, kterým
pøedpokládám, že se bude zastupitelstvo,
potažmo rada zabývat. Myslím, že øíjnové
pìtadevadesáté výroèí vzniku samostatné-

ho èeského- èeskoslovenského- státu mùže
být vhodnou pøíležitostí se bez pøedsudkù
poohlédnout zpìt do posledních dekád a
ocenit pøínos nìkterých zdejších patriotù.
Seznam benešovských èestných obèanù
již bez vyškrtnutého Henleina a Gottwalda.
1. Friedrich SEIDEL, notáø, udìleno v roce 1866,
na høbitovì mìl bronzový reliéf, byl ukraden
2. Johan TIETZE, mìstský dìkan, udìleno 1867
3. Franz MATTAUSCH, velkostatkaø a prùmyslník,
udìleno 1879
4. August NEUMANN, hospodáøský øeditel hrabìtì Thuna, udìleno v roce 1879
5. Amand BÖHM, nájemce pivovaru a starosta,
udìleno 1882
6. Florian SCHRÖTTER, obchodník a starosta,
udìleno 1882
7. Anton HÜTTEL, arcidìkan, udìleno 1896
8. Florian SCHRÖTTER, továrník, starosta a rytíø
øádu F.J.I., udìleno 1904
9. Theodor GROHMANN, šlechtic (von Hochwiddim) a prùmyslník, udìleno 1917
10. Mudr. Josef SALUS, mìstský lékaø, udìleno
1920

Filip Ušák, zastupitel mìsta

STRANA 5

Jak je to s hmotnou nouzí a sociální prácí na obci?

O èem jednalo zastupitelstvo?

S úèinností od 1. ledna 2012 pøešla výplata dávek pomoci v hmotné nouzi na pøíslušné úøady práce. Na Mìstském úøadì v
Benešovì nad Plouènicí bylo zøízeno kontaktní pracovištì ÚP Dìèín, kde zùstala
jedna stávající pracovnice, která je zamìstnancem ÚP. Tímto bychom chtìli upozornit
všechny nespokojené klienty, kteøí pobírají,
nebo jim nevznikl nárok na pobírání dávek
pomoci v hmotné nouzi, aby se s pøípadnými dotazy, nebo stížnostmi obraceli na kontaktní pracovištì krajské poboèky v Ústí nad
Labem Dìèín 2, Bøezinova 442/1, è. tel. 950
111 111.
V kanceláøi s pracovnicí úøadu práce se
nachází sociální pracovnice, která je zamìstnancem Mìstského úøadu Benešov

ZaM schválilo zmìnu jednacího øádu - jmenovité hlasování zastupitelù, ZaM odejmulo
èestné obèanství Konrádu Henleinovi a Klementu Gottwaldovi, ZaM vzalo na vìdomí
zprávu o možné digitalizaci kina, ZaM odložilo projednání prodeje pozemkù na Ovesné, ZaM zøídilo pracovní skupinu k projednání možnosti odkupu škvárového høištì.

nad Plouènicí, a na kterou se mùžou obrátit
všichni bez rozdílu vìku, èi majetkových
pomìrù, kteøí stojí pøed problémem, se kterým si nevìdí rady, a nebo vìdí o nìkom,
kdo pomoc potøebuje a nemùže, nebo nechce z jakéhokoliv dùvodu sám pøijít. Rovnìž zajišuje ustanovení zvláštního pøíjemce dávky dùchodového pojištìní, pokud oprávnìný pøíjemce dùchodové dávky není
schopen dùchod ze zdravotních dùvodù dále pøijímat.
Kanceláø sociální pracovnice a pracovnice kontaktního pracovištì ÚP se nachází v
1. patøe Mìstského úøadu Benešov nad
Plouènicí è.dveøí 14.
Lenka Sluková
vedoucí odboru

Jaké vládlo nad naším mìstem poèasí v roce 2012?

Vážení spoluobèané, rok s rokem se sešel a já jsem již ponìkolikáté pøipravena
podat vám, kteøí se zajímáte o poèasí,
zprávu o tom, jak to po meteorologické
stránce vypadalo v našem regionu v roce 2012.
Leden
Deštivý mìsíc, déš vystøídal sníh nebo
déš se snìhem, teploty do 12. 1. byly
nad 0°C (12.1. +10°C), od 15. 1. ranní
teploty mírnì pod nulou, odpolední
kolem +3°C, od 25. 1. ranní teploty se
pohybovaly od -1 do -8°C, tento stav trvá
do 31. 1.
Únor
První polovina mìsíce zimní podmínky,
ranní teploty od -12°C do -20°C (12. 2.),
odpolední do -7°C. Tento stav trvá do 14.
2. Od 15. 2. ranní teploty kolem nuly,
odpolední nad nulou nejvíce +12°C. Sníh
padal 9x, nejvyšší snìhová pokrývka byla

12 cm.
Bøezen
Rozmanité poèasí - mlhy, jinovatka, sníh
padal 1x, snìhová pokrývka jen jako
poprašek. Od 3. - 10. 3. ranní teploty kolem nuly a mírnì pod nulou, od 11. 3.
teploty nad nulou, odpolední kolem
10°C, 16. - 18. 3. teploty nad 10°C nejvyšší 19 °C. Druhá polovina mìsíce
sluneèná. Pršelo 10x, napršelo 30,7 mm
srážek.
Duben
Zaèátek mìsíce rozmanitý mlhy a jinovatka, 8. 4. padal sníh. Druhá polovina
mìsíce sluneèná. Od 18. 4. letní teploty
nad 20°C, od 28. 4. teploty tropické dosáhly 30°C. První bouøka byla 20. 4.
Pøestože pršelo 11x, mìsíèní úhrn srážek
byl malý - 30,8 mm.
Kvìten
Pokraèování na str. 6...

Státní zámek shání øemeslníky
Státní zámek v Benešovì nad Plouènicí
chystá na letošní rok øadu novinek, zapojte
se do jejich tvorby a pøípravy i vy.
Státní zámek v Benešovì nad Plouènicí
shání pro pøipravované akce na rok 2013
dobové øemeslníky, kejklíøe a trhovce. „Pro
chystanou dobovou tržnici s ukázkami lidových a dobových øemesel sháníme košíkáøe,
hrnèíøe, dráteníky, kováøe, pasíøe a jiné rozlièné øemeslníky,“ øekl kastelán benešovského zámku Zdenìk Henig.
Zámek chce v letošním roce nabídnout
øadu novinek, mezi nì by mìly patøit právì i
dobové trhy. „Zatím plánujeme a sháníme,
doufáme, že se nám vše podaøí a na zámek
si v tomto roce najdou cestu nejen doboví
øemeslníci, ale i noví návštìvníci,“ poznamenal kastelán. Zkrátka nepøijdou ani milovníci dobrého jídla a pití, na jarmark chce
vedení zámku pozvat také napøíklad výrobce sýrù, masných lahùdek, domácích perníèkù èi medoviny.
„Naše brány jsou otevøené všem, kteøí
chtìjí ukázat nìco ze svého umìní, uvítáme
i zástupce chránìných dílen èi školní kolektivy. Vítán je prostì a jednoduše každý, kdo
nìco umí. Máte-li tedy zájem pøedvést své
umìní v prostorách Státního zámku Benešov nad Plouènicí, tak nás neváhejte kontaktovat,“ ukonèil Henig.
(mh)

Svozový kalendáø
pro tøídìné odpady
- tøídìné odpady v zelených pytlích
se sváží každé sudé úterý v mìsíci:

5. a 19. února
5. a 19. bøezna
2., 16. a 30. dubna
14. a 28. kvìtna
11. a 25. èervna
- nádoby s tøídìným odpadem
(papír, plast) se po naplnìní vyváží
v závìru prac. týdne, svoz. cyklus
pro nádoby se sklem - po naplnìní
1x za mìsíc

STRANA 6
SBÍRKA OŠACENÍ
Obèanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro obèany z okraje spoleènosti materiální pomoc sociálnì potøebným, azylové ubytování i pracovní pøíležitost. Více na www: diakoniebroumov.org
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

?
Letní a zimní obleèení /dámské, pánské, dìtské/
?
Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky, záclony
?
Látky (minimálnì 1m2, prosíme, nedávejte
nám odøezky a zbytky látek)
?
Domácí potøeby - nádobí bílé i èerné, sklenièky vše nepoškozené
?
Vatované a péøové pøikrývky, polštáøe a deky
?
Obuv - veškerou nepoškozenou
?
Hraèky - nepoškozené a kompletní
?
Peøí, péøové pøikrývky a polštáøe

VÌCI, KTERÉ VZÍT NEMÙŽEME:
lednièky, televize, poèítaèe a jinou elektroniku,
matrace, koberce z ekologických dùvodù, nábytek, jízdní kola a dìtské koèárky - ty se transportem znehodnotí, zneèištìný a vlhký textil

Sbírka se uskuteèní:
3. 4. 2013
od 9 - 11hodin a 12 - 17 hodin
4. 4. 2013
od 9 - 13 hodin
Místo konání:
Mìstské kino, Èapkova 477,
Benešov nad Plouènicí (724598686)
Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù
èi krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdìlíme na
tel.: 224 316 800, 224 317 203

Centrum Dìtí a Mládeže, Dukelských
hrdinù 328, Èeská Kamenice
poøádá

LETNÍ TÁBOR
Téma?
Kdy:
Kde:
Cena:

Pøísnì tajné!
13. 7. - 22. 7. 2013 (10 dní)
støedisko Termit, Doksy
4.000 Kè/ dítì

Pro koho je tábor urèen: kluky a holky ve vìku 7 14 let
Co vás èeká: Soutìže, hry, výlety, diskotéky, výtvarné tvoøení a spousta další zábavy v prima partì!
V cenì: doprava autobusem tam i zpìt, ubytování v pokojích na ubytovnì, strava 5x dennì, pitný
režim, pojištìní, zkušený a kvalifikovaný pedagogický i zdravotnický dozor, výlety, výtvarný materiál, odmìny
Do kdy se pøihlásit: do 15. února 2013, ale èím
døíve, tím lépe!!
Z tábora podáváme bìhem konání pravidelné
informace prostøednictvím webových stránek
www.nasetabory.webnode.cz
Další informace a závazné pøihlášení:
Jiøina Rùžièková (hl. vedoucí) 737 437 051,
ruzickova.jirina@gmail.com nebo osobnì
v CDM Èeská Kamenice.

Jaké vládlo nad naším mìstem poèasí v roce 2012?
Kvìten
Sluneèný mìsíc, 23 slunných dní, teploty
letní až tropické 31°C, velmi malé srážky,
sucho! napršelo 33, 1 mm srážek za mìsíc.
Èerven
Krásný, letní mìsíc s tropickými teplotami, konec 1. poloviny mìsíce a ve 2.
polovinì mìsíce teploty 29 31°C. Pršelo
18x a napršelo 55,2 mm srážek. Slunce
svítilo 21x.
Èervenec
Bouøkový mìsíc s velkou promìnlivostí
teploty - na zaèátku mìsíce tropická
vedra, pak pokles teploty až o 10°C., toto
se opakuje i koncem mìsíce. 2. 7. silná
bouøka s prudkým deštìm, napršela mìsíèní hodnota srážek, a to 50, 8 mm!
Bouøek bylo celkem 10, pršelo 18x a 18x
svítilo slunce.
Srpen
Slunný mìsíc, teploty letní až tropické,
nejteplejší den roku byl 20. srpen - 34°C.
Koncem mìsíce pokles teploty o 10 °C,
déš a pøeháòky - pršelo 15x, slunce
svítilo 23x. Napršelo 71,6 mm srážek.
Záøí
První polovina mìsíce byla bez srážek,
teploty se pohybovaly kolem letních
hodnot, (11. 9. 29°C), od 12. 9. pokles
teploty až o 10 stupòù, pak následovalo
oteplení a nastalo „babí léto„. Byl to
nejsušší mìsíc, napršelo nejménì srážek

za celý rok, a to 28, 6 mm. Pršelo 5x, slunce svítilo 17x.
Øíjen
Zaèátek mìsíce teplý teploty až 20°C (6.
10. 22°C ), další èást mìsíce teploty pod
20°C, konec mìsíce mezi 3 8 °C. 27. 10.
padal první sníh. Mlhavý mìsíc, mlhy se
vyskytly 12x.
Listopad
Deštivý mìsíc, pršelo 13x, napršelo 86,6
mm, 2x padal sníh - nejvyšší snìhová pokrývka byla 2 cm. Teploty se pohybovaly
pod 10°C. Koncem mìsíce inverze.
Prosinec
První polovina mìsíce se snìhem, nejvyšší snìhová pokrývka dosáhla 28 cm
(12. 12.), sníh padal 10x. Od 25. 12. bez
snìhové pokrývky, vodní srážky dosáhly
66,8mm. Ranní teploty v první polovinì
mìsíce byly pod 0°C (8. 12. -14°C, 9. 12. 10°C), odpolední teploty dosahovaly plusových hodnot, od 15. 12. ranní i odpolední teploty byly nad 0°C.
Celkové hodnocení roku 2012:
V tomto roce spadlo 754,2 mm srážek
(=754,2l /m2), pršelo 144x, sníh padal
31x, slunce svítilo 157x a bouøek bylo 23.
Nejvíce srážek spadlo v lednu - 106,8 mm
a nejsušším mìsícem bylo záøí, kdy napršelo 28,6 mm.
Šastný a meteorologicky pøíjemný rok
2013 pøeje všem obèanùm
Jaroslava Hloušková, srážkomìrná stanice

BS-Aktiv pøipravil pro pøíznivce hudby Tøíkrálový koncert
Naši spoluobèané mìli možnost na Tøíkrálovém koncertì se zaposlouchat do krásných vánoèních koled pìvecké skupiny SaH
prof. Jany Štrbové. Byla to krásná teèka za
vánoèní dobou. Nìkteøí úèastníci koncertu
také pøinesli štrùdl do soutìže a ti nejlepší
byli odmìnìni. A protože je tøíkrálový svátek spojen s urèitou solidaritou mezi lidmi
na celém svìtì, nechybìlo ani promítání
DVD naší charitativní pomoci Africe a byla
zde i výstava fotek z Afriky. Bìhem veèera si
lidé mohli za padesátikorunový pøíspìvek
na akci posedìt pøi kafíèku, èajíèku, víneèku
i piveèku a nechybìly ani výborné chlebíèky,
chuovky a cukroví. Nakonec se snìdl i soutìžní štrùdl. Všem úèinkujícím se u nás moc
líbilo a jak sami øíkali, takový koncert ještì
nezažili. S takovou pohostinností se ještì
nikde nesetkali. To nás všechny moc potìšilo. Naše akce jsou všechny nekuøácké a i to
všichni moc oceòují.
Vzhledem k tomu, že všechny zasáhla finanèní krize, budeme muset naše aktivity v
našem mìstì trochu omezit. Už 1. bøezna
2013 se ale chystáme uspoøádat Kloboukovou párty pro ty, co rádi nosí klobouky,
anebo je vlastní a chtìjí je jen prostì vyvìt-

rat. Sympatické motto: Klobouková párty je
výborným psychologickým tahem. Žádný
nóbl ples, ani pravý opak bujný karneval v
maskách, kde se mnoho lidí stydí udìlat si
srandu sám ze sebe, nebo se bojí o svoji
osobní dùstojnost. Klobouková párty je jaksi na pùl cesty a tudíž pøijatelné pro vìtší
okruh lidí. Nebude chybìt focení v kloboucích, které zajistí pan Ota Draèka, ani pùjèovna kloboukù, odìvu a také lidový vypravìè z Moravy. Program akce bude opìt bohatý. Zájemci se mohou pøihlásit do 25. 2.
2013 na tel 724293072 nebo osobnì u p.
Šumové. Do té doby je také možnost zaplatit úèastnický poplatek 100,- Kè, který bude
použit na obèerstvení a další režii pøi akci.
Vìøíme, že se akce bude líbit tak, jako ty
pøedešlé.
Za BS-Aktiv Lída Šumová

STRANA 7

ZŠ Benešov nad Plouènicí: Jaký byl leden ve škole?
Leden utekl jako voda, skonèilo 1. pololetí školního roku 2012/13.
Leden je, jako již tradiènì na naší škole,
mìsícem zápisu budoucích prvòáèkù. Ten
letošní se uskuteènil v pátek 18. ledna 2013,
kdy do sváteènì pohádkovì vyzdobené školy pøišli naši budoucí žáci. V rámci školního
projektu Dìti dìtem pomáhali s její výzdobou uèitelé a žáci z prvního i druhého
stupnì. Vstupní prostory, chodby i samotné tøídy zdobily obrázky z pohádek a pohádkové postavy, dìti vyrábìly pro své budoucí
kamarády drobné dárky. Po pøíchodu do
školy se budoucích prvòáèkù ujaly pohádkové postavy, pøevleèené dìti z 5. tøíd. S nimi si
v rámci èekání krátili èas pøi pohádkovém
soutìžení, pøi kterém podle pohádkových
korálkù hádali známé pohádky. Za jejich
úspìšné poznání dostali pamìtní list a drobné odmìny. Pak už je spolu s jejich zákonnými zástupci èekal pohovor s vyøízením
nutných formalit, za který dostali oøíšek,
perníèek nebo košíèek, tedy oznaèení tøídy,
ve které pak ukázali, co všechno umí. Tøi
zápisové tøídy totiž byly inspirovány pohádkami o Èervené Karkulce, O Popelce a Perníkové chaloupce. Jako odmìnu za úspìšný
zápis si pak odnesli také sladkou odmìnu
podle pohádkové tøídy, ve které zápis absolvovali a dárek vyrobený jejich staršími kamarády. U Perníkové chaloupky to byl sladký perníèek, u Èervené Karkulky peèený košíèek a u Popelky cukroví jako oøíšek, který
pro nì pøipravily samy paní uèitelky. Zápisu
se tento den zúèastnilo 55 budoucích prvòáèkù, dìtí narozených od 1. 9. 2006 do 31.
8. 2007. K základnímu vzdìlávání bylo pøijato 44 z nich, nìkteøí rodièe požádali o odklad povinné školní docházky svých dìtí o
jeden rok. Novinkou letošního roku budou
setkání budoucích prvòáèkù a jejich tøídních
uèitelek v posledním ètvrtletí školního roku,
tedy již pøed zahájením nového školního

KRÁTCE ZE ŠKOLY
18. - 24. února 2013

roku. O termínu setkání budou rodièe informováni prostøednictvím webových stránek
školy.

Jarní prázdniny

Poslední den ledna, konkrétnì ve ètvrtek 31. ledna 2013, dostali všichni žáci školy
své pololetní hodnocení - Výpis z vysvìdèení, ve kterém byla zhodnocena jejich práce a
chování za 1. pololetí. Souèástí pøedávání
vysvìdèení bylo také vlastní sebehodnocení
žákù. Své první hodnocení - pochvalné listy
dostalo od své tøídní uèitelky 14 dìtí z pøípravné tøídy. Ze 431 žákù si jich 212 odneslo
vysvìdèení s vyznamenáním, z tìchto vyznamenaných mìlo 64 žákù 1. stupnì a 5
žákù 2. stupnì na vysvìdèení samé jednièky. Bohužel také 11 žákù v prvním pololetí
neprospìlo. Všichni vycházející žáci, pro
které zaèala nejdùležitìjší etapa rozhodování o svém budoucím zamìøení, si spolu s

vysvìdèením odnesli také dvì pøihlášky ke
studiu a zápisový lístek. Pøihlášku ke studiu
odevzdávají zákonní zástupci pøímo na
støední školy nejpozdìji do 15. bøezna 2013.
Informace k volbì povolání najdou žáci i jejich zákonní zástupci na stránkách
http://www.infoabsolvent.cz/ nebo u
výchovné poradkynì pøímo ve škole.
V prùbìhu ledna probìhly další soutìže
a olympiády, informace k jejich výsledkùm
zveøejníme v pøíštím èísle Benešovských
novin. Informace k èinnosti školy najdete na
stránkách www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

STRANA 8

dveøí
otevøených
DEN

7. února 2013 od 13 do 17 hodin

ZŠ a Gymnázium v Èeské Kamenici zvou srdeènì rodièe i žáky z 5. a 9. tøíd na Den
otevøených dveøí, který se koná 7. 2. 2013 v budovì gymnázia od 13 do 17 hodin.
Budoucí žáci gymnázia budou seznámeni s formou výuky,podmínkami pøijetí, využívanou
technikou,ukázkami laboratorních prací, možností dalšího studia a také s volnoèasovými
aktivitami, které jsou žákùm nabízeny.
Studium je osmileté a je možno využít pøestupu v jakémkoliv roèníku.
Od 1.9.2012 je gymnázium slouèeno se ZŠ v Èeské Kamenici, na formách a obsahu
výuky se ovšem nic nemìní.
Vedení gymnázia

Prodej slepièek
Drùbež Èervený Hrádek, firma
Dráb, opìt prodává slepièky

snáškových plemen Lohman hnìdý,
Tetra hnìdá
a Dominant žíhaný, kropenatý, èerný,
žlutý, modrý a bílý. Slepièky pouze
z našeho odchovu!
Stáøí slepièek:
15 - 18 týdnù
cena 149 - 170 Kè/ks
v zaèátku snášky
cena 178 Kè/ks
Prodeje se uskuteèní: v nedìli 10. bøezna 2013
Benešov nad Plouènicí na námìstí v 15.20 hod
Pøípadné bližší informace tel:
728605840, 728165166, 415740719
Pøi prodeji slepièek - nová služba - výkup králièích
kožek
cena 20-30 Kè/ks

602 352 708
601 339 507

STRANA 9

Nové knihy v mìstské knihovnì
Pro ženy
Lowell, Elizabeth - Zmatek v srdci - Grace se porvala s chudobou a násilím, které provázelo její
dìtství, a stala se váženou soudkyní. Pevnì vìøí zákonùm a v souladu se svým pøesvìdèením je
ctí. Až když jí unesou syna, pochopí, že zákon nevinné neochrání a tak požádá o pomoc Joea
Faroa, odpadlíka a specialistu na únosy.
Janouchová, Kateøina - Podvádìná - první èást románové série s porodní asistentkou Cecilií
Lundovou v hlavní roli. Cecilie miluje svou práci v nemocnici. V soukromém životì se má jako
matka ètyø dìtí co ohánìt. Její manžel pracuje jako fotograf a jejich manželství je vcelku šastné.
Rodinný život však naruší neèekaná událost a kolem celé rodiny se náhle stahuje sí
nevysvìtlitelných událostí a falešné hry.
Fleming, Kayla - Stopy vìtru - i když si Nora žila jako v bavlnce, rozhodne se uprchnout s milencem Rainerem do Afriky, aby tam na farmì zaèali nový život. Rainer nezvládne drsné podmínky a romantika z jejich vztahu mizí. Zcela neèekanì potká Nora dùstojníka Wilhelma a znovu
vzplane vášnivá láska, jenže ta pøináší i velké nebezpeèí...
Detektivka
Èernucká, Veronika - Právo na vraždu - devìt pøíbìhù o lidech, kteøí mají právo na vraždu. Je to
ale pravda? Jsou èlenové Posledního soudu vykonavatelé spravedlnosti, nebo jen obyèej-ní
zabijáci?
Parker, Robert B. & Michael Brandman - Vražedné blues - první román o Jessem Stoneovi po
smrti Roberta B. Parkera pochází z pera Michaela Brandmana. Ten s pùvodním autorem
spolupracoval jako producent na sérii televizních filmù podle jeho románù. To podstatné ale
zùstává zachováno: bøitký styl, propracovaná zápletka a pøekvapivé zvraty.
Historické
Bøezinová, Anna - Papežova dcera - Lucrezia Borgia, mladá dívka z mocného rodu, vyrùstá v
pøepychovém paláci se svými bratry a milující matkou, papežovou milenkou. Když nastane èas,
má se vdát za nejkrásnìjšího Miláòana, který má však jedno velké tajemství...
Dobrodružné
Peters, Elizabeth - Záhada sarkofágu - manželé Emersonovi provádìjí prùzkum v Mazgúnì.
Když Amélie obdrží od známého záhadný papyrus, nìkdo ho zavraždí. Mezi pøekupníky a
vykradaèi pyramid se dìjí zvláštní vìci a následují i další podivná úmrtí. Amélie má opìt šanci
vyøešit nebezpeènou záhadu, ale musí si pospíšit, než bude pozdì.

PRODEJ CHOVNÉ DRÙBEŽE
z veterinárnì kontrolovaných chovù,
které zaruèují kvalitu a vysokou užitkovost

4. 4. 2013 v 16 hodin
Benešov nad Plouènicí /na námìstí/

Kuøice èerné, èervené, bílé /nesou bílá vejce/
stáøí: 12 - 18 týd.
cena: 120 - 180,-Kè
Chovní kohoutci
stáøí: 12 - 18 týd.

cena: 120 - 180,-Kè

Kaèeny pekingské /bílé brojlerové/
stáøí: 1 - 3 týd.
cena: 70 - 90,-Kè
Moularden /køíženec pižmová+peking.kachny/
stáøí: 1 - 3 týd.
cena: 70 - 90,-Kè
Kaèeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kaèeny/
stáøí: 1 - 3 týd.
cena: 110 - 130,-Kè
Husy bílé
stáøí: 1 - 3 týd.

cena: 140-160,-Kè

Husy landenské
stáøí: 1 - 3týd.

cena: 140 - 160,-Kè

POJÏTE DO KINA
Zveme všechny nejmenší diváky
na pásmo pohádek s názvem

"Pohádkové tajemství"
Mùžete se tìšit na Štaflíka a Špagetku,
Krteèka a další pøíbìhy.

24. 2. 2013 od 16:00
vstupné:
dìti 10,dospìlí 20,-

ZABIJAÈKOVÉ HODY
4. 3. 2013
ZABIJAÈKOVÉ HODY
pøed budovou MìÚ Benešov n. Pl.

STRANA 10
DIVADLO
Hynkovo hravé divadlo, o.s. Litomìøice
vás zve na hoøkou komedii

Rodinný prùvan
17. 2. 2013 od 17:00
Mìstské kino Benešov nad Plouènicí
Vstupné: 50,
(délka pøedstavení 70 minut)
Odehrává se v pátek veèer tìsnì po zavírací dobì v
Henriho kavárnì „U dvou šnekù“ na okraji provinèního
mìsta. Rodina se schází, aby pohromadì oslavila narozeniny snachy Jolandy v luxusní restauraci, ovšem plány
zkøíží zjištìní, že Henriho právì opustila manželka.
Zùstávají zde v kavárnì a postupnì øeší své „malé“ strasti: Betty budoucnost svého vztahu k èíšníkovi Denisovi,
Filip vyznìní svého dvouminutového vystoupení ve
vysílání regionální televize, Henri svou manželskou krizi,
Jolanda dárek v podobì psa, o kterého se neumí starat a
který pravdìpodobnì k stáru ochrne. Hra v komicky hoøkém, ale v podstatì smíølivém duchu ukazuje život jedné
„obyèejné“ francouzské rodiny a jejích èlenù, se všemi
výèitkami a bolestmi z minulosti, vzájemné lásky i nelásky, vztahy dominance a submisivity. Rodina jako cosi
posvátného a zároveò obèas nesnesitelného...

Vánoèní tenisový turnaj benešovského klubu s rekordní úèastí
Za rekordní úèasti 20 hráèù benešovského
tenisového klubu se konal dne 28. prosince 2012
již šestý roèník vánoèního tenisového turnaje ve
sportovní hale v Dìèínì. Hráèi byli rozdìleni do
dvou základních skupin a do semifinálových bojù
postoupily 4 nejlepší páry. Vítìzem turnaje se
stala dvojice Michal Babièka a Martin Štípek. Na
druhém místì se umístili Milan Špièka a Jakub
Zelený. A na tøetím místì skonèili sourozenci Martin a Mirek Podolínský. „Bramborová medaile“
spadla do rukou páru Jiøí Zelený a Vratislav Zíval.

Na závìr bychom chtìli jménem všech úèastníkù
turnaje podìkovat sponzorovi Michalovi Babièkovi.
Jména pod fotografii úèastníkù: Zleva: Karel
Vrbický, Radek Štecher, Karel Betlach, Vratislav
Zíval, Vladimír Machar, Jiøí Zelený, Hynek Brejška,
Martin Štípek, Jaroslav Štípek, Ladislav Kougl,
Mirek Podolínský, Milan Špièka, Milan Rolenc,
Karel Brynda, Jan Polanský, Jakub Zelený, Radek
Prášek, Radek Provazník a Martin Podolínský.
Jiøí Zelený

Oldies party - vstupné:
v pøedprodeji 80,- / na místì 110,-

STOLNÍ TENISTÉ
10. zápas
GPD AMBIT BNPL. - Štìtí B - 8:10
body: M. Babièka 3; F. Nebohý 1; M. Myslivec 3; L. Babièka 1

11. zápas
Terezín A - GPD AMBIT BNPL - 12:6
body: F. Nebohý 1; M.Štípek 1; M. Myslivec 2; L. Babièka 2

12. zápas
Chemièka Ústí B - GPD AMBIT BNPL. - 12:6
body: M. Babièka 3; M. Myslivec 1; L. Babièka 2, M. Štípek 0

13. zápas
GPD AMBIT BNPL - Ústí Sever C - 9:10
body: M. Babièka 3; M.Štípek 1; M. Myslivec 4 ; L. Babièka 1
(výsledek 9:9 - rozhodla následná ètyøhra na 9:10)

Benešovské noviny – vycházejí dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Benešov nad Plouènicí. Eviduje Ministerstvo kultury ÈR pod èíslem MK ÈR E 11867.
Vydavatel: Mìsto Benešov nad Plouènicí, Námìstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Plouènicí, IÈO 2561181, www.benesovnpl.cz. Redakèní a grafická
pøíprava: Alena Houšková (ah) – 1ajka@centrum.cz. Tisk: Reprotisk s.r.o., www.reprotisk.cz. Inzerce: urad@benesovnpl.cz. Nevyžádané pøíspìvky
se nevracejí. Zveøejnìná stanoviska ètenáøù a dopisovatelù nemusejí vyjadøovat názory vydavatele ani redakce. Toto èíslo vyšlo dne 8. února 2013.
Pøíští èíslo vyjde pøibližnì 8. bøezna 2013. Uzávìrka bøeznového vydání je: 28. února 2013.

