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Úvodník: měsíc květen přinese spoustu zajímavého
V měsíci dubnu konečně přišlo jaro a s
ním úklid města a květinová výzdoba náměstí. O tu se letos postará, stejně jako
předloni, květinářka paní Kateřina Štěpánková, takže to bude nádhera.
V průběhu května budou do města rozmístěny sochy z loňského mezinárodního
sochařského kurzu. Pět soch bude umístěno
na horní části náměstí, dvě v letním kině a
tři na dětském hřišti. Autorkami soch jsou
benešovské výtvarnice a jejich kolegyně z
Heidenau. Po obrazové výzdobě městské
obřadní síně tak budou umělecké artefakty
z benešovské školy zdobit další prostory v
našem městě.
Benešovští hasiči jsou těsně před dokončením práce na nové klubovně. Budovali ji společně se Službami města dva roky.
Byly zde odpracovány stovky dobrovolnických hodin, aby se bývalé dílny odborného
učiliště proměnily v kultivovaný prostor pro
činnost benešovských hasičů. Je tak zprovozněn poslední prostor v budově A. Vzpomeňme na dobu před osmi lety, kdy jsme na
poslední chvíli získali celý komplex budov
(bylo zde bez našeho vědomí plánováno
zařízení pro mladé delikventy). Dnes jsou
dvě budovy zabydleny, letos budeme dokončovat dvůr a drobné záležitosti ve společných prostorách. Zbývá ještě poslední
budova, na kterou je hotov projekt k budování bytů svépomocí.
Klub seniorů bude od května díky projektu Spolupráce on-line. Na nový počítač s

Nově upravené prostory hasičů.

Stav klubovny před rekonstrukcí.

tiskárnou počítá projekt částkou 800 euro.
Senioři tak budou moci komunikovat se
svými partnery v Heidenau.
Pokračují práce na vybudování rozhlasového výstražného protipovodňového
systému. V tuto chvíli se pracuje na digitalizaci protipovodňového plánu.
Ještě před příchodem letní sezóny připravujeme pro větší bezpečnost silničního
provozu světelnou signalizaci pro zpomalení vozidel přijíždějících do našeho města ve
směru od Děčína. V současné době vybíráme nevhodnější zařízení. Také fotopasti do
lokalit, které jsou často napadány vandaly
nebo jsou místem, kde „pořádkumilovní“
občané tvoří černé skládky, jsou na pořadu
dne. Jedná se především o místa, kde jsou
sběrné nádoby na tříděný odpad.
24. května bude v rámci akce Noc kostelů otevřen do 22.00 hodin také benešovský
svatostánek. Od 17.30 se koná bohoslužba a
v 19.00 hodin zazpívá benešovský pěvecký
soubor Klubíčko pod vedením Mgr. Zdenky
Černé několik písní ze svého repertoáru právě v prostorách benešovského kostela. Poté
budou mít návštěvníci možnost prohlídky
kostela a popovídání s panem farářem.
26. května od 8.30 hodin si můžete v
rámci bohoslužby vyslechnout v benešovském kostele Missu brevis Es dur skladatele
Miloše Boka, zpívá dětská schola Nativity
Děčín, řídí Miloš Bok
A aby toho nebylo málo. Týden před Benešovským slunovratem, tedy 16. 6. 2013

od 10 hodin, si můžete v rámci bohoslužby v
benešovském kostele vyslechnout velkolepou Mozartovu skladbu Missa C Dur - Korunovační, účinkují Děčínský pěvecký sbor a
Dětský orchestr Karlovy Vary, řídí Miloš Bok.
O týden později nás pak čekají oslavy Benešovského slunovratu.
V městském kině můžete v květnu mimo jiné shlédnout v předsálí výstavu fotografií Rudolfa Halaje, která zde bude instalovaná od 18. 5. 2013. Divadélko Koloběžka
k nám přijede 22. 5. a uvede v městském
kině od 16 hod. pohádku "O zamčeném
štěstí".
25. května 2013 od 21.00 hod. máme v
kině koncert - FLUID CULTURE (fusion/Děčín) a JuicyFreak (funk-soul/Praha). Pro více
informací se podívejte na:
www.benesovnpl.cz - sekce kino.
Státní zámek Benešov nad Ploučnicí bude od poloviny května patřit dětem.
Divadlo ŠUS si už tradičně připravilo program nejen pro děti. Malí i velcí návštěvníci
se mohou těšit na množství divadelních přehlídek, edukativní program pro děti a chybět nebude ani výroba loutek. Po loňském
úspěchu bude program divadla ŠUS letos
prodloužen na tři týdny.
Více na www.zamek-benesov.cz
Podle meteorologů má být květen
chladnější, což určitě uvítají všichni milovníci zahrádek a přírody vůbec. Přeji vám
mnoho zdraví a ať nám město rozkvete.
Mgr. Dagmar Tesarčíková

STRANA 2

O čem jednala Rada města? Radnice zadala zpracovat generel bezbariérových tras
RaM schválila: Dodatek č. 18 ke smlouvě o
nákupu, zpracování a distribuci knižních
fondů pro Městskou knihovnu v Benešově
nad Ploučnicí; příspěvek (z RaM) ve výši
2000 Kč na uspořádání zahájení sezóny
Státního zámku Benešov nad Ploučnicí 2013
a uspořádání vernisáže nově otevřené
galerie rodu Thunů dne 30.3.2013; Smlouvu
o dílo mezi městem Benešov nad Ploučnicí a
Mgr. Vítem Mudruňkou, Ph.D., akad. sochařem a restaurátorem na akci Restaurování
kamenné podezdívky hrobky rodiny Mattausch 1. Etapa za cenu 200 400 Kč bez
DPH s připomínkou k čl. 2) odst. V.: Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené třetí osobu a za úraz třetí osoby na věci neúčastněné; na základě požadavku výboru
Klubu seniorů úpravu provozního řádu Klubu seniorů - bod příspěvek na interní činnost (pohoštění při sezení) 120 Kč/rok;
ukončení nájemní smlouvy č. 1/2012 na
pronájem pozemku p.p.č. 700/1 o výměře
608 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy;
vyhlášení záměru pronájmu p. p. č. 700/1
část o výměře 608 m2 v k.ú. Benešov nad
Ploučnicí (zahrada); vydání souhlasného
stanoviska k záměru zřízení nové obousměrné autobusové zastávky v ulici Nádražní v Benešově nad Ploučnicí. Zřízení zastávky se týká pozemku p.p.č. 1258/1 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí; záměr pronájmu části
p.p.č. 1230/4 prostory před restauračními
zařízeními za účelem zřízení letních předzahrádek; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV Podmokly,
Teplická 878/8. Předmětem věcného břemene je zařízení distribuční soustavy č. IV12-4008817 „Benešov nad Pl., Nádražní st.
p.č.1000, nové kNN“ na pozemku ve vlastnictví města Benešova nad Ploučnicí p.p.č.
1428 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ostatní
plocha). Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 101480/2011. Výměr věcného břemene je 15
m2; záměr pronájmu pozemku p.p.č. 607/2
o výměře 119 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí (zahrada); v souladu s ustanovením
článku VII odstavce 1. smlouvy č. 500/001,
ukončení smlouvy o sdružených dodávkách
plynu č. 500/001 ze dne 30. 5. 2011, jejíž
platnost končí k datu 31. 8. 2013; převod
kladného hospodářského výsledku za rok
2012 ve výši 29 392,77 Kč, příspěvkové organizace Služby města, p. o., do rezervního
fondu organizace; použití částky 200 000 Kč
z investičního fondu Služeb města Benešova
n. Pl., příspěvkové organizace na nákup
malotraktoru; finanční příspěvek ve výši 24
500 Kč pro benešovský oddíl mažoretek na
pořízení kostýmů a hůlek a soutěže;
...pokračování na str. 3

Jak je na tom Benešov nad Ploučnicí s
bezbariérovými prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu? Tak právě to má
zjistit generel, jehož zpracování nechala nyní zadat benešovská radnice. Jeho zpracovatel provede nejen zmapování stávajícího
stavu bezbariérovosti veřejně prospěšných
objektů občanské vybavenosti a prvků dopravní vybavenosti, ale také navrhne a vytvoří mapový podklad bezbariérových tras,

který bude znázorňovat propojení oblastí
pro bydlení a hlavních prvků
občanské
a koFoto:
Ota Dračka
merční vybavenosti, a zároveň bude tento
mapový podklad graficky znázorňovat stav
bariérovosti jednotlivých úseků daného
území. Generel v budoucnu poslouží jako
podklad pro případnou žádost o dotaci na
zlepšení podmínek pro pohyb osob se
sníženou schopností pohybu.
(ah)

Sídliště se zezelenalo, stromy kvetou, listy pučí

Foto: Ota Dračka
Letošní jaro ukazuje, že se Benešov nad Ploučnicí opět začíná vracet k svému původnímu označení „Zelené město“. Podle poslední kontroly stavu stromů a keřů vysázených v
rámci projektu Posílení biodiverzity sídelních biotopů to prozatím vypadá, že všechny
rostliny se ujaly dobře, prospívají, kvetou. Případné nedostatky může město řešit do
konce roku 2014 v rámci reklamace.
(ah, od)

Zastupitel Filip Ušák: Kamiony, díl čtvrtý…
V minulém čísle jsem avizoval posun
naší věci s kamiony v měsíci dubnu a dílčí
výsledky jsou zde. Začátkem měsíce se sešli
radní pro dopravu obou dotčených krajů v
České Lípě a řešili situaci na naší silnici. Obě
strany chápou závažnou situaci a mají zájem
jí společně řešit, uskuteční se proto schůzka
všech zúčastněných, tedy zástupců obcí při
obou silnicích, zástupců krajů a dalších
složek (policie apod.). Schůzka je plánována
předběžně na přelom května a června. V
uplynulém týdnu mi přišlo oficiální vyjádření hejtmana Libereckého kraje Martina
Půty v tomto smyslu. Na Ústecký kraj dorazila petice Českokamenických, která byla
koncipována jako „antipetice“ proti naší
aktivitě. Krajské zastupitelstvo tuto záležitost projednalo na svém zasedání 24. dubna a Ústecký kraj jednoznačně setrvává na
své původní pozici omezení transitu kamionové dopravy po naší silnici. Den na to zasedali konšelé i v Děčíně a v rámci diskuze projednávali plánovaný přivaděč z Děčína směrem na Libouchec. Toto je důležité v kontextu posuzování celé transitní nákladní dopra-

vy skrz Děčín. Zákaz kamionů zde se projeví i
do průjezdu Děčínem směrem k Jílovému,
kde je situace ještě horší než u nás, avšak s
ohledem na to, že se jedná o státní silnici 1.
třídy, je jakákoliv regulace nemožná. Vnímám situaci tak, že je důležité si pomoct a
táhnout za jeden provaz při aplikaci řešení,
které navrhuje Ústecký kraj a pozitivně se
promítne i právě směrem k Děčínu. Ono je
totiž možná docela zbytečné plýtvat miliardy do betonu, pokud se kamionů můžeme
zbavit jejich odklonem na síť dálničních a
rychlostních silnic. V měsíci květnu, ještě
před oním setkáním „všech zúčastněných“,
se proto pokusíme svolat schůzku právě se
zástupci děčínského magistrátu a děčínskými zastupiteli k této problematice a takříkajíc sladit pozici. Ten jeden provaz je skutečně důležitý…
Filip Ušák
zastupitel města

www.benesovnpl.cz
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O čem jednala Rada města?
Územní plán Benešov nad Ploučnicí
II. Výzva k uplatnění záměrů do nového územního plánu
Město Benešov nad Ploučnicí připravuje pořízení nového územního plánu pro území města Benešov nad Ploučnicí. V rámci přípravy zahájení procesu pořizování
nového územního plánu Město Benešov nad Ploučnicí vyzývá právnické a fyzické
osoby k předložení záměrů do nového územního plánu.
Forma předložení záměrů: Na předepsaném formuláři - formulář je ke stažení na
www.benesovnpl.cz nebo k vyzvednutí na MěÚ Benešov nad Ploučnicí.)
Lhůta a místo pro předložení záměrů: do 2. 9. 2013, 12:00 hodin, podatelna Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí.
Stávající územně plánovací dokumentace je k nahlédnutí na odboru výstavby a
životního prostředí městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí u kontaktních osob.
Kontaktní osoby:
Bc. Karel Šohaj, tel. 412 589 821, e-mail: sohaj@benesovnpl.cz
Miroslav Vrabec, tel. 412 589 823,e-mail: vrabec@benesovnpl.cz

Zastupitel Ota Dračka o tom, jaký je stav na cyklostezce?
Dnes, kdy píši tento příspěvek, tak téměř končí duben a doufejme, že s ním i aprílové počasí. K svému zdárnému konci se
blíží i budování tras A, B, C a D cyklostezky č.
15 Ploučnice mezi Děčínem a Starým Šachovem. Termín otevření je stále stejný, tedy v prvním týdnu srpna 2013. V současné
době se také připravují informační tabule
Správy CHKO České středohoří, které budou
na trase cyklostezky zajímavým způsobem
informovat o krásném přírodním prostředí
kolem nás. Povrchová úprava cyklostezky
bude různá. Částečně bude asfalt, tam, kde
je větší množství kabelů bude zámková
dlažba a na většině trasy bude kalený štěrk.
Bylo nutné opravit, resp. vybudovat nové
můstky přes potoky, přeložit a dát do
chrániček v trase vedoucí dálkové kabely
včetně kabelů energetiky, spojů a zabezpečení drah, řešit souběžně ležící plynové potrubí, upravit celou trasu na požadovanou šíři, opravit břehy po povodních, nebezpečné
úseky osadit zábradlím,…Z těch viditelných
stavebních prací se ještě bude v Děčíně u
Krokovy ulice dokončovat palisádová zeď, u
MVE v Březinách dát nový most přes náhon,
rekonstruovat suchou zeď nad Malou Velení, na vrchu Ostrý dobudovat dva brody, nad
Františkovem n/Pl. dokončit gabiony atd., a
samozřejmě zmíněné konečné povrchy v
celé délce. Současně s budováním cyklostezky dojde i k rekonstrukci studánky na

úpatí vrchu Ostrý v Benešově nad Ploučnicí
a zřejmě vznikne nová studánka na vrchu
Ostrý v blízkosti hřiště, kde se při úpravě
povrchu cyklostezky objevil nový pramen
vody.
Na škodu je, že neústupnost majitele
jednoho pozemku na kraji Soutěsek zavinila, že nedošlo k dohodě a tak nad Březinami
bude nutné vést až do Soutěsek cyklotrasu
po silnici II/262. Doufejme, že se co nejdříve
podaří vyřešit problém tranzitní kamionové
dopravy, aby bylo v tomto úseku bezpečněji. Dalším nedostatkem je, že na celé trase
není jediné odpočinkové místo coby součást budovaného díla. Ale toto je sice na
jednu stranu nedostatek, na druhou stranu
zde vyrostla veliká příležitost pro vznik nových pracovních příležitostí. Je jen na občanech, zda využijí příležitosti, aby zajistili potřebný servis pro cyklisty od občerstvení, odpočinek až po servis kol.
Po srpnovém zprovoznění cyklostezky
se budou v rámci Ústeckého kraje řešit ještě
dvě místa. Prvním je napojení cyklostezky č.
15 na cyklostezku č. 2 v úseku kolem Kauflandu v Děčíně. Druhým je propojení úseku
B s úsekem C, tedy skrz Benešov nad Ploučnicí. Liberecký kraj bude řešit návaznost cyklostezky Ploučnice na systém cyklostezek
na svém území.
Ota Dračka

Květinka Kateřina Štěpánková
oznamuje zákazníkům, že v průběhu druhé poloviny
května 2013 se provozovna Květinky přemístí na adresu Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru čp. 13 (bývalá pizzerie).
Těšíme se na Vás v novém.

RaM schválila: příspěvek na benešovské akce Kolečkování 1000 Kč, Běh na Táborský
vrch 1000,- Kč, Netradiční sportovní hry
1000,- Kč; výši neinvestičních nákladů na žáka za rok 2012 ve výši 7 339 Kč/rok; směrnici
města č. 2/2013 o pracovnělékařské péči
dle Vyhlášky č. 79/2013 Sb. o provedení
některých ustanovení zákona č. 373/2011
Sb. o specifických zdravotních službách; odměnu pro členy komisí Rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Odměna činí 150,- Kč/ měsíc, bude splatná na základě
dohody o provedení práce; vyplacení
„ošatného“ 5000 Kč pro ty oddávající a
matrikářky, které se zúčastní celkem 5 a více
slavnostních aktů k 30. 10. příslušného roku.
RaM neschválila: příspěvek pro vydavatelství JOMA; finanční příspěvek pro KŽC
Doprava, s.r.o. Lužický motoráček; finanční
příspěvek pro IV-Nakladatelství s.r.o.,
Koněvova 2660/141,130 00 Praha 3;
finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč na nákup
upomínkových předmětů na sraz žákovského mužstva z ročníku soutěže 1983/1984;.
RaM bere na vědomí: informaci o plnění
ukládajících úkolů; zprávu kontrolního výboru; ukončení nájemní smlouvy č. 4/1996
na pronájem pozemku p.p.č. 643/1 část o
výměře 1 610 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Pronájem bude ukončen na žádost nájemce. Pozemek bude uveden do původního stavu; informace o probíhajícím jarním
úklidu města (předložil ředitel SLM) a informaci a zjištěných závadách a nedostatcích
na veřejném prostranství města (předložil
odb. VŽP); informaci o výběrových řízeních
na zakázky města dle čl. V. směrnice č.
2/2012.
RaM ukládá: vedoucímu odb. VŽP upravit v
součinnosti se zhotovitelem a právním zástupcem města čl. 2) odst. V. smlouvy o dílo
Restaurování kamenné podezdívky hrobky
rodiny Mattausch 1. Etapa tak, aby byla jasná odpovědnost zhotovitele a odpovědnost
objednatele v případě škody způsobené třetí osobou či úrazu třetí osoby; řediteli SLM
aplikovat do praxe všechny podněty k provoznímu řádu, zvýšení efektivity a provozním záležitostem sběrného dvora; starostce
města zjistit se spolupráci s právním zástupcem možnost vydržení p.p.č. 61/19 v k.ú.
Benešov n.Pl.; vedoucímu odboru VŽP Bc.
Šohajovi zajistit vypracování Generelu bezbariérových tras v Benešově nad Ploučnicí;
vedoucí odboru správy majetku Blance Vyhnálkové zajistit bezproblémový přechod
sdružených dodávek plynu pro městská zařízení na nového dodavatele na základě nejvýhodnější nabídky; řediteli SLM realizovat
podněty odboru VŽP vyplývající z kontrolních prohlídek města (místní komunikace,
veřejná zeleň, pořádek ve městě apod.);
...pokračování na str. 4
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O čem jednala Rada města?
RaM ukládá: řediteli SLM a odboru VŽP úzce spolupracovat v odstraňování závad a nedostatků ve městě.
RaM nedoporučuje: ZaM odkup p. p. č. 466
(škvárové hřiště) za cenu 1 395 000 Kč.
RaM revokuje: usnesení č. 7/11 z 5. 1. 2011.

FARNOST JEDLKA
Římsko-katolická farnost Jedlka a
Kulturně-historické sdružení
Vás zvou do kostela sv. Anny v Jedlce
u Děčína na

NOC KOSTELŮ
pátek 24. května 2013
od 18 do 24 hod.
Návštěvníci si mohou poslechnout zrestaurované Fellerovy varhany, průvodní
slovo o historii, stavebních změnách a
poslední opravě kostela a shlédnout výstavu panelů fotografií z minulosti kostela.

SOUTĚŽ
Je vaším koníčkem zahrádka?
Dokážete na balkóně vypěstovat nádherná rajčata?
Libujete si v pěstování orchidejí?
Nebo se vám každoročně urodí na záhoně obří dýně?
…pak právě pro vás je určena SOUTĚŽ, kterou společně vyhlašuje Město Benešov
nad Ploučnicí s redakcí Benešovských novin

BENEŠOVSKÝ ZAHRÁDKÁŘ
Soutěž je vhodná pro všechny, kdo se rádi točí na zahrádce, ale i těm, kdo umí vypěstovat zázraky v paneláku nebo dokáží fantasticky vyzdobit svoje zahrádky, balkóny… Pokud máte něco, s čím se můžete
pochlubit, pak nám pošlete fotografie vašich výpěstků na e-mailovou adresu: urad@benesovnpl.cz, nebo
je doneste osobně na sekretariát starostky města.
Každý může do soutěže přihlásit pouze jeden snímek.
Soutěží se o hodnotné ceny nářadí firmy Fiskars.
Uzávěrka soutěže je 30. září 2013!

Mladí rybáři se na konci dubna vydali na výlet s myslivci

PODĚKOVÁNÍ
V pondělí 1. dubna 2013 oslavila maminka
Jarmila Čechová své 92. narozeniny. Děkuji
tímto zástupcům města panu Vrbickému a
paní Erlebachové za jejich návštěvu, přání i
dárek. Maminku to velmi potěšilo.
Čech Ruda

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme „dobré duši úřadu“ Andrejce Hodačové k narození syna Tadeáše, který přišel na svět v
děčínské porodnici v úterý
23. dubna 2013 ve 13.20 h.
Kolektiv MěÚ
Benešov nad Ploučnicí

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

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

Poslední dubnovou sobotu strávili mladí rybáři z rybářského kroužku pana Zeleného v lese.
Vydali se na výlet s myslivci, při kterém se dozvěděli mnoho zajímavého nejen o lese a zvěři,
ale protože se šlo kolem Ploučnice směrem k Terezínskému údolí, tak samozřejmě také o
rybách. Průvodci na této zajímavé výpravě se stali myslivci pan Stodola s panem Málkem,
které do-provázelo malé sele divokého prasete. Výlet zakončilo opékání buřtů. (ah)
Foto:

Rodinné centrum: V dubnu jsme nezaháleli
Duben nám všem předvedl, že má
opravdu aprílové počasí. Na příchod jara a
sluníčka jsme si museli dlouho počkat. Ale
ani špatné počasí nám nezabránilo připravit
pro Vás několik zajímavých akcí.
Ve čtvrtek 9. dubna proběhla další z
besed pro maminky tentokrát od firmy
Nivea na téma Hygienické návyky u dětí.
Každá maminka si domů odnesla malý

dáreček a dozvěděla se plno novinek.
Na žádost maminek, které rády tvoří,
jsme připravili nový kroužek, který je určen
jen pro ně. Každých 14 dní se společně
setkáme a něco nového se naučíme a
vytvoříme. Tentokrát jsme všichni zdobili
květináče pomocí ubrouskové techniky.
...pokračování na str. 5

STRANA 5

Rodinné centrum: V dubnu jsme nezaháleli
Maminky byly nadšené, každá si
vytvořila něco nového, a protože v době
kroužku je zajištěno hlídání dětiček, krásně
si odpočinuly a ještě si odnesly domů vlastní
výrobky. Příště nás čeká zdobení tašek
pomocí malování na textil.
V dubu slaví svůj svátek naše Země,
rozhodli jsme se oslavit ho společně s dětmi
i u nás v Rodinném centru Medvídek. Sešli
jsme se 18. dubna na škvárovém hřišti a v
nejbližším okolí centra jsme posbírali odpadky. Potom nás čekalo plno soutěží a míčových her a nechyběl ani ohýnek a opékání
buřtíků. Počasí nám přálo a prožili jsme
hezké odpoledne.

Doplnit jarní šatník Vašich dětí jste mohli od 18. do 19. dubna u nás v centru na tradičním Bazárku dětského oblečení.
V pondělí 22. dubna proběhlo jednání
mateřských center s krajským odborem sociálních věcí v Mateřském centru Sovička v
Jílovém. Tuto akci jsme spolupořádali, sešla
se na ní centra z našeho okresu. Hlavním tématem bylo řešení kritické finanční situace
v centrech a nasměrování další spolupráce.
Setkání přineslo mnoho pozitiv a zahájilo

Setkání kuchařů a kuchařek

blok dalších jednání.
Poslední dubnovou akcí byl čarodějnický rej na 1. stupni základní školy, kde jsme
pro děti z prvního stupně připravili dopolední program se soutěžemi. Děkujeme touto cestou pomocnicím z 9. tříd, které nám s
úsměvem pomáhaly a hlavně učitelkám
Hance Svobodové a Radce Bartošové, které
tuto akci vymyslely a oslovily nás s možností
spolupráce. Bylo to moc hezké dopoledne a
my doufáme, že tím spolupráce neskončí,
protože ve více lidech se to vždy lépe táhne,
a uvidíme se společně na dalších akcích.
Květen už nám klepe na dveře a vy nezapomeňte, že i letos si můžete v našem městě koupit krásnou žlutou kytičku a podpořit
tak boj proti rakovině. Takže až 15. května
2013 potkáte naše dobrovolníky ve žlutých
tričkách, neváhejte a zapojte se spolu s námi do Českého dne proti rakovině.
Duben utekl jako voda a máme před sebou květen a toužebně očekávané jaro.
Počasí se již umoudřilo a my pro Vás chystáme plno dalších programů a zábavy pro celou rodinu. Přejeme všem dny plné pohody
a sluníčka.
Rodinné centrum Medvídek

Benešovské mažoretky: Šestá sezóna úspěšně zahájena
Již šest let fungují v Benešově nad
Ploučnicí mažoretky Berušky a Ladybirds,
které v současné době navštěvuje 50 děvčat. Děvčata se věnují nejen vystupování s
hůlkou, ale také s pompony. Jsou rozdělena
podle věku do tří skupin.
Nejstarší skupina poprvé předvedla novou choreografii na nepostupové soutěži
ELITERY Louny - navíc ve zbrusu nových kostýmech. V kategorii junior - hůlka obsadila
pěkné 4. místo. O týden později byly prostřední a nejstarší dívky pozvány na vystoupení k MDŽ, které organizovala obec Huntířov
v Nové Olešce. O Velikonocích nejstarší
skupina tradičně navštívila DANCE Děčín,
kde děvčata změřila své síly s týmy ze všech
koutů republiky. V sobotu 20. dubna pak
nejstarší dívky ukázaly své umění s hůlkou
na plese hasičů v Dolních Habarticích.
Sezóna je tedy v plném proudu, v sobotu 27. dubna nás čeká soutěž v České Kamenici, o týden později v Benešově, další

BS-AKTIV

týden poměříme síly v České Lípě. V červnu
pak vyjedeme na soutěž do Duchcova a do
partnerského města Heidenau. Ani letos
nevynecháme tradiční vystoupení na Slunovratu.
Tímto bychom rády poděkovaly městu
Benešov nad Ploučnicí za to, že se nás letos
rozhodlo finančně podpořit.
(jr)

Foto: Petra Němcová

V sobotu 20. dubna 2012 se v klubovně
na Sokolském vrchu konalo první setkání
kuchařů a kuchařek. Na programu toho dne
byla "studená kuchyně" a ochutnávka ovárku z pomaláku. V rámci tohoto setkání se
některé kuchařinky předvedly opravdu
skvěle. Radka přinesla dokonce nazdobenou celou mísu dobrot laděnou na dietu č.
4. tedy na slinivku, žlučník a játra. Na celou
obloženou mísu nám udělala osobní výklad
a ke všem těm dobrotám a pomazánkám
prozradila recepty. Nechybělo ani zpestření
všech těch dobrot tím, že jedna z kuchařinek osobně pekla pro účastníky akce pravé
domácí bramborové placky s povidly a mákem. No a jak čas utíkal, všichni se už těšili

na to nejlepší, co sliboval program. Tedy
ochutnávka ovaru z pomalého hrnce. Všem
ovar moc chutnal a byl vynikající! Bylo příjemné dovědět se i něco víc o tomto zvláštním hrnci a vaření v něm. Lenka se toho opravdu ujmula skvěle a patří jí za to naše velké poděkování. Doufáme, že to nebylo poslední setkání kuchařek a že se opět společně
sejdeme a vymyslíme na setkání další téma.
Na 14. červen máme v klubovně naplánováno setkání se skupinou Harcovníci. Už teď se
na něj těšíme.
BS-Aktiv

Poslali jsme africké děti do školy

Stalo se již tradicí, že se během prázdnin
v našem městě koná dobročinný den na
pomoc Africe. Nejinak tomu bylo i v roce
loňském, kdy se ho již tradičně zúčastnila
herečka Květuška Fialová a mnoho dalších
lidí, kterým není osud těchto lidí lhostejný.
Výtěžek z tohoto dne putoval k dětem, které
jsme díky vaší finanční podpoře poslali do
školy.
...pokračování na str. 6

STRANA 6
Poslali jsme africké děti do školy
Pokračování ze str. 5...
Peníze byly využity na nákup školních
uniforem a bot pro dvacet dětí, veškerých
pomůcek, sešitů, knih. Vzhledem k tomu, že
se některé děti ocitly bez sponzorů a hrozilo, že jejich školní docházka bude ohrožena, rozhodli jsme se část peněz věnovat
jim. Zaplatili jsme tedy poměrnou část za
jejich školné. Konkrétně na Jessiku v Nigérii
a Margaret v Zambii. Zároveň oznamujeme,
že tento Den pro Afriku v roce 2012 byl
dnem posledním z důvodu, že již nejsme
schopni tento den zajistit tak, jako v letech
předešlých. Pomoci pro Afriku se však nevzdáváme a rádi podpoříme akce a děti v Africe všude tam, kde to bude možné a kde to
bude potřeba nejvíce.
Lída Šumová

SBĚRATEL
PŘEDVÁLEČNÝCH
PŘEDVÁLEČNÝCH
POŽIVATIN
POŽIVATIN
- hledá jakékoli předměty (láhve, reklamní materiály a dokumenty) z bývalé továrny na polévkové koření značky
Illa, která se nacházela v místě bývalé
traktorky.
Předměty rád po dohodě odkoupím.

Tel.: 608 511 992 Tomáš Hansl
E-mail: tomashansl@volny.cz

Gratulace: Aneta je druhou Dívkou roku 2013!
Druhé místo v konkurenci dalších šestnácti dívek! Tak přesně z takového úspěchu
se raduje třináctiletá Aneta Bartoňová z
Benešova nad Ploučnicí. Soutěž Dívka roku
každoročně pořádá děčínský Dům dětí a
mládeže. Finále soutěže proběhlo v děčínském městském divadle. Zúčastnilo se ho
celkem sedmnáct soutěžících dívek, které
musely před zaplněným hledištěm a odbornou porotou předvést například promenádu ve společenských šatech, zumbu či volnou disciplínu. V té dívky postupně ukázaly
například hraní na klavír, saxofon, zpěv
nebo tanec. Čekal je také tradiční rozhovor s
moderátorem, při němž se publiku představily.
Z Anetina úspěchu máme obrovskou
radost, a proto jsme ji pro vás vyzpovídali.
Jak ses o soutěži dozvěděla a jak náročná
byla příprava na ní?
Dozvěděla jsem se o ní od kamarádky,
která o ní hodně mluvila. Do soutěže mě tak
přihlásila ona společně s trenérkou na
tancování. Náročné to bylo dost. Trénovali
jsme 2krát v týdnu někdy i o víkendech.
Nechyběly zkoušky účesů, šatů a také
trénování chůze v botách na vysokých
podpatcích. To dělalo všem soutěžícím
dívkám největší problém. Hlavně mi
pomáhala mamka.
Jak samotná soutěž probíhala a jakými
disciplínami jsi musela projít?
Sraz jsme měli už ráno. Nejprve nás čekaly zkoušky všech disciplín. Začalo to tancem s názvem "mama mia", poté následoval rozhovor s moderátorem, společná zumba, volná disciplína a poslední disciplína
byla promenáda ve večerních šatech. Pak už
následovalo jen vyhlášení.

Co si myslíš, že stálo za tvým úspěchem?
Čím jsi porotu okouzlila a kde jsi naopak
podle tvého názoru ztratila body?
Nejvíc jsem zaujala porotu asi ve volné
disciplíně, kde jsem tancovala "street dance" sestavu, kterou jsem si vymyslela sama.
Čím jsem ztratila body, netuším, možná
chůzí na podpatcích.
Jaká byla reakce okolí na tvůj úspěch?
Úplně normální. Spousta lidí mi psalo a
gratulovalo. Druhé místo pro mě znamená
postup do finálového kola v Plzni.
Chtěla by ses modelingové dráze věnovat i
v budoucnu?
Chtěla, ale raději bych se věnovala tanci. Ve volném čase totiž tancuji v taneční
skupině HER MAJESTY.
Děkuji za rozhovor.
(ah)

Proběhl zápis nových kamarádů do mateřské školky

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Pro ženy
Lindseyová, Johanna - Dokonalá partie - Julia
Millerová má problém. Otec jí kdysi dohodl manželství se synem hraběte Manforda, jenže toho
ona nikdy neměla ráda. Dokáže se Julia zbavit nežádoucího nápadníka? A najde s pomocí přátel a
rodiny Maloryových toho pravého?
Historické
Cornwell, Bernard - Prapor - třetí kniha ze čtyřdílné Kroniky Nathaniela Starbucka o občanské válce ve Spojených státech líčí události léta 1862.

Ve čtvrtek 25. 4. proběhl na naší mateřské škole zápis dětí pro školní rok
2013/14. Začátek byl stanoven na 9.30 hod.
a konec na 15.00 hodinu odpolední. Největší nápor nových uchazečů proběhl v dopoledních hodinách.
Slavnostní den odstartoval hudební
kroužek „Sluníčko“, který si tak prožil svůj
první křest a poprvé zpíval před „cizím“
publikem. (Vznikl v rámci RVP Duhový rok s
písničkou).
Zatímco rodiče odpovídali na dotazy
učitelek a vyplňovali příslušnou dokumentaci, jejich ratolesti řádily v herně. Nadšení,
euforie z neznámého prostředí a prosby u
rodičů o prodloužení si premiéry alespoň o
pár minut, nás utvrdilo v tom, že prostředí
mateřské školy budujeme s citem a že je pro
děti druhým domovem, kde se cítí dobře a
bezpečně.
Kolektiv učitelek MŠ

STRANA 7

ZŠ Benešov nad Ploučnicí: Duben ve škole byl plný nejrůznějších aktivit
Ještě před velikonocemi proběhla školní kola biologické olympiády pro dvě vyhlášené kategorie - kategorii 6. a 7. tříd (kategorie D) a kategorii 8. a 9. tříd (kategorie C).
V obou kategoriích soutěžilo ve školním kole 51 žáků. Nejúspěšnějšími účastníky byli
Ferdinand Stodola z 6. B a Lukáš Tomsa ze 7.
A v mladší kategorii a Jakub Liščák z 8. A a
Michal Bzura z 8. B ve starší kategorii. Oba
soutěžící z kategorie D se zúčastnili také okresního kola, které proběhlo 10. dubna
2013 na ZŠ T. G. M. v České Kamenici. Do okresního kola si soutěžící připravili vstupní
úkol, dále řešili biologický test, poznávali
zvířata a rostliny z promítaných obrázků a
součástí okresního kola byla také praktická
část - laboratorní práce podle zadání. V České Kamenici soutěžilo v okresním kole 24 žáků základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií a v této konkurenci získal
Ferdinand Stodola velmi pěkné 6. místo.
V dubnu proběhly také dvě sportovní
soutěže, které byly určeny žákům 1. stupně.
Na začátku dubna to byl již 5. ročník florbalového turnaje Markvartická střela, ve kterém se mezi sebou utkala družstva složená z
chlapců a děvčat ze škol markvartického
okolí. Naše družstvo se sice neumístilo na
stupních vítězů, ale předvádělo pěkný florbal a dobře reprezentovalo svým vystupo-

váním naši školu. Druhou soutěží byl turnaj
ve vybíjené smíšených družstev Preventan
Cup, který uspořádala ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín
na svých sportovištích. Naši malí reprezentanti, kteří se turnaje zúčastnili podruhé,
opět obhájili 2. místo a přivezli za bojovný
výkon stříbrné medaile a i jim patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Soutěží se účastní také žáci speciálních
tříd. Pro ně proběhly dvě dovednostní soutěže. Chlapci soutěžili v soutěži Zlaté kladívko, pro děvčata to byla soutěž s názvem
Zlatá nitka. V chlapecké soutěži zručnosti
získal v Rumburku Radek Jánský krásné 2.
místo, družstvo bylo celkově třetí. Děvčata
soutěžila v Děčíně ve vyšívání a šití bez výrazného umístění.
V pondělí 15. dubna 2013 proběhla
pedagogická rada za 3. čtvrtletí školního roku, která zhodnotila výsledky vzdělávání a
chování žáků všech tříd. Zákonní zástupci se
s nimi seznámili na individuálních třídních
schůzkách v úterý 23. dubna 2013.
Společnou akcí všech žáků školy ke Dni
Země byla v pátek 19. dubna 2013 v benešovském kině přednáška o Africe pana Radka Klimeše, fotografa a zakladatele nadačního fondu „Wildafrica Save Afrikan Animals“.
Dvě přednášky spojené s promítáním fotografií a videí zejména africké přírody.

Nedílnou součástí života školy je také
prevence negativních jevů. Ve škole se v závěru dubna a na začátku května 2013 uskutečnily přednášky spojené s besedou na téma Internetová a mobilní komunikace, Šikana a kyberšikana a také téma Trestní odpovědnosti. Přednášek se zúčastnili žáci 3. a 4.
tříd a všechny třídy 2. stupně, včetně žáků
speciálních tříd. S těmito tématy seznámila
žáky policistka Městské policie Děčín paní
Jitka Máchová. Součástí preventivního programu školy je také zapojení našich žáků do
celorepublikových projektů jako např. do
preventivního programu Veselé zoubky, o
kterém jsme informovali v minulém čísle
BN, a který provázel po celý duben žáky
obou prvních tříd nebo do vzdělávacího
programu Zdravá pětka zaměřeného na
zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. V rámci tohoto programu
se žáci z 9. tříd zúčastnili týmové soutěže
„Zlaťáci v kuchyni“, kde jejich výsledkem byl
studený oběd či večeře, které jsou zároveň
unikátním trojrozměrným výtvarným dílem.
Na přelomu května a června, konkrétně 13.
5. 2013 - 7. 6. 2013, čeká všechny žáky 5. a 9. tříd
2. celoplošná generální zkouška ověřování
výsledků žáků základních škol z předmětů český
jazyk, matematika a cizí jazyk. Mgr. M. Šmídová
Fotografie k jednotlivým školním akcím si
můžete prohlédnout na: www.zsbnpl.cz
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

15. 5. 2013 v 16 hodin
Benešov nad Ploučnicí /na náměstí/
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
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
stáří: 1-3 týd
cena: 110-130,-Kč
Husy bílé
stáří: 1-3 týd.
cena: 140-160,-Kč
Husy landenské
stáří: 1-3 týd.
cena: 140-160,-Kč
Perličky
stáří: 1-6 týd.
cena: 90-140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
stáří: 6-8 týd.
cena: 260-300,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/
stáří: 2-3 týd.
cena: 90-100,-Kč
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h!

gallusextra@centrum.cz

Prodej nemovitosti bez závazků a s profesionálním servisem
Dobře prodat nemovitost bývá v současné době velkým problémem. Realitní kanceláře zpravidla vyžadují podpis
exkluzivní smlouvy a inkasují provizi i v případě, že si majitel najde kupce sám. Prodej vlastními silami, bez
profesionálního právního zastřešení, zase skýtá nebezpečí, že majitel nebude mít ani nemovitost, ani peníze.

Mezi těmito póly stojí Milan Dudka,
nezávislý zprostředkovatel se svými
partnery, který říká: „Od praktik
některých realitních kanceláří se
zásadně distancujeme a snažíme se
dát tomuto oboru lidský rozměr“.

Těm jsme schopni nalézt nemovitost
přesně podle jejich představ a zajistit
jim nejvýhodnější financování. Obě
strany jsou pro nás stejně důležité.“

Naše filozofie

„Na klienta máme vždy dostatek času“,
říká Milan Dudka a pokračuje: „ve vzájemné spolupráci vytvoříme srozumitelný, pravdivý a zároveň atraktivní
inzerát s cílem vyvolat zájem o prohlídku. Při hledání kupce máme svoje
unikátní know-how a vždy jdeme
nejkratší cestou k cíli. K zájemcům
jsme milí, vstřícní, máme na ně
dostatek času a nabízíme jim služby,
které nikde jinde nenajdou. Díky tomu
máme rozsáhlou databázi zájemců,
kteří chtějí koupit nemovitost v
regionu a chtějí ji koupit jenom od nás.
Momentálně je počet zájemců v databázi
výrazně vyšší, než počet nemovitostí v
naší nabídce.

„S majiteli spolupracujeme na principu vzájemné důvěry, tedy bez exkluzivních smluv a skrytých poplatků.
Intenzivně pro ně hledáme kupce, což
jim ale nebrání hledat zájemce vlastními
silami. Poskytujeme samozřejmě
komplexní služby na klíč a velmi si
zakládáme na špičkové právní ochraně klientů, jejich důvěra je pro nás velmi zavazující. Spolupracujeme s prestižní advokátní kanceláří i odborníky z
ostatních oblastí. Pracujeme ale „z
obou stran“, tzn. i pro zájemce, kteří
bydlení hledají.

Jak to probíhá v praxi?

Po nalezení kupce vše probíhá
velmi rychle, na druhou stranu
máme velký zájem, aby obě
strany podepisovaly pouze to,
čemu stoprocentně rozumí.
Proto jsme doposud neměli ani
jedinou reklamaci“.
Potřeba rozšíření naší nabídky
„Po obchodně veleúspěšném
podzimu i zimě, kdy jsme prodali
mnoho nemovitostí v regionu za
maximální ceny, potřebujeme
před hlavní sezónou výrazně
rozšířit nabídku. Uvítáme jak byty,
domy a chalupy, tak i restaurace,
komerční prostory či pozemky“.
„Pokud nám tedy klienti z řad
prodávajících či kupujících dají
svou důvěru, vynasnažíme se,
aby byli spokojeni minimálně
tak, jako ti naši dosavadní“,
uzavírá Milan Dudka.

KONTAKT: Milan Dudka & partneři, telefon 603 862 644, e-mail: mdconsulting@volny.cz
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Mladí hokejisté přivezli stříbro z turnaje Kratochvílův memoriál
V pátek a sobotu před Velikonocemi se
děčínští hokejisté ročníku 2004 a 2005
zúčastnili turnaje nazvaného Kratochvílův
memoriál v Kolíně. Sjelo se na něj hned 10
celků z celé republiky a jedním z nich byly i
děčínští medvědi z HC, který reprezentují i
benešovští kluci: Adam a Matěj Wernerovi,
Adam Bartoň a Lukáš Hájek. Po dlouhém a
nelehkém boji dokázali malí hokejisté vybojovat 25 bodů a tak i stříbrnou příčku.
Konečné druhé místo z 10 týmů na turnaji
tohoto obsazení před začátkem turnaje
bylo snem všech. Hráči sami pochopili, že v
hokeji nepřijde nic samo a že budou-li hrát
na 100 procent každý coul utkání, pak se
úspěch může dostavit. Za reprezentaci
města Děčín patří všem hráčům a organizačním pracovníkům této třídy velké díky.
Sestava HC Děčín: Matěj Werner,
Sebatian Höll, Ondřej Postl, Tomáš Kurel,
Matěj Leden, Vojtěch Hois, Bohuslav
Nowak, Adam Bartoň, Lukáš Hájek, Adam
Werner, Jan Janovský, Tadeáš Vacek, Tomáš

Jelínek.
Trenéři a vedoucí: Martin Luka, Mgr.
Ondřej Michálek, Roman Bartoň, Petr
Leden a Naďa Bárová.
Mgr. Ondřej Michálek
redakčně kráceno

KONTAKT NA REDAKCI
1ajka@centrum.cz

DODÁVKA
A ROZVOZ OBĚDA
DO BENEŠOVA A OKOLÍ
Denně nabízíme výběr ze čtyř druhů čerstvě
připravovaných jídel a dvaceti čtyř druhů salátu.
Obědy dodáváme, dle přání zákazníka /jídlonosiče, termosy,
jednorázové menuboxy/.
Přijedeme až za Vámi domů, firmy, školy s chutným domácím jídlem.

Cena jednoho oběda zahrnuje: POLÉVKU, HLAVNÍ JÍDLO
Cena oběda je 65,-Kč
65,-Kč včetně
včetně rozvozu.
Objednávky přijímáme na našich webových stránkách,

www.veselytalir.cz, nebo na mob.733404207
Obědy lze vyfakturovat, nebo platit i jídelními kupony.
Aktuální jídelníček Vám přiveze náš řidič.

KRÁTCE ZE SPORTU

Tenisový klub nezahálí
Za poslední rok vzrostl počet členů Tenisového klubu působícího při Městském
sportovním klubu Benešov nad Ploučnicí na
dvacet. Uspořádány byly celkem čtyři turnaje zahajovací turnaj čtyřher, turnaj „O pohár starostky města“, který se koná již tradičně v rámci benešovských slavností, turnaj ve dvouhrách a turnaj smíšených dvojic.
Konají se také pravidelné brigády za účelem
úpravy tenisového areálu a nezapomíná se
ani na výchovu mládeže. Ať už při pravidelných čtvrtečních trénincích dětí, nebo
při spolupráci se ZŠ a MŠ v rámci výuky tělesné výchovy a sportovních činností. (ah, jz)

Stolní tenis - závěrečné výsledky
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
ASK Lovosice A
Filipov A
Terezín A
Štětí B
Chemička Ústí B
Kalich Litoměřice A
SKST Děčín B
SKP Ústí C
Roudnice C
Benešov A
SKP Ústí D
Varnsdorf A

Výhry
20
20
15
14
12
11
11
9
9
6
4
1

Od 100% do 50% odehraných zápasů
Poř. Hráč
Výhry
13. Babička Michal st.
39
31. Myslivec Miroslav
39
37. Štípek Martin
31
39. Nebohý František
14
43. Babička Lukáš
23
Od 50% do 0% odehraných zápasů
Poř. Hráč
Výhry
16. Štípek Jaroslav
2

Body
83
82
67
64
58
54
51
50
49
43
34
25

Úspěšnost
66,10%
46,43%
39,24%
31,82%
29,49%
Úspěšnost
50,00%

Děkujeme sponzorům - firmě Ambit a GPD za sponzorování družstva stolního tenisu.
(mš)
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