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Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

Z NÁDRAŽÍ UŽ JEZDÍ VLAKY NA ČESKOU LÍPU

Aktuálně z benešovského vlakového nádraží: Vlaky směr Česká Lípa již jezdí! Nástupiště č. 2
je v provozu. Rekonstrukce kolejiště pokračuje budováním prvního nástupiště. Radnice
nabádá cestující k opatrnosti při pohybu v kolejišti a prostorách stanice. Výluka vlaků na
Českou Lípu byla zrušena, autobusy zajišťují dopravu již pouze na trati Děčín – Česká
Kamenice a Rumburk. Pro připomenutí uvádíme, že zastávky náhradní autobusové dopravy
pro tento směr jsou na těchto místech: Interkov – závod 1 a náměstí Míru. Výluka je naplánovaná až do konce listopadu.
Foto: Filip Ušák

I V BENEŠOVĚ VOLILO NEJVÍCE VOLIČŮ ANO 2011
Stejně jako na mnoha místech České
republiky, i v Benešově nad Ploučnicí hlasovalo nejvíc voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro ANO 2011. Svůj hlas pro tuto stranu
vhodilo do volebních uren celkem 35,66 %
voličů. Na druhém místě zvítězil u benešovských voličů Tomio Okamura a jeho strana SPD (14,52 %). Pomyslnou bronzovou
příčku pak obsadila Komunistická strana
Čech a Moravy s 10,69 %. Podporu ale Benešováci vyjádřili i České pirátské straně, hlasovalo pro ni 8,15 % voličů. K volbám přišlo
54,29 % voličů. Kompletní přehled výsledků

www.benesovnpl.cz

voleb je možné vidět na webu města
www.benesovnpl.cz sekce Volby 2017.
K volebním urnám se voliči vrátí zpět už
za 2 měsíce. V termínu od 12. do 13. ledna
2018 bude národ rozhodovat v přímé volbě
o budoucím prezidentovi ČR. Druhé kolo
prezidentských voleb připadne na 26. - 27.
ledna 2018.
Poznamenejte si důležité termíny. Pokud nebudete moci volit v místě svého bydliště, je nutné si zažádat o voličský průkaz.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o
vydání voličského průkazu je pátek dne 5.
ledna 2018.
Pokračování na str. 2...

SLOVO STAROSTY
Volební říjen
V říjnu byly stěžejním okamžikem
nejen pro život v našem městě volby do
Poslanecké sněmovny. Chtěl bych moc
poděkovat Vám všem, kteří jste se jich
účastnili, ať už jako občané a voliči,
celkem nás bylo 1657 (54.3%), tak jako
členové volebních komisí, městské policie, služeb města, či pracovníci městského úřadu pod vedením paní Čvančarové. Aktivní volební právo - právo svobodně a tajně volit, je jedním z nejdůležitějších demokratických práv, kterých
bychom si měli vážit. Jen tak pro zajímavost, Ústecký kraj kvůli přepočítávání
hlasů a své nižší volební účasti přišel o
jednoho poslance na úkor Prahy a počet
zákonodárců v novém volebním období
tak bude jen 13, namísto 14. Děčínsko
budou v novém parlamentu zastupovat
opět dva poslanci, kromě matadora Jaroslava Foldyny za ČSSD nově i děčínský
notář Tomáš Kohoutek za ANO. Pevně
věřím ve spolupráci nových poslanců při
řešení problémů našeho problematického regionu. Ostatně těsně před volbami došlo ke schválení projektu Restart, který by v příštích letech měl nasměrovat miliardy korun do přeměny
tohoto kraje. Takže bude více než dost
příležitostí, jak pomoci řešit problémy
opuštěných továrních objektů, či nezaměstnanosti způsobené krachem textilních továren v minulosti. Pevně doufám
i noví poslanci a nová vláda budou vnímat, že Ústecký kraj není jen lithium a
využívání našeho uhlí a uhelných elektráren. Jsou to především lidé, kteří žijí v
regionu, který si zaslouží zvláštní pozornost a podporu. My jako starostové jim
to budeme rádi připomínat.
Přeji hezké listopadové dny.
Filip Ušák
starosta města
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I V BENEŠOVĚ VOLILO
NEJVÍCE VOLIČŮ ANO 2011

krátce z města

Pokračování ze str. 1...
Konec lhůty pro osobní žádost o vydání
voličského průkazu je středa dne 10. ledna
2018 do 16:00 hodin. Městský úřad Benešov n. Pl. předá voličský průkaz osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče, který
žádá o vydání voličského průkazu, nejdříve
dne 28. prosince 2017 anebo jej může voliči
zaslat. Veškeré informace k voličským průkazům, případně stálému a zvláštnímu seznamu voličů, je možné získat na MÚ
Benešov n. Pl., Mgr. Zdeňka Čvančarová,
412 589 804, cvancarova@benesovnpl.cz.

ze zásahů sdh
Dne 5. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 do Benešova nad
Ploučnicí ulice Nádražní na nahlášenou
technickou pomoc: odstranění stromu z vozovky.
Dne 5. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou AZ 30 1+4 do Benešova nad
Ploučnicí ulice Nerudova na nahlášenou
technickou pomoc. Šlo o odstranění části
utržené střešní krytiny.
Dne 5. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 do katastru obce
Soutěsky na ohlášenou technickou pomoc:
odstranění stromu z vozovky.
Dne 5. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 do Benešova nad
Ploučnicí ulice Heřmanovská, Českolipská,
Palackého, Husova na nahlášenou technickou pomoc, šlo o úklid provozních kapalin z
vozovky.
Dne 6. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 do Benešova nad
Ploučnicí ulice Děčínská na nahlášenou
technickou pomoc: odstranění stromu opřeného o dům.
Dne 10. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 společně s JSDH Horní
Habartice, Dolní Habartice a PČR, SÚS do
katastru obce Horní Habartice na ohlášenou technickou pomoc: únik provozních kapalin na vozovku.
Dne 26. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 do katastru obce Malá Veleň na nahlášenou technickou pomoc:
odstranění nebezpečných stavů.
Dne 29. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 a DA VW na nahlášenou
technickou pomoc týkající se stromů na vozovce do katastru obce Františkov nad
Ploučnicí - Mlatce.

ź

ź

O posledním říjnovém víkendu zasáhl
naše město orkán Herwart, jehož síla
dosahovala v naší oblasti přes 100
km/h. Téměř dvoudenní výpadek proudu naplno ukázal slabiny naší civilizace.
Přetížené linky ČEZu, žádné nebo dokonce špatné informace i pro nás jako
pro starosty, nefungující telefonní sítě,
což se týká i krizových telefonů. Výpadek takovéhoto rozsahu byl na Děčínsku
a Českolipsku z celé země nejhorší a
svým rozsahem nemá obdoby. Je více
než nutné se začít připravovat na možný
blackout. Naše město nutně potřebuje
pořídit náhradní zdroje elektřiny, agregáty, které minimálně z městského kina
udělají osvětlený a vytopený prostor,
kde najdou lidé zázemí. Úplně stejný
požadavek musí zaznít směrem ke
SČVaKu a zálohování čerpadel, které do
oblasti Táborského vrchu přivádí vodu.
Město vstoupilo do jednání s majiteli samoobsluhy na sídlišti za účelem řešení
parkování v této oblasti města. Ve spolupráci s Ing. Ouzkým připravujeme úpravy za účelem zvýšení počtu parkovacích míst. Parkování na sídlišti je obrovský problém, který je třeba v příštím
roce zásadním způsobem řešit. V prosinci proběhne k tomuto tématu beseda, kde představíme možné varianty,
tak aby zvolené řešení bylo v souladu s
vůlí občanů. Jednání s majitelem ob-
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chodu však již teď přineslo konkrétní
výsledek, a to umístění nové lampy u
popelnic pod objektem samoobsluhy.
Obec Malá Veleň ve spolupráci s naším
městem a Službami města Benešov nad
Ploučnicí vyměnila povrch mostu směřujícího do části Malé Veleně u bývalého Benaru 05.
Odbor výstavby a životního prostředí,
což je i správní orgán zeleně vytipoval
vhodné stromy určené k vykácení v době vegetačního klidu. Odstranění se tak
dočkají například olše u Narvy směrem
k louce za sídlištěm, topoly u hřiště základní školy či stromy u sokolovny. Celý
seznam naleznete na webu města.
Město připravuje podání žádosti o dotaci na obnovu historické aleje na staré
turistické promenádní cestě v oblasti
nad nádražím. V minulosti zde byla lipová alej, která však byla pokácena a její zbytky obrostly nálety.
Intenzivně se pracuje na rozpočtu města na rok 2018. Jeho schválení by mělo
proběhnout na prosincovém jednání
zastupitelstva, které se uskuteční ve
středu 13. prosince v městském kině.
Jakékoliv náměty můžete adresovat ke
mně na mail usak@benesovnpl.cz nebo
mi můžete zavolat na tel 723 499 990 a
domluvit si se mnou schůzku.
Filip Ušák
starosta města

z odboru životního prostředí
Letošní svoz bioodpadu je pomalu u
konce. Hnědé popelnice Služby města Benešov nad Ploučnicí vyvezou naposledy v
úterý 14. listopadu. Podle počasí a potřeby
občanů je ale možné, že radnice přidá ještě
další svoz. Doporučujeme sledovat webové
stránky města, kde najdete nejaktuálnější
informace.
Rekonstrukce hrobky Mattausch na be-

nešovském hřbitově pokračuje druhou
etapou. Objekt při ní dostane novou fasádu
a po ní přijdou na řadu nová výmalba v
interiéru.
Obyvatelé Ovesné se dočkali opravy
mostku a místní komunikace, jejichž havarijní stav je trápil dlouhá léta. O práce se
postaraly SaM Silnice a mosty Děčín.
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VÝSTAVU MORČAT NEPŘEKAZILY ANI PROBLÉMY S VICHŘICÍ

V neděli 29. října navzdory nepříznivému počasí se v našem kině po roce opět
konala výstava ušlechtilých morčat. Tento
den proběhl v našem městě, jak víme bez
dodávek el. energie a bez telefonního signálu, což v budově bez oken - v kině, bylo pikantní.
První vystavovatelé začali přijíždět ráno
po půl osmé a dle jejich zpráv, co cestou
viděli a jaké nástrahy museli překonávat,
bylo zřejmé, že se elektřiny jen tak nedočkáme. K jejich cti nutno dodat, že se výstavy
zúčastnilo nakonec všech 26 přihlášených
vystavovatelů, kteří k nám zamířili z různých
koutů Čech. Zahraniční chovatelé byli u nás
ve městě ubytováni předem, ti zase neunikli
výpadku energií a vody ve svých apartmánech. Neradostnou situaci nám pomohl vyřešit vedoucí služeb města pan Košnar a obratem poskytl pro kino benzinový agregát.
Velice mu děkujeme! Během následující
hodiny jsme nainstalovali do kina náhradní
osvětlení a výstava mohla s nepatrným
zpožděním začít. Celkem bylo na sále vystaveno 15 plemen ušlechtilých morčat v celkovém počtu 200 zvířat. Jejich posouzení
provedla Saskia Köhler s Tanjou Erdel z
Německa a svoje první posuzování v ČR u
nás měla zkušená evropská posuzovatelka
Manuela Eilander z Holandska. Nejlepším
morčetem výstavy se stal Americký teddy v
čokoládové barvě Cita Cavia Carnea vystavovatelky Michaely Patkové z Rynoltic na
Liberecku. V hlasovací soutěži návštěvníků
výstavy dopadlo umístění takto: 1. místo
Cuy zlatá-bílá Kateřiny Šetinové z Dubí u
Teplic, 2. místo Peruánec šiml černá Evy
Hájkové ze Žalhostic a na 3. místě se umístilo Hladké krémová kalifornská čokoládová
Kateřiny Kadlecové z Loun. V předsálí po
celý den byl připraven doprovodný prodej
dárkových předmětů, patchworku, korálků

a dalších roztomilých věciček. Mlsné jazýčky
účastníků uspokojilo sladké pečivo Romany
Kavenské a o teplé pochutiny se postaral narychlo dovezený PB vařič.
Nahoře v patře kina místní uskupení
historiebnpl.cz připravilo malou výstavu k
90. výročí zprovoznění budovy kina. Tato expozice bude k vidění až do konce listopadu.
Nepříznivá povětrnostní situace a nefunkčnost telefonů se pochopitelně odrazila na návštěvnosti celé akce. Na výstavu přišlo 100 platících návštěvníků, ale i toto číslo
lze považovat vzhledem k silné vichřici a zablokovaným silnicím za úspěch. Hůře tomu
bylo 5. června roku 1926, kdy blesková povodeň na říčce Bystré smetla na zahradě
restaurace Zum Lindenhof v Palackého ulici
právě probíhající chovatelskou výstavu se
zábavou, kdy její účastníci si stihli jen dát
nohy na ramena. Ale to je již jiný příběh…
Luděk Smejkal
předseda Spolku chovatelů

ze zásahů sdh
Dne 29. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 a DA VW na ohlášenou technickou pomoc v podobě stromů
na vozovce v katastru obce Františkov nad
Ploučnicí.
Dne 29. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 na nahlášenou technickou pomoc týkající se stromů na vozovce
do Benešova nad Ploučnicí ulice Nádražní.
Dne 29. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 a AZ 30 1+3 na ohlášenou technickou pomoc v podobě stromu
na elektrickém vedení v obci Malá Veleň.
Dne 29. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 na nahlášenou technickou pomoc týkající se stromů na vozovce
do katastru obce Blankartice.
Dne 29. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 na ohlášenou technickou pomoc v podobě stromů na vozovce
do obce Fojtovice.
Dne 29. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 na nahlášenou technickou pomoc týkající se stromů na vozovce
do obce Malá Veleň.
Dne 29. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 společně z HZS Děčín
a PČR na požár trafostanice do katastru obce Huntířov.
Dne 30. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou AZ30 1+3 na nahlášenou technickou pomoc v podobě odstranění nebezpečných stavů do katastru obce Malá Veleň
- Jedlka.
Dne 30. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 a AZ30 1+2 na nahlášenou technickou pomoc týkající se stromu hrozícího pádem do Benešova nad
Ploučnicí ulice Wolkerova.
Dne 30. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 a AZ30 1+2 na
ohlášenou technickou pomoc v podobě
spadlého stromu na elektrické vedení do
obce Malá Veleň.
Dne 30. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 a AZ 30 1+2 na nahlášenou technickou pomoc týkající se stromu hrozícího pádem do obce Malá Veleň.
Dne 30. 10. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 a AZ 30 1+2 na
ohlášenou technickou pomoc v podobě
nakloněného stromu hrozícím pádem do
obce Malá Veleň.

Nizozemská posuzovatelka
Manuela Eilander
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státní zámek benešov nad ploučnicí

DO NAŠEHO MĚSTA ZAVÍTAJÍ LEGENDÁRNÍ KRAMPUS ČERTI
V Benešově nad Ploučnicí se v prosinci
bude dít něco neskutečného. Bude to totiž
poprvé, co se obyvatelé města i širokého
okolí mohou těšit na unikátní a proslulou
Krampus show.
„Po několika měsících snažení a zařizování můžeme konečně s radostí sdělit, že již
tento rok nás čeká jedna z největších akcí,
kterou naše město kdy zažilo,“ sdělila spoluorganizátorka akce ředitelka CDM Andrea
Kulíková.
Unikátní show se uskuteční pod záštitou
akce Mikulášská nadílka s Krampusáky již 7.
prosince od 17.00 hodin v Benešově nad
Ploučnicí. Program bude velmi bohatý a
každý návštěvník si přijde na své. Těšit se
můžete na speciální mikulášskou nadílku s
programem od CDM Benešov nad Ploučnicí
či na hudební vystoupení skupiny U-style.
Ani státní zámek z této akce není vyjmut. „ Návštěvníci mohou v tento den zavítat i na zámecké vánoční trhy, které se usku-

teční na nádvoří Horního zámku od 15.00
hodin nebo navštívit přímo zámecké interiéry, které budou příznivcům přístupné
během speciální vánoční prohlídky, a to
hned ve dvou časech: od 16.00 a od 18.00
hodin. Časy prohlídek jsou koncipovány tak,
aby nijak nenarušily Krampus show začínající od 17.00 hodin,“ prozradil kastelán
benešovských zámků Zdeněk Henig.
„Součástí Mikulášské nadílky jsou i
balíčky pro děti, které zakoupíte pouze v
předprodeji v CDM, Benešov nad Ploučnicí,
Opletalova 673. Slíbit můžeme i otevření
zámeckých sklepů na Dolním zámku, které
byly několik let veřejnosti nepřístupné. Zde
se nám však usídlí hodní čertíci s Mikulá-

šem, takže ani malé děti se akce nemusí
bát“ upřesnili organizátoři akce.
Zváni na tuto akci jsou všichni, bát se
rozhodně není čeho. I pro ty více bojácné se
najde nebojácný program.
Pořadatelem Mikulášské nadílky s
Krampusáky je Centrum dětí a mládeže
Benešov nad Ploučnicí, p.o., spolek Rodinné
centrum Medvídek a státní zámek Benešov
nad Ploučnicí.
Dění na zámku můžete sledovat i na
oficiálních stránkách zámku www.zamekbenesov.cz
Miluše Kristková
pracovník pro styk s veřejností
Státní zámek Benešov nad Ploučnicí

poděkování
Opět se přiblížila doba úcty Památky
zesnulých a tím i stoupající návštěvnost
hřbitovů. A já bych ráda zmínila benešovský
hřbitov, který svou rozlohou určitě patří
mezi velké hřbitovy. A údržba takové
rozlohy dá moře práce, ale určitě benešovskému hřbitovu patří 1*. Nikdy nebyl
takový pořádek jako teď pod taktovkou J.
Kloučka. A teď po té větrné neděli ho čeká
určitě mnohem víc práce. Jsme také rádi, že
je k dispozici několik barelů s vodou a nemusíme tahat vodu od studny, kde bylo umění
napumpovat třeba jen 2l.
A ještě jednu věc nemohu opomenout a
to je WC. Nevím, na kolika hřbitovech je k
dispozici uvedené sociální zařízení, ale
určitě není tak čisté a doslova voňavé jako
tady. Za toto WC by se nemusela stydět
žádná domácnost, ani některé veřejné instituce. Proto alespoň touto cestou chceme
poděkovat Pepovi Kloučkovi a popřát mu
pevné zdraví.
Jarošovi
Heřmanov

přání
V listopadu oslaví
krásné kulaté narozeniny paní Marie Loudová. Hodně štěstí a zdraví přeje syn Milan s rodinou, vnoučata a pravnoučata.
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spolek nad ploučnicí

vzpomínka

O KURZY KONVERZACE V NĚMČINĚ BYL ZÁJEM

Čas rychle plyne a
tak jen těžko lze
uvěřit, že dne 23.
11. 2017 to bude již
10 let, co od nás
odešel náš bratr
pan JAROSLAV
HENDRICH.
Stále na něho myslíme a vzpomínáme.
Sestry Anina a Iva.
Kdo jste ho také znal, vzpomeňte prosím v
tento den s námi.

pozvánka

Dne 16. 3. 2017 Spolek nad Ploučnicí
zahájil ve své spolkové kanceláři konverzaci
v německém jazyce s rodilou mluvčí Aggül
Dastan.
Aggül je turecké národnosti, narozena a
žijící v německém Mannheimu kde vystudovala gymnázium. Po studiu se přihlásila, do
neziskové organizace Spolek nad Ploučnicí,
jako dobrovolnice. Náplní její práce bylo
především vyučování německého jazyka
pro veřejnost, ale také působila jako výpomoc a jazyková mentorka v hodinách německého jazyka na základních školách v Děčíně a Ústí nad Labem.
Pro velký zájem veřejnosti byla konverzace v němčině rozdělena do dvou skupin.
Kurz pro pokročilé se konal každé úterý a
pro začátečníky ve čtvrtek. Aggül si na kaž-

dou hodinu připravila tištěné materiály, se
kterými účastníci kurzu pracovali. Pro zpestření a odlehčení zařadila do výuky různé hry
např. pexeso s německými pojmy aj. Nejvíce
se líbila jazyková procházka po městě.
Účastníci se pohybovali po městě, podle
instrukcí v německém jazyce a hledali indicie, za které je čekala sladká odměna. Po
ukončení kurzu, který čítal 10 lekcí, si každý
v červnu odnesl certifikát účastníka základů
konverzační němčiny podepsaný lektorkou
Aggül Dastan. Vřelé rozloučení s Aggül
proběhlo nad šálkem dobré kávy s malým
pohoštěním a předáním dárků od účastníků
kurzu.
Jindra Jupová a Lenka Zítková
Spolek nad Ploučnicí

15. listopad
„Den bez dluhů”
- odborné rady na pracovištích
Úřadů práce ČR
Iniciativa „Den bez dluhů” si klade za cíl
připomenout Čechům, že problém splácení
dluhů není možné odkládat na později.
15. listopad je jedinečná příležitost pro
učinění prvního kroku k vymanění se z dluhové pasti.
Máte dluhy a nevíte jak je řešit? Přijďte
se poradit – zdarma a nezávazně!
Ve dnech 13. a 15. listopadu 2017
najdete odborné poradce na řešení obtížné
finanční situace na pobočkách Úřadu práce
ČR. Zcela zdarma Vám zodpoví Vaše otázky a
pomohou s řešením Vašich dluhů.
Zavolejte zdarma
800 800 123

základní škola benešov nad ploučnicí

ŘÍJEN VE ŠKOLE ZAČAL BESEDOU SE STRÁŽNÍKEM MĚSTSKÉ POLICIE
Začátek druhého měsíce školního roku
patřil preventivně vzdělávací akci pro žáky
8. a 9. ročníků. V pátek 6. října 2017 se
zúčastnili v multimediální učebně na budově Nova besedy se strážníkem Městské
policie Děčín - Ing. Lukášem Moudrým, DiS.
Hlavním tématem bylo seznámit žáky s
problematikou právní způsobilosti, tématem drog a jiných návykových látek, šikany,
nutné obrany a krajní nouze či problematik
zneužívání sociálních sítí. Nejednalo se pouze o přednášku ze strany policie, ale o vzájemnou komunikaci. Pan Ing. Moudrý
ochotně odpovídal a reagoval na dotazy
žáků. Díky přednáškám získali účastníci
základní právní povědomí, které jim často
chybí, ale i důležité informace o trestné
činnosti, přestupcích, úkolech státní a
městské policie apod.
V říjnu se naplno rozběhly aktivity pro-

jektu Otevřená mysl (CZ.02.3.X/0.0/0.0/
16_022/0002933). Pokračují úspěšné čtenářské kluby i kluby zábavné logiky a des-

kových her. Tyto volnočasové aktivity přispívají k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Pokračování na str. 6...
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Pokračování ze str. 5...
Aktivity klubů jsou určeny jak žákům se
zájmem o zvolené obory, tak také žákům,
kteří jsou ohroženi školním neúspěchem
nebo žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Takto získané znalosti, dovednosti
a kompetence se také promítají do povinné
složky vzdělávání a vedou jak k rozvoji žáků,
tak také k profesnímu rozvoji pedagogů,
kteří se žáky v rámci klubů pracují. V rámci
projektu jsou také realizovány aktivity pro
samotné pedagogy. Ty jsou zaměřeny na
vzájemnou spolupráci pedagogů v oblasti
jazykového vzdělávání prostřednictvím
metody CLIL, nebo vzájemnou spolupráci
při rozvoji matematické gramotnosti. Takto
získané poznatky a znalosti využívají pedagogové v každodenní výchovně vzdělávací
činnosti s žáky. V úterý 10. října 2017 se v
aule školy uskutečnilo další odborné setkání
s rodiči žáků, tentokrát s rodiči žáků 1. tříd. V
rámci setkání byly rodičům představeny
nové metody ve výuce, především pak metoda Sfumato ® (Splývavé čtení ®). Odbornou garantkou setkání byla Mgr. Miroslava
Stínilová, lektorka metody Sfumato a
učitelka základní školy. Na konci října byla
podána první průběžná zpráva o realizaci
našeho projektu.
V průběhu října se uskutečnily také
první letošní soutěže a olympiády. Ve středu
11. října 2017 se dvacet pět žáků z 8. a 9. tříd
zúčastnilo soutěže zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti - soutěže Přírodovědný klokan 2017. Nejlépe si s čtyřiadvaceti soutěžními úlohami poradili - Marek
Štípek z 8. A (nejúspěšnější řešitel školního
kola), Přemysl Hruška a Kateřina Dvořáková
- oba z 9. B. V průběhu října 2017 se naši žáci
zúčastnili také Logické olympiády. Tuto soutěž pořádá Mensa České republiky, letoš-

ního ročníku se zúčastnilo 61 284 soutěžících z 3 014 škol, mezi nimi bylo také 29 žáků
naší školy. Olympiáda je založena na logických úlohách, které vyžadují samostatný a
kreativní přístup každého řešitele. V kategorii A (žáci 2. – 5. tříd) získal ve školním kole
nejlepší výsledek Čeněk Jansa z 5. A, na 2.
místě se umístil Adam Krejčí z 5. B a 3. místo
vybojovala Veronika Vinšová ze 4. A. V kategorii B (určeno žákům 6. – 9. ročníků) byla
nejúspěšnější řešitelkou ve škole Adéla Dobrovolná z 6. B, která se umístila na 83.
místě z 1383 soutěžících z našeho kraje. Na
druhém místě se umístila Marie Vinšová z 6.
A a 3. místo obsadil Oskar Šimon z 6. B. Výborný výsledek dosáhl také nejmladší účastník – Matěj Doležal z MŠ, který se umístil na
4. místě z 52 soutěžících v našem kraji. Všem
soutěžícím žákům děkujeme za účast a nejlepším blahopřejeme k jejich umístění.
Na konci října se před podzimními
prázdninami se v galerii školy sešli účastníci
letního kurzu spolu se svými rodinnými příslušníky a dalšími přáteli školy na komorní
vernisáži lité keramiky a dalších výtvarných
děl vytvořených žáky a pracovníky školy.
Prohlédli si vystavená díla, někteří si sami v
rámci tvůrčího workshopu zkusili vyzdobit
připravenou keramiku. Při výborném občerstvení z rukou Elišky Prokopcové strávili
příjemné chvíle pohodového odpoledne.
Další informace ze tříd, z akcí školy na
www.zsbnpl.cz
Mgr. M. Šmídová

ZŠ: informace
ź Třídní schůzky a volby do školské
rady: 14. 11. 2017

ź Vánoční slavnost MŠ: 6. 12. 2017,
kino

ź Vánoční Jarmark: 14. 12. 2017
ź Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 - 2.
1. 2018 (so – út)
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ADAM ČVANČARA PRVNÍ NA CHARITATIVNÍM ZÁVODĚ

gymnázium česká kamenice
GYMNÁZIUM ČESKÁ KAMENICE VÁS ZVE
v úterý 21. 11. 2017, od 15.00 – 17.00 h
do budovy Základní školy TGM
a Gymnázia v ul. Palackého 535 na
Den otevřených dveří.
Pro školní rok 2018/2019 přijímáme ke studiu žáky z ročníků druhého stupně ZŠ, tzn. z
pátých, osmých i devátých tříd.
Kód oboru: 79-41-K/81 Gymnázium.
Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy a
umožníme prohlídku školy i kdykoliv jindy
dle Vašich časových možností. Dohodněte si
předem termín na telefonním čísle 412 584
468, 605 291 982 nebo napište Váš požadavek na iva.bouskova@zs-gymnazium.cz,
rádi Vás školou provedeme.

MSK Benešov n. Pl. - bikros: Jezdec
Adam Čvančara (BMX) zakončil sezónu dne
14. 10. 2017 prvním místem na prestižní
charitativní akci ŽENDARACE v Praze Řepích
a to výjimečně v kategorii MTB. Již pátý
ročník akce je pořádaný na počest zemřelého závodníka Robina Ženíška a výtěžek (letos 197.247 Kč) jako každoročně putuje na
dětskou onkologie do Fakultní nemocnice
Motol, kde se Robin léčil.
Celkově v letošní sezóně získal Adam

Čvančara v Českém poháru BMX 2017 krásné 3. místo.
Jezdec děkuje za podporu sponzorům a
to především: MSK
Benešov n. Pl., f. Spedex (p. Miloslav Pták),
f. Stavební práce Bardzák, p. PROREKLAMA
Pavel Urx, f. GTP Petr
Gebhardt, f. Auto Dorda Česká Lípa.

stolní tenis
GPD Benešov n. PL. A se po loňském sestupu z krajské soutěže KP II sk. C do této
soutěže opět vrátilo a to tak že se družstvo
Markvartic rozpadlo a přenechalo nám tím
právo účasti v této soutěži, zároveň k nám
přestoupil jeden jejich hráč a to J. Hanuš což
je výrazná posila našeho družstva, také to
bylo v úvodních kolech znát, z 5 zápasů jsou
3 výhry, 1 remíza a 1 prohra. Doufám, že se
nám takto bude dařit i nadále.
Martin Štípek
1. kolo:
SKP Sever Ústí n. L. B:
GPD Benešov n. Pl. A 5:13
M. Babička 2; J. Hanuš
4,5; M. Štípek 3,5; L.
Babička 3
2. kolo:
GPD Benešov n. Pl. A :
TJ Chemička Ústí n. L. A
- 3:15
J. Hanuš 1; M. Štípek 1;
L. Babička 0; M.
Myslivec 1

3. kolo:
SK Štětí B: GPD Benešov n. Pl. A - 9:9
J. Hanuš 3; M. Štípek 2; L. Babička 2; M.
Myslivec 2
4. kolo:
GPD Benešov n. Pl. A :SK M. Veleň A - 12:6
M. Babička 2,5; J. Hanuš 3,5; M. Štípek 2,5;
L. Babička 1,5; M. Myslivec 2
5. kolo:
SKST Bechlín A: GPD Benešov n. Pl. A - 6:12
M. Babička 2; M. Štípek 4,5; L. Babička 2; M.
Myslivec 3,5

Kontaktní údaje:
Základní škola T. G. Masaryka a
gymnázium Česká Kamenice
Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice
tel: 412 584 468, 602 144 794
e-mail: skola@zs-gymnazium.cz
web: www.zs-gymnazium.cz

rychlý kontakt
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
Tel.: 412 589 811 / Fax : 412 589 812
e-mail: urad@benesovnpl.cz
Úřední doba:
Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00
Provozní doba podatelny, pokladny:
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
INZERUJTE
V BENEŠOVSKÝCH NOVINÁCH
Máte-li zájem o inzerci v Benešovských
novinách kontaktujete sl. Pavlu
Gerhardovou, Městský úřad Benešov
nad Ploučnicí, tel.: +420 412 589 811,
urad@benesovnpl.cz.
Ceník inzerce na www.benesovnpl.cz.
Zveřejňování vzpomínek
a poděkování je zdarma.
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