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Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

POČET OBYVATEL MĚSTA DLOUHODOBĚ KLESÁ
Statistika evidence obyvatel a matriky pro rok 2017
Příchod Nového roku v našem městě zachytil Ota Dračka.

Počet obyvatel v našem městě v loňském roce opět klesl. Tento trend trvá již posledních pár let. Dle statistiky evidence
obyvatel bylo k 31. prosinci 2017 trvale
hlášeno v našem městě celkem 3.710 obyvatel. To je oproti roku 2016 o 16 obyvatel
méně. Z tohoto počtu je 3.000 dospělých,
dětí do 18-ti let je v Benešově nad Ploučnicí
710. Věkový průměr současného Benešova
je 42 let.
Stále nás trápí, že je menší počet narozených než zemřelých. Tento poměr je v
posledních letech neměnný. V roce 2017 se
v našem městě narodilo 28 miminek (vloni
30), ale s lítostí musíme konstatovat, že nás
navždy opustilo 40 našich spoluobčanů
(stejně jako v roce 2016).
S potěšením ale vítáme, že v počtu
uzavřených manželství byl pro Benešov nad
Ploučnicí dobrý rok. V matričním obvodu
Benešova nad Ploučnicí bylo uzavřeno v roce 2017 celkem 63 manželství. To je o 19
sňatků více než v roce 2016. Jen v Benešově
nad Ploučnicí bylo uzavřeno 53 sňatků. Z
toho 11 novomanželských párů si řeklo své
„ANO” na nádvoří zámku, 10 v obřadní síni
zámku, 2 v zámeckém parku, 1 v městském
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kulturním zařízení (kině). Ostatní sňatky se
konaly v obřadní síni městského úřadu.
Dalších 10 sňatků bylo uzavřeno v obcích
našeho správního obvodu. Po jednom v
Heřmanově, Malé Veleni, Valkeřicích, Velké
Bukovině, z toho jeden sňatek byl církevní.
Další 2 obřady se konaly ve Verneřicích a 4 v
Horních Habarticích.
V roce 2017 v Benešově nad Ploučnicí
stvrdily 2 manželské páry svůj manželský
slib po 50 letech obřadem zlaté svatby a
dále se zde uskutečnila i kamenná svatba,
což je obřad, který oslavuje 65 let
společného života! Před všemi našimi jubilanty skláníme hlavu a přejeme hodně zdraví do dalších let. Všem novomanželům ještě
jednou přejeme vše nej do společného života.
Věra Erlebachová
matrika a evidence obyvatel

Pevné zdraví a hodně úspěchů
do nového roku Vám přeje
redakce Benešovských novin

SLOVO STAROSTY
Vážení Benešováci,
držíte v rukou první vydání Benešovských novin v novém roce 2018. Do nového
roku jsme vstoupili se schváleným rozpočtem, který podpořilo jednohlasně celé
zastupitelstvo. Pro mě osobně to byl čtvrtý rozpočet v tomto volebním období, který byl schválen všemi zastupiteli a navíc
třetí schválený v řádném termínu. Výjimkou byl pouze loňský rozpočet schválený o
4 týdny později kvůli potřebě profinancování dotace na školku. To myslím není vůbec špatná bilance oproti minulým letům.
Píši to zde především proto, že řada občanů práci zastupitelů vnímá přes ty hádky
a půtky, které naše jednání provází. Důležitější než hádky jsou pro mě výsledky
práce. Schválený rozpočet umožní další
masivní investování do rozvoje města.
Rádi bychom letos na jaře dokončili rekonstrukci školky, přes léto postavili nový
most v Sokolovské ulici, který si vyžádá řadu omezení a trpělivosti, zmodernizovali z
evropské dotace hasičskou stanici, zlepšili
parkování na sídlišti zbudováním nových
parkovacích míst, pokračovali v proměně
koupaliště, ve škole díky evropské dotaci
vytvořili polytechnickou učebnu, rozšířili
kamerový systém do dalších částí města a
samozřejmě opravili řadu silnic a chodníků. Samozřejmostí jsou i investice do
městského majetku a památek. Letos konečně dojde i na výrazné zlepšení dětských plácků po celém městě. Máme toho
naplánováno za desítky milionů korun.
Chod města samozřejmě není jen o investicích, ale například i o “živé” kultuře a
akcích. Již v lednu nás čeká beatlesová
retro párty v kině, která trochu neformálně a nostalgicky zahájí plesovou sezónu. V
dalších měsících na Vás čekají desítky akcí
ať už pořádaných městem, jeho organizacemi či podpořených naším městem. Sečteno a podtrženo, věřím, že naše město
čeká úspěšný rok 2018.
Chtěl bych Vám všem popřát do nového roku mnoho zdraví, štěstí a osobní
pohody.
Filip Ušák, starosta města
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VZPOMÍNKA
Dne 19. 1. 2018 uplyne 10
let, co odešla moje
kamarádka paní
RŮŽENA
KUKAČKOVÁ.
Stále ne tebe vzpomíná
Alena

ze zásahů sdh
Dne 4. 12. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 společně s MP do Benešova nad Ploučnicí ulice Tkalcovská, Kamenná na ohlášenou technickou pomoc v
podobě úniku provozních kapalin na vozovku.
Dne 7. 12. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 společně s PČR do
obce Valkeřice na ohlášenou technickou pomoc v podobě odstranění nebezpečných
stavů.
Dne 12. 12. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou DA VW 1+1 do Benešova nad
Ploučnicí ulice Wolkerova na žádost PČR na
technickou pomoc, kde se jednalo o úklid
provozních kapalin z vozovky.
Dne 19. 12. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 společně s JSDH
Žandov, HZS Č. Kamenice, PČR, RZS do Starého Šachova k nahlášené dopravní nehodě.
Dne 26. 12. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 do BN - Sokolský vrch
na nahlášenou technickou pomoc v podobě
odstranění nebezpečných stavů.
Dne 5. 1. 2018. vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 společně s HZS, PČR,
MP do Benešova nad Ploučnicí - Novina na
požár půdních prostor domu.

krátce z města
Schválena dotace na spolupráci seniorů
Euroregion Elbe/Labe schválil další naší
projektovou žádost, tentokrát na spolupráci
seniorů v roce 2018. “Rozvíjíme tradiční
spolupráci” nese název, přičemž míra podpory činí přes 9 tisíc Eur. I v letošním roce se
tak bude moci uskutečnit celá řada aktivit
našich seniorů s jejich přáteli v Heidenau.
Jednou z hlavních aktivit budou letní sportovní hry, díky kterým na koupališti vznikne
celá řada trvalých sportovních a společenských prvků…
Povoleno pokácení stromů v Nádražní ulici
Na základě našeho tlaku vlastník lip v
Nádražní ulici České dráhy požádaly o možnost pokácení vzrostlých stromů v oblasti
nad garážemi. V nejbližší době tak dojde k

jejich pokácení, které si tolik přejí především obyvatelé kolonky. Stromy pokácí zhotovitelská firma, která realizuje přestavbu
vlakového nádraží za nulové náklady pro
naše město.
Potřetí historické město?
Město Benešov nad Ploučnicí podalo
potřetí přihlášku do soutěže o Historické
město za rok 2017. Tato soutěž hodnotí
kvalitu péče o památky a památkovou zonu.
V loňském roce jsme se umístili v rámci ústeckého kraje uprostřed pelotonu (4. ze
sedmi). 18. ledna navštíví naše město hodnotící komise, která posoudí pokroky, které
jsme udělali v minulém roce. Více informací
přineseme v únorových Benešovských novinách.
Filip Ušák, starosta města

volby 2018
Telefonní čísla na volební komise
jednotlivých volebních okrsků:
Benešov nad Ploučnicí 1, Bezručova 692
(bar Plovárna): 775 346 971
Benešov nad Ploučnicí 2, náměstí Míru 1
(obřadní síň): 775 346 992
Benešov nad Ploučnicí 3, Nerudova 307,
klub seniorů: 775 347 464
Případné druhé kolo voleb prezidenta
republiky se bude konat
26. a 27. ledna 2018.
POZOR: Hlasovací lístky nebudou
při druhém kole roznášeny do schránek,
voliči je obdrží až ve volební místnosti.

STRANA 2

leden 2018

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY: 12. A 13. LEDNA 2018
OZNÁMENÍ
podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky),
ve znění pozdějších předpisů Starosta
města o z n a m u j e :
1. Volba prezidenta České republiky se
uskuteční: v pátek dne 12.01.2018 od
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne
13.01.2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 1 je volební místnost - Bar Plovárna (koupaliště), Bezručova 692, Benešov
nad Ploučnicí pro voliče bydlící:
Bezručova: 527p, 528p, 535p, 543p,
560p,692p
Děčínská: 32p, 34p, 35p, 246e, 283p,
288p, 310p, 320p, 341p, 342p, 343p, 348p,
449p, 451p, 458p,464p, 465p, 466p, 467p,
471p, 473p, 476p, 486p, 487p, 488p, 494p,
495p, 507p, 512p, 518p, 546p, 550p, 552p,
553p, 554p, 559p,562p, 605p, 606p,
674p,713p
Družstevní: 161p, 217p, 241p, 245p,
261p,555p,614p, 681p, 682p, 683p, 701p,
778p, 794p, 800p
Sídliště: 28e, 29e, 610p, 611p, 612p,
613p, 629p, 630p, 631p, 632p, 633p, 634p,
635p, 636p, 637p, 638p, 639p, 640p, 641p,
642p, 643p, 644p, 645p, 646p, 647p, 648p,
649p,652p, 656p, 657p, 658p, 659p, 660p,
661p, 662p, 663p, 664p, 665p, 666p, 684p,
693p, 695p, 698p
U Skládky: 456p, 457p, 687p, 691p
Vilová: 475p, 480p, 481p, 496p, 498p,
499p, 500p, 501p, 511p, 531p, 534p,547p,
548p, 549p, 556p, 561p, 563p, 680p
3. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 2 je volební místnost - obřadní síň
- budova městského úřadu, náměstí Míru 1,
Benešov nad Ploučnicí pro voliče bydlící:
Cihelní: 323p, 602p,706p
Čapkova: 15p, 303p, 477p
Československé armády: 81p, 82p, 83p,
84p, 85p, 86p, 87p, 88p, 89p, 98p, 99p,
101p, 102p, 119p, 120p, 121p, 122p,459p
Děčínská: 18p, 24p, 25p, 26p, 27p, 29p,
30p, 31p, 36p, 38p, 40p, 259p, 260p, 271p,
275p, 339p, 352p, 359p, 370p, 378p, 405p,
461p, 462p, 483p, 603p, 604p, 669p, 792p
Dvořákova: 100p, 296p, 324p, 624p,
694p
Husova: 129p, 132p, 258p, 268p, 353p,
381p, 382p,383p, 384p, 385p, 386p, 387p,
388p, 389p, 391p, 392p, 393p, 394p, 412p,
414p, 419p, 513p, 537p, 677p, 710p
Komenského: 274p, 462p, 472p, 474p,
479p, 492p, 520p, 522p, 670p
Kostelní: 66p, 67p, 68p, 69p, 71p, 72p,
73p, 262p, 270p
Krátká: 90p, 91p, 92p, 93p, 95p, 96p,

97p
náměstí Míru: 1p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p,
11p, 12p, 13p, 14p, 16p, 17p, 42p, 43p, 44p,
45p, 46p
Opletalova: 418p, 420p, 482p, 524p,
532p, 607p, 673p, 699p
Palackého: 4p, 5p, 60p, 62p, 63p, 64p,
65p, 74p, 75p, 76p,77p, 78p, 79p, 80p,
126p, 127p, 130p, 133p, 135p, 136p,137p,
138p, 140p, 141p, 142p,143p,144p, 243e,
251p, 301p, 308p, 350p, 366p, 371p, 372p,
395p, 396p, 397p, 398p,399p, 401p, 413p,
505p, 533p, 551p, 650p, 671p, 675p, 678p,
679p, 777p
Pivovarská: 19p, 20p, 21p, 22p
Pod Táborským vrchem: 538p, 539p,
540p, 541p, 542p, 545p, 564p, 620p, 621p,
623p, 676p, 685p
Sídliště: 625p, 626p, 627p, 628p,701p
Smetanova: 416p, 452p, 523p, 529p,
597p, 598p, 599p, 600p
Táborský vrch: 530p, 565p, 566p, 567p,
568p, 569p, 570p, 571p, 572p, 573p, 574p,
575p, 576p, 577p, 578p, 579p, 580p, 581p,
582p, 583p, 584p, 585p, 586p, 587p, 589p,
590p, 591p, 592p, 593p, 594p, 708p, 709p
U Studánky: 55p, 56p, 57p, 59p, 61p
Wolkerova: 229e, 379p, 380p, 402p,
403p, 404p, 407p, 445p, 446p, 455p, 491p,
519p,558p, 601p, 608p, 616p, 617p, 618p,
619p, 707p, 796p, 798p
Zámecká: 47p, 48p, 49p, 50p, 51p, 52p,
53p, 54p
Ovesná: 1e, 2p, 2e, 3e, 4e, 4p, 4e, 5e,
5p, 6e, 6p, 7p, 8p, 9e, 10e, 10p, 11p, 12e,
12p, 13e, 13p, 14e, 14p, 15e, 15p, 16e, 16p,
17e, 17p, 18e, 19p, 20p, 22p, 23p, 30p, 37p,
40p, 47p , 57p, 58p, 59p
4. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 3 je volební místnost - Klub seniorů, Nerudova ulice čp. 307, Benešov nad
Ploučnicí pro voliče bydlící v č.p.:
Alšova: 150p, 151p, 153p, 237p, 269p,
293p, 595p
Boženy Němcové: 118p, 170p, 171p,
173p, 174p, 175p, 177p, 179p, 180p, 181p,
184p, 185p, 186p, 187p, 189p, 190p, 191p,
195p, 239p, 265p, 290p, 312p, 654p, 655p,
688p, 702p
Českolipská: 199p, 200p, 201p, 202p,
205p, 207p, 208p,213p, 214p, 220p, 223p,
224p, 225p, 233p, 234p, 235p, 236p, 240p,
250p, 255p, 257p, 273p, 282p, 298p, 299p,
304p, 309p, 314p, 325p, 326p, 331p, 333p,
338p, 351p, 373p, 374p, 406p, 408p, 411p,
454p, 478p, 700p, 705p,718p,799p
Divišova: 668p
Heřmanovská: 226p, 227p, 228p, 232p,
306p, 327p, 332p, 360p, 361p, 368p, 377p,
415p, 489p, 490p, 672p, 697p,704p
Kamenná: 292p, 294p, 302p, 315p,
793p, 797p

Nádražní: 252p, 253p, 266p, 286p,
287p, 319p, 344p, 345p, 346p, 347p, 354p,
355p, 356p, 357p, 362p, 363p, 364p, 365p,
400p, 450p, 521p, 544p, 712p, 795p
Nerudova: 107p, 108p, 109p, 272p,
307p, 526p, 689p
Novina: 423p, 424p, 425p, 426p, 427p,
428p, 429p, 430p, 431p,432p, 433p, 435p,
436p, 437p, 439p, 443p, 502p, 651p, 703p
Pod Ostrým: 159p, 160p, 264p, 267p
Pod Vyhlídkou: 204p, 218p, 254p, 444p,
447p, 453p
Příčná: 163p, 164p, 166p, 167p, 188p,
422p
Příkrá: 123p, 124p
Sokolovská: 103p, 104p, 105p, 106p,
110p, 111p, 112p, 113p, 114p, 115p, 116p,
117p, 278p, 410p, 690p
Sokolský vrch: 192p, 193p, 194p, 206p,
209p, 210p, 212p, 216p, 242p, 243p, 246p,
247p, 248p, 249p, 276p, 409p, 460p, 525p,
711p
Tkalcovská: 295p, 300p, 305p, 311p,
318p, 328p, 329p, 330p, 335p, 336p, 337p,
369p
Valkeřická: 463p, 469p, 470p, 484p,
485p, 493p,504p, 506p, 508p, 509p, 510p,
514p, 515p, 517p, 536p, 557p
Žižkova: 131p, 146p, 147p, 148p, 149p,
152p, 154p, 155p, 156p, 157p, 158p, 211p,
215p, 219p, 221p, 238p, 244p, 256p, 263p,
277p, 280p, 281p, 284p, 297p, 313p, 316p,
317p, 321p, 322p, 349p, 358p, 367p, 376p,
417p, 516p, 615p
5. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči pro volbu prezidenta České republiky bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním
průkazem, nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu
umožněno hlasování.
6. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
7. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby hlasovací
lístky. V den volby volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
8. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k
zachování pořádku při průběhu hlasování
jsou závazné pro všechny přítomné. Každý
volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní
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V ZÁVĚRU ROKU PŘIVÍTALA RADNICE DO ŽIVOTA NOVÉ OBČÁNKY
Dne 25. 11. 2017 pořádal SPOZ vítání
občánků do života našeho města. Ke slavnostnímu aktu se dostavily rodiny miminek:
Kateřiny Šlechtové, Zuzany Vojtíškové,
Jana Šindeláře, Patricie Mazáčkové, Vanessy Polákové, Liliany Harwalíkové, Anety
Likešové, Michaela Zbudila, Daniela Hrnčíře, Nelly Felczánové, Elišky Cardové, Vojtěcha Provazníka, Emy Brabcové, Matyáše
Egrta, Miroslava Filipa Hnátka, Matyáše
Víta Makuly.

Slavnostním projevem nové občánky
přivítali zastupitelé města Mgr. Petra Tojmarová a Radek Provazník, za přítomnosti matrikářky Věry Erlebachové a vedoucí HS
odboru Mgr. Zdeňky Čvančarové. Zarecitovat přišla miminkům Simonka Petrová.
Všechna miminka dostala dárečky jako
upomínku na tento den. Tímto děkujeme
paní Pavle Dernerové za výrobu krásných
obrázků se jmény miminek, které tomuto
dárku daly osobní ráz.

Další obřad vítání občánků plánujeme
na jaro roku 2018. Kdo má zájem se
zúčastnit tohoto jarního vítání, dostavte se
s rodným listem dítěte na matriku městského úřadu.
Vítání občánků má v našem městě svou
tradici, jsme tomu rádi a těšíme se na vás u
příležitosti dalších setkání.
Věra Erlebachová
matrikářka
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bs-aktiv

TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ ANEB JAK JSME PŘIVÍTALI NOVÝ ROK

Na začátku ledna 2018 se v klubovně na
Sokolském vrchu konalo setkání BS-Aktivu a
jeho přátel. Cílem setkání bylo společně si
připít, přivítat Nový rok, posedět si a popovídat. V rámci posezení jsme naplánovali i
další akce na tento rok. V únoru to bude
Masopustní posezení a v březnu Josefovské
s koštem vína. Milé bylo, že mezi nás zavítal i
náš pan starosta Filip Ušák, který daroval
BS-Aktivu krásný kalendář na rok 2018 s
fotkami z Benešova nad Ploučnicí a s ak-

cemi, které proběhly v roce 2017. Zároveň
přinesl také demižon výborného moravského vína a dobrou náladu.
Děkuji všem, co na akci přišli, a i za dary,
které přinesli do občerstvení. Věřím, že se
všem akce líbila a že se zase společně sejdeme v únoru na masopustu. Přidejte se k
nám a přijďte se pobavit a popovídat si. Každý je vítán! A určitě budete spokojeni!
Za BS-Aktiv
Lída Šumová

GYMNÁZIUM ČESKÁ KAMENICE ZVE ŽÁKY Z 5. TŘÍD
25. 1. 2018 NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
Přijďte si k nám napsat přijímací
zkoušky na nečisto. Vy, kteří uvažujete, že
půjdete ve šk. roce 2017/2018 studovat
naši školu, máte jedinečnou možnost si u
nás v ul. Palackého 535 vyzkoušet dne 25. 1.
2018 od 8 h přijímací zkoušky z matematiky
a z českého jazyka.
Vše bude organizačně probíhat jako při
přijímacích zkouškách na ostro v dubnu
2018. Pro každého žáka musíme připravit
kompletní testovou dokumentaci vč. záznamového archu pro zápis odpovědí uchazeče. Z tohoto důvodu potřebujeme obdržet
od Vás informaci, zda se Váš syn/dcera testování zúčastní. Stačí, když účast potvrdíte
na e-mail iva.bouskova@zs-gymnazium.cz,
a to nejpozději do 18. 1. 2018. Zároveň
uveďte syna/dcery jméno a příjmení + ZŠ,
kde je žákem.
Děkujeme Vám předem za spolupráci.
Bližší informace Vám budou zaslány na zá-

kladě Vaší e-mailové přihlášky. Těšíme se na
Vás.
Gymnázium Česká Kamenice vás
zároveň zve ve čtvrtek 18. 1. 2018, od 15.00
– 17.00 h 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: 79-41K/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 e-mail: iva.bouskova@zsgymnazium.cz, rádi Vás školou provedeme.
Kontaktní údaje:
ZŠ T. G. Masaryka a gymn. Č. Kamenice
Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice
tel: 412 584 468, 602 144 794
web: www.zs-gymnazium.cz

víte, jak je to...

...S PŘIKRMOVÁNÍM VODNÍHO
PTACTVA V ZIMNÍM OBDOBÍ?

Pokud chcete labutím, kachnám a dalším vodním ptákům opravdu prospět formou jejich přikrmování v zimním období,
pořiďte si pro jejich krmení nejlépe granule
pro vrubozobé ptáky. Ty jsou běžně k dostání v každém dobře zásobeném obchodě s
chovatelskými potřebami a nejsou nijak
drahé. Chovatelé je používají pro krmení
hus, kachen a různé okrasné vodní drůbeže.
Další možností jsou například celá obilná zrna. Lze použít i kořenovou zeleninu (z důvodu výživy) jako je petržel a mrkev, ideálně
nastrouhanou, tedy ne v celku.
Pokud ale použijete pečivo, pak ptactvo
krmte malými kousky nesoleného měkkého
pečiva a chleba, ideálně tři dny starého.
Pamatujte ale na to, že když ptáci spolknou
nerozmočený kousek tvrdého pečiva, mohou si snadno poranit jícen. Proto je-li pečivo již ztvrdlé, raději je předem navlhčete.
Pečivo by rozhodně nemělo být výhradním
druhem stravy vodního ptactva, může jim
při této jednostrannosti způsobovat závažné zdravotní potíže.
Každopádně se vyvarujete přikrmování
slanými, kořeněnými (například kmínem
atd.), uzenými a plesnivějícími či jinak zkaženými potravinami včetně přepáleného
tuku.
Pokud se tedy rozhodnete vodní ptáky
přikrmovat, měli byste tak dělat pravidelně
a poskytovat na daném místě stále přibližně
stejné množství potravy.
Ota Dračka
stráž přírody CHKO České středohoří

PF 2018
Vážení občané,
jménem komise životního prostředí a
svým Vám přeji všechno nejlepší, pevné
zdraví s potřebným štěstím, životní
úspěchy a spokojenost v roce 2018.
Ota Dračka - zastupitel a předseda KŽP
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základní škola benešov nad ploučnicí

PROSINEC – DODRŽOVÁNÍ LIDOVÝCH TRADIC A ZVYKŮ VE ŠKOLE
Prosinec je již tradičně měsícem celé řady lidových tradic a zvyků. První z nich je tradiční návštěva Mikuláše s anděly a čerty.
Krátký program ve třídách mateřské školy a
třídách prvního stupně si připravili jako vždy
pro své mladší kamarády žáci devátých tříd.
Milou návštěvu si tak užili jak samotní aktéři, tak také děti, které na oplátku zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky.
Hned den po návštěvě Mikuláše se žáci
1. stupně zúčastnili představení Tajemná
Afrika, které je součástí projektu „Všichni
jsme tu doma“. Jeho cílem je zábavnou a
hravou formou pochopit rozdílnost a barevnost různých kultur světa. Žáci se aktivně
zapojili do představení, které pro ně připravili herci Studia Karavana, formou interaktivních vstupů, soutěží, hádanek a osobních zkušeností. Na závěr se naučili písničku
„Ať si ten anebo ten, zeměkoule patří
všem“.
Na konci listopadu a v prosinci se uskutečnily vědomostní olympiády v českém jazyce a dějepise. Tyto olympiády jsou určeny
žákům 8. a 9. ročníků. V Olympiádě v českém jazyce nejprve soutěžící řešili mluvnický test a pak měli za úkol napsat volný
slohový asi dvacetiřádkový útvar ve formě
prózy na téma: „Stalo se to minulý týden“. Z
šestnácti účastníků školního kola si se zadanými úkoly nejlépe poradila Denisa Schánělová z 9A, která si spolu s Kateřinou Matouškovou z 9B, vybojovala postup do lednového okresního kola. Druhou z olympiád
byla Dějepisná olympiáda – ve školním kole
se jí zúčastnilo devět žáků. Ti řešili dějepisný
test s tematickým zaměřením „To byla první
republika aneb Československo v letech
1918 – 1938“. Nejúspěšnějším řešitelem a
postupujícím do okresního kola se stal
Jaromír Krejčí z 9A. Blahopřejeme a všem
postupujícím budeme držet palce v okresních kolech.
Další součástí adventu je vánoční slavnost mateřské školy spojená s jarmarkem.
Ta se konala ve středu 6. prosince 2017 v
městském kině. Na začátku si děti v krásných kostýmech andílků, čertíků, sněhuláčků či vánočních stromečků připravily pro
rodiče a další návštěvníky krátký program,
ve kterém se básničkami a písničkami představily jednotlivé třídy. Krásná vystoupení
vykouzlila úsměv na tvářích přítomných, a
určitě ukápla nejedna slzička. Po společném
vystoupení a přání pohodových vánočních
svátků se naplno rozběhl jarmark, na kterém byly vidět dárky vyráběné dětmi, ale
také jejich rodiči, kterým za to patří velké
poděkování. Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se

také slavnostně vyzdobená budova Nova
přiblížila nadcházejícím vánočním svátkům.
V jejích prostorách se uskutečnil tradiční
vánoční jarmark. Stánky jednotlivých tříd
lákaly k nákupu vánočních dekorací, ozdob,
drobných dárků, cukroví, sladkého i slaného
občerstvení. To vše si pro návštěvníky jarmarku připravili žáci se svými pedagogy a
některými rodiči. Obě předvánoční akce
byly malým pozastavením v předvánočním
shonu a určitě příjemným naladěním na
nadcházející vánoční svátky.
V předvánočním čase se ve škole také
sportuje. V průběhu prosince odehrály jednotlivé třídy vzájemné zápasy ve vybíjené
(dívky 6. a 7. ročníků) a ve florbalu (chlapci
6. a 7. tříd, dívky a chlapci 8. a 9. tříd) a nově
také turnaj v minivolejbale 8. a 9. tříd. Sportování vyvrcholilo finálovým vánočním turnajem nejlepších ve čtvrtek 21. 12. 2017 v
tělocvičně školy. Ve vybíjené dívek 6. a 7.
tříd zvítězily dívky ze 7A, ve florbalu stejně
starých chlapců vyhráli chlapci z 7B. V kategorii 8. a 9. tříd vyhrály turnaj chlapců i
dívek ve florbalu týmy z 8B. Turnaj v minivolejbale vyhráli žáci 9A. Zpestřením vánočního turnaje byl volejbalový zápas týmů pedagogů školy.
V průběhu prosince se některé třídy
zúčastnily také výchovně vzdělávacích programů na děčínském zámku zaměřených na
tradice a zvyky zámeckých obyvatel. V
některých třídách se uskutečnily tematické
a projektové dny zaměřené na vánoční
tradice. Žáci obou devátých tříd se zúčastnili
projektového půldne na Střední zdravotnické škole v Děčíně. Jeho tématem byl
zdravý životní styl, poskytování první pomoci a správný postup při resuscitaci zraně-

ného. Takto získané znalosti a dovednosti se
žákům mohou hodit v každodenním životě,
protože poskytnout první pomoc by měl
umět každý občan.
V pondělí 18. prosince 2017 se v aule
školy žáci 3. – 5. tříd zúčastnili vánočního
koncertu ZUŠ Žandov. Program složený z
vánočních koled si pro ně připravili jejich
spolužáci, kteří se učí hrát na hudební nástroje. Poslední předvánoční den se na Bílé
škole sešli všichni žáci na vánočním zpívání.
Chodbou školy zněly tradiční vánoční koledy a písničky, které na klávesy doprovázela Mgr. Alena Špačková. Pak už škola
patřila třídním vánočním besídkám, které
ukončily výuku v tomto předvánočním čase,
a žáci se rozešli na vánoční prázdniny.
Přejeme všem pohodový rok 2018
Mgr. M. Šmídová

ZŠ: informace
31. 1. 2018
předávání Výpisu z vysvědčení za 1.
pololetí šk. roku 2017/18
2. 2. 2018
jednodenní pololetní prázdniny
12. – 16. 2. 2018
jarní prázdniny pro okres Děčín
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z historie města očima vladimíra šefla

HRDINSKÁ SMRT BENEŠOVSKÉHO UČITELE RUDOLFA KREIBICHA
Daniel Rudolf Kreibich se narodil 21.
července 1881 ve Valkeřicích. Nejprve
navštěvoval obecnou chlapeckou školu v
Benešově, poté katolické progymnasium v
Drážďanech, kde byl 2 roky a kde byl členem
kostelního sboru. Studoval učitelství v Olomouci a v Litoměřicích. Učitelem se na benešovské obecní škole stal již ve školním
roce 1900-1901. V květnu 1903 získal svůj
vysokoškolský diplom a v roce 1909 certifikaci k výuce hry na housle na měšťanských
školách. Tehdy začal učit i v benešovské
obecné škole s ročním platem 720 korun.
Vydržel zde až do svého narukování v únoru
1915.
Mimo školu pan Kreibich rád pracoval
denně na své zahrádce plné květin a ovocných stromů. Byl též vynikající zpěvák, který svým krásným barytonovým hlasem těšil
posluchače na mnoha koncertech benešovského pěveckého spolku či na různých
kostelních vystoupeních. Večery poté rád
trávil ve své oblíbené restauraci.
Jako voják sloužil Rudolf Kreibich v "domácím" 42. pěším pluku. K tomu studoval
na záložní důstojnické škole v Jablonci a se
svým praporem se dostal na jih monarchie.
Již na podzim 1915 se vrátil zpět do Benešova kvůli poranění nohy. Zde byl několik
měsíců v péči zdejší nemocnice červeného
kříže. S počátkem léta 1917 se vydal jako kadet čekatel se svým praporem na Bukovinu,
odkud se již nevrátil.
15. listopadu 1916, se do našeho města
dostaly zprávy o tom, že pan učitel Daniel
Rudolf Kreibich ve svých 36 letech padnul
na bitevním poli. Osud tomu nechtěl, aby se
ještě viděl se svou milovanou ženou, s níž se
oženil na počátku války. Ve svém posledním

dopise ze 4. listopadu se se svou rodinou
rozloučil, jako by tušil, že bitva která ho čeká, bude jistě ta poslední.
Ve městě velice oblíbený učitel prvního
stupně měšťanské školy zemřel 5. listopadu
v 8 hodin ráno při bouřlivém útoku na Bukovině, kdy byl zasažen odlétajícími kusy z
dělostřeleckého projektilu. Učitel Kreibich
byl v tom okamžiku v bezvědomí - smrt nastala po třech minutách. Svými kamarády
byl pohřben předaleko od své domoviny, na
vojenském hřbitově Kirlibaba (Cârlibaba,
Bukovina - Rumunsko).
Jeho velitel, poručík Hans Mayer, následně odeslal soustrastný dopis plný smutku nad ztrátou nenahraditelného druha
vdově. Vedení měšťanské školy informovalo
o ztrátě "hrdiny, svědomitého, vytrvalého a
skromného učitele se silným charakterem a
svými školáky milovaným.."
Po jeho smrti byla
na škole vyvěšena černá vlajka a 18. listopadu sloužena mše v
benešovském kostele.
V září roku 1922 byl
přepracován původní
válečný pomník v parku pod nynější "bílou"
školou tak, aby zároveň sloužil jako pomník obětem I. světové
války. V seznamu padlých nechybělo ani
jméno Daniela Rudolfa Kreibicha.

volejbal
VÁNOČNÍ TURNAJ
V úterý 26. prosince 2017 se v Sokolovně uskutečnil tradiční volejbalový turnaj
smíšených družstev. Letos to již byly 29.
Vánoce, kdy se tento turnaj v Benešově n.
Pl. hraje. Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů /13
mužů, 8 žen/. Po rozlosování do 5 družstev
byl turnaj zahájen v 10,15 a hrálo se do
15,30 hod. Bylo odehráno 10 vzájemných
zápasů a 28 setů. Na závěr bylo provedeno
vyhodnocení a ocenění všech hráčů. Po vyhodnocení se prohlížela kronika a vzpomínalo se na předchozí turnaje. Vzpomenulo
se rovněž na Emila Vrbického, který nás
opustil před 20 lety. Byl to výborný volejbalista a kamarád.
Umístění bylo:
1. Čech Milan, Šteker Pavel, Machar
Tomáš, Hánová Denisa
2. Štípek Martin, Čech Ruda, Plos Roman, Matajová Zuzana
3. Špička Milan, Frúhauf Fanda, Štípek
Jarda, Turková Martina
4. Gaži Tomáš, Zach Václav, Pauknerová
Petra, Bartáčková Pavla
5. Tomov Stani, Tomov Štěpán, Ptáková
Eliška, Franclová Hana, Novotná Jarka
Poděkování patří všem hráčům i divákům za účast a pohodu, která byla po celý
turnaj. Děkuji MSK, CDM a Městu Benešov
nad Ploučnicí za podporu tohoto turnaje.
Závěrem přeji všem občanům Benešova n.
Pl. hodně pohody, splněných přání a hlavně
pevné zdraví v novém roce 2018.
Čech Ruda

stolní tenis
8. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A : TJ Sokol Filipov - 13:5 M. Babička 3; J. Hanuš 4,5; M. Myslivec 2; L. Babička
3,5
9. kolo:
INPEKO Krrásné Březno A : GPD Benešov nad Ploučnicí
A - 8:10 - J. Hanuš 3,5; M. Štípek 2,5; L. Babička 2 ; M.
Myslivec 2
10. kolo:
SKST Děčín B : GPD Benešov nad Ploučnicí A - 18:0 M. Babička 0; J. Hanuš 0; M. Myslivec 0; L. Babička 0 ;
M. Štípek 0
11. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A : TJ Sokol Terezín A 8:10 - J. Hanuš 4; M. Babička 3; M.. Štípek 1; M.
Myslivec 0
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jaké bylo počasí v našem regionu v roce 2017?

Foto: Ota Dračka
LEDEN
Sněhový měsíc, po celou dobu ležel sníh,
padal 14x , nejvyšší sněhová pokrývka byla
27 cm, velké sněhové závaly. Teplota - ranní
se pohybovala od -14°C do + 2°C, odpolední
od -9 °C do +6°C. Celkový úhrn srážek byl 72
mm, pršelo jednou.
ÚNOR
První polovina měsíce bez deště, sníh padal
2x, nejvyšší sněhová pokrývka 31 cm. Pršelo
3x, slunce svítilo 10x. Teplota - ranní od -7°C
do +7°C, odpolední od -3°C do +12°C.
Celkové srážky 28,2 mm.
BŘEZEN
Celkem slunný měsíc, slunce svítilo 17x. Co
se týká deště, průměrný měsíc, pršelo 12x,
celkem napršelo 49,8 mm srážek. Teploty
kolísavé - ranní od -3°C do 10°C, odpolední
od +4°C do 22°C.
DUBEN
Deštivý měsíc, 13x pršelo, celkem napršelo
52,1 mm. Slunce svítilo 14x. Teploty - ranní

od -1°C do +10°C, odpolední od +4°C do
22°C.

odpolední od 16°C do 35°C. Bylo osm
tropických dní. 7. 7. padaly kroupy.

KVĚTEN
Slunečný měsíc, 22 slunných dní, pršelo 7x,
celkem napršelo 40,9 mm srážek. Byly tři
bouřky - první byla 13. 5. Teplota - ranní se
pohybovala od 0°C do + 18°C, odpolední od
8°C do 33°C. Tropické dny - 29. 5. a 30. 5.

SRPEN
Přestože napršelo 115,4 mm srážek, byl to
sušší měsíc. Mnohdy se denní úhrn srážek
rovnal měsíčním hodnotám - 1. 8. 39,2 mm,
11. 8. 24,0 mm. Pršelo 11x ,26x svítilo
slunce. Teploty - ranní se pohybovaly od
10° do 19 stupňů, odpolední od 14 do 34
stupňů. Bylo pět tropických dnů.

ČERVEN
Suchý teplý měsíc přesto, že napršelo 96,4
mm srážek - dvakrát napršely měsíční
hodnoty /22. 6. 32,0 mm a 29. 6. 29,7 mm/.
22. 6. to byl přívalový déšť v bouřce. Slunce
svítilo 21x. Teploty - ranní od 9°C do 19 °C,
odpolední od 17°C do 33°C, celkem 9
tropických dní.
ČERVENEC
Celkem deštivý měsíc, pršelo 15x a napršelo
91,4 mm srážek. Slunce svítilo 22x. Teploty
kolísavé, na začátku měsíce i tropické
hodnoty, pak pokles až o 10°C. Ranní
teploty se pohybovaly od 11°C do 20°C,

ZÁŘÍ
Deštivý, chladný měsíc, celkem napršelo
48,8 mm srážek. V druhé polovině měsíce
byly mlhy -12x. Slunce svítilo 10x v první
polovině měsíce. Teploty - ranní od 5°C do
14°C, odpolední od 14 stupňů do 26°C.
Téměř celý měsíc chladno, oteplení až 27. a
30. 9.
ŘÍJEN
Deštivý a chladný měsíc, napršelo 104,0
mm srážek, pršelo 16x. Málo slunečního
svitu - 7x a to jen odpoledne. Teploty - ranní
od 4 stupňů do 11 stupňů, odpolední v 1.
polovině měsíce od 10 stupňů do 19 stupňů,
v 2. polovině ochlazení - od 6 do 11°C.
LISTOPAD
Kolísavé teploty, ranní od -1°C do 10°C,
odpolední od 4 stupňů do 11 stupňů. Pršelo
14x, napršelo 44,1 mm, slunce svítilo 4x .
PROSINEC
Kolísavé teploty, ranní od -4°C do 8°C,
odpolední od -2°C do 9 stupňů. Pršelo 8x,
sníh padal 9x,celková sněhová pokrývka
byla 7 cm. Slunce svítilo 3x. Celkové
množství srážek bylo 60,7mm.
Za celý rok 2017 napršelo 804,4 mm srážek,
132x pršelo, 169x svítilo slunce, 16x byly
bouřky.

Foto: Ota Dračka

Meteorologicky krásný a pohodový rok
2018 přeje...
Jaroslava HLOUŠKOVÁ
Srážkoměrná stanice
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centrum dětí a mládeže

tříkrálový koncert

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S KRAMPUSÁKY

V sobotu 6. ledna se benešovský kostel
Narození Panny Marie rozezněl líbeznými
tóny instrumentálně-vokálního souboru
Solideo, který se zaměřuje na hudbu gotiky
renesance a baroka. Tříkrálový koncert si
nenechalo ujít přibližně 7 desítek lidí.
Hudební produkci doprovázela i tradiční
tříkrálová sbírka, děti v kostýmech tří králů
nejen vybíraly příspěvky do kasičky, ale také
zpívaly koledy a rozdávaly cukroví. Kasička
bude rozpečetěna 14. ledna.

Foto: Jan Scháněl
Rok 2017 utekl jako voda a nás na jeho
samotném konci čekala organizačně nejnáročnější akce a to „Mikulášská nadílka s
Krampusáky“. Tuto akci samostatně pořádalo naše Centrum dětí a mládeže Benešov
nad Ploučnicí, Rodinné centrum Medvídek
a Státní zámek Benešov nad Ploučnicí.
Připravený program probíhal hned na
několika místech. Vánoční atmosféru jste
mohli načerpat při vánočních trzích na
nádvoří Horního zámku, případně na
prohlídce s vánoční tématikou. Naopak na
Dolním zámku bylo přichystané velké
zábavné peklo. Na své si přišli hlavně ti
nejmenší, kteří si mohli zaskotačit s pohádkovými čertíky a setkat se s Mikulášem a
andělem. Pro velké byl připravený hlavní
program na náměstí. Zde byly prostory
zaplněny stánky s různými dobrotami a na
velkém podiu byl připraven program se
skupinou U-style a Tanečním klubem
Respect. Vrcholem celé akce byla ovšem
Krampus show, kterou z podia přivolal
samotný Lucifer. Masky nejrůznějšího provedení se hodinu staraly o samostatný
program, chodily mezi lidmi, sem tam někoho pořádně vystrašily, ale nakonec si nikoho neodnesly. Po skončení této části byla
ještě přichystána mikulášská nadílka s
předáváním balíčků. Na akci dorazilo přes
3500 tisíce diváků a my máme radost z tak
obrovské návštěvnosti a my již nyní připravujeme další ročník, který bude ještě větší.
Děkujeme za pomoc Ing. Košnarovi a
Službám města Benšov nad Ploučnicí, Pavle
Klomfarové, místostarostovi P. Jansovi, zaměstnancům městského úřadu, Dopravní
policii Děčín, Státní policii Děčín, Městské
policii Benešov nad Ploučnicí, Střední

zdravotnické škole Děčín a spoustě našich
dobrovolníků.
Obrovské poděkování patří našim sponzorům - Bronswerk Heat Transfer, spol. s. r.
o., Pro-reklama Pavel Urx, Interkov spol. s. r.
o., Rodina Jansova, Město Benešov nad
Ploučnicí – příspěvek z RaM, Kovo-Savčuk
spol. s. r. o., David Erben, Transco Bohemia,
s. r. o., PhDr. Zdeněk Henig, Interpap office,
s. r. o., Řeznictví Vernerovi, Josef Urban;
Stavební firma Bardzák s. r. o., Tomáš Rudolf; Cukrárna Pusinka, Ambit Fišer s. r. o.,
Rodina Dolejšova, Václav Petr, MUDr. Antonín Zamykal, Petr Brabenec, JCR – Jiří
Rynda, MO.REAL, s. r. o.
Také všem ostatním děkujeme za přízeň
a důvěru, kterou v nás vkládáte. Doufáme,
že Vás i v tomto roce potěšíme, případně
překvapíme novou akcí. Za celý tým Vám
CDM chceme popřát spokojený rok 2018
plný krásných zážitků a rodinné pohody.
Andrea Kulíková
Více fotografií z akce najdete na poslední
straně novin.

O souboru Solideo
Koncertní provádění skladeb období 12.
– první poloviny 18. století se stává
autentičtější a posluchačsky zajímavější
využitím dobových hudebních nástrojů.
Tyto instrumenty znovu ožívají v dílnách
hudebních nástrojařů, kteří je pro SOLIDEO
vyrábějí díky vstřícnosti hudebních oddělení
muzeí a historické literatuře. Posluchači se
tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový
obraz prováděných skladeb. Při sestavování
koncertního programu dbá soubor SOLIDEO
na věkovou pestrost a různou hudební
vyspělost publika. Proto vybírá skladby
„stravitelné“ délkou a obsahem i pro méně
zkušeného posluchače. Každou skladbu
interpreti zajímavě uvedou a slovem
představí i své nevšední hudební nástroje.
Díky tomu jsou koncerty vhodné i pro
mládež a všechny, kteří se tzv. „vážné
hudby“ zbytečně obávají. Koncerty se
stávají zajímavé právě stálým střídáním
hudebních nástrojů. Soubor vystupuje v
dobových kutnách, které ještě podtrhují
snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat
hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou.

STRANA 11

leden 2018

Mikulášská s krampusáky

Foto: Ota Dračka
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