červenec / srpen 2017

ROČNÍK XXVII / cena: zdarma

Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

PARTNERSTVÍ S NĚMECKÝM HEIDENAU TRVÁ JIŽ 25 LET

Uplynulý měsíc byl ve znamení rozvíjení
přeshraniční spolupráce mezi naším městem a saským Heidenau. Proběhla totiž celkem tři přátelská setkání, dvě v Německu a
jedno u nás.
Ještě na konci května, konkrétně v neděli 28. května navštívila delegace z Benešova složená ze starosty města Filipa Ušáka
a seniorů z Klubu seniorů heidenauské slavnosti, takzvaný Stadtfest. Součástí návštěvy
byla pracovní schůzka zástupců jednotlivých partnerských měst Heidenau - kromě
Benešova ještě Troisdorf v Severním PorýníVestfálsku a Lwowek Slaski v Dolním Slezsku
v Polsku. Diskutovala se především témata
zdravotnictví a školství a možnosti nových
zdrojů financování. Slavnosti v Heidenau
každoročně vrcholí tradičním pochodem
městem, kterého se zúčastnili představitelé
všech zmíněných měst.
V sobotu 10. června se v barokních za-

www.benesovnpl.cz

hradách Gross Sedlitz uskutečnil slavnostní
podpis družební dohody mezi oběma městy
a oslava 25 let spolupráce Benešova nad
Ploučnicí a Heidenau. Tato smlouva se každých 5 let obnovuje a stvrzuje se tak jedno z
nejpevnějších partnerství v rámci našeho
regionu. Což napovídá i výčet hostů přítomných této slavnostní události. Kromě starostů obou měst Jurgena Opitze a Filipa Ušáka
byli zde přítomní například generální konzul
České republiky v Sasku pan Jiří Kuděla, statutární místopředseda Euroregionu Elbe/
Labe pan Petr Medáček, či řada německých
hostů z Euroregionu a města Heidenau. Akce se zúčastnila opět i delegace benešovských seniorů a dalších hostů.
O benešovském slunovratu 24. června
navštívila naše město delegace z Heidenau
pod vedením paní místostarostky Marion
Franz. Za přítomnosti starosty města,...
Pokračování na str. 3

SLOVO STAROSTY
Červen patří vždy k těm nejvíce
hektickým měsícům. Předprázdninové
termíny neúprosně tlačí a je třeba to
“kolečko” nejrůznějších schůzí a schůzek absolvovat, tak aby bylo do prázdnin učiněno všem úkolům za dost.
V červnu se sešlo zastupitelstvo,
dvakrát rada města, jednou valná hromada Benešovské teplárenské (BTS),
jednou valná hromada Severočeské vodárenské společnosti (SVS), proběhlo
několik výběrových řízení, kontrolní dny
na školce a opravovaných silnicích na
Ovesné a u zahrádek a desítky nejrůznějších schůzek. A to nemluvím o slavnostech a jejich přípravách…
Z mého pohledu asi nejvýznamnější
je dění v BTS. Valná hromada (rada
města) a jednatelka společnosti paní
Hrstková zcela pozměnila charakter
fungování společnosti a dělá vše možné
i nemožné pro zefektivnění fungování
firmy. V červnu došlo k vybrání vítěze výběrového řízení na umístění kogenerační jednotky v areálu kotelny, kterým se
stala firma E.ON. Systém používaný v
nemocnicích se v poslední době objevuje v některých moderně smýšlejících
městech a jsem moc rád, že jsme mezi
nimi. Výroba tepla jde ruku v ruce s výrobou elektřiny a díky tomu je možné dosáhnout pro BTS úspory téměř 700 tisíc
korun ročně, což je částka, která se výrazně promítne do vyúčtování odběratelům tepla. Stejně jako nově nainstalovaný účinnější plynový kotel a levnější
nákup plynu na burze. Teplo by v příštích
sezónách mělo postupně zlevňovat a
BTS se může nadechnout. Obnova zastaralého majetku, zlevnění cen tepla
pro spotřebitele a současně naspoření
peněz do rezervního fondu pro další modernizace a opravy. Zdá se to jako protiklad, ale v kladných číslech jsou to miliony korun, které v minulosti každý rok na
nevýhodných... Pokračování na str. 2
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SLOVO STAROSTY
Pokračování ze str. 1...
...smlouvách či nehospodárném nakládání odcházely a které dnes můžeme částečně spořit, částečně investovat a částečně
nechat v peněženkách odběratelů, což není
jen sídliště - tedy zhruba jedna třetina města, ale i městské objekty jako jsou školy či
radnice.
Milí přátelé, začíná nám období prázdnin, chtěl bych nám všem popřát jejich co
nejpříjemnější prožití a co nejvíce dobré nálady.
Filip Ušák, starosta města

koupaliště
ČERVENEC - SRPEN
PO – ČT,NE
10:00 – 19:30
PÁ – SO
10:00 – 21:00

PO-PÁ
SO-NE

ZÁŘÍ
14:00 – 18:30
10:00 – 18:30

Veškeré otevírací časy se mohou měnit v návaznosti na počasí. Aktuální informace
najdete vždy na webových stránkách Služeb
města nebo na Facebooku.

ze zásahů sdh
Dne 4. 6. 2017 vyjela jednotka s CAS 20
1+4 do Benešova nad Ploučnicí - Bedřichov
na nahlášenou technickou pomoc. Jednalo
se o odklizení popadaných stromů na
vozovku.
Dne 14. 6. 2017 vyjela jednotka s
technikou CAS 20 1+5 a AZ 30 1+2 do
Benešova nad Ploučnicí ulice Opletalova
(nová škola) na požár střechy. Jednalo se
naštěstí o prověřovací cvičení jednotky.
Dne 20. 6. 2017 vyjela jednotka s
technikou CAS 20 1+5 společně s HZS Děčín,
PČR, Záchrannou službou a Leteckou
záchrannou službou k dopravní nehodě
střetu osobního vozu s nákladním se
zraněním do Benešova nad Ploučnicí ulice
Českolipská.
Dne 20. 6. 2017 vyjela jednotka s
technikou CAS 20 1+5 společně s PČR na
požár travního porostu do Benešova nad
Ploučnicí - Ostrý vrch.
Dne 22. 6. 2017 vyjela jednotka s
technikou CAS 20 1+3,OA 1+1 společně s
HZS Děčín a JSDH Markvartice na požár
louky do obce Huntířov.
Dne v 24. 6. 2017 vyjela jednotka s
technikou CAS 20 1+5 společně s HZS Děčín,
PČR, RZS k dopravní nehodě osobního vozu
a motocyklu do Benešova nad Ploučnicí Ovesná.

www.benesovnpl.cz

BENEŠOVSKÝ SLUNOVRAT OSLAVIL 25. ROČNÍK
Příchod prvního letního dne je v Benešově nad Ploučnicí již mnoho let znamením,
že se blíží městské slavnosti. Benešovský
slunovrat letos naši občané oslavili již po
pětadvacáté.
Program odstartoval již v páteční podvečer 23. června tradiční akcí zvanou Kravatování, kdy při autorském čtení prezentovali
svoji literární tvorbu nejen autoři z našeho
města, ale i přespolní. Závěr dne pak patřil
promítání filmu Masaryk v letním kině.
V hlavní den oslav – v sobotu 24. června
– ožilo především centrum města, ale i hřiště u základní školy, kde od 10 hodin probíhala tradiční hasičská soutěž Memoriál Ing.
Vrbického, nebo prostor u železničního přejezdu, kam to táhlo především děti, neboť
zde opět zakotvily nejrůznější pouťové atrakce. „Oficiální zahájení Slunovratu proběhlo v 10.30 na náměstí Míru. Postarala se o
něj moderátorka Míša Maurerová, kterou
všichni známe ze seriálu Ulice. Společně
jsme na slavnostech přivítali také zástupce
partnerského města Heidenau místostarostku Marion Franz a Uweho Lässiga a připomněli jsme, že stejně jako Benešovský
Slunovrat, tak i partnerství našich měst letos slaví výročí, taktéž 25 let trvání,“ uvedl
starosta města Filip Ušák.
V jedenáct hodin se začal program v letním kině, o který se tentokrát postaralo
Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí. Hlediště bylo zaplněno do posledního
místečka, hvězdami pódia se totiž staly benešovské děti, které navštěvují nejrůznější
zájmové útvary v CDM. Prezentovaly vše, co
se během roku v kroužcích naučily. K vidění
tak byly nejrůznější taneční či sportovní formace, do kterých se zapojilo cca 250 dětí.
Dětem patřila i zámecká zahrada. Zde
měli ti nejmenší možnost vyzkoušet si nejrůznější dobové hry. Svůj stánek zde ale měli také včelaři, kteří ukázali prosklený úl se
živými včelami a měli dost medu i na ochutnání či k prodeji. Prezentovali se zde také
místní chovatelé, kteří ukázku drobných
hospodářských zvířat doplnili i o možnost
nahlédnutí do historie Benešovských novin.
Na své si návštěvníci přišli i na nádvoří
horního zámku. Zde proběhla dvě vystou-

pení skupiny historického šermu Malchus.
Nádvoří dolního zámku pak patřilo dobové
módní přehlídce.
Před hasičskou zbrojnicí proběhla
efektní ohňová show.
Odpolední zábavu na hlavní scéně – podiu před městským úřadem – zahájil zpívající právník Ivo Jahelka. Po něm vystoupila
swingová kapela Five Bras, kterou poté vystřídala punková skupina Kohout plaší smrt.
Mnoho zvědavých očí přilákala i performance Jerryho Al. Karchňáka s názvem Terč
za hudebního doprovodu skupiny Rudý koutek. Po ní už podium patřilo skupině Timber
music, která zahrála posluchačům písničky
50. – 80. let. Třešničkou na dortu a zároveň
tečkou za letošním ročníkem městský oslav
byl koncert zpěváka Petra Koláře.
I přestože program oslav nabídl mnoho
zajímavého, našlo se i pár drobností, které
budou podnětem ke zlepšení na příště.
Návštěvníkům města vadila především absence avizovaných historických stánků či
dobových řemesel.
„Slunovrat je tradičně o spolupráci
prakticky všech organizací, které ve městě
pracují. Rád bych poděkoval vše, kdo se na
přípravách i zdárném průběhu slavností
podíleli, i štědrým sponzorům. I před drobné nedostatky si myslím, že si každý mohl z
programu vybrat to své a slavnosti si náležitě užít. Do konce roku čeká Benešovské ještě řada zajímavých akcí. Bude to například
Den s cyklostezkou, Mariánská pouť, Rozsvícení vánočního stromu nebo spousta dalších akcí menšího rozsahu. Věřím, že tyto
akce si naši občané taktéž užijí,“ ukončil
starosta Filip Ušák.
(ah)
Fotogalerii z Benešovského Slunovratu
najdete na stranách 6 a 7.
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PARTNERSTVÍ S NĚMECKÝM HEIDENAU TRVÁ JIŽ 25 LET

Pokračování ze str. 1...
...radní Petry Tojmarové, Stanislavy Feistnerové, manažerky projektu “Spolupráce přes
hranice spojuje” a Lenky Černé, která pomáhá vedení města v oblasti dotací a “měkkých” projektů, se obě strany setkaly nad tématy realizace pokračujících projektů obou
měst a nad přípravou těch nových. V tuto
chvíli se realizuje především projekt “Spolupráce přes hranice spojuje”, v rámci kterého
vzniká celá řada propagačních materiálů o
obou městech. Jmenujme například omalovánky obsahující obrázky obou měst, společnou dvojjazyčnou brožuru nebo videodokument. Projekt vyvrcholí 29. srpna v benešovském kině společnou konferencí k

FOTO: ze zásahů sdh

vzájemné spolupráci v oblasti cestovního
ruchu. „Naše spolupráce je velmi vysoce
hodnocena v rámci regionu Česká republika
- Sasko a jsem na ní pyšný. Občané obou
měst se scházejí a sdílejí spolu zážitky. Za
těch dva a půl roku, co mám tu čest u „toho
být”, tak jsem zažil řadu důkazů, že toto má
opravdu smysl. Hasiči, senioři, školáci či neorganizovaní lidé na kolech. Kapely hrají na
slavnostech, hasičí spolu soutěží, volejbalisté jakbysmet. Toto není o nějakých papalášských chlebíčcích, toto je o společném žití vedle sebe a projektech, které mají smysl
a já doufám, že dalších 5 let budou obě
strany pokračovat v nastoleném duchu,”
uzavírá starosta Filip Ušák.

PUTUJEME KRAJINOU, POZNÁVÁME BEZ HRANIC

Ve středu 31. 5. 2017 se uskutečnil
jeden z našich projektových dnů, a to ve
spolupráci s našimi německými kolegy z
města Grünhain-Beierfeld z Krušnohoří.
Německé účastníky doprovázel starosta
města Joachim Rudler.
Zahájení proběhlo v benešovském kině,
kde bylo zajištěno i malé občerstvení a kde
se uvítání ujal starosta Benešova nad
Ploučnicí Filip Ušák společně s předsedkyní
Spolku nad Ploučnicí Lenkou Černou. Představení města tlumočila Monika Moravcová, která také německou skupinu doprovázela do zámku, a spolu se zámeckou průvodkyní účastníky seznámily s historií Benešovska.
Aktivita nazvaná Miniexpedice po františkovských památkách, mezi které mimo jiné patřila i prohlídka renesančního zámku v
Benešově nad Ploučnicí, měla velký úspěch.
Po zhlédnutí expozice se účastníci společně
s českými turisty v čele se sportovní instruk-

torkou Petrou Tojmarovou, vydali cyklostezkou podél řeky Ploučnice na zříceninu hradu
Ostrý, kde si vyslechli z úst Radka Vonky pohnutou dávnou i nedávnou historii hradu a
obce Františkova nad Ploučnicí. Po jeho sestupu čekal poutníky... Pokračování na str. 4

Cvičný zásah na benešovské základce
- požár střechy.

svoz bioodpadu

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
11. 7. 2017
25. 7. 2017
8. 8. 2017
22. 8. 2017
5. 9. 2017
19. 9. 2017
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PUTUJEME KRAJINOU,
STÁTNÍ ZÁMEK benešov nad ploučnicí
POZNÁVÁME BEZ HRANIC BENEŠOVSKÝ ZÁMEK PŘIPRAVIL ZCELA NOVÉ NOČNÍ PROHLÍDKY
Pokračování ze str. 3...
...společný oběd v nově otevřené hospůdce
ve Františkově nad Ploučnicí.
Po příjemném odpočinku nastalo vřelé
rozloučení s českou skupinou turistů a poté
se němečtí kolegové vydali do Jezvé na Ecofarmu Pod ořechovým sadem vynikající včelařky Kataríny Štáglové, kde je čekala krátká
prezentace Včely v krajině a exkurze po farmě. Mezi německými členy výpravy bylo
totiž 7 včelařů toužících nahlédnout do včelařského zázemí zkušené kolegyně za hranicemi.

Foto: Český rozhlas Sever / Lucie Valášková

Po celou dobu naší výpravy, byl přítomen oblíbený kameraman Rostislav Kakara,
který vše zachytil na kameru a zdokumentoval. Neváhejte proto navštívit naše facebookové stránky Spolku nad Ploučnicí.
Tento den se vydařil a chceme poděkovat Euroregionu ELBE/LABE a Česko-německému fondu budoucnosti za podpoření
našich projektů. Těší nás, že projekt s názvem „Putujeme krajinou, poznáváme bez
hranic“ zařadil Fond budoucnosti mezi
projekty Česko-německého kulturního jara
2017.
Lenka Zítková a Jindra Jupová
Spolek nad Ploučnicí

www.benesovnpl.cz

Státní zámek v Benešově nad Ploučnicí i
v letošním roce otevře své brány v nočních
hodinách. Tak jako každé léto se mohou
návštěvníci těšit na tajuplný zámek s nevídaným příběhem. „Pro letošní sezónu jsme
oblékli noční prohlídky zcela do nového hávu. Návštěvníci tak budou moci shlédnout
zábavnou, i když velmi poučnou a poutavou
prohlídku, kterou u nás prozatím vidět nikdy
nemohli,“ zmínil kastelán benešovských
zámků Zdeněk Henig. Těšit se můžete na
princezny, udatné rytíře, vodníka a jiné pohádkové bytosti.

Noční prohlídka nesoucí název „Popletená historie aneb jak to bylo doopravdy???“ byla návštěvníkům poprvé představená první prázdninovou sobotu 1. července. Další termíny, na které je možné se přihlásit, jsou: 15. a 29. července a 12. srpna
vždy od 20:00 hodin.
„Počet míst v prohlídce je omezen, je
proto nutné se přede objednat,“ poznamenal kastelán. Objednávky lze provádět telefonicky na tel.: 724 663 548 nebo na e-mailu: kristkova.miluse@npu.cz.

dobrá akce
Dobře se učit se na
každý pád vyplatí. Odměny za vysvědčení
plné jedniček pak číhají
na každém rohu. Jednu
z nich nabídl i Státní
zámek Benešov nad
Ploučnicí. Všichni ti,
kteří se mohli na konci
školního roku pyšnit samými jedničkami, mohli
v sobotu 1. července na
prohlídku státního zámku zcela zdarma. Navíc
sebou mohli vzít grátis i
své rodiče nebo prarodiče. Stačilo se jen na
pokladně prokázat aktuálním vysvědčením se
samými jedničkami.
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z historie našeho města očima vladimíra šefla

JEDNO MALÉ VÝROČÍ - PŘED 100 LETY

vzpomínka
Dne 2.7.2017 uplyne
opět smutné výročí
6 let, co od nás odešla
naše maminka paní
HEDVIKA
HENDRICHOVÁ.
Stále ji nosíme v srdci
a vzpomínáme
na ni. Dcery Anna a Iva s rodinami.
Navečer, když slunce
zemi opustilo,
tvé srdce se
navždy zastavilo.
Dne 12. 7. 2017 je
tomu 5 let, co nás
opustila paní
VLASTA KRIŠKOVÁ.
Nikdy nezapomeneme a stále
vzpomínáme.
Dcera Vlasta, syn Mirek a sestra Marie a
ostatní příbuzní.

21. června 1917 na zasedání městského zastupitelstva bylo Theodoru Grohmannovi
uděleno čestné občanství města Benešova. Theodor Grohmann, od r. 1909 šlechtic z Hohenwidim, zemřel v únoru 1919 ve svých 75 letech v Teplicích. Spolu se svým bratrem založil společnost "Gebrüder Grohmann", která v Benešově mezi léty 1882-1883 postavila nejprve
barvírnu a později přistavila též přádelnu a další provozní budovy podniku. V roce 1889 budova pozdějšího Benaru 02 získala svou současnou podobu. Ještě předtím byla Grohmanny
vystavěna v Bystřanech u Teplic barevna bavlny (1866).

DEFRAUDACE FRANZE WODY ANEB STALO SE PŘED 130 LETY (1887)
Franz Woda byl pokladníkem ve spořitelně v Benešově nad Ploučnicí již více než
17 let. Tedy stál přímo u založení a otevření
spořitelny v roce 1869. Své zaměstnání vykonával dle všeho precizně a ku veliké spokojenosti svých nadřízených. Tedy až do poslední doby...

V neděli 29. května roku 1887 totiž zmizel neznámo kam. Údajně snad za potěšením do Prahy. Když se ovšem do úterý
nevrátil a informaci o jeho pobytu neměla
ani nejbližší rodina, začalo to být podezřelé.
Ještě týž den došlo k důkladnému přezkoumání pokladních knih a ke kontrole hotovosti. Brzy se zjistilo, že chybí bankovky v
celkové hodnotě 18000 zlatých a že ze strany pokladníka docházelo k řadě hypotečních podvodů.
Co si člověk mohl pořídit v roce 1887 za
18000 zlatých? Za tolik peněz byla například
postavena rodinná vila podle návrhu slavného rakouského architekta a předního ar-
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chitekta města Nového Jičína Otto Thienemanna ve Vítkovicích.
Woda byl člověk, ke kterému mělo vedení banky nekonečnou a možná až nepochopitelnou důvěru a ten toho evidentně
zneužil. Jeho zeťe, vrchního soudního adjunkta Stuppla, Wodovu ženu a ani jeho
dceru by takový scénář nenapadl ani v nejhorších představách. Rodina byla totiž povážována za poměrně bohatou a velmi dobře zajištěnou. Ředitelem pobočky byl továrník Franz Mattausch a tak bylo naštěstí o
osud peněžního ústavu dobře postaráno.
Mattausch okamžite podniknul kroky k tomu, aby banka mohla bez potíží pokračovat
ve své činnosti. Poslední zpráva pochází ze
soboty 4. června a hovoří o tom, že bylo nalezeno tělo Franze Wody. Woda spáchal sebevraždu pomocí pistole v Roztokách u Prahy.
Nechce se Vám z rodné hroudy? Koupíte si například tyto tři domy a ještě by Vám
zbude několik tisíc na
několik měsíců slušné
obživy.
Vladimír Šefl
historiebnpl.cz

15. 7. 2017 si připomeneme den, co nás
opustila naše švagrová paní
IRENA HENDRICHOVÁ.
Také i na ni vzpomínáme.
Švagrová Anna a Iva
26. 8. 2017 uplyne
15 let od náhlého
odchodu pana
JOSEFA ČERNÉHO.
S láskou vzpomínají
manželka Anna,
synové Roman a Jan
a kamarádi.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

palec nahoru
Palec nahoru dostává oprava cesty ze
Zámecké ulice směrem do ulice Pod Táborským vrchem. Nevzhledné panely byly
odstraněny a cesta byla vydlážděna, aby
nerušila historický ráz
centra města. Kladně tento krok hodnotí i
Komise životního prostředí. Foto: O. Dračka
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benešovský slunovrat ve fotografiích

Sochy světlonošů v restaurátorské dílně.

Děkujeme sponzorům!

www.benesovnpl.cz
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informace

ZMĚNY V ORGANIZACI
OCHRANY PŘÍRODY A
KRAJINY!

základní škola benešov nad ploučnicí
ČERVEN – AKCE PRO ŽÁKY, ODBORNÁ SETKÁNÍ, SLAVNOSTNÍ VYŘAZOVÁNÍ

S platností od 1. 6. 2017 došlo k změně
na AOPK Ústecko tak, že regionální pracoviště má nový název a zásadní změnu v
územní působnosti. Nově vznikl název:
Regionální pracoviště Správa CHKO České
středohoří. Bývalá část AOPK Ústecko, oddělení Správy CHKO Labské pískovce byla
začleněna pod Správu Národního parku
České Švýcarsko.
Aktuální adresy AOPK, RP S CHKO ČS:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Správa CHKO České
středohoří
Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 574 611, Fax: +420 416 574
610, E-mail: cstred@nature.cz
ID DS: 6npdyiv
AOPK ČR, RP Správa CHKO České
středohoří, detašované pracoviště Ústí
nad Labem
Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí n. L.
Tel.: + 420 475 220 525, E-mail:
cstred@nature.cz
AOPK ČR, RP Správa CHKO České
středohoří, detašovaná kancelář Děčín
Teplická 424/69, 405 02 Děčín
Tel.: +420 412 518 202, E-mail:
cstred@nature.cz
Územní obvod AOPK ČR, Regionální
pracoviště Správa CHKO České středohoří,
tvoří území CHKO České Středohoří a
správní obvody ORP Teplice, Litvínov, Most,
Bílina, Žatec, Louny, Lovosice, Roudnice nad
Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín,
Rumburk a Varnsdorf s výjimkou území
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a CHKO
Lužické hory.
Činnost stráže přírody v CHKO České středohoří se nemění. V současné době je v oblasti Benešova nad Ploučnicí, resp. na Benešovsku vykonávána zejména strážci Otou
Dračkou, Miroslavem Půlpánem a zpravodajem Antonínem Vorlem.
Ota Dračka

upozornění
V době letních prázdnin (červenec,
srpen) bude Městská knihovna Benešov
nad Ploučnicí otevřena v pondělí a středu
od 12.00 do 17.00 hodin.

Slavnostní vyřazování deváťáků
Než začal poslední měsíc školního roku,
vyjelo 42 žáků osmých a devátých tříd na výchovně vzdělávací exkurzi do polské Osvětimi. V úterý 30. května ve spolupráci s cestovní kanceláří CK2 navštívili polské město
Osvětim (něm. Auschwitz). Zde si žáci prošli společně s průvodci koncentrační tábory
v Osvětimi a Březince. Měli možnost si vyslechnout velmi zajímavý odborný výklad a
současně shlédnout na vlastní oči hrůzy nacistické propagandy. Celý výlet byl velmi silným emočním zážitkem pro všechny.
Začátek června patří jako již tradičně oslavě dne dětí. Ve čtvrtek 1. června 2017 žáci
z prvního stupně oslavili svůj svátek soutěžemi a úkoly, které si pro ně v parku pod školou připravili žáci 5. tříd a studenti z Evropské obchodní akademie v Děčíně pod vedením Vojty Koláře. Na stanovištích děti skládaly puzzle, hádaly předměty se zavřenýma
očima, zpívaly písničku, skákaly v pytli, házely míčkem do kruhu apod. Po splnění úkolů se všichni sešli na parkovišti u Bílé školy,
kde čekal pan Bříško se svou hudební produkcí. Podobné soutěže si pro děti z mateřské školy připravili žáci z 6. C, kteří si na
zahradě MŠ připravili stanoviště s úkoly,
které byly přizpůsobené dětem z MŠ. Oslava dětského dne se dětem i žákům velice
líbila a pořádně si ji, i díky krásnému počasí,
všichni společně užili.
V červnu se uskutečnily také dvě akce
pro žáky 2. stupně. S dalším výborným představením přijeli ve středu 7. června 2017
mezi žáky 8. a 9. tříd herci hradeckého Divadélka pro školy - Jan Ženatý a Lukáš Jed-

lička. Divadelní představení „Legenda V+W
aneb Příběh Osvobozeného divadla" bylo
souborem ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. V téměř hodinu a půl trvajícím představení přiblížili herci přiměřenou a zábavnou formou žákům nejzásadnější okamžiky
života i kariéry těchto mistrů českého humoru. Protože taková netradiční hodina zaujme téměř každého, budeme se těšit na
další představení. Druhou neméně zajímavou akcí bylo setkání s J. K. Sanchezem, tanečníkem, hercem, choreografem, učitelem, který svým vyprávěním o cestě za
splněným snem zaujal nejprve žáky 5. tříd a
pak plnou aulu žáků 6. – 9. tříd a svým přístupem žákům ukázal, co vše se dá dokázat,
když má mladý člověk motivaci a chce se
něco dokázat.
V červnu se uskutečnila v rámci projektu „Otevřená mysl“ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/
16_022/0002933) poslední letošní odborná
setkání s rodiči. Ve čtvrtek 8. června 2017 v
odpoledních hodinách se "Bílá" škola zaplnila rodiči a dětmi, kteří od září začnou plnit
povinnou školní docházku na benešovské
Základní škole nebo kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a předškolní
vzdělávání budou plnit v přípravné třídě.
Tématem setkání byla specifika vývoje dítěte mladšího školního věku a rozvoj sociálních kompetencí v 1. období vzdělávání. Odbornou garantkou těchto setkání byla psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny Děčín - PhDr. Veronika Ušáková.
Pokračování na str. 9...
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základní škola benešov nad ploučnicí
Pokračování ze str. 8...
Ta hovořila o specifikách vývoje dítěte
mladšího školního věku a zodpověděla rodičům všechny dotazy, které je v souvislosti
s odkladem povinné školní docházky nebo
se zahájením školní docházky zajímaly. O
týden později, ve čtvrtek 15. června 2017,
se v aule školy uskutečnilo odborné setkání
s rodiči žáků budoucích 4. tříd. Tématem tohoto setkání byla zejména specifika vývoje
dítěte mladšího školního věku ve 2. období,
psychologické aspekty změny prostředí při
vzdělávání dítěte a také témata spojená s
užíváním informačních technologií se zaměřením na kyberšikanu a nebezpečí, která
z toho plynou. K tématům hovořila ředitelka
školy Mgr. Dagmar Tesarčíková a odborná
garantka setkání PhDr. Veronika Ušáková,
psycholog Pedagogicko-psychologické poradny v Děčíně. Po skončení této odborně
zaměřené části měli rodiče možnost seznámit se s novým prostředím, ve kterém se jejich děti budou od nového školního roku
setkávat. Po škole rodiče prováděli žáci
obou devátých tříd, kteří jim ukázali všechny prostory budovy Nova - kmenové třídy,
odborné učebny, ale také školní dílny, počítačové učebny nebo prostory školního klubu s knihovnou.
Ve čtvrtek 29. června 2017 proběhlo v
benešovském kině tradiční vyřazování vy-

cházejících žáků. S povinnou školní docházkou se v programu ve stylu agenta 007 za
přítomnosti starosty města F. Ušáka, pedagogů školy a zejména rodičů a příbuzných
vycházejících žáků rozloučili vycházející žáci
obou devátých tříd, včetně vycházejících ze
speciální třídy. Žáci obdrželi od svých třídních učitelů Ing. H. Brňákové a Mgr. J. Zeleného své závěrečné vysvědčení a pamětní
listy, dostali šerpy absolventa ZŠ a od starosty města dárky, které jim věnovalo město. Vyznamenaní žáci – František Buchta,
Tereza Havránková, Lucie Mazáčková, Martin Nergl, Barbora Kulíková, Filip Štecher a
Veronika Štěpánková si za své výborné výsledky odnesli také sladkou odměnu. Na závěr se naši absolventi rozloučili s naší školou
a svými pedagogy.
Na závěr trocha školní statistiky. Vysvědčení s vyznamenáním si 30. června
2017 odneslo 257 žáků, z toho 42 žáků z 2.
stupně. Bohužel ale také 9 žáků neprospělo,
některé čekají v srpnu opravné zkoušky.
Průměrně zameškal jeden žák ve 2. pololetí
69 hodin. Většina žáků měla z chování jedničku.
Všem dětem a žákům přejeme pohodové prázdniny plné sluníčka a krásných zážitků, dospělým pohodovou dovolenou.
Mgr. M. Šmídová

Odborné setkání - prvňáci

Odborné setkání - prvňáci

Osvětim

Divadelní představení - V+W

ZŠ: informace
ÚŘEDNÍ HODINY
ve škole o prázdninách vždy
v pondělí od 8 do 13 h
PŘERUŠENÍ PROVOZU
Mateřské školy 17. 7. – 25. 8. 2017
PŘERUŠENÍ PROVOZU
školní družiny 3. 7. – 1. 9. 2017
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
bude zahájen
v pondělí 4. září 2017

úspěch

Mistrovství ČR BMX (bikros) 2017
Brno – Nový Lískovec
Adam Čvančara, jezdec z oddílu MSK Benešov nad Ploučnicí letos v kategorii JUNIOR
MEN dne 30. 6. 2017 zajel na MČR BMX v time trialu slušné 5. místo a dne 1. 7. 2017 na
Mistrovství republiky v BMX 2017 nakonec
3. místo.
Velké díky našim sponzorům za podporu: MSK Benešov nad Ploučnicí, SPEDEX Miloslav Pták, Stavební práce Bardzák, Pro-reklama Pavel Urx, Auto Dorda Česká Lípa,
Petr Gebhardt.
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centrum dětí a mládeže benešov nad ploučnicí
Konec května a začátek června byl pro
Centrum dětí a mládeže velmi náročný. V
sobotu 27. 5. jsme společně se Službami
města a kulturní referentkou připravili Dětský den. Výtěžek z této akce, stejně tak jako
vybrané pamlsky, byly určené pro Městský
útulek pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín.
Na vstupném se vybralo bezmála 10 000 Kč,
za což chceme všem účastníkům moc poděkovat. V rámci této akce bylo připraveno
hned několik atrakcí, od skákacího hradu,
trampolín, pěny od hasičů po kotvené lety
balónem. Akce nebyla chudá ani na vystoupení, která byla různorodá, nechyběl
taneční klub Respect, ukázka Tai-chi a Kungfu pod vedením Davy Delafonteyne a triky
na kole předvedl Tomáš „žoržo“ Eibl. V
průběhu odpoledne mohly děti shlédnout
několik divadelních pohádek. Naše centrum
připravilo i různé soutěže pro děti a předvedli se i kluci navštěvující kroužek Parkour.
Následující týden ukončilo naše Centrum kroužky a uspořádalo hromadné rozloučení s dětmi. Rozlučku jsme zahájili na
škvárovém hřišti, kde jsme měli připravené
zábavné a sportovní disciplíny, některé děti
se mohly přesunout i do tělocvičny, kde si
mohly zahrát turnaj ve vybíjené. Děkujeme
za přízeň, kterou nám Vy i Vaše děti věnujete a doufáme, že si i příští rok vyberete některý z našich kroužků.
V pátek 9. 6. 2017 proběhl první nábor
do tanečního klubu Respect. Nábor byl určen nejen pro malé tanečníky, ale nově i pro
dospěláky a tanečníky Oldies. Náboru se
zúčastnilo bezmála 100 lidí různých věkových kategorií a my už se těšíme na další várku v září.
Poslední soutěží Střeleckého kroužku v
tomto školním roce, kterou pořádal Jan
Scháněl a Tomáš Matějů, byla soutěž „O
střelce roku“. Jednalo se o vyhlášení nejlepšího střelce za školní rok 2016/2017, kterým
se stal Matěj Scháněl, druhé místo obsadila
Barbora Bicanová a třetí místo připadlo
Vojtěchu Loosovi. V rámci této soutěže byla
vyhlášena ještě jedna soutěž, a to O nejlepšího střelce turnaje. Této soutěže se zúčastnilo 6 dětí a vítězem se stal Oskar Šimon, na
druhém místě byl Matěj Scháněl a na třetím
Radek Brousil.
Největší akcí měsíce června byl Pohádkový les. Na tuto akci se naše Centrum společně s Rodinným centrem Medvídek připravovalo několik týdnů a největší obavy
byly z počasí. Nakonec se na nás usmálo
štěstí a akce proběhla bez problémů. V tomto roce jsme měli rekordní počet nejen dobrovolníků, ale i návštěvníků, moc za to děkujeme. Letošní novinkou pohádkového lesa
bylo zázemí v indiánské vesnici, do které se

proměnilo škvárové hřiště u školy. Jako
každý rok bylo připraveno 17 stanovišť, kde
návštěvníci mohli vidět čarodějnici, čerty,
různé královny a jejich rodiny, trolly, Harryho Pottera, Zlobu a z českých pohádek například Červenou Karkulku s vlkem nebo
Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Asi
největším lákadlem bylo stanoviště Madagaskaru, kde si děti mohly se zvířátky zatancovat a dostaly odměnu. Tímto děkujeme
hlavním sponzorům celé akce: Romanovi
Bartoňovi, Pavlovi Urxovi a řeznictví U mostu – Vernerovi. Obrovské poděkování také
patří Milanovi Kosmatovi, který nám společně s partou přátel pomáhá již několikátý
rok a připraví pro děti vždy speciální stanoviště i s odměnami.
Pro tanečníky z Respectu byly ve středu
21. 6. a čtvrtek 22. 6. připraveny workshopy
se známým tanečníkem, choreografem, režisérem, moderátorem, hercem a tvůrcem
mnoha projektů JK SANCHEZEM. Tento tanečník přijel předvést své lektorské dovednosti nejen tanečníkům, ale přijel představit svou práci a taneční život i do zdejší základní školy.
Taneční klub Respect má za sebou velmi
úspěšnou sezónu 2017, při které z 69 možných medailí získal celkem 55 medailí (19x
zlato, 24x stříbro a 12x 3. místo). Nejúspěšnější choreografií se stala juniorská choreografie POSLEDNÍ VLAK, která si letos vytančila celkem 9 medailí (5x zlato, 3x stříbro a
jednou bronz).
Úspěšný rok mají za sebou také benešovské mažoretky a formace pompónů. Vše
o mažoretkách si můžete přečíst v samostatném článku od naší vedoucí Jiřky Růžičkové.
Pompóny mají v letošním roce také několik medailí a úspěchů a my jsme rádi za to,

jak se pod vedením Báry Batelkové a Vendy
Manželové zlepšují.
Již nyní prozradíme, že připravujeme
společnou podzimní akci pro rodiny. Čeká
nás totiž 10 let výročí mažoretek a TK Respect. Je až neuvěřitelné, že to je již tak dlouho, co Jiřka Růžičková a Vlastík Krejčí otevřeli v našem městě své úspěšné kroužky a my
se těšíme na program oslav a připomenutí si
celé jejich historie.
Konec školního roku tradičně patřil Slunovratu. Letos poprvé si naše centrum připravilo samostatný program v letním kině,
kde se prezentovaly děti z některých našich
kroužků. Před zaplněným areálem předvedly své dovednosti děti z mažoretek, pompónů, TK Respect, gymnastiky, parkouru a
kung-fu. Všem se to moc povedlo a obrovský potlesk po každém vystoupení byl
opravdu zasloužený.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem našim vedoucím za letošní práci s dětmi, jejich nadšení a profesionální přístup.
Hlavně pro kroužky mažoretek, pompónů a
TK Respect to byl velmi náročný soutěžní
rok a všichni vedoucí a trenéři odvedli neskutečný kus práce.
Také děkujeme naší obrovské partě dobrovolníků, kteří neváhají podat pomocnou
ruku na všech našich akcích.
Přejeme Vám všem krásné prázdniny a v
září se těšíme při zápisech do nových kroužků.
CDM Benešov nad Ploučnicí
Více fotografií z našich akcí najdete
na poslední straně novin.
Sledovat nás můžete i na facebooku.
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benešovské mažoretky

ÚSPĚŠNÁ 10. SEZÓNA BENEŠOVSKÝCH MAŽORETEK

Tradičním vystoupením na Slunovratu a
závěrečným rozloučením na městském koupališti uzavřelo na 60 benešovských mažoretek svou již 10. sezónu.
I v ní se děvčata zúčastnila mnoha vystoupení a soutěží, na kterých sklidila mnoho úspěchů a často odjížděla ověnčena nějakým tím cenným kovem. Seniorská formace Ladybirds se může pochlubit prvním
místem ze soutěže Benešovský medvěd,
juniorským Beruškám se povedlo obsadit
nejvyšší příčku hned dvakrát: v úvodu sezóny na Českokamenické mažoretce a v závěru
na Májové mažoretce v České Lípě, kde tato
formace zvítězila již třetí rok za sebou. Největším úspěchem obou formací však byl
postup na mezinárodní finále MIA festivalu
do pražské Lucerny, kde děvčata hrdě
reprezentovala své město nejen při samot-

ném vystoupení, ale také během průvodu
po Václavském náměstí.
Mladší formace kadetek Miniberušek a
Babyberušek sbírala cenné zkušenosti na
oblastních soutěžích a vystoupeních na
místních akcích. I těm se však na krku blýsklo několik cenných kovů. Ze zlatých medailí
se radovaly Babyberušky, a to na soutěži v
Benešově, kde si je vybojovaly souboji s
týmem Rytmic Česká Lípa, který patří k
týmům soutěžících na mažoretkových mistrovstvích. Více o našich akcích a umístěních
najdete na našem webu:
www.mazoretkybenesov.webnode.cz
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kteří mají svou zásluhu na tom, že
mažoretky mohou v tomto městě stále fungovat, pracovat na sobě a především dávat
dětem možnost zažít pocit úspěchu, sou-

náležitosti a radosti z vlastních pokroků a
posunů. Jedná se především o Centrum dětí
a mládeže a jeho cennou finanční podporu
a záštitu. Dále děkujeme obci Františkov
nad Ploučnicí, obci Malá Bukovina a firmě
Interkov za finanční příspěvek na naši činnost.
Mé osobní poděkování patří všem rodičům, kteří nám fandí v hledišti a všemožně
nás podporují v tom, co děláme. Velké díky
také všem „hlídacím a zkrašlovacím“ maminkám, bez jejichž servisu se zejména u
mladších skupin nelze obejít. Snad mi tyto
maminky prominou, že je zde neuvádím
jmenovitě. Dále děkuji svým spolutrenérkám a pomocnicím Barče Ondrejkovičové,
Káje Stankové, Týnce Přibylové a trenérkám
Miniberušek Vanče Strnadové, Elišce Sladomelové a Jarce Jiruškové za jejich úsilí, čas a
nadšení pro tento krásný sport.
Jak již bylo řečeno v úvodu, mažoretky
slaví v letošním roce své první kulatiny –
mnohé holčičky, které v současné době hrdě reprezentují jejich řady, ještě v té době
nebyly na světě. Myslím tedy, že není zcela
od věci toto výročí oslavit a ohlednou se
zpátky do historie – stane se tak na měsíc
přesně 10 let od jejich založení, v září 2017.
Přesné datum ještě není známo, ale bude k
dispozici na našich stránkách.
Než se však rozběhnou první zářijová
vystoupení a další akce, užijme si krásné,
pohodové a odpočinkové léto!
Jiřina Růžičková
Fotografie jednotlivých formací najdete
na poslední straně novin.
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fotbalisté
Naše družstvo dospělých postoupilo do I. A třídy Ústeckého kraje
(do Benešova se tato soutěž vrací po 23
letech).

Za podpory Města Benešov nad
Ploučnicí jsme na konci června mohli začít s regenerací travnatého hřiště.

1. - v červnu jsme uspořádali okresní turnaj mladších přípravek – naše
družstvo v něm zvítězilo.

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.
MSK Benešov nad Ploučnicí

Ceník inzerce na www.benesovnpl.cz. Zveřejňování vzpomínek a poděkování je zdarma.
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www.benesovnpl.cz
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Miniberušky

Berušky

Babyberušky

Ladybirds

Pohádkový les
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