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Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

MĚSTO SE BAVILO NA BENEŠOVSKÉM SLUNOVRATU

Vesměs kladné ohlasy měl letošní ročník městských slavností Benešovský slunovrat. Z
připraveného programu měl každý možnost vybrat si „svůj šálek kávy”. Na své si přišly nejen
děti, ale také dospěláci. Už v Pátek se lidé bavili při zábavném pořadu Na stojáka v kině nebo
při Kravatování s salónku Hotelu Jelen. Sobotní den slavností odstartovala tradiční přehlídka
činnosti Centra dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, ani závod v hasičském sportu
Memoriál Ing. Emila Vrbického. Horní část náměstí obsadily historické trhy s ukázkami
tradičních řemesel i vystoupením šermířů. Nechyběly ani atrakce pro děti. Hudební koktejl
koncertů odstartovala kapela Kliďánko, na níž navázala skupina 9th Department z Heidenau.
Po ní benešovské náměstí rozparádil legendární Děda Mládek Ilegal Band a po něm i Familia.
Zamyšlení přinesla další z již tradičních permormancí v podání Jerryho Karchňáka tentokát s
názvem Dezinformia, kterou hudebně doprovodila skupina Born from ash. Neméně energie
pak do návštěvníků Slunovratu vlily kapely jako Tam Tam Orchestra a Timbre Music. O
parádní tečku za dalším ročníkem slavností se postarala skupina Švihadlo.
Město Benešov nad Ploučnicí tímto děkuje všem sponzorům, kteří podpořili letošní ročník Benešovského slunovratu:
Rock empire, Ambit Fišer, RD
Cars - T. Rudolf, Auto servis Václav Petr, Písek-štěrky - Josef
Urban, Cukrárna Pusinka, Petr
Jansa, NBB Bohemia s.r.o.,
Květinářství - Kateřina Králíková, Kovo-Savčuk, AG Panel.
(ah)
Foto: Jan Scháněl

www.benesovnpl.cz

SLOVO STAROSTY
Máme za sebou červen a s ním i 27.
letní Slunovrat. Letos bohužel byl poslední červnový víkend poznamenaný
výrazným ochlazením oproti předešlým
letním dnům. Přesto si troufám tvrdit,
že počasí byla jediná vada na kráse
letošních slavností. Každý kdo přišel, tak
si musel slavnosti jistě užít. I jindy tolik
ke všemu kritické sociální sítě se nesly v
pozitivní náladě. Jsem moc rád, že se
nám povedlo přivést na horní část náměstí historické trhovce a řemeslníky.
Prostor mezi dolním zámkem a radnicí k
podobnému využití vysloveně vybízí.
Parkoviště pod zámeckou zahradou patřilo kolotočům, což je propojilo se slavnostmi a pomohlo to vytvořit z centra
města kompaktní celek, náměstí - letní
kino - parkoviště, zámecké nádvoří. Moc
děkuji všem, kteří se na slavnostech
podíleli, ať už jsou to městské organizace – služby města, CDM, SDH Benešov,
městská policie, městský úřad, tak i
sponzorům za finanční pomoc s uspořádáním slavností. Bez spolupráce všech
těchto složek by uspořádání oslav nebylo možné.
V průběhu léta na nás čeká poměrně bohatý program na koupališti i v letním kině - info naleznete uvnitř novin,
takže věřím, že si každý najde to své.
V září na nás pak budou čekat ještě
slavnosti republiky, při kterých důstojně
oslavíme 100 výročí vyhlášení samostatného Československa.
Přeji všem pohodové léto plné dobré nálady a odpočinku.
Filip Ušák
starosta města
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krátce z města

VZPOMÍNKy
Dne 2. 7. 2018
by oslavila naše
maminka paní
HEDVIKA
HENDRICHOVÁ
90 let, ale před 7 lety
od nás navždy
odešla bez slůvka rozloučení.
Stále ji máme ve svých srdcích
a vzpomínáme s láskou na ni.
Dcery Anina a Iva s rodinami
Dne 15. 7. 2018
uplyne 9 let, co
nás opustila paní
IRENKA
HENDRICHOVÁ.
Stále na ní vzpomínají
švagrová
Anina a Iva

ź Rekonstrukce mostu v Sokolovské ulici
pokračuje. Odkrytí pilířů ukázalo problémy
se statikou pilířů, která si vyžádá betonovou
injektáž. Bude třeba rovněž přeložit elektrické vedení, takže v tuto chvíli předpokládáme prodloužení doby výstavby zhruba do
začátku října. Součástí stavby bude dle
dohody se Severočeskou vodárenskou společností i výměna vodovodu, která zlepší
dodávky pitné vody v rámci města. Vstoupil
jsem za město do jednání s Ústeckým krajem ohledně mimořádné finanční podpory
pro naše město na rekonstrukci mostu. O
konečné podobě případné dotace rozhodne zastupitelstvo Ústeckého kraje v září, nicméně vedení kraje přislíbilo finanční pomoc
v částce převyšující milion korun.

smlouvy s Úřadem práce, přináší po několika měsících výrazné výsledky a je velmi
pozitivně vnímána i ze strany občanů. V průběhu letních prázdnin dojde k výraznému
navýšení počtu kamer o dalších 12. Dotaci
100 tisíc korun na rozšíření kamerového systému nám poskytnul Ústecký kraj.

upozornění
DOVOLENÁ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Dovolená ve školní jídelně začíná dne 23. 7.
a končí 10. 8. 2018. Vaříme opět od 13. 8.
2018. Přejeme Vám krásnou a pohodovou
dovolenou.
Za celý kolektiv naší školní jídelny
I. I. Lacinová Kolářová
ředitelka ŠJ

VOLBY 2018
Volby do zastupitelstev obcí
se uskuteční ve dnech
5. a 6. října 2018.

Foto: Ota Dračka
ź Od července posilujeme řady strážníků
Městské policie. Strážníci budou sloužit v
počtu 4.5 úvazku, což umožní lépe rozložit
síly a posílit dohled nad bezpečností ve
městě. Novými posilami jsou Jindřich Hanzal, Zdeněk Šlinský a Petr Štědra. Pánové
mají zkušenost z práce pro Městskou polici
Děčín a v případě Zdeňka Šlinského i pro
Policii ČR. Karel Štípek bude pokračovat po
dohodě ve zkráceném úvazku. Od července
rovněž rozšiřujeme počty asistentů prevence kriminality na 4 z dnešních dvou. Tato
služba, kterou provozujeme na základě

ź Městem proběhl 18. června Mírový
běh, Peace run. Ve spolupráci s organizátory, státním zámkem a základní školou
jsme uspořádali přijetí pochodně v zámeckém parku. Symbolika týmového ducha a
přátelství v podobě nejdelšího štafetového
běhu planety do našeho města vrátila po 18
letech.
ź Povodí Ohře opravuje pravý břeh řeky
Ploučnice. Investice za několik milionů
korun spočívá ve výstavbě nové nábřežní zdi
a odstranění některých překážek v řece v
místech okolo bývalého jezu. Veškeré práce
samozřejmě probíhají v souladu s ochranou
přírody v rámci EVL Dolní Ploučnice.

KOUPÍM
Koupím staré
lahve
a sklenice
s nápisy
pivovarů.
Sběratel,
tel. 732 170 454
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HISTORIE MĚSTA OBČANY ZAJÍMÁ: VÝSTAVA DOBOVÝCH
POHLEDNIC V KINĚ PŘILÁKALA DESÍTKY Z NICH

V úterý 26. června v podvečer byla pro
veřejnost otevřena v prostorách Městského
kina výstava dobových pohlednic děčínského vydavatele Otty Henckela.
Po pracovním dnu si našlo cestu do kina
na 50 návštěvníků. V 18 hodin po krátkém
představení tehdejšího vydavatele a slavnostním přípitku sklenkou vína z místní vinotéky měli návštěvníci možnost zhlédnout
sérii uměleckých pohledů zachycující život,
přírodu i architekturu našeho okolí, jež byla
zachycena objektivem fotoaparátu v roce
1915.
K sestavení této ucelené kolekce čítající
48 pohlednic přispěli svými pohlednicemi
Luděk Smejkal, Jaroslav Dostál a Petr Joza,
za což jim děkujeme.
Tuto krásnou podívanou jsme se rozhodli rozšířit o předměty mapující 100. vý-

ročí založení Československé republiky, kde
nám napomohl svými artefakty pan Radek
Provazník.
Na četné dotazy a přání, jež nám chodily
v týdnech před akcí, zda-li budou k vidění i
další pohlednice Benešova nad Ploučnicí,
jsme nakonec na vernisáži vystavili dalších
60 pohlednic z našich sbírek. Na návštěvníky nakonec čekala podívaná, jež zabrala
celý sál kina. Avšak na samostatnou výstavu
pohlednic našeho města si budeme muset
ještě počkat na naší další akci.
Děkujeme všem přispěvovatelům výstavy, městu a službám města za poskytnutí
prostor na tuto krásnou podívanou.
Henckelova série pohlednic bude k vidění v předsálí kina do konce prázdnin.
Luděk Smejkal

ZE ZÁSAHŮ SDH
Dne 29. 5. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+4 společně s HZS - ÚK Děčín
a PČR do obce Heřmanov k budově obecního úřadu k dopravní nehodě traktoru.
Dne 3. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+4 společně s HZS ÚK - Děčín
a PČR do obce Heřmanov na požár osobního
automobilu.
Dne 4. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+4 do ulice Sokolský vrch v
Benešově nad Ploučnicí na technickou pomoc (odchyt bodavého hmyzu).
Dne 4. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+4 s do ulice Českolipská v
Benešově nad Ploučnicí na únik nebezpečných látek na vodní plochu (odklizení norných stěn).
Dne 4. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+4 společně s HZS ÚK - Děčín do
ulice Českolipská v Benešově nad Ploučnicí
na únik nebezpečných látek na vodní plochu.
Dne 11. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+3 do ulice Nerudova v Benešově nad Ploučnicí na technickou pomoc
(odstranění nebezpečných stavů).
Dne 12. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+3 společně s PČR do
Františkova nad Ploučnicí na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci.
Dne 15. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+3 a DA 1+1 do obcí Heřmanov - Blankartice na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci.
Dne 16. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+3 společně s PČR do Benešova nad Ploučnicí ulice Českolipská - Františkov nad Ploučnicí na únik nebezpečných
látek na pozemní komunikaci.
Dne 18. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+4 společně s PČR do Benešova nad Ploučnicí ulice Opletalova na záchranu osob z výšky.
Dne 21. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+4 společně s JSDH Dolní
Habartice a PČR do Dolních Habartic na požár travního porostu.

Dne 21. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+3 a AZ 30 1+3 do Benešova
nad Ploučnicí ulice Nádražní
...str. 4
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ZE ZÁSAHŮ SDH

PRÁZDNINY NA ZÁMKU ZPESTŘÍ NOČNÍ PROHLÍDKY

...str. 3
na odstranění stromu hrozícího pádem na
rodinný dům.
Dne 21. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+3 a DA 1+1 do Benešova nad
Ploučnicí - Ovesná na odstranění stromu
přes vozovku.

Dne 21. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+3 a DA 1+1 společně s HZS
ÚK - Děčín do Malé Veleně - Soutěsky na
požár travního porostu.
Dne 21. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 1+4 společně s HZS ÚK - Děčín
do Malé Veleně - Soutěsky na požár
travního porostu.
Dne 26. 6. 2018 vyjíždí jednotka s technikou DA T4 1+1 a AZ 30 1+3 do Benešova
nad Ploučnicí ulice Nádražní na odstranění
stromu hrozícího pádem na rodinný dům.

prodej slepiček
Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu Araukana

Kdo by je neznal. Nočními prohlídkami
se může v dnešní době pochlubit každá
druhá památka či kulturní objekt. Jinak tomu samozřejmě není ani na státním zámku
v Benešově nad Ploučnicí. Každý rok se tu
pořádají velmi oblíbené divadelní prohlídky,
které si našly zalíbení jak u dětí, tak i u
dospělých.
„Každým rokem se utvrzujeme v tom, že
noční prohlídky patří k nejvyhledávanějším
akcím u nás. Ani v tomto roce návštěvníky
nechceme zklamat, a tak jsme pro ně
připravili klasické, i když trochu zvláštní,
noční prohlídky. Ten, kdo k nám zavítá, bude
mít možnost shlédnout zámek v čase jeho
největšího rozkvětu, kde nebudou chybět
princezny, rytíři, ale například ani vodník či
jiné pohádkové bytosti. Návštěvníkům i
trochu popleteme hlavu s historií a sdělíme

jim, jak to u nás bylo doopravdy," nastínil
program prohlídek kastelán benešovských
zámků Zdeněk Henig.
Noční prohlídky nesoucí název „Popletená historie aneb jak to bylo doopravdy???" se uskuteční hned v několika termínech, a to: 14. a 28. července a 11. srpna.
Posledním termínem bude 25. srpen, kdy
noční prohlídka zámku proběhne v rámci
celorepublikového projektu Hradozámecká
noc.
Na všechny termíny je požadována
předběžná rezervace. Své místo si můžete
objednat na telefonním čísle:
+420 724 663 548 nebo na e-mailu:
kristkova.miluse@npu.cz.
Dění na zámku můžete sledovat i na oficiálních stránkách zámku:
www.zamek-benesov.cz

Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 159 - 195,- Kč/ks
Prodej se uskuteční:
26. srpna 2018
u vlakového. nádraží
v Benešově n. Pl. - 14.20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup
králičích kožek - cena dle
poptávky.
Případné bližší informace:
Po - Pá
9 - 16 h
Tel.:
601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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z historie města očima vladimíra šefla

GEORG MATTAUSCH - SMRT NA POLI CTI A SLÁVY
Georg Mattausch se narodil 4. listopadu
1876 a padl 25. června 1916. Mladý Georg
navštěvoval obchodní akademii v Ústí nad
Labem a později absolvoval jeden rok studia
na textilní škole v Reutlingenu (Něměcko).
Poté nastoupil k firmě Mattausch. Údajně
měl o textil pramalý zájem.
Byl vášnivým myslivcem. Georg měl lesní panství u Kraslic (Kammergrün) a lovecký
revír s panským domem v Orszovaru (Maďarsko). Jako záložní důstojník se stal čestným členem spolku válečných vysloužilců
(Stadt Bensen Kriegsverein), kterému v roce
1901 věnoval spolkový prapor.
Georg se nakonec přeci jen stal vicepresidentem akciové společnosti Mattausch und Sohn. Jako mnoho dalších musel
i on po vypuknutí I. Světové války narukovat. Bojoval v hodnosti c. a k. nadporučíka u
landšturmácké pěchoty u regimentu č. 12.
Byl mimo jiných řádů i majitelem vyznamenání Signum Laudis. V den smrti se jednotka
pana Mattausche nacházela v prostoru Romanovky (bývalé Ruské Polsko). Nadporučík Mattausch útočil v čele své jednotky proti Rusům. Po několika krocích jej kulka trefila do paže. Ihned si nechal od svého sluhy
ránu zavázat. Sluha mu poté začal hledat
nějaký vhodný úkryt. Toto však G. Mattausch odmítl s tím, že velitel patří na špici
svých vojáků. Sluhu požádal, aby zařídil pozdravy rodině. Poté začal znovu útočit
vpřed. Poté uviděl sluha svého nadporučíka, jak se s výkřikem zhroutil. Trefili jej
tři kulky z ruského kulometu. Jednu dostal
do krku, jednu do hrudi a jednu do podbřišku. Když k němu sluha doběhl stačil
Mattausch ještě zvolat „Pohřbi mě!“. Hned
poté skonal. Druhý den byl pohřben v Romanovce, s tím, že až bude vhodný čas, bude převezen do rodinné hrobky v Benešově
nad Ploučnicí, což se i stalo.
G. Mattausch byl nejmladším synem
Franze Mattausche z prvního manželství. V
době kdy padl měl Georg ještě pět žijících

sourozenců. Těmi byli: manželka císařského
rady Friesera – paní Theresie, Heinrich Mattausch (majitel panství), Ernst Mattausch,
Marie Regnier – manželka plukovníka a baronka Anna Rodichová.
Reichenberger Zeitung, 27. července
1915 píší...
Odkaz poslední vůle padlého důstojníka
Z Benešova, 23. července nás informují:
Včera bylo uveřejněno znění závěti Georga
Mattausche, velkoprůmyslníka z Františkova, který 25. června 1915 padnul u Romanovky na území Ruského Polska a který zde
působil v hodnosti nadporučíka pěchoty
domobrany u regimentu č. 12. Závěť vstoupí
v platnost 10. srpna tohoto roku, tedy jen
několik dní před tím, než budou přivezeny
ostatky padlých vojáků, včetně továrníka
Mattausche. Kromě velkého osobního a
rodinného dědictví v testamentu myslel
taktéž na ostatní padlé hrdiny.
Svazu Němců v Čechách odkázal
100.000 korun. Dále odkázal 100.000 korun
na zřízení a údržbu jeslí pro děti zaměstnanců firmy "Friedrich Mattausch & Sohn, Aktiengesellschaft für Textilindustrie in Franzenthal". Pozůstalým po válečných obětech
z okresu Benešově věnoval celkem 30.000
korun. Dále obdaroval spolky, každý po
1.000 korunách: Dobrovolní hasiči z Františ-

kova, Oldřichova a Terezína, Františkovský
pěvecký sbor "Zpěvník", Ostrostřelci Benešov, Muzejní spolek Benešov. V neposlední
řadě podpořil Claryův slepecký institut v
Praze (5.000 korun) a spolek pro ochranu a
péči o děti okresu Benešov (5.000 korun).
Vladimír Šefl

Rodinná hrobka Mattasch
v 60. letech 20. století

KARL FRIEDRICH MAY V BENEŠOVĚ N. PL.
Narodil se 25. února 1842 v
německém Ernsthalu jako páté
dítě v chudé tkalcovské rodině.
K. May byl spisovatelem převážně dobrodružných románů.
Nesmrtelným se stal diky svému Vinnetouovi a
Old Shatterhandovi. Podle těchto postav byla
v 60. letech dvacátého století natočena celá
série velkofilmů.
Mladý Karl byl nadaným žákem. Ve svých
14 letech dokončil školu a nastoupil do učitelského semináře ve Waldenburgu. V roce 1861

seminář úspěšně ukončil. Poprvé šel May do
vězení za údajnou krádež hodinek. Po vězení
zůstal bez prostředků a tak si nadělal různými
přestupky spousty nepříjemností.
Od roku 1897 do roku 1898 pobýval May v
Ústí nad Labem (Brná), kde napsal román
Vánoce. Neustále vykládal, že vše co píše, sám
prožil. Na první doloženou cestu se May ale vydal až v roce 1899 (do Orientu). 4. ledna 1869
se potuloval v Nieder Algersdorfu (dnes součást Františkova n. Pl, kde přespával ve stodolách a tam byl zatčen. Podle druhé verze byl

zatčen v dnešním hotelu Jelen, kde byl na polévce. Po zadržení prohlásil, že je Albin Waldenbach, majitel plantáže z Orby na karibském
ostrově Martinique. Četníci jej nakonec poznali dle fotografie. Benešovští jej vsadili do
vězení pro potulku. Stačil zde napsat povídku
Muž z Martinique. Tato povídka byla v Čechách v 60. letech publikována. 14. března byl
May převezen do vězení Mittwaida, kde dostal
za všechny možné přestupky 4 roky. Téměř
celý zbytek života se May soudil. Zemřel 30.
prosince 1912.
Vladimír Šefl, st.
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základní škola benešov nad ploučnicí

ČERVEN 2018 – DEN DĚTÍ, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ,
PROJEKTOVÉ DNY, VYŘAZOVÁNÍ, VYSVĚDČENÍ
Začátek června patřil jako každý rok
oslavě Dne dětí. Předškoláci z MŠ a děti z 1.
stupně se v předvečer svátku dětí zúčastnili
promítání filmové pohádky v Benešovském
kině. A v pátek 1. června 2018 proběhla
oslava Dne dětí pro všechny děti v mateřské
škole, kterou si pro ně připravili žáci 7. C se
svou třídní učitelkou H. Franclovou.
Pro žáky obou 8. tříd se uskutečnily besedy k volbě povolání s pracovnicemi Informačního a poradenského střediska Úřadu
práce Děčín. Pokračováním této akce pro
vycházející žáky budou v září interaktivní
besedy přímo v IPS na Úřadu práce v Děčíně, které žákům pomohou při rozhodování
kam dál po základní škole.
V rámci projektu Otevřená mysl
(CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002933) se
uskutečnila tři odborná setkání s rodiči žáků
– dvě byla určena rodičům žáků 3. tříd a byla
zaměřena na inkluzivní vzdělávání na naší
škole. Hovořilo se o tématu nadaných a mimořádně nadaných dětí, o psychologických
aspektech při změnách při vzdělávání dětí
mladšího školního věku. Poslední setkání
bylo určeno rodičům žáků 1. tříd. Cílem
setkání bylo představit rodičům výsledky
žáků při vzdělávání metodou Sfumato, a
také v rámci tohoto setkání psycholožka
PhDr. V. Ušáková, odborná garantka všech
těchto setkání, informovala přítomné
rodiče o možnostech vzdělávání nadaných a
mimořádně nadaných dětí, jak poznat
takové dítě a jaké jsou možnosti při práci s
takovým žákem. Na závěr byly rodičům ukázány prostřednictvím videonahrávek výsledky nového způsobu vzdělávání.
V pondělí 18. června 2018 zavítala do
našeho města štafeta Peace Run, štafeta
nejdelšího běhu s hořící pochodní vedoucí
přes více než 140 zemí světa. V zámeckém
parku se setkali běžci z mnoha zemí spolu se
žáky a občany našeho města. V připraveném programu všem přítomným představili

průběh a hlavní myšlenky mírového běhu.
Několika scénkami dětem předvedli skutečný význam slova mír, přátelství, kamarádství. Všichni společně v tichosti mohli vyjádřit přání, které se štafetou poputuje k
dalším dětem v jiných městech nebo zemích. Žáci druhé třídy předali běžcům výtvarné mírové koláže, které z naší školy
poputují až do cíle, kde budou vystaveny.
Každý účastník v symbolickém kruhu měl
možnost podržet si v ruce mírovou pochodeň a vyjádřit své přání pro ostatní. Naše
škola se tím přidala k mnoha významným
osobnostem a miliónům lidí na celém světě,
kteří drželi pochodeň od vzniku Mírového
běhu v roce 1987.
Ve stejný den se uskutečnilo také první
společné setkání budoucích prvňáků a
jejich rodičů s jejich budoucími třídními učitelkami. Při společných aktivitách se děti
seznámily mezi sebou, poznaly svou třídní
učitelku, rodiče dostali informace o pomůckách, které budou děti potřebovat. Společným výtvarným tvořením si připravili výzdobu pro první školní den.
Ve čtvrtek 21. června 2018 se na žádost
člena školské rady uskutečnilo 2. zasedání
školské rady k reakci ŠR na článek v Bene-

šovských novinách po jednání zastupitelstva města a po jmenování nového ředitele
školy – informace z jednání je uvedena v samostatném článku.
V posledním červnovém týdnu školního
roku se naše škola v rámci celoškolního projektu „100 let od vzniku republiky“ připojila
k oslavám stého výročí vzniku ČSR. Celoroční projekt vyvrcholil ve dvou dnech plných
her a zábavy, které pro žáky I. a II. stupně
připravili žáci devátých ročníků pod vedením autora celého projektu Mgr. Jakuba Zeleného. Nejlépe si se splněním úkolů v jedenácti dílnách poradili: tým žáků IV. B - M.
Rélich, R. Kosinová, D. Tran a D. Blata z
mladších žáků, na budově NOVA družstvo z
VI. A ve složení M. Vinšová, M. Wojtech a E.
Dereninová. Odměnu ve formě keramické
medaile dostali na závěr každého projektového dne všichni žáci, kteří soutěž absolvovali. Medaile pro ně vyrobily učitelky výtvarné výchovy ve spolupráci se žáky 2.
stupně. Pochvalu si zaslouží všichni účastníci – jak organizátoři, tak samotní žáci, kteří
se touto zajímavou a zábavnou formou seznámili s historií vzniku České republiky.
Poslední letošní školní akcí bylo slavnostní vyřazování vycházejících žáků. V be-
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nešovském kině se ve strhujícím představení, tentokrát ve stylu Harryho Pottera,
rozloučili žáci obou devátých tříd s třídními
učitelkami Mgr. Š. Leknerovou a Mgr. H. Fridrichovou.
V poslední školní den se se zaměstnanci
školy rozloučila ředitelka školy Mgr. Dagmar
Tesarčíková. Poděkovala celému týmu za
skvělou spolupráci a popřála všem radost
a spokojenost v benešovské škole pod vedením nového ředitele školy Mgr. Jakuba Zeleného.
Na závěr trochu statistiky po rozdání vysvědčení – vysvědčení s vyznamenáním si
odneslo 283 ze 496 žáků školy, z toho se
samými jedničkami 144 žáků, z nich bylo 11
žáků z 2. stupně. Neprospělo šest žáků, z toho 2 žáci mají odloženou klasifikaci z důvodu nehodnocení v některém z předmětů, 2
žáci budou v srpnu konat opravné zkoušky.
Většina žáků měla z chování na vysvědčení
jedničku, 13 žáků mělo na vysvědčení pochvalu ředitelky školy. Průměrně zameškal 1
žák ve 2. pololetí 77 hodin.
Informace o dalších akcích a fotografie z
činnosti školy na www.zsbnpl.cz
Mgr. M. Šmídová

informace ze zš
ź
ź
ź

úřední hodiny školy o prázdninách –
vždy ve středu od 10 – 12 h
přerušení provozu MŠ – od pondělí
16. 7. do pátku 24. 8. 2018
zahájení nového školního roku –
pondělí 3. září 2018

INFORMACE A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
PŘI ZŠ A MŠ BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Ve čtvrtek 21. června 2018 se na žádost
člena školské rady uskutečnilo 2. zasedání
školské rady k reakci ŠR na článek v Benešovských novinách po jednání zastupitelstva města a po jmenování nového ředitele
školy. Přítomní členové ŠR požádali starostu
města - člena ŠR k objasnění důvodů, kterého ho vedly ke zveřejnění anonymu v Benešovských novinách dne 8. 6. 2018 bez
ověření skutečností u ředitelky školy, případně školské rady. K danému tématu proběhla bohatá diskuse a na jejím základě
školská rada přijala Usnesení č. 5/2018 (8 –
přítomných pro, pan starosta nehlasoval).
Usnesení č. 5/2018:
Školská rada projednala záležitost zveřejnění anonymního dopisu v Benešovských novinách starostou Filipem Ušákem a
konstatuje: Zveřejněním bylo poškozeno
dobré jméno školy a pedagogů a zaměstnanců školy. Nebyla dána žádná možnost k
vyjádření se vedení školy a ani školské rady.

Na základě evaluace klimatu školy nebyly zjištěny žádné skutečnosti potvrzující
obsah dopisu.
Zápis ověřili pověření členové ŠR. Zápis
je uložen u předsedkyně ŠR.
Mgr. M. Šmídová
předsedkyně ŠR

VYJÁDŘENÍ STAROSTY
Výše uvedené vyjádření považuji za politicky motivované a ve svém důsledku za
krajně nevhodné. Zveřejnění dopisu, jméno
autora je mi známo, tudíž není pro mě
anonymní, jsem považoval a stále považuji
za věc veřejného zájmu. Za svými kroky si
stojím a zcela odmítám podobné nařčení.
Podrobné zdůvodnění včetně nastínění mého dalšího postupu jsem poskytl členům
školské rady a následně i Rady města.
Filip Ušák, starosta města

Bezpečnostní služba
T.A.O. přijme do
pracovního poměru
výhradně invalidní
důchodce nebo osoby
zdravotně
znevýhodněné na pozici
vrátný/á na objekt
cca 6 km od České Lípy
(směr Doksy).
Práce je případně vhodná
i pro starobní důchodce.
Nástup:
1. 8. 2018
Kontakt:
Alena Reslerová
724 235 695
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CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE SE CHYSTÁ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Květen a červen patří k nejhezčím měsícům našeho CDM. V tomto období se připravují závěrečné akce a také letní prázdninová činnost. Vše se pomalinku připravuje
na další školní rok a bilancují se proběhlé
aktivity i kroužky. Pro nás to byl opět krásný
rok, který nám přinesl mnoho novinek i
úžasných účastníků. V tomto školním roce
naše CDM navštěvovalo skoro 600 dětí a k
tomu plno mrňousků z mateřských školek a
dospělých. Je to pro nás obrovský posun,
protože při našich začátcích v září 2015 jsme
měli 218 účastníků a nikdy nás nenapadlo,
kam až se můžeme posunout.
Letošní školní rok byl opět plný soutěží
Tanečního klubu Respect, pompónů Darlings a mažoretek. A že jich nebylo málo. Taneční klub Respect se k tomu v letošním roce pustil, kromě pohárových soutěží, také
do prestižních republikových soutěží, na
kterých si formace musely protančit postupy v několika kolech s obrovskou konkurencí. Neuvěřitelný taneční úspěch měla formace Oldies se svým vystoupením KFC –
Kuře fláknuté cihlou. Nejen, že se z tanečníků stali vicemistři České republiky, ale odvezli si také zlatou medaili ze soutěže European Best dance group, které se účastnily
elity taneční scény z ČR, Slovenska a Polska.
Všechny děti z TK Respect, pod hlavním
vedením Vlastíka Krejčího, mají za tuto sezónu opět opravdu mnoho medailí a zaslouží si obrovskou pochvalu.
Do finále MIA festivalu se letos také
dostaly naše pompóny Darlings. Nečekaný
postup si k tomu vytančily ještě mini pompóny, které jsou úplnými nováčky. Kromě
postupových soutěží jezdí tyto formace na
soutěže pohárové. Velkou pochvalu dostaly
velké pompony na soutěži v České Lípě, kde
holky perfektně zatančily, a tím i získaly
krásné první místo. Jelikož pompony nemají
zatím takovou letitou tradici, je to pro děti
velký úspěch a my jim i nadále držíme palce.
Hlavně díky trenérce Báře Batelkové se
neuvěřitelně posouvají dál.
Mažoretky Berušky a Ladybirds také nezahálely a zúčastnily se mnoha soutěží. Největší úspěchy děti získaly na pohárových
soutěžích jako je Českokamenická či Benešovská mažoretka, Májová mažoretka a Benešovský medvěd. Formace Berušek kadetek, Ladybirds junior a Ladybirds senior navíc postoupily na soutěži MIA do pražské Lucerny. Mažoretky patří již mnoho let v našem městě k tradičním kroužkům, které navštěvuje mnoho holčiček. Stále se rozvíjejí a
pod hlavním vedením Jiřky Růžičkové jsou
skvělou partou.
Jiné kroužky sice nikde nevystupují, ale
konec školního roku si zpříjemnily několika

turnaji. Již tradičně se uskutečnil turnaj
Střeleckého kroužku, v rámci kterého si děti
nejen zasoutěžily, ale byl vyhlášen i nejlepší
střelec roku. Další turnaje se uskutečnily ve
hře vybíjená a Kinball, kterých se zúčastnily
nejen děti, ale i dospělí. Tímto bychom
chtěli poděkovat rodičům, kteří mají zájem
o aktivity svých dětí a zpestřili tím i závěrečné turnaje.

Každý rok v květnu se zapojuje naše
CDM k Českému dni proti rakovině a za pomocí žáků z devátých tříd prodává žluté kytičky. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak.
Ačkoliv nám počasí nepřálo, získali jsme
krásných 10.162 Kč, které jsme dále poslali
na účet Ligy proti Rakovině. Děkujeme všem
za podporu a koupi kytiček. Také děkujeme
za každoroční spolupráci ZŠ a MŠ Benešov
nad Ploučnicí.
Největší květnovou akcí byl Pohádkový
les, který pořádalo Centrum dětí a mládeže
Benešov n/Pl. ve spolupráci s Rodinným
centrem Medvídek. Akce se konala již tradičně na okruhu – škvárové hřiště, ulice Pod
Táborských vrchem, ulice Táborský vrch a
zase zpátky na škvárové hřiště u školy. Na
trase bylo 18 stanovišť a i pro letošní rok byla vymyšlená nová stanoviště, jako byl Anděl Páně, Farma či Unicorn. Zakončení akce
bylo na hřišti, kde si rodiny mohly opéct buřtík a posedět. Děkujeme za krásné ohlasy na
tuto akci a budeme se těšit na příští rok.
Začátek června je vždy spojen s oslavami Dne dětí. I my jsme byli součástí akce
Dětský den s dinosauřím dobrodružstvím.
Za celý kolektiv CDM chceme poděkovat za
krásnou akci, na kterou přišlo neskutečné
množství lidí a o zábavu nebylo nouze. Kromě soutěží, které jsme měli na starosti a dílniček pod záštitou CDM i agentury, jste mohli dále vidět oživlého dinosaura, který byl

moc hodný a poslušný, ukázku zásahu dobrovolných hasičů BNPL či ukázku tanečních
vystoupení a parkouru. Děti si taktéž mohly
prohlédnout hasičskou techniku, ty nejodvážnější z nich mohly vylézt vysoko na žebřík a na konci akce si děti zařádily i ve vytvořené pěně.
Úplné zakončení kroužků proběhlo 5.
června na škvárovém hřišti za školou, kde si
naše CDM připravilo pro děti a rodiče Zahradní slavnost. Děti si mohly vyzkoušet
různé sportovní disciplíny jako hod na kužel,
opičí dráhu, střelbu z luku či vzduchovky,
práci s míčem na kinball či mohly jen tak lenošit a povídat si, vyrobit si něco v dílničkách, případně si opéct buřta na ohýnku.
Děkujeme za spolupráci Gorilla teamu, který si pro děti připravil již zmiňovanou střelbu z luku a také zajistil a obstarával skákací
hrad.
Slavnosti města – Slunovrat se letos nesly v duchu pohodové nálady, a tak tomu
bylo i u dopoledního programu v letním
kině, které si pro vás připravilo naše CDM.
Celé dopoledne jste mohli sledovat vystoupení našich dětí ze zájmových kroužků a ony
se konečně mohly předvést i v domácím
prostředí. Ačkoliv byly děti nervóznější než
jindy, předvedly krásná vystoupení a dočkaly se i domácího úspěchu. Všem děkujeme za přízeň v tomto roce a doufáme, že se
uvidíme i příští školní rok. Připravujeme pro
všechny další kroužky i akce. Obrovské poděkování patří všem naším vedoucím a dobrovolníkům, jejich práce je neuvěřitelně
inspirativní a my jsme šťastní za to, jaký tým
kolem nás je.
Začínají prázdniny a CDM nebude zahálet. Pro letošní rok jsme připravili na několik
táborů, nejen pobytových, ale i příměstských. Některé z táborů mají poslední volná
místa. Pokud máte zájem o místo na některém z táborů, ozvěte se na tel. 778 760 046
či na e-mail info@cdmbenesov.cz. Přejeme
krásné prázdniny a příští školní rok na viděnou. Celý tým CDM.
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BENEŠOVSKÉ MAŽORETKY MAJÍ ZA SEBOU ÚSPĚŠNÝ ROK
Berušky a Ladybirds mají za sebou opět
velmi pestrý a úspěšný rok, plný soutěží, vystoupení, workshopů a především společných nezapomenutelných zážitků. Benešovské mažoretky letos sbíraly nejen zkušenosti,
ale sem tam nějak ten cenný kov. Nejmenší
Trollíci si pod vedením Ivanky Staňkové
odváželi bronzové medaile z Benešovského
medvěda či stříbro z Májové mažoretky v
České Lípě. Duhovým kadetkám se letos na
různých soutěžích podařilo porazit Dance club
Spirit Kladno, Daisy z Děčína, BabyTrixi z
Duchcova, Rytmic hobby z České Lípy,
mažoretky z Varnsdorfu a mažoretky z Kryr.
Nejcennějším kovem pak byla zlatá medaile z
Benešovské mažoretky. Juniorské „Pirátky z
Karibiku“ pod vedením Káji Stankové a Týny
Přibylové mají skalpů na kontě ještě více:
rumburské a varnsdorfské mažoretky, Mario-

netky z Ústí, Vivu Liberec, mažoretky z Čepiroh
u Mostu, Miniladies Děčín, mažoretky ZUŠ
Mohelnice a Vinohradské mažoretky. Těsně se
nám povedlo také bodově atakovat Daisy
Děčín, Rebelky Děčín nebo mažoretky z
Dolních Břežan. Vrcholem soutěžní sezóny pak
byla účast kadetek, juniorek a seniorek na
mezinárodním finále MIA festivalu v Praze,
kde se velmi dařilo juniorkám, které v konkurenci obsadily krásné 4. místo, přičemž je od 2.
příčky dělily pouhé dva body! Seniorská
„Pomáda“ v pražské Lucerně získala krásné 3.
místo. Děvčata tak ukončila své aktivní působení v mažoretkovém sportu velmi stylově.
Tímto děkuji všem svým trenérkám a
asistentkám (Ivance, Elišce, Nikče, Barče, Káje
a Týnce) za skvělou práci po celý rok. Dále pak
všem rodičům za finanční a psychickou podporu dětí a fandění na soutěžích. A v nepo-

slední řadě CDM v Benešově za záštitu a podporu naší činnosti. Již nyní netrpělivě vyhlížíme další, v pořadí již 12. sezónu.
Krásné léto nejen fanouškům mažoretkového sportu.
Jiřina Růžičková
www.mazoretkybenesov.webnode.cz

MLADÉ TENISOVÉ NADĚJE UKONČILY LETOŠNÍ SEZÓNU TURNAJEM
V sobotu 9. června se konal turnaj našich
dětských tenisových nadějí. Turnaje se zúčastnilo
celkem 13 hráčů, kteří byli rozděleni do 3
věkových kategorií. Všechny tři kategorie hrály na
2. vítězné sety do 11 bodů, které se počítaly jako
stolní tenis. Za stavu 1:1 se hrál 3 zkrácený set tiebreak do 7 bodů.
V nejmladší kategorii se spolu utkali 2 hráči,
přesněji řečeno hráč a hráčka. Max Podolínský a
Lenka Hubená spolu hráli 3 kolové utkání. V němž
2x zvítězil Max Podolínský a 1x Lenka Hubená. Na
1. místě se tedy umístil Max Podolínský a na 2.

místě skončila Lenka Hubená.
V druhé kategorii mladší žáci se mezi sebou
utkalo 5 hráčů. Pořadí: 1. Petr Štípek, 2. Samuel
Feistner, 3. Marek Betlach, 4. Matěj Bartáček, 5.
Martin Podolínský.
Ve třetí kategorii starší žáci, se utkalo mezi
sebou 6 hráčů. Jasným favoritem zde byl Adam
Bárta, kterého nikdo nedokázal porazit. Pořadí: 1.
Adam Bárta, 2. Marek Štípek, 3. Tomáš Hlobil, 4.
Jakub Scháněl, 5. Ondra Fišer, 6. Mikoláš Tryzna.
K vidění byla velmi zajímavá a napínavá
utkání, která byla hodně vyrovnaná. Na spoustě

hráčích bylo vidět velké zlepšení, jen tak dál.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat
všem sponzorům a to Městu Benešov n. Pl., Zoo
Děčín, ČEZ a.s., zastoupenou Soňou Holingerovou, Martinu Macharovi , Josefu Urbanovi, rozhodčím R. Provazníkovi, M. Podolínskému, J. Polanské a I. Štípkové. Samozřejmě děkujeme našemu správci p. J. Strakovi s manželkou.
Přeji všem mladým hráčům, ať se neustále
zlepšují a tenis je pro ně hrou, která je bude vždy
bavit.
Martin Štípek
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