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ROČNÍK XXVII / cena: zdarma

Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU SI NENECHALY UJÍT STOVKY LIDÍ

Tradičním rozsvícením vánočního stromu začaly vánoce v našem městě. Akce, kterou si
každoročně nenechají ujít stovky lidí, se konala v pátek 1. prosince. Program začal už v 16 hodin, návštěvníci měli možnost nasát tu správnou vánoční atmosféru díky mnoha stánkům s
vánoční tématikou, ke koupi byly nejen
adventní dekorace, ale i voňavý svařák, vánoční punč a spousta dalších dobrot. O program
na pódiu se hrou na motivy živého betléma
postaralo Divadlo Uličník z Teplic a také učitelka Mgr. Zdeňka Černá se svými zpěváčky,
která krátce před pátou hodinou zazpívala
píseň, která k rozsvícení stromu v Benešově
nad Ploučnicí již neodmyslitelně patří. Pro
nejmenší nechyběly dobové dílničky - kovář a
stánky, kde si mohly děti vyzkoušet zvyky jako
krájení jablíčka nebo lití olova, nebo vánoční
vláček. Akce byla financována z projektu 25 let
spolupráce měst Benešov nad Ploučnicí a
Heidenau.
Další adventní akce ve městě budou následovat, rodiče s dětmi čekají vánoční jarmarky ve škole i školce, dospěláky pak vánoční
pár-ty v kině, ale třeba také půlnoční mše v
kos-tele.
Pokračování na str.

www.benesovnpl.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení Benešováci,
chtěl bych Vám touto cestou popřát
příjemné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví a osobních úspěchů do
celého nového roku 2018. Příští rok
bude rokem velkých výročí, především
stým výročím existence samostatného
Československa. Sto let jsme Benešovem nad Ploučnicí, nikoliv Bensenem.
Chystáme proto celou řadu připomínek a akcí ke stoleté historii města v
českém státě, která byla velice divoká,
tak jako ostatně bylo celé 20. století v
našich zeměpisných šířkách.
Stěžejní jsou v tomto smyslu opravy
památek spojené s první republikou.
Získali jsme od Ministerstva obrany na
obnovu téměř zmizelého památníků
obětem 1. světové války na Ovesné,
která v příštím roce proběhne. Za
dotace Ministerstva kultury probíhá
oprava kaple Panny Marie Bolestné
vedle kostela, ve které byly ve válečném
mezidobí umístění pamětní desky
benešovským padlým.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
Vám všem za spolupráci v letošním roce.
Udělal se opět velký kus práce na měnící
se tváři města a je to dílem spolupráce
stovek lidí na nejrůznějších pozicích,
mnohdy dobrovolných a neplacených.
Hasiči, sportovci, senioři, aktivní lidé ve
spolcích, lidé v příspěvkových organizacích pracujících s dětmi (škola se školkou, centrum dětí a mládeže, školní jídelna), služby města, městská policie,
pracovníci úřadu, kolegové zastupitelé
a členové výborů a komisí. Všem Vám
patří velké díky za práci, kterou pro naše
město odvádíte.
Krásný advent přeje
Filip Ušák,
starosta města
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krátce z města

rozsvícení stromu
2...
Pokračování ze str. 1...
A na závěr už jen poznámka: Krásný vánoční
strom tentokrát městu darovala paní Strnadová z Palackého ulice.
Foto: Karel Veselý - více fotografií z akce
najdete na poslední straně novin

městský úřad informuje
Provozní doba Městského úřadu
Benešov nad Ploučnicí
v době vánoční:
dne 27. 12. 2017 (středa) bude úřad z
technických důvodů uzavřen
dne 28. 12. 2017 (čtvrtek) bude úřední
den tj. pracovní doba od 8 – 17 hodin

školní jídelna informuje
Uzavření školní jídelny
o vánočních svátcích
Školní jídelna bude během vánočních
prázdnin uzavřena a to v termínu od 23. 12.
2017 do 2. 1. 2018. Plně v provozu bude od
středy 3. 1. 2018.
Přejeme všem našim malým i velkým
strávníkům krásné, vanilkou provoněné a
pohodou naplněné vánoční svátky v kruhu
svých nejbližších. Děkujeme za přízeň po
celý letošní rok a v novém roce 2018 se
těšíme na pokračování. Mějte hodně lásky v
srdci.
I. I. Lacinová Kolářová
ředitelka školní jídelny

gynekologie benešov
Ordinační doba v období
vánočních svátků 2017
ź
ź
ź

ź

ź

do 21. 12. včetně - běžná ordinační
doba
22. 12. je ordinace uzavřena
mezi svátky - 27. 12. mimořádně
středa ordinujeme 8 - 12h dle
objednání
28. 12. a 29. 12. je ordinace uzavřena,
pacientky s akutními obtížemi ošetří v
ordinaci MUDr. Marie Šťastné,
Náměstí 28. října 818, Česká
Kamenice, tel. 412 582 370 - pouze
pátek 22. 12. nebo spádové
nemocniční zařízení
od 2.1.2018 běžná ordinační doba

Děkujeme za pochopení a přejeme krásný
adventní čas.
MUDr. Vendula Pilecká

Beseda na téma parkování na sídlišti. Foto: S. Feistnerová

Vedení města se sešlo
s občany u kulatého stolu
•
4. prosince proběhla za účasti asi
40 občanů beseda týkající se rozšíření možností parkování na sídlišti. Představili jsme
několik variant řešení zpracovaných panem
Ouzkým, dopravním inženýrem. Vedle variant dohody s majitelem samoobsluhy a
navýšení počtu míst o 10 jsou možná další
opatření, například úprava tzv. „měsíčku“ u
Dřeváku, ale především přeložení celého
podélného chodníku mezi vchody 641 a
661. Celkově můžeme zvýšit počet parkovacích míst o zhruba 60, bez výrazného
zásahu do života sídliště. Další dvě opatření,
která budou realizovat je označení odstavných míst u teplárny vodorovným značením
a umístění dodatkové tabule zakazující parkování „skříňových“ automobilů typu n1 již
od začátku sídliště. Beseda s občany
proběhla

Práce na nádraží pomalu finišují
•
SŽDC dokončuje opravu kolejiště nádraží Benešov
nad Ploučnicí. Výluky
skončily a my si zvykáme na nové podmínky. Jedním z největších negativ se ukázaly svítící stožáry nákladové části nádraží. Od
1. prosince došlo k jejich vypnutí a zapnutá
budou světla pouze v
čase manipulace v

tomto prostoru. Získali jsme navíc příslib
jejich utlumení a přesnějšího zacílení, tak
aby ani zapnutá tolik neosvětlovala „polovinu města“.

Jednání se SŽDC přináší ovoce
•
Proběhla dvě jednání s ředitelem
SŽDC OŘ pro Severní Čechy Josefem
Kalivodou ve věci zachování stavědla č. 1 u
cyklostezky Ploučnice a pronájmu pozemku
v rámci sídliště ve Družstevní ulici. V obou
dvou tématech jsme nalezli shodu. Stavědlo
zbouráno nebude, v tuto chvíli je i na nás ale
hledat vhodný účel pro tento objekt. Blízkost cyklostezky s průjezdem 20 tisíc
cyklistů ročně některá řešení související s
cestovním ruchem vyloženě nabízí. Nájemní smlouva na dobu neurčitou za protiplnění
údržby nám umožní efektivně spravovat veřejné prostranství na sídlišti. Papírově by
tyto věci měly být „sladěny“ v průběhu příštích týdnů.

Návrh rozpočtu počítá v
roce 2018 s mnoha
investicemi
•
Připravený rozpočet
města na rok 2018 čeká 13. prosince na schválení. Jeho podobu
naleznete na www.benesovnpl.cz.
Navržená podoba počítá s velkým
množstvím investic v příštím roce.
Jejich kompletní přehled naleznete
v lednovém čísle BN.
Filip Ušák
starosta města
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DOBROVOLNÍCI VYSBÍRALI VE MĚSTĚ 6,8 TUN ODPADU

ze zásahů sdh
Dne 9. 11. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 do katastru obce
Malá Veleň - Soutěsky na ohlášenou technickou pomoc. Šlo o strom hrozící pádem na
vozovku.
Dne 13. 11. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 společně s PČR do
Františkova nad Ploučnicí na ohlášenou
technickou pomoc - únik provozních kapalin
na vozovku.
Dne 18. 11. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 a DA 1+1 společně s
HZS Děčín a PČR do obce Valkeřice na požár
zemědělských objektů. Po příjezdu na místo
události nebylo zjištěno žádné zahoření a
událost byla překvalifikována na planý
poplach.

Druhá listopadová neděle 12. 11. patřila
v našem městě akci Ukliďme Česko. Několik
desítek dobrovolníků neváhalo a v rámci
celostátní akce se vydalo sbírat odpad, který
odložili nezodpovědní občané na území
města. Zaměřili se tentokrát na úklid nepořádku v okrajových částech města. Vysbíráno bylo rekordních 6,8 tun odpadu, při-

čemž největší objem zabral pohozený nábytek a pneumatiky. Do akce Ukliďme Česko
se Benešov nad Ploučnicí zapojuje 2x ročně,
další úklid proběhne na jaře. Poděkování
patří všem dobrovolníkům, mezi nimiž nechyběly ani děti, a také celému týmu Služeb
města Benešov nad Ploučnicí.

Dne 28. 11. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 společně s PČR,MP a
RZS do Benešova nad Ploučnicí do ulice
Českolipská na nahlášenou technickou
pomoc v podobě pomoci složkám IZS.

SLUŽBY MĚSTA: SEZNAMTE SE S PLÁNEM ZIMNÍ ÚDRŽBY
POŘADÍ DŮLEŽITOSTI ÚDRŽBY
VOZOVEK A CHODNÍKŮ
1. v pořadí - do 4 hodin od vzniku závady ve
sjízdnosti či schůdnosti
Vozovky: Kromě průtahových komunikací
(Děčín – Č. Lípa, Děčín – Česká Kamenice),
kde údržbu provádí SÚS Děčín se jedná o
ulice: Družstevní, Sídliště, Opletalova, Komenského, Cihelní, nám. Míru, Čapkova,
Nerudova, Žižkova, Nádražní, Sokolský vrch,
Dvořákova, Krátká, Čs. armády, Sokolovská.
Chodníky: Jedná se o ulice - Nádražní, most
přes Ploučnici, Děčínská, Sídliště, náměstí
Míru, Táborský vrch, pod ZVŠ, lávka za koupalištěm, chodníky na nové komunikaci obchvatu města, chodník mezi hřišti, cesta

přes zámek na Táborský vrch, Cihelní.
2. v pořadí - do 12 hodin od vzniku závady
ve sjízdnosti či schůdnosti
Vozovky: Táborský vrch, Smetanova, Wolkerova, Pod Ostrým, Boženy Němcové, Novina, Příčná, Kostelní, Zámecká, pod Táborským vrchem, Vilová, příjezd ke garážím
nad sídlištěm, Bezručova, Pod vyhlídkou,
Kamenná, Tkalcovská, Valkeřická.
Chodníky: Jedná se o ulice - Žižkova, Smetanova, Pod Ostrým, Boženy Němcové,
Wolkerova, Krátká, Čsl. Armády, Českolipská, Novina, Kostelní , Zámecká, na Studánce.
Pokračování na str. 4...

svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu 2017 ukončen!
Upozorňujeme, že dne 14. 11. 2017 proběhl poslední svoz bioodpadu v roce 2017.
Svozový kalendář bioodpadu pro 2018 bude
umístěn na webových stránkách města.
Odpad lze v současné době odložit na
sběrném dvoře Služeb města Benešov n.Pl.
- ul. Děčínská.
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plán zimní údržby

SENIOŘI SE BAVILI V KINĚ NA DNI ÚCTY KE STÁŘÍ

Pokračování ze str. 3...
3. v pořadí - do 48 hodin od vzniku závady
ve sjízdnosti či schůdnosti
Vozovky: Ostatní obslužné komunikace a
příjezdové cesty k objektům. Přístupové
cesty v osadě Ovesná se budou udržovat
plužením, pouze však v závislosti na provedení údržby silnice III. třídy na Dobrnou
ze strany SÚS.
Chodníky: Jedná se o ulice - Sokolský vrch,
Pivovarská, Čapkova, Nerudova, Dvořákova,
Příčná, Alšova, Heřmanovská, Tkalcovská,
Kamenná, Bezručova, Vilová, Valkeřická.

vzpomínky
Dne 10. 12. 2017 je
dnem, kdy si připomeneme 5. výročí, kdy
od nás navždy odešel
náš tatínek pan
JAROSLAV HENDRICH.
Stále nám chybí a
vzpomínáme na něj s
láskou.
Dcery Anina a Iva s rodinami
Dne 16. 12. 2017 uplyne 2. výročí, co nás
opustil můj manžel, otec, děda, praděda a
bratr pan LADISLAV RADOMĚŘSKÝ. Kdo jste
ho znal, prosím, věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka Jaroslava
a synové Petr a Pavel s rodinou

Listopad patří již tradičně v našem městě akci zvané Den úcty ke stáří, která je určena pro
obyvatele seniorského věku. Benešovská radnice pro ně i letos připravila společenské odpoledne v městském kině s milým programem. Nechyběla živá hudba, občerstvení ani dobrá
nálada. Akce se konala ve čtvrtek 16. listopadu, slavnostně ji zahájil místostarosta města
Petr Jansa. Příjemné odpoledne si nenechalo ujít více jak 90 seniorů, kteří se dobře bavili
dlouhé čtyři hodiny, od 13 do 17 hodin.

VOŇAVÉ BENEŠOVSKÉ PERNÍČKY O VÁNOCÍCH V HEIDENAU

Dne 18. 12. 2017 uplyne 20 let od doby, kdy
nás navždy opustil pan
Ing. EMIL VRBICKÝ.
Děkujeme za tichou
vzpomínku.
Vzpomínají manželka
a děti s rodinami

rychlý kontakt
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
Tel.: 412 589 811 / Fax : 412 589 812
e-mail: urad@benesovnpl.cz
Úřední doba:
Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00
Provozní doba podatelny, pokladny:
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00

V roce 2017 se podařilo opravdu hodně
společných přeshraničních aktivit, které
reprezentuje především bohatá spolupráce
mezi našimi seniory a přáteli z Heidenau.
Mezi mnoha sportovními, kulturními a
společenskými akcemi se v závěru roku vždy
podaří prezentace českých tradic na
vánočním trhu v Heidenau. Členové klubu

seniorů proto napekli a překrásně nazdobili
naše tradiční vánoční perníčky a připravili
více jak sto ozdobených balíčků.
Město Benešov nad Ploučnicí děkuje
našim aktivním seniorům za přípravu krásných perníčků pro seniorský stánek na vánočním trhu v Heidenau.
Lenka Černá, Spolek nad Ploučnicí
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sváteční slovo pana faráře
K vánočním příběhům patří také vyprávění o mudrcích, kteří se z dalekého východu přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma. O této události podává
zprávu evangelium podle Matouše; ve 2. kapitole čteme: „Vešli do domu a uviděli dítě s
Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se
mu a obětovali mu přinesené dary – zlato,
kadidlo a myrhu.“ Nezmiňuje se kolik jich
bylo, ani jestli byli skuteční králové. Počet
„králů“ se odvozuje podle darů, které novorozenému Spasiteli přinesli:
Dary měly symbolický význam: zlato jako tehdejší nejcennější zboží vyjadřovalo
úctu a symbolizovalo stálost a neporušitelnost, kadidlo odkazovalo na Ježíšovo božství, vůně kadidla je metaforou modliteb
stoupajících k Bohu, myrha – vonná balzamovací mast – předjímala Kristovo utrpení a
smrt na kříži.
Tuto událost si církev připomíná 6. ledna svátkem Zjevení Páně, lidově Tří králů. K
tomuto dni se také váže tradiční koledování,
k němuž se většinou přidaly chudé děti,
chodily dům od domu, kropily obydlí svěcenou vodou, vykuřovaly je kadidlem, posvěcenou křídou psaly na dveře iniciály
K+M+B+, a zpívaly známou koledu: My tři
králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem
vám.
Zkratka K+M+B+ se běžně vykládá jako
iniciály tří králů – Kašpar, Melichar a Baltazar, ale pravděpodobnější je, že se ve skutečnosti jedná o zkratku požehnání Christus
mansionem benedicat = Kristus ať požehná
tento příbytek, a to na celý rok - proto za třetí křížek koledníci napsali letopočet. Děti za
to vždy dostaly něco k jídlu nebo drobnou
almužnu. Tato tradice se v původní podobě
zachovala jen na některých místech.
Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 se
díky ní i díky štědrosti všech dárců a dobrovolníků koná Tříkrálová sbírka pravidelně
na území celé České republiky. Koledování i
rozdělení výtěžku sbírky probíhá podle jasně daných neměnných pravidel. Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území
ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné,
osoby se zdravotním postižením, seniory,
matky s dětmi v tísni a další. Předem daná

Vánoční bohoslužby

pravidla pro rozdělení výtěžku jsou: 65% pomůže potřebným přímo v místním regionu,
15% využije na své projekty regionální diecézní Charita, 10% pomůže potřebným v zahraničí, 5% jde na celostátní projekty a 5% je
režie sbírky.
V Benešově nad Ploučnicí jsme Tříkrálovou sbírku ještě nekonali. Nepochybuji o
velkorysosti spoluobčanů, a proto si dovoluji navrhnout pro letošek novodobou možnost přispět do sbírky:
Sbírkový účet 66008822/0800 u České
spořitelny:
ź

ź
ź
ź

Adresa majitele účtu: Charita Česká
republika, Vladislavova 12, 110 00
Praha 1
Variabilní symbol: 777
Konstantní symbol: 379 (složenka)
nebo 558 (bezhotovostní převod)
Specifický symbol: jakékoli číslo
např. vaše rodné (není podmínkou)
nebo IČ

Dárcovská SMS (DMS) na číslo
87 777 ve tvaru:
ź DMS KOLEDA 30
ź DMS KOLEDA 60
ź DMS KOLEDA 90
Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z
toho Charita ČR obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Koledníci, „vypůjčení“ z Děčína, navštíví
Benešov 5. ledna (sbírka se koná v rozmezí
1. - 15. 1.). Podotýkám, že děti musí doprovázet dospělá osoba, vybavená průkazkou
Charity, jejíž číslo musí souhlasit s číslem
zapečetěné pokladničky Charity. Pokud je
tedy potkáte, nenechejte je přejít bez povšimnutí.
Přeji Vám všem požehnané vánoční
svátky a kéž pokoj a tichou radost způsobí i
vědomí, že jste maličkostí pomohli někomu
potřebnému – protože platí, že sdílená bolest je poloviční bolestí druhého a sdílená
radost je dvojnásobnou radostí naší.

Termíny vánočních bohoslužeb
v kostele Narození Panny Marie
v Benešově nad Ploučnicí
24. 12., 22,00 h
4. neděle adventní, štědrý den
„půlnoční“
25. 12., 9,00 h
Slavnost Narození Páně zpívá Děčínský
chrámový sbor
26. 12., 8,30 h
Svatého Štěpána
31. 12., 8,30 h
svátek Svaté Rodiny
1. 1., 9,00 h
Nový rok

státní zámek
Na zámku strašilo!
Dne 3.11.2017 proběhla akce "Na zámku straší" v novém uspořádání. Státní zámek
Benešov nad Ploučnicí, CDM Benešov nad
Ploučnicí a RC Medvídek Benešov nad
Ploučnicí dokázali, že letošní návštěvnost
prokazatelně překonala předcházející ročníky, byla rekordní a tak si všichni, kteří se podíleli na přípravách včetně sponzorů i na realizaci akce samotné, oprávněně zaslouží
poděkování.
Ota Dračka
zastupitel města

Vojtěch Suchý
farář
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LISTOPAD – MĚSÍC ČTVRTLETNÍHO BILANCOVÁNÍ,
VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY, SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD
Měsíc listopad je pravidelně měsícem
čtvrtletního hodnocení žáků. V úterý 14.
listopadu 2017 se uskutečnily třídní schůzky, na kterých učitelé informovali zákonné
zástupce o průběžném hodnocení a výsledcích žáků v jednotlivých předmětech. Zároveň se ve stejný den uskutečnily volby zákonných zástupců do školské rady. Z dvanácti navržených kandidátů byli do školské
rady pro nové období zvoleni – paní Romana Winterová, paní Jitka Chlumská a pan Libor Bzura. Blahopřejeme.
Na začátku listopadu, v pátek 3. listopadu 2017, se někteří vycházející žáci
zúčastnili akce „Zkus to sám“, kterou pro ně
připravila Střední škola dopravy a technických řemesel Děčín. Vycházející žáci, kteří
uvažují o studiu podobně zaměřených oborů, si pod vedením mistrů odborného výcviku mohli prohlédnout školu a školní dílny a
také vyzkoušet si některé obory, které tato
škola vyučuje. Pomocí ruční raznice si třeba
vyzkoušeli razit čísla a písmena do hliníkového kolečka, ručně řezali závity nebo si
na soustruhu vyzkoušeli vyrobit plastové
kolečko. Svůj program zakončili na cvičné
lodi, na které plnili úkoly budoucích lodníků.
Pro zákonné zástupce se v rámci třídních
schůzek uskutečnila informativní schůzka
ke kariérovému poradenství. Informace k
volbě povolání mohou vycházející žáci
získat u výchovného poradce školy nebo
využit webové stránky:
www.infoabsolvent.cz
nebo www.seznamskol.eu.
Přihlášky ke studiu obdrží vycházející žáci
spolu se zápisovým lístkem ve škole, přihlášky je potřeba podat na zvolené školy a
učiliště nejpozději do 1. března 2018.
V průběhu listopadu se naši žáci zapojili
do soutěží a olympiád. V rámci Veletrhu
škola Děčín 2017 se uskutečnila výtvarná
soutěž na téma „Moje cesta ke vzdělání a
profesi“, do které se zapojili také žáci naší
školy z předmětu Moderní výtvarné umění.
Po vyhodnocení soutěže, po hlasování v
rámci veletrhu získala naše žákyně Kateřina
Dvořáková (9B) výborné 1. místo, mezi 30
vystavovanými obrázky byla na 4. místě
ještě Natálie Hambergerová (9A). Oběma
děvčatům k výbornému výsledku a výtvarné
reprezentaci školy gratulujeme. Starší i
mladší žáci a žákyně se zúčastnili sportovních turnajů ve futsalu a florbalu. Žáci speciální třídy se zúčastnili tradičního turnaje v
sálové kopané, jehož již 15. ročník uspořádala pro žáky speciálních škol a tříd Speciál-

ní ZŠ v České Kamenici. Naši reprezentanti
vybojovali krásné 2. místo a Libor Horvát byl
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Blahopřejeme. Žáci 5., 6. a 9. tříd se spolu se
74.518 soutěžícími zúčastnili celostátní informatické soutěže pro žáky základních a
středních škol – 10. ročníku soutěže Bobřík
informatiky. V kategorii Mini získalo bobříka
informatiky celkem 10 páťáků – nejvíce bodů získali Petr Štípek (5A), Nina Ryšková (5B)
a Daniel Prášek (5B). V kategorii Benjamín
získalo bobříka informatiky 5 žáků – nejlepším řešitelem z celé školy byl Jiří Smejkal
(6A), na dalších místech následovaný Pavlem Dobrovolným (6B) a Lubošem Kuchařem (6B). Mezi žáky 9. tříd v kategorii Kadet
získalo bobříka informatiky 5 žáků – nejlepšími řešitelkami byly - Natálie Špringlová
(9A), Lucie Kloučková (9A) a Natálie Urbanová (9B). Blahopřejeme. Žáci 9. tříd se
zúčastnili také prvního kola vědomostní
soutěže v oblasti informačních technologií
IT-SLOT. Nejlepší výsledek dosáhl František
Bešťák (9B). Na konci listopadu se uskutečnilo také školní kolo Olympiády v českém jazyce, s výsledky vás seznámíme v lednovém
čísle BN.
Žáci 6. A se pod vedením třídního učitele Mgr. Jiřího Štágla zapojili do Světového
dne laskavosti (viz. foto). V pátek odpoledne 10. listopadu 2017, tedy ve svém volném čase, se za podpory vedení města zapojili do obnovy cesty na Ploučnickou vyhlídku. Během pošmourného a sychravého

pátečního odpoledne z cesty a blízké těžko
přístupné stráně hrabali listí, stříhali větve,
pálili suché větve, ocelovými kartáči čistili
kameny staré opěrné zídky. Rodiče těchto
žáků mohou být hrdí, jak se jejich děti uměly
postavit k práci. Celkově odvedená práce je
vidět v délce asi 60 metrů od sokolovny
směrem na vyhlídku.
Přejeme všem pohodový advent, klidné
vánoční svátky a úspěšný vstup do Nového
roku 2018.
Mgr. M. Šmídová

ZŠ: informace
Vánoční slavnost MŠ
- středa 6. prosince 2017, kino
Vánoční Jarmark ZŠ
- čtvrtek 14. prosince 2017
Vánoční prázdniny
- 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
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z historie města očima vladimíra šefla

Krátká vzpomínka na Vánoce v Benešově nad Ploučnicí
od Gretel Weberové (před 2. světovou válkou)

V předvánočním čase byly ve městě
nádherně zdobené výlohy. Třeba v drogerii
"Kanneberger und Knirsch" byly úžasně
lesklé vánoční ozdoby. U Dörreho v Poštovní
ulici (dnes Krátká č. p. 96 - ve třicátých letech hračkářství/perníkářství) měli chlapci a
děvčata obličeje namáčklé na výloze a obdivovali vystavené panenky, vláčky a další
hračky. Nebo se mačkali u malého parapetu, kde to krásně vonělo perníkem a odkud
bylo vidět i na jeho výrobu. Doma se pekly
vánočky, vanilkové sušenky, anýzové cukro-

ví a jiné... Na výrobě či tvarování cukroví
jsme se podíleli i my, děti. Někdy s větším,
někdy s menším úspěchem. Na štědrý večer
byla k večeři obyčejná klobása s kysaným
zelím, na kterou jsme pozvali i babičku se
strýcem a tetou. Později se přinesla vánočka, podával se čaj a pil se doma vyrobený
vaječný likér. Po louskání ořechů jsem si musela s tatínkem sednout ke klavíru a společně jsme hráli a zpívali "Tichá noc, svatá
noc....".
Krásně prožité svátky přeji Šeflovi

Vánoční pozdrav z roku 1934!

gymnázium česká kamenice
Gymnázium v Itálii
Ve dnech 22. - 26. 10. 2017 se žáci kvarty až oktávy gymnázia v České Kamenici
zúčastnili dlouho plánované historické
exkurze do Florencie a Říma. První destinací
byla Florencie. Ta nás zaujala svojí historickou architekturou a výhledem na celé
město od sochy Davida. Druhý den jsme
pokračovali prohlídkou Říma a třetí den
jsme věnovali Vatikánu. V Římě nás zaujalo
především Koloseum, Forum romanum a
další památky. Měli jsme štěstí a zastihli
jsme papeže Františka I. přímo při bohoslužbě na svatopetrském náměstí. Vyčerpávající pobyt nám zpříjemnilo krásné teplé
počasí, dobré italské jídlo a příjemná atmosféra obou měst. Adrenalin jsme si užili
při cestování římskou hromadnou dopravou hlavně metrem. Celý výlet se podařil a
těšíme se na další cesty za poznáním.
Martin Liesel a Aneta Feltová
žáci kvinty

stolní tenis
6. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A : KST Kalich
Litoměřice A - 14:4
M. Babička 4; J. Hanuš 3,5; M. Štípek 3,5;
L. Babička 3
7. kolo:
TTC Roudnice C : GPD Benešov nad
Ploučnicí A - 13:5
M. Babička 1; J. Hanuš 0; M. Štípek 2; L.
Babička 2; M. Myslivec 0 (střídal po 2
zápasech J. Hanuše.)

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,
gerhardova@benesovnpl.cz.
Ceník inzerce na www.benesovnpl.cz.
Na fotografii je zachycena rodina elektrotechnika Josefa Schellmanna. Dále je přítomna jeho žena Gabriela roz. Exelová a jejich malé dcery Margit a Herta. Starší žena
vlevo na snímku je jejich tetička Maria Hiekelová z Horních Habartic. Foceno v bytě domu čp. 454 (Českolipská ulice, Benešov nad Ploučnicí).

Zveřejňování vzpomínek
a poděkování je zdarma.
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SPOLEČNOST INTERKOV HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Tvoříme společnost, kterou mají zaměstnanci rádi.
Pojďte se s námi podílet na rozvoji příjemné firemní kultury.
Do našeho týmu právě hledáme kolegu/kolegyni na pozici:

OBCHODNÍHO REFERENTA - OBCHOD
Co vás čeká na obsazované pozici?
Administrace a komunikace v oblasti obchodního styku. Fakturace, zadávání zakázek a zajišťování logistiky.
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?
ź Jste pro nás vhodným kandidátem/kandidátkou, pokud máte znalost alespoň jednoho světového jazyka – AJ/NJ (ověření u
vstupního pohovoru).
ź Oceníme Vaše znalosti i zkušenosti na obdobné pozici, avšak toto místo je vhodné i pro absolventy.
Výhodou bude?
ź Organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost.
ź Pokud máte skutečný zájem o práci a rád/a se učíte nové věci, budete se k nám výborně hodit.
ź Jestliže jste navíc komunikativní a máte týmového ducha, je to dalším plusovým bodem pro získání této pracovní pozice.
Co vám můžeme nabídnout?
ź Společnost se silnou tradicí, přátelským kolektivem a prostředím, kde je radost pracovat.
ź Potenciál osobního růstu a možnost využití jazykových schopností.
ź Pracovní smlouvu na dobu určitou po dobu jednoho roku (budeme-li vzájemně spokojení, prodloužíme Vám pracovní poměr
na dobu neurčitou).
ź Benefity: závodní stravování, odměna za pracovní/životní výročí, věrnostní odměny, + 2 dny dovolené navíc, pensijní
připojištění, 13. a 14. mzda (v r. 2016 vyplaceno 25.000,- Kč na zaměstnance), mimořádné odměny za pracovní výkon,
zvýhodněné půjčky, příspěvky na dětské tábory.
ź Jazykové vzdělávání: anglický/německý jazyk.
ź Ohodnocení: od 20.000,- Kč (Dle znalostí, zkušeností a praxe).
ź Pracovní doba: flexibilní.
ź Místo pracoviště: Benešov nad Ploučnicí.
ź Možnost nástupu: dohodou.

NÁSTROJAŘ/RUČNÍ NÁSTROJAŘ - NÁSTROJÁRNA
Co vás čeká na obsazované pozici?
Sestavování, seřizování a příprava lisovacích nástrojů pro hromadnou výrobu dle technické dokumentace.
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?
ź Jste pro nás vhodným kandidátem/kandidátkou, pokud máte střední odborné vzdělání (výuční list nejlépe strojního zaměření)
nebo dlouholetou praxi na obráběcích strojích.
ź Měl/a byste mít alespoň 2 roky praxe na obdobné pozici (výhodou je zkušenost z výrobní společnosti).
ź Čtení výkresové dokumentace.
Výhodou bude?
ź Jste-li komunikativní a máte týmového ducha, je to plusový bod pro získání této pracovní pozice.
ź Pokud jste navíc časově flexibilní, máte skutečný zájem o práci a rád/a se učíte nové věci, budete se k nám výborně hodit.
Co vám můžeme nabídnout?
ź Společnost se silnou tradicí, přátelským kolektivem a prostředím, kde je radost pracovat a můžete se zde dál profesně
rozvíjet.
ź Pracovní smlouvu na dobu určitou po dobu jednoho roku (budeme-li vzájemně spokojení, prodloužíme Vám pracovní poměr
na dobu neurčitou).
ź Benefity: závodní stravování, odměna za pracovní/životní výročí, věrnostní odměny, + 2 dny dovolené navíc, pensijní
připojištění, 13. a 14. mzda (v r. 2016 vyplaceno 25.000,- Kč na zaměstnance), mimořádné odměny za pracovní výkon,
zvýhodněné půjčky, příspěvky na dětské tábory.
ź Ohodnocení: 18.000,- Kč – 30.000,- Kč (Dle znalostí, zkušeností a praxe).
ź Pracovní doba: jednosměnný provoz.
ź Místo pracoviště: Benešov nad Ploučnicí.
ź Možnost nástupu: dohodou.
V případě, že se Vám nabízená pracovní pozice líbí, neváhejte a zašlete nám životopis.
Kontakt: Dominika Radová, Vedoucí personálního odd., e-mail: kariera@interkov.cz.
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