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Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

REKONSTRUKCE MOSTU V SOKOLOVSKÉ ULICI ZAČALA

Foto: Bohumil Eichler
Povodněmi poškozený most v Sokolovské ulici je v rukou stavebníků. Rekonstrukce začala nejprve výstavbou provizorní lávky pro pěší, aby bylo zachováno propojení
centra města s vlakovým nádražím a dalšími
částmi města. Poté započala samotná rekonstrukce mostu. „Práce zatím probíhají
dle harmonogramu. Proběhla demolice
vozovky i desky. Byla vyzdvižena větší část
stávající ocelové konstrukce mostu. Po odkrytí bylo provedeno nové zaměření stávající konstrukce mostu geodetem, na základě kterého zpracuje projektant další nutnou část prováděcí projektové dokumentace, kde bude upřesněno uložení ložisek a
prefabrikovaných nosníků,“ vysvětlila vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
benešovského městského úřadu Ing. Hana
Karlíčková. V průběhu snášení stávající ocelové konstrukce mostu došlo k drobným
komplikacím. Z důvodu havárie na vodovodním potrubí, kterou se ale podařilo velmi rychle odstranit, bude nyní nutné pro
další bezproblémový průběh akce nutné na

www.benesovnpl.cz

potrubí udělat provizorní bypass.
Rekonstrukce by podle předběžných
propočtů měla vyjít na cca 11 až 12 milionů
korun. Zda však půjde o částku konečnou,
není v tuto chvíli ještě jasné. Dalším bodem
rekonstrukce budou sondy, které prověří
odolnost mostních pilířů. Pokud by nebylo
možné využít stávající pilíře, náklady by
stouply. Mimo provoz bude most celkově
čtyři měsíce. Hotovo by mělo být na konci
měsíce srpna.
(ah)

SLOVO STAROSTY
Červen je jedním z nejkrásnějších
měsíců v roce. Nás v něm čekají
tradiční městské slavnosti, kterým
říkáme již 26 let Slunovrat. Jdeme
vlastně trochu naproti onomu pohanskému zvyku slavit zvrat běhu Země
kolem Slunce v zimním období. Není to
ale vůbec naškodu, ba právě naopak.
Ustálený poslední víkend před prázdninami může pomoci naladit se na tu
správnou letní vlnu.
Co nás tedy letos čeká? Parkoviště
pod zámeckou zahradou zaplní kolotoče, na náměstí v horní části mezi
radnicí a zámkem by mělo být historické tržiště, o něco výše pak dětské
soutěže, které budou samozřejmě
zadarmo. Na horním nádvoří zámku by
měly probíhat rytířské souboje.
Náměstí pak bude patřit hudební
produkci, která bude, myslím, letos
velmi atraktivní. Podium bude umístěné v dolní části náměstí. Čeká na Vás
také pivní stan, spousta občerstvení a
samozřejmě také stánky. Zahájení
proběhne v letním kině v podobě dětských vystoupení, na jehož terase bude
rovněž probíhat doprovodný hudební
program. Na škvárovém hřišti proběhne tradiční hasičská soutěž. Celý program naleznete na konci tohoto výtisku novin. Slavnosti jsou asi tím nejviditelnějším prvkem spolupráce města a jeho organizací a sluší se poděkovat. Ať už nasazení Služeb města,
městské policie i úřadu při zajištění
technické organizace a úklidu, tak
CDM za obstarání dětského programu.
Věřme si, že nám to letos vyjde. Přejme
si dobré počasí a ještě lepší náladu.
Vám, milí čtenáři, přeji co nejvíc
osobní pohody.
Filip Ušák
starosta města
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ZÁKLADNÍ ŠKOLU POVEDE OD 1. ČERVENCE JAKUB ZELENÝ
Základní škola v Benešově nad Ploučnicí bude mít od 1. července 2018 nového ředitele. Mgr. Dagmar Tesarčíková odchází do penze a
na její křeslo zasedne vítěz výběrového řízení Mgr. Jakub Zelený. Jeho jmenování do funkce se ale neobešlo bez komplikací. Starosta
města Filip Ušák dle § 105 Zákona č. 128/2000 SB. o obcích pozastavil výkon usnesení Rady města, která Mgr. Jakuba Zeleného do funkce
ředitele na základě doporučení výběrové komise jmenovala, a odložil věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce, které
proběhlo 4. 6. 2018. Důvody k takovému kroku vysvětluje starosta v samostatném článku na této stránce. Hlasováním zastupitelů bylo
nakonec rozhodnuto o jmenování Mgr. Jakuba Zeleného do funkce.
V souvislosti s celou kauzou vzniklo hned několik textů, které shrnují pohled jednotlivých stran na problematiku.
(ah)

VYJÁDŘENÍ KE JMENOVÁNÍ
ŘEDITELE ZŠ A MŠ BENEŠOV
NAD PLOUČNICÍ
Dne 20. 11. 2017 bylo starostou města
F. Ušákem vyhlášeno konkurzní řízení na
funkci ředitele školy. Radou města bylo odsouhlaseno složení odborné komise, která
doporučila na 1. místě Mgr. Jakuba Zeleného. Na základě tohoto doporučení jmenovala rada města Mgr. Zeleného ředitelem
školy.
Dne 14. 5. 2018 dle § 105 Zákona č.
128/2000 SB. o obcích starosta města Filip
Ušák pozastavil výkon usnesení rady města.
Věc bude předložena k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce, tedy
4. 6. 2018. Tímto rozhodnutím byla narušena příprava školního roku 2018/19, není možno pracovat na dislokaci, učitelé tudíž
nemají představu o úvazcích na příští školní
rok. Mgr. Jakub Zelený splňuje veškeré
předpoklady pro výkon funkce ředitele
školy. Dle našeho názoru proběhla volba
ředitele školy zcela transparentně, Mgr.
Zelený byl jmenován na základě demokratického rozhodnutí rady města. Ačkoli starosta města využil svého práva dle zákona,
důvody uvedené v oznámení o pozastavení
rozhodnutí pokládáme za bezpředmětné.
Žádáme tímto zastupitelstvo města o
urychlené vyřízení celé záležitosti. Je v zájmu nás všech pracovat v klidu, bez obav z
budoucnosti.
S úctou zaměstnanci
ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí
(přílohou tohoto dokumentu byly podpisy učitelů)
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REAKCE NA PETICI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
Vážený pane starosto,
nikdy bych nevěřil/a, že budu v životě
donucen/a přistoupit k napsání dopisu,
který nepodepíšu. Považuji však za svou
povinnost, osvětlit Vám alespoň trochu
vztahy ve škole. Za normální situace bych to
neudělal/a, ale s probíhajícím výběrovým
řízením na ředitele školy považuji za
důležité, abyste o určitých záležitostech
věděl. Je pravda, že možná vkládám do
tohoto dopisu určité naděje, nejen pro
sebe, ale i pro mnoho dalších.
Už teď je ve škole chvilkami neúnosné,
jak se zde „kšeftuje“ s pracovními místy.
Člověk zvenku nemá téměř žádnou šanci se
sem dostat a pokud přeci jen, tak je první na
řadě, kdo dostane výpověď, když je potřeba
dosadit nějakého příbuzného, známého či
kamaráda. To, co zde rozjíždí paní H. Franclová je nechutné a nehodné nás všech
(mám na mysli onu petici, za zvolení pana
Zeleného). Poslední dobou si příliš zvykla
zde rozhodovat. Pokaždé když je jí kdokoli
nepohodlný, začne si vymýšlet, zveličovat a
donášet do ředitelny a k mému úžasu jí to

prochází. Namísto toho, aby se zde řešily
důležité věci, jako jsou stížnosti dětí na
jednoho z učitelů, že nemístně obtěžuje
dívky, tráví celé vyučovací hodiny hrami na
mobilním telefonu a dětem se nevěnuje,
tak se to raději „zamete pod koberec" a řeší
se petice a příbuzenské vztahy. S nástupem
pana Zeleného a jeho rodinného klanu se
mnoho lidí zde, a myslím, že zcela
oprávněně, obává, že se situace ještě zhorší.
Myslím, že by se našlo hodně informací
o mnoha lidech zde. Neměl/a jsem v úmyslu
se do toho původně vůbec vkládat i když s
mnoha věcmi nesouhlasím.
Dle mého názoru by bylo zcela nejlepší,
pro nás všechny, aby byl na místo ředitele
zvolen někdo zvenčí, někdo zcela nezávislý,
někdo kdo zde nemá žádné příbuzenské
vazby a na řízení a vedení školy bude mít
patřičný nadhled.
Velmi se Vám omlouvám, že tento text
nepodepíši, dělám to opravdu velmi
nerad/a, ale byl/a bych „ukamenován/a“.
Děkuji za pochopení.

STAROSTA: PROČ JSEM POZASTAVIL VÝKON USNESENÍ RADY
Čím více se blíží volby, tím více atmosféra houstne, tak jako ostatně každé
čtyři roky. V tomto smyslu vnímám i onu
"petici" některých zaměstnanců školy. Podle části kantorů jsem pozastavením výkonu
usnesení Rady města o jmenování nového
ředitele narušil chod základní školy a znemožnil přípravu nadcházejícího školního
roku. 3 týdny zdržení při výběru nového ředitele tedy dle podepisujících znemožní přípravu nového školního roku. Pokládám si logickou otázku, že stav naší školy asi nebyl
nikterak růžový, když pouhé 3 týdny zdržení
způsobí takovouto "katastrofu". Nebo je to
celé trochu jinak? Prý jsem tím i zničil atmosféru ve škole a jednám nedemokraticky… Domnívám se, že ve škole je už několik
let pořádně dusno. Svým krokem s pozastavením jmenování ředitele školy jsem trochu nadzvedl pokličku a dusná atmosféra se
vyvalila ven. Ozvalo se mi v posledních
dnech několik kantorů, kteří se mi omlouvají, že petici museli podepsat, jinak by ve
sborovně nevydrželi. Pak jsou tací, kteří sta-

tečně odmítli. A i tací, kteří mi anonymně
napíší podpůrný dopis. Proč asi anonymně? Mně tahle falešná hra a pokrytectví fakt
neba… Mohl jsem strčit hlavu do písku a
tvářit se, že se nic neděje. Ale proto jsem se
starostou nestal. Věřím, že do politiky mají
chodit lidé, kteří se nebojí. Kteří mají názor,
umí argumentovat a obhájit si ho. Nejen já
mám řadu pochybností týkajících se například rodinné provázanosti vedoucí učitelky MŠ a budoucího ředitele, což v souvislosti s poměrně masovými odchody učitelek MŠ v posledních letech způsobuje velké
riziko. O takto důležité pozici jako je ředitel
školy by se mělo otevřeně hovořit a neměla
by být předmětem politických a rodinných
handlů.
Za tímto názorem si stojím, i kdyby mě
to mělo stát pozici starosty. Není v tom nic
osobního, celé je to jen o principech.
Zásadovost a čisté svědomí je mnohem víc.
Filip Ušák
starosta města
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PROVOZ TERMÁLNÍHO KOUPALIŠTĚ ZAHÁJEN DĚTSKÝM DNEM
Velkým dinosauřím dobrodružstvím
zahájilo letos město provoz na městském
termálním koupališti. Oslavilo tak zároveň Mezinárodní den dětí. „Děti si užily
spoustu dinosauří zábavu a dobrodružství. Ty odvážné si mohly dokonce pohladit nebo se vyfotit s opravdovým
Spinosaurusem. Nechyběl ale ani další
program. CDM mělo připraveno vystoupení mažoretek, pompónů, dětí z TK Respect a spoustu soutěží na téma prehistorických zvířátek,” uvedla kulturní referentka Pavla Klomfarová. Svou přítom-

ností potěšili děti i dobrovolní hasiči se
soutěžemi a jejich pěna, ve které se
mohly „vykoupat”. Velkým lákadlem bylo
také lezení po záchranném žebříku. Děti
mohly také pomalovat domeček, který se
zakoupil z výtěžku na koncertu „Šlápneme do pedálu“. Ve vyzdobeném domečku si budou moci děti hrát na koupališti
po celé léto. Akci si nenechalo ujít přibližně 1200 návštěvníků. Velké poděkování za hladký průběh akce patří Službám
města, CDM i hasičům.
Otevření koupaliště předcházely vel-

ké přípravy. Koupaliště za poslední rok
výrazně změnilo svoji tvář k lepšímu.
Návštěvníky čeká nově vypískovaný
dětský bazén, nová dvojskluzavka. Došlo
k obložení chatiček, přesunu převlékáren, přestavbě apartmánu, vybudování
WC u občerstvení. V areálu proběhly i
zahradnické úpravy a děti se mohou těšit
na nové herní prvky. Během léta se na
koupališti uskuteční řada akcí. S jejich
přehledem se můžete seznámit na str. 9.
(ah)
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pozvánka
SETKÁNÍ BENARÁKŮ
Setkání bývalých Benaráků se koná dne
13. července 2018 od 16.00 hod. v Benešově n. Pl. v restauraci na koupališti. Přijďte se
pobavit, vezměte s sebou dobrou náladu.
Srdečně zve
Marie Tojmarová
ŠIPKAŘSKÁ EXHIBICE
U příležitosti 20. výročí založení šipkařského klubu BLACK v Benešově nad Ploučnicí, se v sobotu 30. 6. 2018 od 14 hodin
koná v místním kině oslava vzniku, uvedeného sportovního klubu. V průběhu dne se
představí současní i bývalí reprezentanti ČR,
TOP hráči evropského a republikového žebříčku a výběr hráčů působících v místním
klubu od jeho založení až do současnosti.
Exhibice proběhne formou vzájemných zápasů. Celý den bude doprovázet živá hudba.
Tímto jsou zváni jak příznivci tohoto sportu,
tak i široká veřejnost. Vstupné na exhibici a
následující šipkařskou zábavu je dobrovolné.
Ladislav Bečán, předseda klubu

DO MĚSTA SE VRACÍ POCHOD BENEŠOVSKÁ ROKLE
Po více jak dvou
desetiletích se do
Benešova nad Ploučnicí "vrací" turistický
pochod "Benešovská
rokle".
Pochod se uskuteční v sobotu 15. 9.
2018, start i cíl budou v Městském kině a
účastníci si budou moci vybrat ze 7 km nebo
9 km trasy. Na startu každý účastník vyplní
přihlášku, obdrží popis trasy a pak si každý
svým tempem trasu projde. V cíli pak každý

účastník obdrží diplom a něco sladkého k
zakousnutí. Více informací lze získat na webových stránkách www.kctdecin.cz nebo
www.kctul.cz
Jsme moc rádi, že se nám v Benešově
podařilo tuto akci obnovit a pevně věříme,
že si zachová svojí tradici, tak si ji udržují
pochody v jiných městech a obcích
Rádi bychom poděkovali KČT Děčín , p.
A. Veselé , p. O. Dračkovi a p. V. Šeflovi.
Zdena a Jan Ušákovi

státní zámek benešov n/pl
1. 5. - 30. 9. 2018
PROHLÍDKY SE ZÁMECKOU PANÍ
Speciální prohlídky určené pro předem objednané skupiny dětí z mateřských či prvního stupně základních škol. Děti provede zámecká paní, která dětem přiblíží, jak se žilo
na zámku v době renesance. Součástí prohlídky je i pohádkový pracovní list, který dětem slouží k zopakování vědomostí získaných během prohlídky. Na akci je nutná rezervace minimálně jeden týden předem.
1. - 30. 6. 2018
S DĚTMI NA STÁTNÍ ZÁMEK
Celý červen je u nás zaměřen na malé
návštěvníky. Děti (do 15 let), které nám po
prohlídce zámku namalují obrázek zámku či
zážitku z prohlídky, se mohou zúčastnit soutěže o zajímavou odměnu. Obrázek po zanechání na pokladně zámku či po zaslání na email kristkova.miluse@npu.cz bude 1. 7.
2018 umístěn na facebookových stránkách
zámku. Obrázek, který do konce července
2018 získá nejvyšší počet „like", vyhrává.
30. 6. a 14. 7. 2018 - 20.00-21.00 h
NOČNÍ PROHLÍDKY
Chcete zažít prohlídku zámku v netradiční
atmosféře? U nás na zámku je to možné. Při
prohlídce potkáte zámecké pány, pohádkové postavy a mnohé další. Divadelní prohlídka je zaměřena na dětské návštěvníky.
Doporučujeme předběžnou rezervaci.
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II PRO SO ORP DĚČÍN (MAP II)
V rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV) byla 1. 2. 2018
zahájena realizace projektu „Místní akční
plán II pro SO ORP Děčín“ (CZ.02.3.68/0.0/
0.0/17_047/0008611). Doba trvání projektu je nastavena od 1. 2. 2018 do 31. 1.
2022. Projekt realizuje MAS Labské skály z.
s., ve spolupráci se statutárním městem
Děčín. MAP II jsou v OP VVV nástrojem společného komunitního a efektivního plánování rozvoje vzdělání v regionech a jsou navazujícím projektem na již ukončený projekt
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO
ORP Děčín“, jehož realizace byla ukončena
31. 1. 2018. Projekt MAP II je financován z
evropského sociálního fondu prostřednictvím OP VVV. Cílem je rozvíjet, podporovat a
realizovat aktivity, které byly stanoveny v

dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín na období 2017 –
2023“ se snahou dosáhnout zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání v
území ORP Děčín. Do projektu jsou zapojeny všechny školy z celého ORP Děčín.
Cílem výzvy je podporovat společné
plánování, informování a sdílení aktivit v
území ORP Děčín, podpořit spolupráci zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání,
včetně organizací poskytujících neformální
vzdělávání, společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování
přínosů této spolupráce. Důraz bude kladen
na podporu pedagogických pracovníků
včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a pod-

poru spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných
NNO) v rozvoji gramotností (zejména čtenářské a matematické) a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit
vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Všechny informace k projektu MAP II,
včetně všech dokumentů naleznete:
ź na webových stránkách projektu:
www.mapls.cz/map-ii-pro-so-orpdecin/
ź na webových stránkách partnera:
http://mmdecin.cz/obcan/mesto/
projekty-mesta-decin/item/2454
ź na facebookovém profilu
www.facebook.com/maporpdecin/
Těšíme se na spolupráci při realizaci
projektu MAP II.

VZPOMÍNKy
Dne 2. 6. 2018
jsou tomu 3 roky,
co nás opustila naše
maminka, babička
a prababička paní
ZAHRADNÍKOVÁ
ROZÁLIE
z Benešova
nad Ploučnicí.
Stále na ni vzpomínají
děti s rodinami
Zahradníková, Ottová a Němcová.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
Dne 7. 6. 2018
to bude již 5 let,
co nás opustil tatínek,
dědeček a pán
JINDŘICH HAVELKA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina
Havelková a Musilová
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KVĚTEN – ÚSPĚCH ŠESŤÁKŮ V PRAZE, ŠKOLY V PŘÍRODĚ, BRANNÝ DEN
Začátek května patřil okresním finálovým turnajům 21. ročníku Mc Donald's
Cupu. Ve dnech 3. a 4. května 2018 odehrála
v Markvarticích ve dvou kategoriích své
zápasy družstva mladších žáků. V obou
kategoriích, A pro žáky 1. – 3. tříd a B pro
žáky 4. – 5. tříd, se obě naše družstva neumístila na medailových umístěních, ale
vybojovala velmi pěkné 4., resp. 5. místo.
Děkujeme za reprezentaci školy.
V pátek 11. května 2018 proběhlo finá-

lové kolo soutěže Souboj čtenářů, to se konalo v rámci 24. mezinárodního knižního
veletrhu a literárního festivalu Svět knihy
Praha 2018 v Pavilonu Rosteme s knihou.
Do finále se ze 105 soutěžních týmů probojovalo pět týmů šesťáků – ZŠ J. A. Komenského Kly, Gymnázium a Hudební škola
hl. m. Prahy, ZŠ Šumperk, ZŠ Zárubova v
Praze a naši šesťáci. Ve finálovém kole odpovídalo 10 vybraných soutěžících z každé
školy na 25 soutěžních otázek z 5 soutěžních
knih. Oproti online kolu své odpovědi zapisovali po zadání otázky na omyvatelnou
tabuli, ty pak museli přečíst nahlas, aby si je
mohla zapsat odborná porota. Ta po skončení vůbec neměla lehkou úlohu při hodnocení správných odpovědí. V konečném
pořadí si naši reprezentanti vybojovali velmi
krásné 2. místo za vítězným týmem za ZŠ
Šumperk, na 3. místě se umístili šesťáci z
Gymnázia a Hudební školy v Praze. Všem
našim soutěžícím, které na soutěž připravila
Mgr. S. Matysová, blahopřejeme ke krásnému umístění a všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
V průběhu května byli naši žáci také na
školách v přírodě. Nejmladší žáci 1. a 2. tříd
vyjeli do Poslova Mlýna s agenturou PAC,
děti z přípravky a 1. B navštívily Sloup v
Čechách a žáci 5. B, 6. B a 8. A si školu v
přírodě užívají v RS v Lubenci s agenturou
Haul. Kromě dopolední upravené výuky je
čas věnován zejména týmové spolupráci,
vzájemné komunikaci, poznávání a tmelení
třídních kolektivů.
V pátek 25. května 2018 proběhl v areá-

lu školy branný den v rámci přípravy občanů
k obraně státu. Ten si pro žáky 4. – 9. tříd
připravili pracovníci a spolupracovníci Muzea civilní obrany z Ústí nad Labem. Na pěti
stanovištích se žáci postupně seznámili s
nebezpečnými chemikáliemi kolem nás, jak
mohou ohrozit naše životy, jak se bránit při
úniku chemikálií. Měli možnost si vyzkoušet
plynové masky a protichemické obleky. Na
dalším stanovišti se seznámili se střelnými
zbraněmi bezpečnostních složek ČR, vyzkoušeli si střelbu na terč z airsoftových
zbraní. Dalším tématem byla armáda - seznámení s historií armády ČR, jak má vypadat
příprava občanů k obraně státu, jak se člověk může stát vojákem a co musí splňovat,
jak vypadá voják ČR a jeho výstroj apod. Na
dalším byla tématem evakuace - základní
principy evakuace, jak člověk ovlivňuje životní prostředí, jaké katastrofy může způsobit, jak by mělo vypadat evakuační zavazadlo. Na posledním stanovišti v atriu školy
byla zdravověda – od profesionálního záchranáře se dozvěděli základy první pomoci, umělé dýchání s pomocí figuríny, ale
např. také jak má vypadat správný telefonát
na linku záchranářů. Pro žáky to byl určitě
den plný zajímavých aktivit a věřím, že si z
tohoto dne odnesli nejen nové zážitky, ale
také spoustu zajímavých a důležitých informací.
Na začátku května proběhl také zápis k

předškolnímu vzdělávání do naší mateřské
školy. Ve čtvrtek 17. května 2018 se naše
děti zúčastnily v Děčíně také okresní
olympiády mateřských škol, své úspěšné
reprezentanty z 1. – 3. tříd měla naše školní
družina na okresní olympiádě školních
družin. Žáci 6. A si v rámci projektového dne
„Naše bylinky“ vyzkoušeli přípravu bylinných sirupů.
Informace a fotky z aktivit školy a školky
najdete informace na www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

informace ze zš
pondělí 18. 7. – pátek 24. 8. 2018
PŘERUŠENÍ PROVOZU
MATEŘSKÉ ŠKOLY
provoz bude zahájen znovu v pondělí
27. srpna 2018
2. července – 31. srpna 2018
HLAVNÍ PRÁZDNINY
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jedna paní povídala
Po městě kolují informace o tom, že v prostoru u
železničního přejezdu, který nyní slouží především jako
stanoviště pouťových atrakcí při slavnostech města, by měla
vyrůst prodejna Penny. Co je na tom pravdy? Zeptali jsme se
starosty města Filipa Ušáka.
Město bylo v roce 2016 osloveno developerskou společností s nabídkou postavení obchodního domu Penny Market a
retailové zony několika menších obchůdků- lékárna, drogerie, případně ještě jeden obchod.
Ke zbudování tohoto obchodního střediska je třeba od města odkoupit pozemek u
železničního přejezdu a některé další soukromé pozemky. Zastupitelstvo města na svém
jednání 4. června schválilo žádost o změnu územního plánu, tak aby bylo možné tento
městský prostor pro podobné účely využít. Je pravděpodobné, že na příštím jednání
zastupitelstva města v září se bude rozhodovat o případném prodeji tohoto pozemku. Míček
je však na straně investora.

POVODÍ OHŘE OPRAVUJE
BŘEH PLOUČNICE
Povodí Ohře se pustilo do rekonstrukce
břehu Ploučnice v Benešově nad Ploučnicí.
Opravovat bude celkem 164 metrů břehu v
úseku intravilánu města podél ulice Boženy
Němcové konkrétně na pravém břehu jižně
od železničního mostu. Celá stavba bude
rozdělena na tři části. Práce budou zahrnovat odstraňování zborcené betonové zdi,
výstavbu nového opevnění, doplnění a rekonstrukci kamenného záhozu, zajištění
ochrany podemleté a poškozené zdi soukromého majitele ve formě dobetonování základu a paty zdiva. Nejzazším termínem dokončení díla je červen 2019.

Dotazy do rubriky „Jedna paní povídala” můžete posílat na e-mailovou adresu:
1ajka@centrum.cz

STAROSTA PŘIVÍTAL OBČÁNKY DO ŽIVOTA VE MĚSTĚ
V sobotu 12. května 2018 pořádal
SPOZ tradiční vítání občánků do života
našeho města. Ke slavnostnímu aktu se
dostavily rodiny těchto miminek: Klára
Novotná, Anežka Štemberková, Jakub
Balan, Nela Vrbická, Ondřej Doležal,
Václav Vorel.
Projevem nové občánky přivítal starosta města Filip Ušák. Přišly i malé děti z
Mateřské školy v Benešově nad Ploučnicí
Alička Šeflová a Kubík Poluda, kteří přednesem básniček zpestřily slavnostní akt.
Celý obřad doprovázela na klávesy Mgr.
Zdeňka Černá. Všechna miminka dostala
dárečka jako upomínku na tento den.
Dětem i paní učitelce děkujeme za

velmi hezký program, který pro tento
den připravili. Také děkujeme paní Pavle
Dernerové za výrobu krásných obrázků
se jmény miminek, které tomuto dárku
daly osobní ráz. Doufáme, že všem, kteří
přišli, se toto sobotní dopoledne líbilo.
Další obřad vítání občánků plánujeme na podzim roku 2018. Kdo má zájem
se zúčastnit tohoto podzimního vítání,
dostavte se s rodným listem dítěte na
matriku městského úřadu. Vítání občánků má v našem městě svou tradici, jsme
tomu rádi a těšíme se na vás u příležitosti
dalších setkání.
Věra Erlebachová
matrikářka

ZE ZÁSAHŮ SDH
Dne 30. 4. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4, DA L1 1+1 společně s
HZS ÚK - Děčín, JSDH Dolní Habartice a JSDH
Horní Habartice do Benešova nad Ploučnicí
– náměstí Míru na požár výškové budovy –
Benešovský zámek jednalo se o taktické
cvičení.
Dne 8. 5. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 společně s HZS ÚK Děčín do Benešova nad Ploučnicí - Sídliště
na akutní otevření bytu.
Dne 23. 5. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4, AZ 30 1+1 do obce
Fojtovice na odstranění stromu zakleslého
nad vozovkou.

Dne 24. 5. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 do ulice Děčínská v
Benešově nad Ploučnicí na akutní pomoc
ZZS.
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HORSKÝ SPOLEK PRO ČESKÉ ŠVÝCARSKO - BENEŠOV N. PL.
Horský spolek pro České Švýcarsko byl založen v Děčíně v roce 1878. Benešovské oddělení
vzniklo v roce 1892.
Nedaleko železniční stanice Východ v Děčíně
stojí obelisk postavený v roce 1903, připomínající
25. výročí založení Horského spolku pro České
Švýcarsko. Obelisk je sestaven z kvádrů, které
nesly názvy obcí jednotlivých sekcí spolku. V
sedmdesátých letech 20. století byly německé
názvy obcí z kvádrů vytesány a byly nahrazeny
tabulkami v češtině.
Funkce a podstata Horského spolku byla zušlechťovací, zkrášlovací, vlastivědná i badatelská.
Jeho činnost se vázala k blízkému regionu a zasahoval do mnoha oblastí společenského života
města. Pořádal různé výlety, které byly určené i
pro veřejnost, zřizoval cesty a vyhlídky, staral se o
organizaci plesů či oslav a měl blízko ke spolku
zušlechťovacímu.
V roce 1902 vybudovala dodnes stojící
vyhlídku Polzenwarte (Stráž Ploučnice). Slavnostního otevření rozhledny se zúčastnilo velké
množství lidí. Když dorazil do města krajský hejtman, svobodný pán Edmund ze Stellwagu – Carionu, vydal se průvod s městskou hudbou, pěknou
stinnou promenádní cestou k rozhledně. Nejdříve přednesl řeč Max Heyssler, ve které předal
rozhlednu obyvatelstvu do užívání. Hned poté
zazpíval mužský pěvecký sbor Sängerheim pod
vedením W. Langera. Jménem města pak účastníky slavnosti pozdravil starosta a továrník Florian
Schrötter. Čestní hosté poté vylezli na rozhlednu
zvolali třikrát: Sláva jeho výsosti císaři! Poté byla
zahrána hymna a vypáleny slavnostní salvy z
hmoždířů. Večer se uskutečnila lesní slavnost s
hudbou a poté ohňostroj. Současně s rozhlednou
byly v obecním lese (Kozí hřbety) vybudovány vyhlídkové cesty s lavičkami a uprostřed hlavní cesty byla 4. června 1905 otevřena velká ochranná
bouda.
V roce 1912 benešovská sekce Hoského
spolku pro České Švýcarsko připravila, opravila a

nově označila turistickou trasu
známou jako Domovská či Kruhová cesta. Ta nabízela zhruba
dvouhodinovou příjemnou cestu po levé straně Ploučnického
břehu a umožňovala nádherné
pohledy z hřebene na benešovské vrchy a Chřibskou pahorkatinu a kromě toho také pohled na
město z vyhlídky "Polzenwarte".
V neděli, 22. listopadu 1912, ve dvě hodiny
odpoledne bylo od benešovské Střelnice zahájeno slavnostní otevření těchto nově vybudovaných turistických cest. Před odchodem na trasu
pronesl proslov předseda horského spolku sekce
Benešov, pan radní Dr. Görner. Ten se uskutečnil
na sále střelnice (sokolovna), kde byly veřejnosti
osvětleny všeobecné cíle spolku a především vysvětlena povaha trasy a turistické zajímavosti na
ní.
Do roku 1912 vybudovala benešovská sekce
horského spolku trasu přes Ovesnou na Hutberg
a odtud do Březin, dále na Dobrnou a Brložec,
také přes Schwarzbusch, Fuchsberg, Kesselberg
do Žandova. K tomu ještě turistickou cestu do
Oldřichova (u Františkova) a odtamtud na hrad
Ostrý. Cestu z Benešova na Kohout (Krohberg,
Hahnbusch), před obecní les do Siebengraben
(Sedm příkopů), do Velké Veleně až na Jedlovou
(Tannbusch) a z této cesty na Jedlovou byla vybudována odbočka vedoucí přes Kozí hřbety (Ziegentrücken) zpět do Benešova.
Všechny tyto trasy byly označeny barevnými
značkami. Velice důležitým článkem při jejich
tvorbě byl především vedoucí trasy, odborný učitel, Weber společně s panem Görnerem mladším. Oni dva se zasloužili o označení většiny cest
vybudovaných Benešovským spolkem. Stavbu samotných cest řídil stavitel Rotsch z Benešova.
Více informací k počátků turismu a vlastivědy v našem městě naleznete na webové adrese
http://hsbnpl.blogspot.cz/ případně na webu
historiebnpl.cz.

pozvánka

VÝSTAVA POHLEDNIC
V úterý 26. června v18 hodin proběhne
v benešovském městském kině vernisáž
pohlednic zachycujících život lidí a přírodu
verneřického středohoří v dobách před 100
lety. Tuto padesáti člennou kolekci pohlednic vydalo tehdy renomované akademické nakladatelství Otty Henckela, jež
sídlilo na děčínském náměstí. Akci pořádá
historiebnpl.cz. Svými sbírkami pohlednic
se na akci podílí Luděk Smejkal, Jaroslav
Dostál a Petr Joza. Výstava bude poté
návštěvníkům přístupna během letních
měsíců v době provozní doby vinotéky v kině.
Luděk Smejkal
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