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ROČNÍK XXVII / cena: 5,- Kč

Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

SLOUP PANNY MARIE IMMACULATY ZÍSKAL V KRAJSKÉM
KOLE SOUTĚŽE PAMÁTKA ROKU 2016 2. MÍSTO!
foto: Ota Dračka

Úspěch! Tak bychom zhodnotili umístění v soutěži Památka roku 2016, do které
naše město přihlásilo Sloup Panny Marie
Immaculaty, který je dominantou našeho
náměstí. Sloupu byla v uplynulých dvou
letech věnována velká pozornost. Díky dotačnímu příspěvku Ministerstva kultury ČR
se ho podařilo zrekonstruovat. Rozhodnutí
investovat do památky přineslo krásné ocenění v kategorii malých památek (do 2 mil
bez DPH) – druhé místo v této prestižní soutěži rámci Ústeckého kraje.

www.benesovnpl.cz

O titul soutěžilo hned 9 objektů. Vítězství v krajském kole a postup do celostátního si dle poroty zasloužila kaplička ve Vědlicích na Úštěcku.
Soutěž každoročně organizuje Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Cenu uděluje za nejlepší projekt a realizaci
obnovy - budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou
nositeli specifického charakteru prostředí.

SLOVO STAROSTY
Zimní období se chýlí ke svému závěru a pro nás tím začínají takové
ty klasické jarní starosti - město je třeba
v první fázi důkladně omýt od zimního
posypu i pejskařské nadílky, tak ale naštěstí i radosti - připravit jarní květinovou výzdobu, o kterou se postará opět
květinářství paní Králíkové…
Vedle toho nás bohužel letos čeká
nepříjemné sčítání škod, které silné
mrazy napáchaly. Popraskané trubky,
poničené chodníky a cesty, vše se pokusíme během jara dát do odpovídajícího
stavu. Velké díky patří Vám všem, kteří
nám nejrůznějšími formami dáváte vědět o těchto problémech.
V letošním roce nás čeká ještě jedna poměrně citlivá záležitost, a tou je
začátek postupné obnovy stromů v areálu našeho hřbitova. Dle posudku odborníka v oblasti je stav některých stromů havarijní a je třeba přistoupit k
pokácení. Je to nepříjemná záležitost,
která vzbudí pochopitelné emoce, nicméně ochrana zdraví a majetku je pro
nás důležitější. V tomto smyslu jsem
nesmírně rád, že máme na hřbitově jako správce pana Kloučka, který svou
práci vykonává opravdu skvěle a patří
mu náš velký dík.
Připravujeme pochopitelně novou
výsadbu, na kterou žádáme o dotaci, a
samozřejmé jsou i další postupné
úpravy a opravy areálu hřbitova, tak
jak jste již zvyklí z minulých let. V letošním roce například dokončíme po
letech restaurátorské opravy na hrobce
Mattausch, která je zapsaná na seznamu nemovitých kulturních památek a
na jejíž opravu jsme získali dotaci.
Vážení čtenáři, přeji Vám pohodové
jarní dny.
Filip Ušák,
starosta města
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kRÁTCE Z MĚSTA

V DUBNU ZAČNE OPĚT SVOZ BIOODPADU

Na benešovském hřbitově padnou dvě
lípy. Důvodem je jejich špatný stav a hrozba
újmy na zdraví i možná škoda na majetku.
Přibližně 80 let staré stromy mají četné dutiny v kmenné a korunné části, padají z nich
suché větve, hrozí nebezpečí pádu na návštěvníky hřbitova, na hroby nebo obvodovou
zeď hřbitova.
Upozorňujeme, že kapacita akce: Setkání s Vlastimilem Vondruškou, která se koná
14. března 2017 od 17:00 hodin v městské
knihovně, je již plně obsazena.
Máte chuť procvičit vaše znalosti němčiny nebo se německy naučit? Pokud ano,
tak právě pro vás bude 16. března začínat
kurz konverzační němčiny pro začátečníky.
Čeká vás celkem 10 lekcí, schůzky budou
pravidelně vždy ve čtvrtek odpoledne v
nově zřízené kanceláři Spolku nad Ploučnicí
na náměstí Míru 8 (vedle kadeřnictví) v Benešově nad Ploučnicí. Kurzy povede rodilá
mluvčí a dobrovolnice z Mannheimu. Cena
je 200 Kč. V případě většího počtu zájemců
otevřeme další kurz. Zájemci se mohou
hlásit na e-mailu:
spoleknadploucnici@seznam.cz
nebo na tel.: 777033486.

oznámení
Oznámení o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny
dne: 21.03.2017
od : 07:30 hod do : 12:30 hod.
v lokalitě: Benešov nad Ploučnicí
Na těchto odběrných místech:
č.p.:/č.orient.:

ilustrační foto
V úterý 18. dubna bude opět zahájen svoz biologicky rozložitelného odpadu. Město se chystá na nákup dalších
biopopelnic a kompostérů. Rozdávat je
bude dle pořadníku, který vytvořilo na
základě toho, jak se zájemci hlásili. Už
nyní je ale jasné, že v letošním roce se
nepodaří uspokojit všechny zájemce.
Novinkou pro letošní rok je, že
nashromážděný biodpad se již nebude
odvážet do kompostárny v Dobkovicích,
ale na kompostárnu vlastní. Dojde tak k
úspoře nákladů i času. Do budoucna
město uvažuje i o možnosti nabídnout

vzniklý kompost občanům k dalšímu
využití.
Připomínáme…
Do nádoby na bioodpad patří: listí,
tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny apod.), kousky větví i keřů
(posekané, nastříhané, prořezané nebo
zpracované štěpkovačem), spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z
brambor, mrkve, kousky jablek apod.,
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z
vajec, popel ze dřeva a dřevěného uhlí.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ BIOODPADU PRO ROK 2017
18. 4. 2017
2. 5. 2017
16. 5. 2017
30. 5. 2017
13. 6. 2017

27. 6. 2017
11. 7. 2017
25. 7. 2017
8. 8. 2017
22. 8. 2017

5. 9. 2017
19. 9. 2017
3. 10. 2017
17. 10. 2017
31. 10. 2017

ź Čapkova 15, 303, 477
ź Československé armády 99, 101, 102,
ź
ź
ź
ź
ź

459
Dvořákova 100, 324, 477, 624, 694
Krátká 93, 94, 95, 96, 97
náměstí Míru 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Nerudova 107, 279, 307, 526, 689
Sokolovská 103, 104, 105, 106, 108,
278, 410

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny
je stanoven pouze na nezbytně nutnou
dobu. Výše uvedené informace budou 15
dní před plánovaným přerušením dodávek
elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

www.benesovnpl.cz

SOUTĚŽ: BENEŠOVSKÁ KRASLICE! PŘIHLASTE SE!
Sedmnáctý ročník! Tak takovou tradici
už má v našem městě soutěž a výstava Benešovská kraslice, která každoročně dává
vyniknout šikovným rukám všech, kteří se
pustí do velikonočního zdobení. V organizování soutěže se naše město pravidelně střídá s partnerským městem Heidenau. Letos
se výstava a soutěž uskuteční ve čtvrtek 13.
dubna v době od 13 do 17 hodin a místem
konání bude opět benešovské městské kino. Kdo se bude chtít zúčastnit a soutěžit tak
o titul Nejkrásnější velikonoční vajíčko, musí
přinést své výrobky nejpozději do úterý 7.
dubna do podatelny městského úřadu.
Každý soutěžní výtvor by měl být náležitě

označen cedulkou se jménem tvůrce a jeho
věkem. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích - dětské a dospělácké. Ve hře jsou
hodnotné ceny.
Akce je financována z projektu "Kultura
spojuje".
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MĚSTO ŽÁDÁ O DOTACI NA OSVĚTLENÍ PŘECHODU

Město podalo žádost o dotaci na osvětlení přechodu pro chodce přes silnici II/262
Děčín – Česká Lípa. Jde o přechod na frekventované komunikaci spojující lokalitu vlakového nádraží a centrum města Benešov nad Ploučnicí. Instalací dvou stožárů se svítidly by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zejména
chodců. O finanční podporu žádá město Nadaci ČEZ.

ze zásahů sdh
Dne 18. 2. ve 12,09 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS 20 1+5 společně s
HZS Děčín do obce Františkov nad Ploučnicí
na technickou pomoc (úklid provozních
kapalin z vozovky).
Dne 20. 2. v 16,07 hod. vyjíždí naše jednotka s technikou CAS 20 1+3 do obce Františkov nad Ploučnicí na technickou pomoc
(úklid provozních kapalin z vozovky).
Dne 21. 2. v 8,43 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS 20 1+5 společně s
HZS Děčín, PČR, RZ do katastru obce Valkeřice na dopravní nehodu 1xOA se zraněním.
Dne 23. 2. v 5,46 hod. vyjíždí naše jednotka s technikou CAS 20 1+4 do katastru
obce Heřmanov na technickou pomoc (odstranění popadaných stromů na vozovku).
Dne 23. 2. ve 14,25 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS 20 1+4 do Benešova nad Ploučnicí sídliště na technickou
pomoc (otevření uzavřených prostor - nebezpečí požáru).
SDH Benešov nad Ploučnicí

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ SE OPĚT ZAPOJÍ DO AKCE UKLIĎME ČESKO
Uklízet se bude hned 2x – v sobotu 8. i v neděli 9. dubna.
Zvelebovat naše město se přitom vydají hned dvě party. Pokud
chcete i vy přispět k tomu, aby naše město bylo čistější, zde máte
k dispozici instrukce potřebné k zapojení:
Sobota 8. dubna 2017
ź sraz v 9:00 hodin na náměstí (organizuje Ota Dračka)
Neděle 9 .dubna 2017
ź sraz v 9:00 hodin na konci ulice Boženy Němcové
(organizuje Ota Dračka)
ź sraz v 10:00 hodin na náměstí (organizuje město)
Přijďte pomoci naší krásné přírodě zbavit se toho, co patří do
druhotných surovin nebo do odpadu.
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce,
která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár
místech mimo ni) již od roku 1992. Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
www.UklidmeCesko.cz
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knír párty 2016

JAKÉ ZMĚNY PŘIŠLY S MĚSÍCEM BŘEZNEM?
NIŽŠÍ KAUCE NA BYT, IGELITKU K NÁKUPU UŽ NEKOUPÍTE...
Březen s sebou přináší celou řadu
změn. A zatímco některé nás potěší, jiné
nám mohou způsobit vrásky. Co je od nového měsíce jinak a na co se musíme připravit?

Je tu březen a já se konečně dostávám k
tomu, abych napsal pár slov o proběhlé charitativní akci Knír párty 2016. Ti, co mají facebook, tak již ví, jak akce dopadla, a ostatním se omlouvám, že jsem nenapsal dřív.
Dne 25. listopadu jsme se po rozsvícení
vánočního stromu opět společně sešli v
městském kině na charitativní akci, která
spadá pod celosvětovou kampaň Movember. Tento rok probíhala v našem městě tato
akce již potřetí a já mám nesmírnou radost,
že je stále více navštěvována. Zaplněné kino
ukazuje, že Benešováci se nejen umí skvěle
bavit, ale také dokáží podpořit smysluplnou
věc. Jako každý rok se celá kampaň zaměřila
na získání finančních prostředků na léčbu a
výzkum závažných nemocí mužů, převážně
rakoviny prostaty. Chtěl jsem, aby akce byla
opět trošku jiná a tak nám letos zahrály tyto
kapely - dečínský Černý Pepr a pražské Sierra Foxtrot a La Skleroza. Až do ranních hodin
se staraly o skvělou zábavu a opět se nikomu moc nechtělo domů.
Ještě jednou děkuji všem kamarádům,
kteří mi pomohli tuto akci uspořádat, kapelám, sponzorům a také všem, kteří dorazili a
podpořili dobrou věc.
Tento ročník přinesl zatím nejvyšší výtěžek a to 22.000,- Kč a opět jsem ho předal
nadačnímu fondu URAN při urologické klinice 2. LF UK a FN v Motole.
Byl to opět nezapomenutelný večer a já
se těším na další ročník.
Ondra Kulík

Elektronická evidence tržeb
1. března začíná druhá vlna zavedení
elektronické evidence tržeb. Spadají sem
všechny maloobchody, velkoobchody a
také e-shopy. Celkově by se do systému EET
mělo připojit 250 tisíc podnikatelů, a to
rovnou do ostrého startu. Nebudou mít
možnost si systém vyzkoušet, tak jako tomu
bylo v první vlně. Oznamovací povinnost,
tedy vydat účtenku za každý nákup, bude
platit např. pro prodej potravin, stejně jako
aut a motocyklů, nebo obuvi, tabákových a
papírenských výrobků. Podle finanční správy je většina podnikatelů na druhou vlnu
elektronické evidence tržeb připravena. Autentizační údaje si dosud vyzvedlo 110 tisíc
podnikatelů z odhadovaného čtvrt milionu.
Od 1. prosince, kdy začal platit zákon o EET,
vydali podnikatelé přes 270 milionů účtenek a tržby aktuálně eviduje přes 87 tisíc
podnikatelů.
K poslednímu únoru vstoupila v platnost většina změn novely občanského zákoníku. Ty nejzásadnější se týkají pronájmu nemovitostí, výživného či zaměstnávání nezletilých osob.

Výživné
Novou naději přináší také lidem, kteří
mají problémy s bývalým partnerem a jeho
vyživovací povinností. Pokud by totiž výživné neplatil včas, mohli by po něm požadovat peníze navíc. "Po osobě výživou
povinné, která je v prodlení s placením
výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku z prodlení," píše se v
novém zákoníku.
Práce nezletilých
Doposud platilo, že pokud si chtěl nezletilý člověk sjednat práci, musel dosáhnout věku 15 let a zároveň mít ukončenou
povinnou školní docházku. Nově bude nezletilému ke sjednání zaměstnání stačit, aby
měl 15 let. Nastoupit do práce ale bude
moci až po ukončení školní docházky.
Znamená to, že si práci bude moci shánět v
předstihu a smlouvu bude moci podepsat
ještě předtím, než školu ukončí. Zákoník
zároveň ruší právo zákonného zástupce
pracovní poměr nezletilého rozvázat.
Igelitku si už k nákupu nekoupíte
První velký obchodní řetězec přestává
prodávat igelitové tašky. K tomuto kroku se
odhodlal Lidl. Svůj nákup si tak budete moci
odnést v papírových taškách, které obchodní řetězec nabídne ve dvou velikostech, nebo v tzv. permanentních taškách z
recyklovatelného materiálu.

Maximální výše kauce
Dobrou zprávu má novela zákoníku pro
ty, kteří si chtějí pronajmout byt nebo dům.
Zatímco nyní mohl po zájemci pronajímatel
požadovat jako jistinu (kauci) klidně i šestinásobek měsíční nájemného, dnes to bude
maximálně trojnásobek. Do této částky se
nebudou započítávat zálohy na služby. Nová
praxe se bude vztahovat na smlouvy uzavřené od 28. února 2017.

Pravidelné očkování psů a koček 2017 - 22. dubna od 9 do 11 hodin
Podle § 4 zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči v platném znění, je každý chovatel psa (a některých dalších zvířat držených v zajetí)
Sochy povinen
světlonošů
v restaurátorské
dílně.účinnosti předchozí použité očkovací látky k přeočkování proti vzteklině jako preventivnímu opatření
jej předvést
během doby
proti šíření nákaz zvířat. Očkování psů a koček 2017 proběhne v areálu sběrného dvora /bývalá kotelna za čerpací stanicí, Děčínská ulice,
Benešov n.Pl./ Očkují se pouze zdravá zvířata. Pes musí být opatřen náhubkem, vodící
šňůrou a doprovázen dospělou osobou! Očkovací průkazy s sebou.
Očkování bude již tradičně provádět MVDr. Karel Linzmayer - t.č. 412 586 659.
Ceny očkování:
vzteklina - povinné očkování!:
100,- Kč
vzteklina + DHPPiL /psinka,parvovirosa,inf.hepatitida/:
250,- Kč
pouze DHPPiL:
200,- Kč
Dále budou k dispozici přípravky na odčervení a odblešení.

STRANA 4

březen 2017

www.benesovnpl.cz

STRANA 5

březen 2017

bs-aktiv

BS-Aktiv pořádá zajímavé akce. Mezi ty
tradiční patří již léta Tříkrálové posezení. To
se uskutečnilo v neděli v klubovně BS-Aktiv.
Hostem byl farář Mgr. Marcel Hrubý, který
hosty akce během večera seznámil s kostely,
které opravil, ale hovořil i o těch, které opravu potřebují, a vzpomněl také na ty, které
byly minulým režimem zbourány - Rychnov,
Valkeřice, Boží hora u Verneřic. Po skončení
přednášky jsme měli možnost si spolu ještě
popovídat a taky zazpívat naposledy koledy.
Každý účastník akce dostal malou pozornost
od Marcela Hrubého a pozvánku na vysvěcení opraveného kostela, které bude 23. 9.
2017. Bylo zde k dispozici i posvěcené kadidlo na provonění svého domu a křída na
nápis K+M+B na dveře. Děkujeme všem,
kdo přišli.
A co se chystá? V měsíci březnu uspořádáme „Setkání muzikantů a jejich přátel".
V červnu pak připravujeme vzpomínkovou akci k nedožitým 65 letům historika
našeho města a kamaráda Vladimíra Šefla
st. Rádi bychom při této příležitosti opět
vydali jeho knížku - Střípky z historie našeho
města". Pokud se nám podaří sehnat
sponzory na vydání této knihy, budeme moc
rádi.

STÁTNÍ ZÁMEK BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ V ZIMĚ NESPAL

Nová turistická sezona je pomalu za
dveřmi a na Státním zámku v Benešově nad
Ploučnicí finišují s přípravami. „Letos to je
skutečně velmi náročné, zámek je totiž
poloprázdný. Využili jsme zimního období a
mnoho věcí jsme poslali do restaurátorských dílen,“ vysvětlil kastelán benešovských
zámků Zdeněk Henig.
Důkladné očisty se tak dočkaly například lovecké pušky, ale i helmice, pancíře a
pušky z období Třicetileté války. Do rukou
odborníků odeslali z Benešova nad Ploučnicí i veškeré cínové nádobí. „Odborná očista mobiliáře je prevencí před znehodnocením. Na věcech se totiž podepisuje nejen
zub času, ale i vlhkost či výkyvy počasí. Na
mnohých památkách se také odráží neodborný zásah z minulosti,“ doplnil kastelán.
Expozice v Dolním zámku i Wolfovo paláci
bude navíc rozšířena o další lovecké trofeje
a bohatě zdobené lovecké pušky.
Mobiliář zmizel především z Dolního
zámku, ten Horní se dočkal proměny expozice v 1. patře. „Z restaurátorských dílen se
konečně vrací už i poslední obrazy rodu

Thun-Hohenstein, a tak se konečně původní
majitelé Horního zámku mohou v plné parádě představit veřejnosti,“ neskrýval radost z
návratu Thunů kastelán Henig. Obrazová
galerie v Horním zámku se tak rozroste o
díla v životní velikosti, rodová galerie bude
rozšířena i o spřízněný rod Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheid. Obrazy členů rodu Thun-Hohenstein mohli návštěvníci benešovských zámků spatřit už i v loňském
roce, ale jen po omezenou dobu a navíc v
omezeném prostoru. Z poza dveří totiž
mohli nahlédnout pod ruce restaurátorek.
Benešovské zámky se veřejnosti v letošním roce poprvé otevřou v sobotu 18. března. „Prohlídky se v březnu konají pouze o
víkendech a v pevně stanovených časech.
Ve všední dny je zámek přístupný pouze pro
předem objednané skupiny nad 5 osob,“
upozornil Henig. Prohlídky Dolního zámku
začínají vždy v 11:00 a ve 13:30, prohlídky
Wolfova paláce vždy ve 12:00 a ve 14:30 a
Horního zámkuve 12:45 a v 15:15. V dalších
měsících bude zámek přístupný denně, dle
platného návštěvního řádu.

PLESOVÁ SEZÓNA V MĚSTSKÉM KINĚ JE V PLNÉM PROUDU

V srpnu nás čeká již tradičně Den pro
Afriku a na podzim opět Košt Svatomartinských vín.
Přijďte se pobavit s námi.
Za BS-Aktiv srdečně zve
Lída Šumová

www.benesovnpl.cz

Květinový ples. Foto. Ota Dračka
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základní škola benešov nad ploučnicí - únor
ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, VÍTĚZSTVÍ V OKRESNÍM KOLE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
Se zahájením nového pololetí přistoupila naše škola k zavedení elektronické žákovské knížky prostřednictvím aplikace
firmy dm Software, s.r.o. Zákonní zástupci
na společné schůzce dostali od školy přístupové údaje a seznámili se se systémem
fungování e-ŽK. Každý rodič tak bude mít
možnost kdykoliv on-line zkontrolovat výsledky prospěchu a chování v jednotlivých
předmětech, omlouvat absenci svého dítěte, zkontrolovat zadané domácí úkoly nebo
rychle prostřednictvím zpráv komunikovat s
vyučujícími. Stejně budou mít své účty,
přístupy také všichni žáci naší školy od 3.
třídy. Věříme, že tímto opatřením dojde ke
zkvalitnění vzájemné spolupráce mezi
rodinou a školou.

V únoru pokračovaly aktivity projektu
„Otevřená mysl“ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/
16_022/0002933). Svou činnost zahájily na
obou stupních Čtenářské dílny - „Společenstva knihy“ pro žáky vynikající v oblasti
literatury či naopak potřebující pomoci ve
čtenářských dovednostech a také Kluby
zábavné logiky a deskových her – „Kluby
vědců“ pro žáky vynikající v oblasti
přírodních věd nebo ty, kteří potřebují
pomoci v uvedených oblastech. Učitelky z
mateřské školy absolvovaly vícedenní
vzdělávací akci k práci s dvouletými dětmi. V
únoru se v rámci tohoto projektu uskutečnila v aule školy také dvě odborná setkání –
jedno pro rodiče předškoláků, které se
věnovalo přípravě dítěte na zápis do školy,
prodiskutovalo se Desatero pro rodiče nebo
otázky odkladu povinné školní docházky z
pohledu školského poradenského zařízení.
Druhé setkání bylo určeno rodičům žáků 1.
tříd – zde byly hlavním tématem nové
metody ve vzdělávání žáků, inkluzivní vzdělávání nebo speciální vzdělávací potřeby
dítěte. Na obou setkáních byla odbornou
garantkou PhDr. Veronika Ušáková, psycholožka PPP Děčín. Náměty na další setkání
mohou rodiče předat prostřednictvím e-ŽK
nebo učitelek MŠ vedení školy.
V průběhu února se uskutečnila také okresní kola jazykových olympiád, zeměpisné
olympiády, tradiční soutěž Děčínský laický
záchranář a školní kolo recitační soutěže. V

Olympiádě z českého jazyka měla škola dvě
reprezentantky a obě dívky předvedly velmi
pěkné výsledky – D. Schánělová z 8A vybojovala krásné 4. – 6. místo a B. Kulíková z 9B
se umístila na 7. – 8. místě. V okresních kolech olympiád v cizím jazyce naši školu reprezentovali – v německém jazyce B. Brousilová ze 7B a M. Nergl z 9A, v anglickém
jazyce V. Martínek ze 7A a B. Kulíková z 9B.
Nikdo z nich se neumístil na předních místech, ale účast v okresním kole pro ně byla
dobrou zkušeností v jejich jazykové přípravě. V okresním kole Zeměpisné olympiády reprezentovali naši školu tři reprezentanti – J. Martinec z 6C, B. Brousilová ze
7B a v nejstarší kategorii nemocnou vítězku
školního kola zastoupila V. Štěpánková z 9B.
Všichni naši soutěžící předvedli pěkné
výsledky, ale děvčatům to nestačilo na
umístění na předních místech. Nejlepší
znalosti a dovednosti předvedl náš nejmladší reprezentant Jakub Martinec, který
se ve své kategorii umístil na 1. místě a vybojoval tak svým vítězstvím postup do
březnového krajského kola. Na začátku
února se děčínském Centru Pivovar uskutečnil další ročník soutěže „Děčínský laický
záchranář" v poskytování 1. pomoci, na které své dobré znalosti a dovednosti předvedlo družstvo složené ze žáků 9. tříd – L. Mazáčková, M. Nergl (oba 9A), M. Janovský a P.
Hrubý (oba 9B). V konečném účtování se
umístili na krásném 3. místě. Všem našim
soutěžícím patří poděkování a velká pochvala za reprezentaci školy. Na konci února se
uskutečnilo také školní kolo soutěže Mladá
scéna 2017 v sólové recitaci. V zaplněné
aule školy předvedli všichni naši recitátoři
velmi pěkné výkony a tak měla porota
těžkou úlohu vybrat ty nejlepší. Vavříny
vítězství si nakonec odnesly samé dívky – v
nejmladší kategorii žáků 2. a 3. tříd – E.
Bubníková z 2B, v kategorii žáků 4. a 5. tříd –
B. Ondrejkovičová z 5B a v kategorii 6. a 7.
tříd - N. Štechmüllerová ze 7A. Všechny se
spolu s dalšími soutěžícími, které porota
doporučila k postupu do dalšího kola, zúčastní na začátku března městského kola v České
Kamenici.
Naše škola měla také svého reprezentanta ve výběru hokejistů Ústeckého kraje ročníku 2004 – Adama
Bartoně (6B). Ten
se s tímto výběrem

Jakub Martinec
zúčastnil prestižního hokejového turnaje
Pee-Wee Cup Quebec 2017. Chlapci kromě
hokeje měli možnost poznávat krásy
Kanady. S týmem vybojoval Adam krásné 2.
místo. Blahopřejeme a přejeme hodně
dalších sportovních úspěchů.
V mateřské škole si děti v průběhu
února připomněly tradici masopustu a to
barevnými dny – modrou středou, zelenobrýlovým čtvrtkem, a červeno-kloboukovým pátkem. Celé masopustní období vyvrcholilo v pondělí 20. února 2017 tradičním
veselým karnevalem v benešovském kině. V
krásných maskách si dopoledne plné her,
soutěží a tanečků užily všechny děti.

1
1
prázd
2
zákla
budo
1
před
Další informace o aktivitách a akcích
školy na www.zsbnpl.cz
Mgr. M. Šmídová

informace
11. dubna 2017

třídní schůzky
13. a 14. dubna 2017

velikonoční prázdniny
21. dubna 2017

zápis k základnímu vzdělávání
10 – 17 h, budova Bílá
12. května 2017

zápis k předškolnímu
vzdělávání v MŠ
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centrum dětí a mláděže benešov nad ploučnicí

JAKÝ BYL ZAČÁTEK ROKU V CENTRU DĚTÍ A MLÁDEŽE?
Za okny již netrpělivě vyhlížíme jaro a
necháváme za sebou první akce ze začátku
roku.
Lednový měsíc nám přinesl pokračování
všech nabízených aktivit a také pár mimořádných akcí.
Na začátku měsíce se v našem centru
sešly benešovské mažoretky pod vedením
Jiřky Růžičkové a prožily společné soustředění. Užily si nejen plno zábavy, ale také se
pilně připravovaly na soutěžní sezónu při
mimořádných trénincích.
Výlet do tělocvičny Spartaku Děčín čekal všechny, kteří chodí na kroužek Parkouru. Zde si zkusili nové triky a vyzkoušeli
různé techniky. Výlet byl pro všechny velmi
inspirativní a přispěl k dalšímu rozvoji
tohoto našeho nového kroužku.
Nechyběla ani taneční soutěž, kam jel
náš Taneční klub Respect. Pod vedením
Vlastíka Krejčího se tanečníci vydali do Oseku, kde se opět neztratili. Děti hobby přivezly 2. místo, junioři street 2. místo a
největší úspěch měla choreografie juniorů v
kategorii show, kde si naše juniorky s
choreografií „Poslední vlak“ vybojovaly z 9
týmů neskutečné 1. místo. Musíme přiznat,
že tato choreografie je stále pro nás velmi
emotivní záležitostí, neboť se dotýká tématu života v koncentračním táboře Osvětim. Domníváme se, že tato témata je důležité připomínat a děkujeme Vlastíkovi, že se
nebál tohle všechno uskutečnit.
Leden nám skončil a my jsme se s radostí vrhli do dalšího měsíce. Venku probíhala zima a mráz, ale nám to nikomu nevadilo a zahájili jsme měsíc dalším společným tvořením s benešovskými seniory. Ten-

tokrát pro ně Zdeňka Mánertová připravila
keramickou dílnu a celé dopoledne se opět
neslo v krásné atmosféře. Nezaháleli jsme
ani o jarních prázdninách a pro děti jsme
připravili příměstský tábor. Celý týden byl
plný aktivit a výletů. Vlakem jsme se vydali
do Jedlové na hrad Tolštejn, strávili pěkné
dopoledne v Hopsáriu, navštívili farmu v
Malé Veleni a také jsme dva dny věnovali
aktivitám v tělocvičně, kde jsme hráli hry a
sportovali. Jarní příměstský tábor jsme si s
dětmi užili a už nyní jsou v plném proudu
přípravy na letní příměstské tábory a také
na letní tábor v Krkonoších.
V únoru také nesmí pro ty nejmenší
chybět tradiční karneval, který jsme poprvé
pořádali zcela samostatně. A tak se jedno
nedělní odpoledne zcela zaplnilo benešovské kino a dohromady nás bylo přes 200, což
je rekordní počet. Mohli jsme vidět plno
krásných kostýmů nejen dětí, ale i jejich rodičů. Děti si zasoutěžily, odnesly si spoustu
sladkostí, zatančily si, a jak se říká, pořádně
se vyblbly. Jako doplnění programu vystoupil vystoupil ještě TK Respect se svými úplně
nejmenšími tanečníky Celou akci moderoval a neskutečně všechny bavil Jiřík Donát a
patří mu od nás obrovské poděkování.
Nyní jsou již v plném proudy přípravy na
náš reprezentační ples, který se koná 17.
března v městském kině. Je to pro nás událost, která se pro nás stala tradicí a těší nás,
že je opět vyprodáno.
Nesmíme také zapomenout, že svoji taneční sezónu zahajují Pompony Darlings a
hlavní období přichází pro TK Respect, který
bude soutěžit po celý měsíc březen.

Přejeme Vám všem krásné dny a prosluněné dny a těšíme se, že se potkáme na
našich akcích.
Centrum dětí a mládeže
Benešov nad Ploučnicí
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Z HISTORIE města OČIMA VLADIMÍRA ŠEFLA

VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ V PIVOVARU

...nejprve o pivovaru po roce 1863
Po velkém požáru z 20. 5. 1863 shořel
kromě 106 obytných domů i pivovar a tak
byli benešovští odkázáni na cizí pivo.
Novostavba pivovaru se táhla přes celý rok.
Pivovarská komuna se dne 2. 1. 1864 rozhodla vzít půjčku 2000 zlatých a na doporučení litoměřického pivovarníka Tressikla si jako stavbyvedoucího objednala zednického mistra Stracheho ze Studence. Nově zařízený městský pivovar převzal Amand
Böhm, předtím pivovarník v Polici u Žandova. Roční pachtovné mu bylo stanoveno
ve výši 3000 zlatých. Poprvé se zde pivo
vařilo 14. 6. 1866. Následně byl od manželů
Jakoba a Terezy Sperlových pro potřeby
kanceláře a místnosti pro personál zakoupen za 8800 zlatých rohový dům č. p. 17.
Pokračovatelem Amanda Böhma, který se o
rozvoj města nejvíce zasloužil ve funkci starosty, byl Ottokar Schauer pocházející rovněž z Police. Od 1. listopadu 1909 si Várečná
komuna vedla pivovar ve vlastní režii.
Začátkem roku 1910 čítal pivovar 130 podílů
po 500 korunách, které vlastnilo 70 osob.
Předsedou komuny byl vrchní poštmistr
Schrötter, který zemřel v roce 1935 ve věku
83 let. Jeho následovníkem byl Karel
Brettschneider, mědikovec z Děčínské ulice
č. p. 359. Po něm jeho syn Max Brettschneider, po něm následoval až do roku 1945
Ernst Müller, ředitel spořitelny. Sládkem byl
v roce 1920 Max Holzner, dalším sládkem
byl Rudolf Grüner (zemřel 1937) a po něm

nastoupil Ernst Reysser. V roce 1945 se národním správcem pivovaru stal Jan Veselý
(pozn. redakce: Jan Veselý byl otec naší občanky Marie Čvančarové). Město jej chtělo
získat pro sebe, což se však nepovedlo.
Výstav od července do konce roku činil 3
000 hl. K pivovaru patřilo v té době asi 5
hektarů luk. V roce 1946 činil výstav 5 000 hl
piva a o rok později byl rekordní výstav 6 400
hl piva. V roce 1948 pivovar zastavuje výrobu, aby zde byl vybudován sklad velkobřezenského piva. Zařízení pivovaru bylo
rozvezeno po republice. Později převzalo pivovar JZD
Vzpomínky na dětství v pivovarském domu čp. 17 (na základě vyprávění Marie
Stadlerové)
V pivovaru nás žilo celkem pět dětí.
Kromě mě a mých dvou bratrů ještě Helga
Grünerová a Armin Ullman. Pro nás děti byl
veliký dvůr, který byl za zdmi pivovaru,
ideální prostor ke hraní. Byla tam veliká
hromada písku, dále manipulační vozíky, na
kterých jsme jezdily, a v průjezdu pod lékárnou byl povoz se senem pro všechny 4
pivovarské koně. Chovaly jsme i králíky, což
bylo fajn, zatímco jejich porážka byla pro
nás vždy velmi smutná.
Dva kočí rozváželi s vozy taženými koňmi pivo po hostincích v Benešově a okolí.
Častokrát se stávalo, že kočí se na každé své
zastávce něčeho napil tak moc a intenzivně,
že při jízdě s povozem usnul. Kupodivu to

nebyl žádný problém, protože všichni pivovarští koně se vždy i se spícím kočí, vrátili
sami zpět do areálu pivovaru.
Benešovský pivovar disponoval pro vaření piva zcela moderní kotelnou. Když jsme
byly nachlazení, dostaly jsme horké sladové
pivo, které nám při kurýrování opravdu pomáhalo. Byl to pro mě vždy zvláštní a tajemný zážitek, když jsem mohla jít doprovodit svého otce do hlubokého pivovarského sklepa. Byl zde sklad a mnoho dalších
zajímavých věcí – jako například ledovač pro
výrobu umělého ledu. V zimě se led ještě
pořád doloval z pivovarského rybníka v Děčínské ulici, ale to již samo o sobě nestačilo.
Přes zimu se sladovník staral o obilí, které
díky máčení a dalším procesům přiměl k tomu, aby vyklíčilo.
Štědrý den jsme slavili v pivovaru společně se všemi ostatními rodinami. Nejprve
měla každá rodina svojí vlastní nadílku, poté
se ostatní rodiny vzájemně navštěvovaly a
ukazovaly si nadílku a nakonec vždy zůstaly
v jednom bytě a tam se všemi dál slavily
tento svátek. Pamatuju si, jak Helga vždy
hrála na klavír a měla překrásný domeček
pro panenky, se kterým jsme si hrály.
Také si vzpomínám, že u nás doma na
stole stál vždy připraven korbel s pivem, ze
kterého si každý mohl posloužit dle libosti.
Ačkoliv jsme tedy již jako malé děti po
malých dávkách pily pivo, nijak nám to do
budoucna neublížilo. Vlastně nám ani příliš
nechutnalo, ale vždy jsme ho statečně polkly :).
Jako dítě jsem si krásnější dětství, nežli
to v pivovaru, nedokázala představit.
Poté již nastaly horší časy. Z naší dětské
party musela jako první opustit dům Helga
Grünová, které zemřel otec v roce 1937.
Poté v roce 1943 zemřel i můj tatínek. Všichni dospělí muži pivovaru se totiž postupně
nakazili tuberkulózou... Nakonec zemřel i
pan Ullmann.
Vladimír Šefl, historiebnpl.cz
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z historie našeho města

BENEŠOVSKÝ POŠTMISTR
Život bratra Josefa Dvořáka byl úzce
spjat s pohraničím.
Svojí služební dráhu začal tehdy třiadvacetiletý poštovní úředník v roce 1919 v
Trnavě. V letech 1925 až 1933 byl již poštmistrem v Chodově Plané na území tehdejších Sudet.
„V Chodově Plané jsme byli na poště dva
úředníci a čtyři zřízenci. Tehdy nás napadlo
uspořádat v místním sále <U Eckertů>
pošťácký ples. Po přípravách, jež nám
zabraly tři nedělní večery, proběhl v této
stoprocentně německé obci první český
ples, na který se ještě dlouho vzpomínalo“
vzpomíná bratr Dvořák.
V roce 1933 přechází Dvořák do Benešova nad Ploučnicí. Ve městě se silnou
šovinistickou německou většinou, ve kterém bylo 167 Čechů jako zrnko v moři, zakládá bratr Dvořák důvěrnické místo Československé strany Národně socialistické.
Se svým bratrem sokolem, traťovým úpravčím ČSD Františkem Proutkem, zakládá benešovskou pobočku místního Sokola Děčín.
Do roku 1932 česká menšina žila celkem ve
shodě s majoritní většinou. Tělovýchovné a
sportovní vyžití české mládeže se realizovalo společně v dělnické tělovýchovné organizaci „Arbeiter – Verein Votwätz“. Po nástupu Hitlera k moci v sousedním Německu
však již společné sportovní vyžití postupně
přestalo být možné. V květnu 1934 bylo
podáno 55 přihlášek do Sokola v Děčíně.
Dne 14. 10. 1934 byla ustanovena pobočka
Sokola Děčín v Benešově nad Ploučnicí.
Ve dnech 31. 5. - 1. 6. 1936, v již
napínající se atmosféře, zorganizoval Josef
Dvořák I. veřejné sokolské cvičení na hřišti
německého sportovního klubu. Zúčastnili

se ho také i cvičenci z družební Sokolské
jednoty z Prahy – Podolí, jež převzali nad
benešovskou pobočkou patronát. Mezi 11
čísly programu byla předvedena i „slovenská prostná žen“. Vystoupili vojáci Hraničářského praporu 1. „České družiny“ a na praporec vojáků byla připjata Sokolská stuha.
Vystoupilo na 240 cvičenců, z toho bylo 36
benešováků. Na vystoupení se podílelo i
270 vojáků z posádky v Děčíně. Součástí
veřejného vystoupení byl průvod městem i
turnaj v odbíjené Sokola Děčín, Podmokel a
Prahy – Podolí. Hrála sokolská hudba z Velkého Března. Celou slavnost propagovala
vkusná brožurka, kterou vytiskl známý nakladatel Antonín Štrombach v Lounech. Po
tomto úspěšném cvičení byla ustanovena
samostatná sokolská jednota v Benešově n.
Pl.
Později Dvořák za „Verneřického puče“
chránil benešovský poštovní úřad s příslušníky oddílů SOS před nastupujícími nacisty.
Po mnichovském diktátu však byl donucen město s posledními československými vojáky dne 3. 10. 1938 opustit. Za podobného scénáře, jenž je nám znám z později
zpracovaného filmového seriálu Vlak dětství a naděje odcestoval posledním vlakem i s
poštovní pokladnou společně s českými zaměstnanci nádraží do vnitrozemí. V následném období druhé světové války působil na Kladensku, kde byl monitorován i
vyslýchán Gestapem. Do Benešova n. Pl. se
vrátil na své místo záhy po ukončení války
dne 23. května 1945. Obnovuje místní pobočku Sokola i Místní organizaci Československé strany národně socialistické. V období pražského jara byl svými spolustraníky
navržen na čestného občana města Bene-

Člá
Dv
šova nad Ploučnicí. Pochopitelně toto se
představitelům tehdejší vládnoucí strany
moc nehodilo do krámu a s udělením čestného občanství nepospíchali.
Vše poté ukončily pásy sovětských
tanků….
Josef Dvořák umírá začátkem osmdesátých let ve věku 85 let.
zpracoval Luděk Smejkal
Zdroje:
archiv MO ČSS Benešov nad Ploučnicí, 1975
Jaroslav Dostál, Tělovýchova sport v
Benešově nad Ploučnicí, 1989
Foto:
Luděk Smejkal, soukromá sbírka, 2017
Benešovská sokolská jednota se snaží
po roce 1936 získat pozemek na letní
cvičiště. Němci však odmítali české
organizaci jakýkoliv pozemek odprodat. Cvičilo se tedy na německém hřišti u nádraží za roční poplatek 50 Kč za
dvě cvičební hodiny v týdnu. Během
roku 1938 byla činnost sokola němci
neustálým vyhrožováním a nacistickými demonstracemi téměř znemožněna. Po mnichovském diktátu je tělovýchovná jednota likvidována, její
majetek je zabaven. Snímek hřiště je z
roku 1940.

Josef Dvořák na okresní konferenci ČSS v Děčíně v roce 1970.
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nové knihy

vzpomínky
Dne 10. 3. 2017 uplyne
již 10 let od úmrtí MUDr.
ANTONÍNA ZAMYKALA.
Čas sice rány zhojí, nikdy
však nezapomeneme.
S láskou vzpomínají
manželka Eva s rodinou.
Dne 11. března uplyne
již 17 let, co nás navždy
opustil MÍRA (MIRAS)
EFFENBERGER.
Vzpomeňte prosím s
námi. Děkuji Kuba,
Kačka a rodina Effenbergerova.
Dne 10. 3. 2017 uplyne
již 17 let od tragického
úmrtí pana
FRANKA PIRZKALLA.
Stále vzpomínají
manželka Zdeňka s
rodinou.

Čas jakoby se zastavil,
bolest v srdci vrytá,
jen vzpomínka nám
zůstala, je v našich
myslích skrytá.
Dne 14. 3. 2017 to
bude rok, co nás
navždy opustil
manžel, tatínek a
dědeček pan VÁCLAV ČÁMSKÝ.
Stále vzpomíná manželka a dcery s
rodinami
Dne 25. 3. 2017 to
budou již 3 roky, co
zemřel náš bratr p.
VÁCLAV HENDRICH.
Stále na něj
vzpomínají sestry
Anina a Iva s
rodinami a také
manželka Eva s
rodinou.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.

Pro ženy
Guskinová, Sharon - Čas zapomnění
Čtyřletý Noe by chtěl jít domů. Zdá se, že na
takovém přání není nic divného. Jeho matka
Janie však ví, že s Noemem není nic jen tak.
Ale domov, který hledá není ten jejich...
Jamie vyhledá pomoc doktora Andersona,
odborníka na reinkarnaci. Ten pomoc
přislíbí a tak se jednoho dne oba ocitnou
přede dveřmi domu, kde bydlí žena, jejíž
malý syn se už čtyři roky pohřešuje...
Napětí
Masterton, Graham - Výkupné pro krále
Je slunná sobota a irská svatba je v plném
proudu. Gaelská kapela vesele vyhrává.
Svatební hostina už brzy hrozivě skončí. Ve
spodním patře dortu totiž svatebčané
najdou uříznutou hlavu místního cukráře.
Cook, Robin - Hostitel
Lynn Peircová má pocit, že má před sebou
skvělý život. Je nadějnou studentkou
medicíny a má báječného přítele. Její svět
se však obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy
se přítel Carl po rutinní operaci neprobere z
anestézie a magnetická rezonance jen
potvrdí mozkovou smrt.

akce ve městě
17. 3. od 20:00 h
Ples RC Medvídek a MSK
městské kino
18. 3.
Zahájení sezóny na Státním zámku Benešov nad Ploučnicí
24. 3. od 19:00 h
KINO: Bezva ženská na krku
vstup: 70,97 minut
26. 3. od 16:00 h
KINO: Trollové
vstup: 35/70,92 minut
13. 4.
Benešovská kraslice
bližší info na str. 2
18. 4.
Svoz bioodpadu
22. 4. od 9:00 h
Očkování psů a koček
areál sběrného dvora
22. 4. od 20:00 h
Travesti show
Městské kino
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UHELNe SKLADY

SOUKAL ZA NaDRAziM
i

v

i

Oznamujeme všem odběratelům, že od dubna budou jarní slevy na veškeré uhlí.
Dále plánujeme prodej palivového dřeva.
Pro ty, co plánují opravy domů, stavby, rekonstrukce je již od března cena písku:
Beton – 275,- Kč/t vč. DPH
Omítka – 270,- Kč/t vč. DPH
Je možno zakoupit cement, multibat a štuk.
Dále máme na skladě různé druhy drtí a štěrku.
INFO ve skladech
nebo na tel. 737 468 403, 605 937 095
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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.
Ceník inzerce na www.benesovnpl.cz.
Zveřejňování vzpomínek a poděkování je zdarma.

www.benesovnpl.cz
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stolní tenis
GPD BENEŠOV N.PL. A
V minulé sezóně skončilo družstvo GPD
Benešov n. Pl. A v Krajské soutěži KP II.
Sk.C na 11. místě a to znamenalo sestup
do okresního přeboru. Na začátku nové
sezóny jsme obdrželi nabídku Krajského
svazu stolního tenisu, zda se nechceme
účastnit Krajské soutěže KPII Sk. C z
důvodu, že jedno z družstev se do soutěže
nepřihlásilo. Tuto nabídku jsme přijali.
Doufám, že se nám letos bude dařit lépe a
v soutěži se nadále udržíme. Přeji všem
hráčům mnoho úspěchů.
Martin Štípek
13. kolo
INPEKO KR. BŘEZ. A : GPD BNPL A - 10:8
body: M. Babička 2,5; L. Babička 2; M.
Myslivec 2; P. Brabencová 1,5
14. kolo
GPD BNPL A : TJ SOKOL TEREZÍN B - 8:10
body: M. Babička 3; L. Babička 2,5; M.
Myslivec 1,5; M. Štípek 1
15. kolo
TJ SOKOL TEREZ. A : GPD BNPL A - 14:4,
body: F. Nebohý 1; L. Babička 2,5; M.
Myslivec 0,5; P. Brabencová 0
16. kolo
GPD BNPL A: KST KALICH LIT. A - 5:13
body: M. Myslivec 0; L. Babička 2; P.
Brabencová 0; M. Štípek 2,5; F. Nebohý
0,5

GPD BENEŠOV N.PL. C

2. 2. 2017
GPD Benešov C - Sn Varnsdorf F - 18:0 wo
17. 2. 2017
SKST Děčín F - GPD Benešov C - 12:6
Body: M. Plaček 2, D. Zívalová 2, R. Pavleje
1, J. Schneider 1
20. 2. 2017
SKST Č. Kamen. - GPD Benešov C - 10:8
Body: R. Pavleje 3, R. Zavřel 2, D. Strnad 2,
D. Zívalová 1

VYPALOVÁNÍ TRÁVY ZÁKON ZAKAZUJE!
Jarní počasí láká řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu úklidu. Posekat trávu, pohrabat listí, větve ze stromů a pak vše pěkně zapálit. Tato
zastaralá metoda „jarního úklidu“ zní sice prakticky a jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho nebezpečí. Málokdo ví, že tyto jarní aktivity
podléhají omezení. Zákony sice tuto činnost nezakazují, ale každý takovýto úklid je třeba nahlásit příslušnému hasičskému sboru a
provést určitá opatření.
Přímé vypalování trávy je však v České republice ZAKÁZÁNO hned třemi zákony. Zákonem o požární ochraně 91/1995 Sb., zákonem o
myslivosti 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb. Nejen, že tento způsob není při
zmlazování trávy nikterak účinný, navíc zahynou tisíce rostlin, brouků, savců a leckdy i ptáků. V neposlední řadě také samozřejmě
dochází k materiálním škodám a k ohrožení lidského zdraví. Existuje spousta případů, kdy v důsledku vypalování trávy uhořel člověk.

Benešovské noviny: Vycházejí jedenáctkrát v roce. Místo vydání: Benešov nad Ploučnicí. Eviduje Ministerstvo kultury ČR pod číslem MK ČR E 11867. Vydavatel: Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČO 00261181, www.benesovnpl.cz. Redakční a grafická příprava: Alena Houšková, 1ajka@centrum.cz.
Tisk: Reprotisk s.r.o., www.reprotisk.cz. Inzerce: urad@benesovnpl.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Zveřejněná stanoviska čtenářů a dopisovatelů nemusejí
vyjadřovat názory vydavatele ani redakce. Toto číslo vyšlo dne 10. března 2017. Příští číslo vyjde 7. dubna 2017.
Uzávěrka dubnového vydání je: 26. března 2017.

www.benesovnpl.cz
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