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Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

BŘEZEN PŘINESL SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ S OBLÍBENÝMI AUTORY

Letošní březen se v benešovské knihovně nesl ve znamení setkávání s oblíbenými
autory. Naše pozvání přijali hned dva známí
spisovatelé. Prvním z nich byla paní Ivona
Březinová, autorka knih pro děti a mládež.
Beseda byla určena pro žáky druhých tříd
základní školy. Povídání bylo velmi poutavé.

www.benesovnpl.cz

Děti se dozvěděly nejen to, jak vznikají knihy, kde autorka bere nápady na své příběhy,
ale mohly si také popovídat nad knížkami,
kterých sebou paní Březinová přivezla opravdu obrovskou hromadu. Některé z nich
máme i my ve stálém knižním fondu. Knížky,
které se dětem líbily, si mohly objednat a
koupit. Zájem byl opravdu velký a nás to velmi potěšilo, protože podle mě je knížka druhým nejlepším přítelem člověka, samozřejmě hned po domácím mazlíčkovi.
Druhou velkou akcí, tentokrát pro dospěláky, bylo setkání s oblíbeným autorem
historických románů panem Vlastimilem
Vondruškou, které se konalo o týden později. Toto setkání jsme připravovali velmi dlouho a to s ohledem na obrovské vytížení tohoto spisovatele. Proto jsme byli moc rádi,
že se nakonec vše podařilo uskutečnit a my
jsme ho mohli přivítat i v našem městě. Pan
Vondruška je velmi příjemný a skromný člověk a jeho vyprávění o historii trochu jinak
bylo opravdu poutavé a zábavné. Věřím, že
pro všechny přítomné to byl velký zážitek,
stejně jako pro mne a jsme rádi, že jsme toto
setkání mohli našim čtenářům zprostředkovat.
Pokračování na str. 2...

SLOVO STAROSTY
V dnešním sloupku budu trochu
osobní. Začátkem dubna schválilo zastupitelstvo města návrh vyhlášky, kterým se v našem městě zcela zrušuje hazard. Vedle konce zákazu kamionů to
bylo pro mě nejvýraznější osobní téma
minulého volebního období. A jsem nesmírně rád, že tento velký slib, který
jsem Vám před volbami dal, je splněn.
Po šesti letech od začátku našich snah
omezit hazard v našem městě je hotovo
a od 1. ledna příštího roku by v našem
městě neměl být (legálně) žádný automat - tedy výherní hrací přístroj (VHP).
Doposud platila vyhláška z roku 2012,
která povolovala na šesti místech v Benešově provoz dvou automatů (VHP).
Všechny ostatní přístroje, především
pak tzv. videolotejní terminály byly zakázány. A v tom byl ten problém. Ministerstvo vnitra poslalo vloni na všechna města v České republice, která měla
podobnou vyhlášku ve smyslu “někde
můžete, někde nemůžete”, antimonopolní úřad (ÚOHS), který zkoumal legálnost těchto vyhlášek, především ona
diskriminační kritéria. Proč může automat být tady a nesmí tady… I takto se
mě v rámci předběžného šetření ÚOHS
ptal. Otázky jednoduché, odpovědi jsou
však složitější… Však také již začaly padat první pokuty, začátkem roku například Bílina dostala pokutu 275 tisíc. Na
základě doporučení právního zástupce
města tak zastupitelstvo schválilo vyhlášku rušící automaty plošně, a bez výjimek. Benešov díky této vyhlášce sice
přijde o několik set tisíc korun do rozpočtu, ale některé peníze prostě smrdí.
Navíc již dnes můžeme v praxi vidět, že
to jde. Na náměstí na místě, kde ještě
vloni v lednu byla herna, vznikla docela
úspěšná pizzerie. Tohle město má navíc,
stačí se nebát vykročit ze stínu. A tato
vyhláška je pro mě symbolickým vykročením…
Filip Ušák, starosta města
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SETKÁNÍ S AUTORY
Pokračování ze str. 1...
Škoda, že čas tak rychle ubíhal a po hodince
a půl jsme se bohužel museli s naším hostem rozloučit. Ještě než k tomu došlo, zodpověděl pár dotazů, čtenářům podepsal
knihy, které si na besedu přinesli a někteří si
mohli dokoupit tituly, které jim ještě chyběly v domácích knihovnách. Atmosféra byla
uvolněná, přátelská a rozhodně to stálo za
to. Je nám velmi líto, že se na všechny zájemce nedostalo, ale kapacita místa byla
bohužel omezena. Věříme však, že i když
program pana Vondrušky je velmi nabitý,
poštěstí se nám ho někdy v budoucnu v Benešově znovu přivítat. Přeji všem krásné
jaro a těším se na setkání třeba v knihovně.
Ivana Jandášová, knihovnice
Děkujeme tímto p. Bednářové a p. Bitnerové za vlastnoručně upečené výborné
koláčky, které provoněly městskou knihovnu
a dokreslily přátelskou atmosféru besedy s
Vlastimilem Vondruškou.
Mgr. Čvančarová, vedoucí odboru HS

svoz bioodpadu
18. 4. 2017
2. 5. 2017
16. 5. 2017
30. 5. 2017

13. 6. 2017
27. 6. 2017
11. 7. 2017
25. 7. 2017

BENEŠOVSKÁ TEPLÁRNA SE FINANČNĚ UZDRAVUJE
A MŮŽE ZAČÍT ZLEVŇOVAT
Benešovská teplárenská společnost
(BTS) zaslala svým zákazníkům na začátku
letošního roku výsledné kalkulace tepla a
teplé užitkové vody za rok 2016. Oproti
roku 2015 došlo k poklesu cen o zhruba
10% (Sídliště 621.35 Kč/GJJ). Dalšího
snížení se mohou odběratelé dočkat i
napřesrok při finalním vyúčtování letošní
topné sezony. Ten poměrně složitý systém záloh a vyúčtování, cenotvorby přes
Energetický regulační úřad a vliv odpisů
způsobuje, že nelze ty ceny snižovat
okamžitě. Pokud bude pokračovat nastavený trend, můžeme se do dvou let dostat k výsledné ceně těsně pod 500 Kč za
gigajoul, to znamená snížení ceny ještě
asi o 20% oproti těm dnešním cenám.
Naše teplárna má za sebou bouřlivé období. Neúměrně vysoké personální náklady na provoz, drahé nakupování plynu
a dalších komodit a nevytváření si dostatečného finančního polštáře pro potřebné investice do modernizace způsobily
kombinaci vysokých cen pro odběratele a
prázdné pokladny samotné teplárny. Navíc jsou zde důvodná podezření, že některé zakázky nebyly prováděny úplně

hospodárně. To prosím není jen názor
starosty tohoto města, tyto závěry vychází z auditů společnosti od nezávislé auditorky, které jsme si nechali zadat. Nákupem plynu na burze v roce 2015 se
ušetřilo v rámci dvouleté smlouvy více
než jeden a půl milionu korun, další statisíce ročně jsme uspořili na mzdových
nákladech (především jednatele) a výpověďmi pro teplárnu nevýhodných smluv.
Díky těmto krokům tak kromě snížení cen
odběratelům mohla firma zakončit rok s
čistým ziskem 747 tisíc korun po zdanění,
který bude sloužit k dalším investicím do
modernizace firmy. V průběhu dubna
proběhla schůzka vedení města a teplárny se zástupci odběratelů, kde jsme
řešili budoucnost teplárenství v Benešově i v kontextu trendu některých odběratelů v ČR o odpojování od centrálního
zdroje tepla. Ukázali jsme karty a chceme
s lidmi jednat na rovinu. Pevně věřím tomu, že finančně zdravá městská teplárna
je pro obyvatele Sídliště tím nejlepším
partnerem.
Filip Ušák, starosta města

SENIOŘI SE UMÍ BAVIT!
UTKALI SE V ŠIPKÁCH A VE HŘE ČLOVĚČE, NEZLOB SE!

oprava
V březnovém vydání Benešovských novin se do článku Luďka Smejkala na str. 10
vloudila chybička do jména traťového výpravčího ČSD. Správné znění je: František
Piroutek.
Děkujeme za pochopení.

www.benesovnpl.cz

Dne 6. 4. 2017 se v Klubu seniorů Benešov nad Ploučnicí uskutečnil Velikonoční turnaj v Hodu
šipkami za účasti starosty města a ve hře Člověče, nezlob se! Zúčastnilo se 8 žen a 7 mužů v
hodu šipkami na terč a 7 hráčů v Člověče, nezlob se! Po velmi příjemně proběhlé soutěži se
provedlo vyhodnocení a udělení cen, které poskytlo město. V soutěži Člověče, nezlob se! bylo
umístění : 1. Fričová Miluše , 2. Michálková Marie, 3. Fleischer Antonín. V soutěži šipkařů se v
kategorii žen umístily: 1. Pachovská Jaroslava /868/ , 2. Nižnanská Hana /744/, 3. Lukešová
Stáňa /734/. V kategorii mužů bylo umístění následující: 1. Čech Rudolf /931/, 2. Březina Ota
/894/, 3. Zeman František /746/.
Rudolf Čech
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STÁTNÍ ZÁMEK PŘIVÍTAL PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍKY JIŽ V BŘEZNU

ze zásahů sdh
Dne 1. 3. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 k dopravní nehodě
dvou osobních automobilů do obce Františkov nad Ploučnicí .
Dne 6. 3. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 v počtu 1+4 do Benešova
nad Ploučnicí do ulic Dvořákova, Čapkova k
technické pomoci (úklid provozních kapalin
z vozovky).
Dne 11. 3. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 v počtu 1+5 do Benešova
nad Ploučnicí do ulice Příčná k technické
pomoci (otevření uzavřených prostor s možností zranění).

PODĚKOVÁNÍ

Foto: www.zamek-benesov.cz
Brány státního zámku Benešov nad
Ploučnicí se v letošním roce poprvé otevřely
veřejnosti již v sobotu 18. března. Je to už
třetí rok po sobě, co zámek zahájil sezónu o
něco dříve, než je u podobných památek
zvykem. Stejně jako v loňském roce bude
zámek otevřen celotýdenně, tedy i v pondělí. „Otevírací doba v pondělí se nám již po
dvě sezóny velmi osvědčila, proto v tomto
hodláme pokračovat i nadále,“ uvedl kastelán PhDr. Zdeněk Henig. Návštěvníci mohou
vybírat ze 4 prohlídkových okruhů. prohlédnout je možné samostatně Dolní zámek,
Wolfův palác a Horní zámek nebo komplet

všech zámeckých budov. V loňském roce si
na benešovský zámek nalezlo cestu téměř
24 tisíc návštěvníků.
Nejbližší akcí pro veřejnost jsou Velikonoce na zámku, které potrvají od 10. do
17. dubna. Návštěvníci se mohou těšit na
velikonočně nazdobené zámecké prostory,
ale i soutěž pro děti v malování velikonočních vajíček nebo dobový jarmark na nádvoří Horního zámku, který se uskuteční
přímo na Velikonoční Pondělí.
Více informací můžete zjistit na webových stránkách: www.zamek-benesov.cz.

ZÁMEK BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ: PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
Dolní Zámek, 60 min
1. 4.–30. 4.
po–ne
1. 5.–31. 5.
po–ne
1. 6.–31. 8.
po–ne
1. 9.–30. 9.
po–ne
1. 10.–31. 10. po–ne

10.00–14.30
9.00–15.30
9.00–16.30
9.00–15.30
10.00–14.30

Wolfův palác, 30 min
1. 4.–30. 4.
po–ne
1. 5.–31. 5.
po–ne
1. 6.–31. 8.
po–ne
1. 9.–30. 9.
po–ne
1. 10.–31. 10. po–ne

10.00–15.00
9.00–16.00
9.00–17.00
9.00–16.00
10.00–15.00

Horní zámek, 45 min
1. 4.–30. 4.
po–ne
1. 5.–31. 5.
po–ne
1. 6.–31. 8.
po–ne
1. 9.–30. 9.
po–ne
1. 10.–31. 10. po–ne

10.00–14.45
9.00–15.45
9.00–16.45
9.00–15.45
10.00–14.45

Dolní Zámek + Wolfův palác + Horní zámek, 135 min
1. 4.–30. 4.
po–ne
10.00–13.15
1. 5.–31. 5.
po–ne
9.00–14.15
1. 6.–31. 8.
po–ne
9.00–15.15
1. 9.–30. 9.
po–ne
9.00–14.15
1. 10.–31. 10. po–ne
10.00–13.15

Sbor dobrovolných hasičů města Benešova nad Ploučnicí děkuje všem, kteří se podíleli na upořádání tradičního hasičského
plesu konaného dne 11. 3. 2017 v městském
kině. Zejména bychom rádi poděkovali samotnému městu za propůjčení sálu a dále
všem sponzorům, bez jejichž pomoci a přispění by tato akce nemohla býti realizována.
Díky patří i všem hostům, na které se budeme příští rok opět těšit.
Velmi tímto děkuji zástupcům města
Benešov nad Ploučnicí za přání a dárek k
mým 95. narozeninám.
Josef Nekvapil
Sokolský vrch

vzpomínky
Dne 14. března
uplynulo již 9 smutných let od úmrtí
našeho syna, bratra,
kamaráda JIŘÍHO
SŮRY. Vzpomeňte si
na něj s námi. S láskou
vzpomíná maminka
Eva s rodinou.
Dne 3. dubna jsme si
připomněli smutné desáté
výročí, co nás navždy opustil
náš kolega a kamarád
pan MIROSLAV MINAŘÍK.
Tichou vzpomínku připojují
kolegové z SDH Benešov nad Ploučnicí
Komu jsem pomohl
vzpomeňte si,
komu jsem ublížil
odpusťte mi.
Dne 19. dubna 2017
tomu bude rok, co nás
opustil pan JIŘÍ ŠILER.
Stále vzpomíná rodina.
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vítání občánků
V měsíci květnu chystáme slavnostní
přivítání našich občánků do života města.
Vyzýváme proto rodiče, kterým se narodilo děťátko v období od října 2016 do března 2017, aby se dostavili co nejdříve s jeho
rodným listem na matriku zdejšího městského úřadu (kancelář v přízemí budovy –
vchod od zámku).
za SPOZ
Věra Erlebachová
matrikářka

KRAJ ODSTARTOVAL DALŠÍ KOLO KOTLÍKOVÉ DOTACE
Ústeckým krajem byla 27. 2. 2017 vyhlášena výzva ke kotlíkové dotaci. Příjem žádostí bude zahájen 3. 4. 2017 od 8.00 hodin.
Příjem žádostí bude ukončen 30. 6. 2017 ve
12.00 hodin.
O dotaci může žádat fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových
jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům
musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s
ručním přikládáním. Budou podporovány
nové tepelné zdroje (výhradně kotle spalující biomasu a tepelná čerpadla) splňující
Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny
v Seznamu registrovaných výrobků vedeném SFŽP. (https://svt.sfzp.cz/).
Maximální způsobilé výdaje, ze kterých

bude hrazena procentuální dotace, jsou
150 tisíc Kč. Podpořené zdroje a výše dotace:
ź Kotel výhradně na biomasu ~ 80 %
ź Tepelná čerpadla ~ 80 % Bonus 5 %
pro výměnu kotle v obcích
spadajících do prioritního území.
Seznam je uveden na stránkách Ústeckého kraje:
www.kr-ustecky/kotlikovedotace
Pomoc pro občany města Benešov nad
Ploučnicí při zajišťování dotace bude poskytovat odbor VŽP MÚ Benešov, p. Miroslav
Vrabec, p. Kamila Zárubová, tel 412 589
827.

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

prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá
a Dominant všech barev
z našeho chovu.
stáří 14 - 19 týdnů
cena 149 - 180,- Kč/ks
Prodej se uskuteční:
10. dubna a 12. června 2017
na náměstí
v Benešově nad Ploučnicí
ve 14.20 h
Při prodeji slepiček - výkup
králičích kožek - cena dle
poptávky.
Případné bližší informace:
Po - Pá
9 - 16 h
Tel.:
601 576 270
728 605 840

www.benesovnpl.cz

VYPALOVÁNÍ TRÁVY ZAKAZUJÍ HNED TŘI ZÁKONY!
Vypalování trávy je v České republice
zakázáno hned třemi zákony. Zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
dále zákonem č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně a zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. V porovnání se světem na rozdíl od stepních oblastí v Americe nebo Asii, kde dochází k přirozenému vypalování travních společenstev působením blesky, u nás k tomuto samovolnému vzplanutí lučního porostu nedochází. Příčinou vzniku požáru je tedy u
nás výhradně lidský faktor. Při započtení
škod takového vypalování zelených ploch s
náklady hasičů, pokutami i poplatky za
správní řízení, je to velmi drahá a zbytečná
událost, občas končící tragicky, když se oheň
vymkne „kontrole“.
Vypalování trávy má největší dopad na
živočichy, kteří se pohybují pomalu (např.
měkkýši) nebo na hmyz v různých stádiích
vývoje (vajíčka, larvy, kukly). Samozřejmě
dochází k úhynu a následnému poklesu
populací i u ostatních živočichů jako např.
obojživelníků, plazů, některých druhů mravenců atd. Také nesmíme zapomínat na
další negativní důsledek vypalování porostu
- ničení úkrytů živočichů na vegetaci či v ní.
Uveďme si jako příklad negativního působení vypalování porostu na plazy. Plazům škodí vypalování trávy jednak přímo (v ohni zahyne většina juvenilních zvířat, která dosud
nemají hluboké nory, i část dospělých), jednak nepřímo zničením entomofauny a úkrytů ve vegetaci. U ještěrek obecných bylo potvrzeno snížení populace požárem o více jak
polovinu oproti předcházejícím rokům. V
průběhu dalších let nedošlo ke zvýšení četnosti, ale naopak ještě k dalšímu mírnému
poklesu. Ohněm se ničí nejen stanoviště
plazů, ale i jimi používané koridory, po nichž
migrují, a často i líhniště v hromadách rost-

linných zbytků. Negativně působí vypalování travních ploch také na rostlinná společenstva a půdní mikroorganizmy. Vypalováním se ničí především kulturní a kvetoucí
rostliny, a naopak se zvýhodňují nežádoucí
druhy trav, uvolněné plochy jsou stále častěji obsazovány nepůvodními invazivními
rostlinami, jako je například některý z druhů
křídlatky, netýkavka žláznatá nebo bolševník.
Výsledkem vypalování trávy je tedy snížení druhové rozmanitosti společenstev
rostlin, živočichů, mikroorganizmů a zvýšené riziko vzniku požáru. Ani argument, že
popel je dobrým hnojivem nemá své opodstatnění. Popel velmi často odnese vítr či
splaví déšť, takže se potřebné živiny v něm
obsažené do půdy stejně nedostanou.
Benešov nad Ploučnicí řeší biologický odpad buď kompostéry nebo svozem v k tomu
určených nádobách či kontejnerech. Takže
nerudovská otázka je vyřešena.
Neopomíjejme fakt, že máme to štěstí
žít obklopeni krásnou přírodou CHKO Českého středohoří a také ve vyhlášené evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice.
Ota Dračka
předseda komise životního prostředí
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18. 4.
17 /podatelna/.
Zdeněk Přivřel, BBA, tajemník MěÚ.

www.benesovnpl.cz
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akce ve městě
7. 4., 19:00 h
KINO: Pohádky pro Emu
Romantická komedie v hlavních rolích
s A. Geislerovou a O. Vetchým.
112 minut / vstup: 70,9. 4., 16:00 h
KINO: Anděl Páně 2
99 minut / vstup: 35/70,13. 4., 13:00 - 17:00 h
BENEŠOVSKÁ KRASLICE
tradiční výstava
městské kino
17. 4., 10:00 - 16:00 h
Velikonoce na zámku
dobový jarmark
18. 4. 2017
Svoz bioodpadu
21. 4., 10:00 - 17:00 h
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
22. 4., 9:00 - 11.00 h
Očkování psů a koček
v areálu sběrného dvora
22. 4., 20:00 h
Travesti show
městské kino
1. 5., 10:00 - 19:00 h
Benešovský medvěd
7. ročník taneční soutěže
pořádá TK Respect
Střelnice Děčín
2. 5. 2017
Svoz bioodpadu
12. 5., 10:00 - 16:00 h
Zápis dětí do MŠ

Fórum je veřejné projednání nejpalčivějších problémů města, kdy se občané přímo
podílí na sestavení těchto bodů. K dispozici bude 7 stolů s tématy, kde u každého stolu
bude přítomný odborník, který zhodnotí, zda nápad, nebo problém přísluší tomu
danému tématu a zda je realizovatelný. Každý účastník obdrží malou pozornost.

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.

www.benesovnpl.cz
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z historie našeho města očima vladimíra šefla

HISTORIE MĚSTSKÉHO KINA (DO R. 1945)

V benešovském kině se promítalo na
promítačce SUCCESSOR II. firmy AEG.
Předtím, než-li byla postavena budova
stálého kina, promítaly se němé filmy v
hostinci U Černého koně (Slovany, Zum
schwarzen Roß). Od roku 1911 se zde
promítalo pod názvem "Grand Kino Orient"
a vedoucím zde byl Franz Hüttel (po něm
Albine Hüttel). Příprava a provedení tak
rozsáhlého projektu jako byla stavba kina,
b y l a za d á n a p o v ě t š i n o u m í s t n í m
dodavatelům a řemeslníkům. Umístění na
křižovatce Amandovi (Čapkova) a Hradební
(Dvořákova) ulice bylo bylo vybráno velmi
dobře a mohlo zde tak společně s kinem
vzniknout depo dobrovolných hasičů a dílna
městského vodního hospodářství a vodního
mistra Wokouna.
Otevření nově postaveného kina vyšlo
na sobotu 17. prosince roku 1927 v osm
hodin večer. Byla to slavnostní, ale přesto
skromná akce. Byl přítomen orchestr, který
zahrál ouverturu, poté vystoupil na jeviště

starosta Theissig a velmi srdečně pozdravil
všechny přítomné. Zejména pak všechny
čestné hosty, včetně předsedy sdružení pro
stavbu kina pana Franze J. Pleyera, všechny
členy tisku, ale také přítomného hlavního
architekta budovy Richarda Brosche z České
Lípy. Oba jmenovaní pánové zde také měli
svůj projev. Po projevech začalo promítání
prvních filmů. S jistotou víme, že byl tehdy
promítán například velkolepý film s názvem
"Casanova".
Stavba budovy byla zdokumentována
na dobovém amatérském filmu pana
Webera z Mostecké (Sokolovská) ulice. Při
práci na stavbě jsou v tomto snímku k vidění
různí zedníci, řemeslníci a stavitelé, včetně
pánů Fürtiga, Hegenbartha a Rotsche.
Nedlouho po svém dokončení se z
budovy kina stal klenot pro celý benešovský
okres. Toto místo bez problému vyhovovalo
celému spektru různých kulturních akcí.

Prostorné pódium, orchestřiště - stejně tak
jako salónky, dovolovali mnohé využití.
Bezpočet filmů, divadelní kousky, varieté,
koncerty těles z různých koutů republiky či
každoroční vánoční představení zdejší
tělocvičné jednoty. Víme také o oblíbené
prezentaci snímků známého badatele a
znalce asijského kontinentu profesora Filchnera nebo působivé předčítání děčínského
gymnasiálního profesora Hardtmuta.
Kino bylo provozováno nájemní smlouvou. Delší čas měl kino v nájmu pan Kobosil.
Před celovečerním filmem vždy pouštěl film
dokumentární a mezi nimi byla úmyslná
pauza. V ní si návštěvník mohl ve foyer v bufetu pana Otto Hübela a jeho ženy koupit
nějaké občerstvení či něco na posilněnou.
Pro dámský doprovod návštěvníků byly připraveny vzorky lahodné čokolády společnosti Körber, která vytvářela speciální Kinoči Divadelní směsi.
Zpočátku se v benešovském kině promítaly pouze němé filmy s titulky za klavírního doprovodu již zmíněného pana Webera. V roce 1930, po výměně promítačky,
zde byl promítán vůbec první zvukový film s
názvem "Zwei Herzen im Dreivierteltakt"
(Dvě srdce ve tříčtvrtečním taktu). Oblíbení
herci benešovských diváků těch časů byli
například Heinz Rühmann ve filmu Májová
Bowle (na serveru ČSFD ohodnoceno 79 %)
a Via Mala, nebo Emil Jannings v "Der
Herrscher", dále herečka Hansi Knoteck s
kolegou Paulem Richterem. Nejnavštěvovanějšími filmovými dokumenty byly ty od
Leni Riefenstahl a práce s horskou tématikou od Louise Trenkera.
Vladimír Šefl, historiebnpl.cz
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BŘEZEN – BESEDY SE SPISOVATELI, VÝBORNÉ VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH
Březen je tradičně měsícem knihy,
proto učitelky 1. stupně připravily pro své
žáky besedy se spisovateli. Nejprve se v
benešovské knihovně uskutečnila beseda
pro žáky druhých a třetích tříd se spisovatelkou Ivonou Březinovou, která dětem vyprávěla o svých spisovatelských začátcích, o
tom jak vzniká kniha. Zodpověděla dětem
jejich zvídavé otázky a také jim podepsala
knížky, které si samy přinesly. Poděkování
patří knihovnici paní Ivaně Jandášové za pomoc při organizaci a zajištění příjemného
prostředí benešovské knihovny. Neméně
zajímavá byla beseda se spisovatelem a
ilustrátorem Janem Opatřilem, autorem
knih o kapříkovi Metlíkovi. Ten žákům prvních tříd v aule školy představil tajemný svět
ryb, který se stal inspirací pro jeho knížky. Po
představení hrdinů jeho knížek jim sám
přečetl ukázky z knížek o kapříkovi a jeho
přátelích. Také on žákům odpověděl na jejich otázky, někteří si koupili záložku nebo
placku s kapříkem Metlíkem nebo si odnesli
podepsanou knížku. V úterý 14. března
2017 proběhla v benešovské knihovně beseda se známým spisovatelem historické
beletrie Vlastimilem Vondruškou. Besedy
se zúčastnily také žákyně z Čtenářského
klubu (projekt Otevřená mysl - CZ.02.3.X/
0.0/0.0/16_022/0002933), které chtěly pana Vondrušku poznat, protože ve čtenářském klubu od něj přečetly knihy Fiorella a
hřbitov upírů a Fiorella a dům ztracených
duší. Na závěr besedy položily autorovi své
připravené otázky, vyfotily se s ním a nechaly si podepsat obě knihy. Skautský oddíl Sojčáci ve spolupráci s Městským divadlem
Děčín, pořádá literární soutěž „V srdci Děčína – Děčín v srdci“. Letošní již 11. ročník, jehož téma znělo „Hřbitovní storky", přilákal
stejně jako v minulých letech na desítku
mladých literátů z naší školy. Na slavnostním večeru v pátek 17. března 2017 převzali
nejlepší autoři ceny od pořadatelů. Z našich
účastníků obsadila v kategorii 10 – 14 let
krásné 3. místo za svou povídku Charlotte
Barbora Popová (8A) a báseň Kristýny Varvarikové (8A) získala zvláštní ocenění poro-

ty. Žáci 5B - Lucie Leknerová, Adéla Dobrovolná, Soňa Cézová, Luboš Kuchař, Petr Halász a Kristýna Sovová se v kategorii kolektivů probojovali do finále soutěže „Vypravuj!
Aneb Klání vypravěčů“ a v pondělí 27. března 2017 předvedli v divadle Minor v Praze
svůj výkon naživo před porotou. A i když
nevybojovali první místo, bylo pro ně vystoupení na divadelní scéně nezapomenutelným zážitkem a za svůj výkon si převzali
zaslouženou odměnu.
První březnový den se uskutečnilo v
České Kamenici městské kolo soutěže mladých recitátorů, kterého se zúčastnilo ve
třech kategoriích deset našich reprezentantů. Ve dvou kategoriích obsadily naše recitátorky Eliška Bubníková (2B) a Barbora Ondrejkovičová (5A) první místa. Dále získali
naši recitátoři i dvě třetí místa a jedno
čestné uznání. Ve středu 22. března 2017 se
obě vítězky zúčastnily okresního kola. I tady
se jim dařilo a obě si svým výborným výkonem si vybojovaly postup do krajské přehlídky. Ta se uskuteční v dubnu v Lounech.
Gratulujeme a budeme jim držet palce v
dalším kole. Ve stejný den jako okresní kolo
recitace proběhlo v Ústí nad Labem také
krajské kolo Zeměpisné olympiády, do kterého si postup vybojoval vítězstvím v okresním kole Jakub Martinec (6C). V kategorii A
soutěžilo 13 žáků šestých ročníků základních škol a stejného ročníku víceletých gymnázií. Jakub předvedl velmi pěkný výkon a v
konečném pořadí obsadil výborné 5. místo
se stejným bodovým ziskem jako žák na 4.
místě. Blahopřejeme k výborné reprezentaci.
Naši žáci se zapojili také do dvou matematických soutěží – do Pythagoriády a Matematického Klokana. Do květnového okresního kola Pythagoriády si vybojovali postup dva žáci: v kategorii 5. tříd – Pavel Dobrovolný (5B) a v kategorii 6. tříd – Jakub
Martinec (6C). V polovině měsíce řešili téměř všichni žáci úlohy Matematického klokana. V kategorii Cvrček (2. a 3. r.) si s 18
úkoly nejlépe poradili – Vít Nesládek, Josef
Urban (oba z 2A) a Vojtěch Lahodný (3A). Ve
Florbalový turnaj

Děčín v srdci

Okresní kolo soutěže v recitaci

všech starších kategoriích řešili žáci celkem
24 matematických úloh, své odpovědi vybírali z pěti nabízených možností a zaznamenávali je do záznamových archů. Nejlepšími
řešiteli v kategorii Klokánek (4. - 5. r.) byli
Vilém Effenberger, Lucie Leknerová (oba
5B) a Eliška Novotná (5A). V kategorii Benjamín (6. - 7. r.) dosáhli nejlepší výsledky Barbora Brousilová, Klára Štěpánková (obě 7B)
a Lukáš Hájek (7A). V kategorii Kadet (8. – 9.
r.) dopadly nejlépe tři dívky – Kateřina Dvořáková (8B), Natálie Brejšková (8A) a Eliška
Sladomelová (9A). Školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo řeší soutěžící ve své lavici.
Naše škola se každoročně zapojuje do
preventivního programu Veselé zoubky.
Každý žák 1. tříd a přípravky dostal zdarma
od společnosti dm drogerie markt s.r.o taštičku s dárky, týkající se prevence zubního
kazu – kvalitní kartáček, zubní pastu, přesýpací hodiny na měření času pro čištění zubů
a další propagační materiály. Ve škole pak
žáci v rámci projektového dne zhlédli pohádku s Hurvínkem, plnili úkoly na SMART
tabuli, vypracovali pracovní listy, učili se
čistit zuby, třídili zdravé a nezdravé potraviny, soutěžili, kreslili apod. Žáci měli z
dárků velkou radost.
Pokračování na str. 9...
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Finále: Vypravuj

základní škola
Pokračování ze str. 8...
Určitě je budou motivovat k pravidelnému a
správnému čištění zubů. V rámci výuky přírodopisu se žáci 8. tříd zúčastnili přednášky
a praktické ukázky poskytování 1. pomoci. V
aule školy si ji pro žáky připravil pan Pavel
Radoměřský, pracovník děčínské zdravotnické služby, kterému patří naše poděkování.
V březnu se uskutečnily také sportovní
soutěže. Chlapci z 6. – 9. tříd se zúčastnili
předkola florbalové ligy ve skupině Jih a
postoupili do finále, které se uskuteční na
konci března v Děčíně. Jejich výsledek přineseme v příštím čísle. Chlapci ze speciálních tříd se v pátek 24. března 2017 zúčastnili tradičního florbalového turnaje pro žáky
speciálních tříd a škol, který pořádala Speciální ZŠ Česká Kamenice. Chlapci vybojovali
výborným výkonem v konkurenci sedmi týmů 1. místo a za vítězství získali putovní pohár a pohár pro vítěze. Blahopřejeme.
Další informace, podrobnosti a fotografie na www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

ZŠ: informace
Velikonoční prázdniny
13. a 14. dubna 2017 (čt - pá)
Zápis do 1. tříd
21. dubna 2017, 10 – 17 h
Zápis do mateřské školy
12. května 2017, 10 – 16 h
Veselé zoubky
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CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE MĚLO V BŘEZNU PLNÉ RUCE PRÁCE
Největší akcí měsíce března byl pro
CDM již 6. reprezentační ples ve stylu
Jamese Bonda, který jsme pořádali ve
spolupráci s Rodinným centrem Medvídek.
Ples byl beznadějně vyprodaný a všichni
zúčastnění se náramně bavili. V předsálí
městského kina byla jako překvapení ruleta,
kde si lidé mohli zkusit, jak to probíhá ve
skutečném casinu. Velkou senzací byla
taktéž výzdoba, která některým vyrazila
dech. Jako každý rok nechyběla ani skupina
Mane, která svým repertoárem potěšila
snad každého. Tímto děkujeme všem za
účast a projevenou podporu. Doufáme, že si
nenecháte ujít příští ples, který bude
nejspíše ve stylu oskarové noci.
Měsíc březen také patřil seniorům z
benešovského Klubu seniorů. Každý z nich si
mohl vyrobit keramickou cedulku na dveře
a při druhém sezení také květináč. Byla to
opět příjemně strávená dopoledne.
Pod záštitou našeho CDM pořádal
střelecký kroužek Střelecký turnaj pro děti
ve střelbě ze vzduchovky. Turnaje se
zúčastnilo přes 20 dětí ve dvou kategoriích,
chlapců a dívek. Turnaj byl rozdělený na
hlavní a dvě vedlejší soutěže. Vítězem hlavní
soutěže z kategorie chlapců byl Adam
Bartoň se 131 body, na druhém místě byl
František Bešťák se 127 body, třetí místo
obsadil Oskar Šimon se 124 body. V kategorii dívek se umístila na prvním místě
Barbora Brousilová (125 bodů), druhá byla
Barbora Bicanová (124 bodů) a třetí místo
získala Eliška Ptáková se 110 body. Vedlejšími soutěžemi byly Střelba na papírový terč
o nejlepší soustřel, jejímž vítězem byl Adam
Bartoň a druhou soutěží byla Střelba na
sklopný terč, kterou vyhrál Radek Brousil.
Březen se stal také velmi náročným
měsícem pro náš Taneční klub Respect. Ten
se každý víkend vydal na různé taneční

soutěže, ukázal se opět ve skvělé formě a
předvedl krásná vystoupení.
První víkend v březnu se vydal na
taneční soutěž do Loun „ELITERY LOUNY“,
kde náš klub reprezentovalo přes 100
tanečníků. Baby show s choreografií FARMA
získala krásné 1. místo, Miniděti s
choreografií DON´T WORRY, BE HAPPY, Děti
elite s choreografií KARMA 2. místo, Junioři
show POSLEDNÍ VLAK 1. místo, Junioři
street APACHE 3. místo a oldies s
choreografií NA STARÝ KOLENA 3. místo.
Dne 12. a 13. března 2017 se zúčastnil
taneční soutěže v Markvarticích, která byla
rozdělena na dva dny, a opět získal krásná
umístění. Baby show získala 2. místo, Miniděti 2. místo, Děti elite 2. místo, junioři
show 1. místo, Junioři street 2. místo. Tentokrát nás reprezentovala ještě v sólu Terezka Navrátilová, která získala 2. místo a
duo Terezka Navrátilová a Jiřík Ferko 1.
místo!
Dne 19. března 2017 se tanečníci účastnili pohárové taneční soutěže v České Lípě
„Českolipský zvoneček“ a opět se neztratili.
Miniděti street získali 3. místo, Děti elite 1.
místo, junioři street 1. místo a junioři show
2. místo.
Na konci měsíce března proběhla nejtěžší taneční soutěž „TANEČNÍ SKUPINA
ROKU“ a to kvalifikace na MČ do Prahy a
poté na MČR. Byl to dlouhý taneční maraton, ale vyplatil se. Do Prahy se nám probojovaly choreografie minidětí, které na
regionu TSR získaly 2. místo, junioři show 3.
místo a oldies postupují z 2. místa.
Ve sportovních aktivitách se také
neztratily formace pomponů a mažoretkové duo. Pompony čekala první soutěž Elitery
Louny, kde obsadily 2. místo a na soutěži v
Markvarticích potvrdily své neustálé zlep-

šování a obsadily opět krásné 2. místo.
Tímto chválíme všechny děti i jejich trenérky Báru Batelkovou s Vendy Manželovou, máme radost a těšíme se na další soutěže. Velkou radost nám udělalo také mažoretkové duo Vanessa Strnadová a Eliška Sladomelové ze skupiny Lady Birds, pod
vedením Jiřky Růžičkové. Obě si pro letošní
rok samostatně připravily sestavu, se kterou následně jely naše centrum reprezentovat na MČR. Ve velké konkurenci obsadily

nakonec 6. místo, a přestože jim necinkla
medaile, vůbec to nevadí. Již samotná účast
a hlavně chuť si něco samostatně připravit a
zařídit, si zaslouží poděkování a pochvalu.
Vanesska i Eliška se již nyní podílejí na spolutrénovaní mažoretkové skupiny „Miniberušky“ a každá nová zkušenost je pro ně důležitá.
Úplně poslední den měsíce března patřil keramické dílně pro naše seniory a také
otevřené jarní dílně pro veřejnost, ale o tom
již něco v dalším čísle.
Přejeme Vám krásné jaro a také Velikonoce.
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TURNAJ VE STŘELBĚ PŘITÁHL NA DVĚ DESÍTKY DĚTÍ

Dne 25. 3. 2017 se uskutečnil Střelecký
turnaj pro mládež v kategoriích dívek a
chlapců ve věku 10-16 let. Závod se konal v
tělocvičně na Sokolském vrchu. Turnaje se
zúčastnilo 21 střelců, kteří předvedli velice
kvalitní výsledky. Hlavní závod v kategorii
chlapců a dívek se skládal ze střelby vleže na
papírový a sklopný terč. Program byl
doplněn dodatkovými soutěžemi na
přesnost vleže na papírový a sklopný terč na
dva výstřely.
Kategorie chlapců 10-16 let
1. Adam Bartoň
2. František Bešťák
3. Oskar Šimon
4. Ondra Fišer
4. Matěj Werner
5. Petr Štípek
5. Petr Mališ
6. Matěj Scháněl
7. Vojtěch Loos
8. Jakub Tejmar
9. Marek Hriň
10. Radek Brousil
11. Rostislav Pospíšil
12. Nikolas Čech

131 bodů
127 bodů
124 bodů
123 bodů
123 bodů
118 bodů
118 bodů
108 bodů
107 bodů
98 bodů
94 bodů
92 bodů
87 bodů
83 bodů

13. Rostislav Bican
14. Marek Štípek

80 bodů
78 bodů

Kategorie dívek 10-16 let
1. Barbora Brousilová
125 bodů
2. Bára Bicanová
124 bodů
3. Eliška Ptáková
110 bodů
4. Šárka Štěpánková98 bodů
Střelba na papírový terč (nejlepší soustřel)
1. Adam Bartoň
20 bodů
2. Eliška Ptáková
20(+1) bodů
3. Oskar Šimon
20(+2) bodů
Střelba na sklopný terč
1. Radek Brousil
2. Marek Hriň

4 body
3 body

Za podporu v turnaji chceme tímto
poděkovat CDM v Benešově nad Ploučnicí,
MSK v Benešově nad Ploučnicí za zapůjčení
tělocvičny, panu Ptákovi a Fišerovi za
sponzorské dary, Haně Schánělové za
občerstvení a Dominice Zívalové za pomoc
při organizaci turnaje.
Jan Scháněl a Tomáš Matějů

stolní tenis
GPD BENEŠOV N. PL. A
17. kolo
GPD BNPL A : TJ SOKOL FILIPOV B - 12:6
body: M. Babička 3,5; L. Babička 3,5; M.
Myslivec 1,5; M. Štípek 3,5
18. kolo
TTC ROUDNICE C : GPD BNPL A - 12:6
body: M. Myslivec 1; L. Babička 3; P.
Brabencová 0; M. Štípek 2
19. kolo
GPD BNPL A : SKP SEVER ÚL B - 6:12
body: F. Nebohý 1,5; L. Babička 4; M.
Myslivec 0; M. Štípek 0,5
20. kolo
SK MARKVARTICE A: GPD BNPL A - 12:6
body: M. Babička 2,5; L. Babička 1; M.
Myslivec 1; M. Štípek 1,5
GPD BENEŠOV N. PL. C
2. 3. 2017
GPD Benešov C - Slavoj Děčín B 2:16
Body: D. Zívalová 2
10. 3. 2017
SK Markvartice B - GPD Benešov C 0:18
Body: M. Plaček 4,5; D. Zívalová 4,5; R.
Zavřel 4,5; J. Schneider 4,5
16. 3. 2017
GPD Benešov C - SKST Děčín F 7:11
Body: M. Plaček 3,5; D. Strnad 1; D.
Zívalová 2,5
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