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ROČNÍK XXVII / cena: zdarma

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

MARIÁNSKÁ POUŤ V NAŠEM MĚSTĚ JIŽ PODRUHÉ

Foto: Bohumil Eichler
Město má za sebou druhý ročník Mariánské pouti. Obyvatelé i návštěvníci města
měli možnost prožít dny plné zajímavých
aktivit. Tou první bylo představení ústeckého Činoheráku na benešovském zámku s
názvem Dva páni z Verony, které se uskutečnilo již v předvečer pouti v pátek 8. září.
Hlavní program nabídla pouť v sobotu
9. září. O slavnostní zahájení se v kostele
Narození Panny Marie postaral starosta mě-

sta Filip Ušák a krátce vystoupil i zástupce
partnerského města Heidenau Jürgen
Opitz. Z Německa přijel i hudební soubor
Základní umělecké školy Saské Švýcarsko,
který svým vystoupením pouť oficiálně
zahájil. Dvakrát během dne pak byla možnost komentované prohlídky kostela.
Další program se odehrával převážně v
okolí kostela. Na podiu vedle kostela se
vystřídalo hned několik účastníků. ...str.2

BUĎTE V OBRAZE DÍKY MOBILNÍMU ROZHLASU
Vážení občané,
pro zlepšení informovanosti zavádíme v
Benešově nad Ploučnicí novou službu –
Mobilní rozhlas, díky které budete včas informováni o všem, co je pro vás důležité,
pomocí různých informačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte vaše telefonní
číslo a e-mail. Následně budete dostávat:
ź SMS zprávy
ź e-maily
ź zprávy do aplikace
o důležitých aktualitách – upozornění na

www.benesovnpl.cz

odstávky energií, upozornění na uzavírky
silnic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Zapojte se do naší moderní formy komunikace a buďte v obraze. K odběru zpráv
se můžete přihlásit buď elektronicky na
adrese benesovnpl.mobilnirozhlas.cz nebo
prostřednictvím registračního ústřižku, který najdete v tomto vydání Benešovských
novin na str. 3. Ústřižek stačí doručit na
městský úřad.
Filip Ušák, starosta

SLOVO STAROSTY
V září započala jedna z
nejvýraznějších přestaveb v novodobých dějinách našeho města. Rekonstrukce nádraží, která v první fázi přinese zásadní změnu v uspořádání kolejiště, vybudování nových nástupišť a
prokácení okolních stromů. V příštím
roce nás čeká rekonstrukce nádražní
budovy včetně umístění služebny Policie
ČR do prvního patra stanice. Třetí fází by
mělo být vybudování přestupního terminálu pro autobusovou dopravu v těsné blízkosti nádraží. Občas slýchávám
řeči o tom, jak nádraží s městem nesouvisí a že je to běžná oprava, která se
děje všude kolem. Není to pravda, a to
jak z hlediska rozsahu rekonstrukce, tak
její rychlosti, míry spolupráce s městem
i propojením několika dalších složek Policie ČR, Ústecký kraj, 2 složky SŽDC.
Investorem těchto staveb samozřejmě
není město Benešov nad Ploučnicí, nicméně snažíme se zájmy města co nejvíce prosadit do dílčích aspektů celé této
rekonstrukce, což se ostatně projevilo už
při zajištění tří výlukových zastávek, či
dopravního značení na Děčínské ulici.
Například by mělo dojít i k prokácení
stromů nad garážemi v Nádražní ulici,
které obtěžují obyvatele tamní kolonky.
Dále došlo k zbourání “sklepu” ve stráni
u bývalého stavědla, kde hrozilo, že by
se toto místo mohlo stát potenciálním
útočištěm pro bezdomovce. Naopak zůstane stavědlo u cyklostezky, které v sobě nabízí další možnosti využitíobčerstvení, muzeum (???) a podstatně
se zlepší samotná cesta po cyklostezce
od uhelných skladů k onomu přejezdu u
stavědla. Benešovským nádražím projde denně přes tisíc lidí, kteří po skončení této rekonstrukce dostanou v benešovském nádraží důstojný prostor pro
pohodlnější a rychlejší cestování za prací, školou, či vzděláváním. Září však nebylo jen o nádraží.
...str 2.
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MARIÁNSKÁ POUŤ V NAŠEM
MĚSTĚ JIŽ PODRUHÉ
Pokračování ze str. 1...
Nechyběla hudební produkce Josefa
Bříška, písničky Valdemara Matušky přijel
zazpívat Martin Benda, večerní vystoupení
patřilo rodákovi z Ústí nad Labem, který
však žije v Drážďanech, Cliffu Canalasovi a
jeho partnerce Petře, kteří společně zazpívali hity Toma Jonese, Franka Sinatry a
spousty dalších. Za kostelem si svůj žoldácký
tábor postavili vojáci ze skupiny historického šermu. Probíhaly zde ukázky
výcviku vojáků, drobných šarvátek a
pochodová cvičení. Nechyběla ale ani
možnost vyzkoušení výzbroje. Na své si při
nejrůznějších aktivitách, které připravilo
Centrum dětí a mládeže Benešov nad
Ploučnicí, přišly také děti. Byly tu pro ně k
dispozici soutěže, dílničky, kolotoče nebo
trampolíny. Příjemně strávený čas přinesla
také pohádka O holiči a barvíři v podání
Divadla Krabice. Zajímavým bodem
programu bylo i bublinkování. Stejně jako
při prvním ročníku pouti, jezdil i letos po
městě červený dvoupatrový autobus, tzv.
doubledecker.
Závěr pouti patřil ohňové show v
podání uměleckého a šermířského sdružení
Bohém.
V neděli 10. září proběhla Poutní mše,
při které zazpíval Děčínský chrámový sbor.
Mariánská pouť byla součástí projektu
„25 let spolupráce měst Benešov nad
Ploučnicí a Heidenau“, který finančně
podpořil Euroregion Elbe/Labe.
Kostel Narození Panny Marie byl postaven roku 1554, jeho stavba trvala mnoho let, zahájena byla v roce 1483.
Fotografie z akce najdete uprostřed Benešovských novin.
(ah)

SLOVO STAROSTY
Pokračování ze str. 1...
Do další fáze se nám dostává rekonstrukce školky. V areálu vzniklo mnoho nových dětských herních prvků, práce na novém patře se přesunuly dovnitř objektu a
výrazného zlepší se dočkalo i lékařské pracoviště, kde došlo k výměně otopné soustavy.
O dalších investičních akcích v letošním
roce se dočtete uvnitř tohoto listu. V říjnu
nás čekají parlamentní volby. Rozhodl jsem
se změnit volební místnosti a přesunout sídlo okrsku č. 1 z Nové budovy základní školy
do areálu restaurace na koupališti a okrsku
č. 2 z budovy kina do obřadní síně benešovs-

ZPRÁVA O PRŮBĚHU INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2017
ź Ul. Pod Táborským vrchem, ul. Cihelní –

ź
ź

ź

ź

ź

BlÍŽÍ SE VOLBY
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
připadají na pátek 20. října a sobotu
21. října 2017
V Benešově nad Ploučnicí se bude
volit ve třech volebních okrscích. Změnou oproti minulým volbám je sídlo volebního okrsku č. 1. a č. 2. Lidé už nebudou chodit svůj názor vyjadřovat do
budovy školy, ale hlasovací lístek budou
vhazovat do urny umístěné v objekt restaurace „Plovárna“ (koupaliště), Bezručova 692, Benešov n.Pl. Druhý volební
okrsek bude umístěn v obřadní síni
městského úřadu na náměstí Míru 1.
Třetí pak již tradičně v Klubu seniorů,
Nerudova 307.

www.benesovnpl.cz

ké radnice. Vedly mě k tomu především dva
důvody, v případě budovy školy její zhoršená
dostupnost a v případě kina faktické “zablokování” tohoto objektu pro konání kulturních akcí. V lednu se uskuteční pravděpodobně dvoukolová prezidentská volba, kdy
by v kině nemohly probíhat plesy. Věřím, že
toto rozhodnutí přinese co nejméně komplikací a setká se s Vaším pochopením. Informace naleznete každý na volebních obálkách a samozřejmě také vývěsních plochách
města. Přeji vám šťastnou volbu a pohodové říjnové dny.
Filip Ušák
starosta města

ź

ź

ź

rekonstrukce dokončena – stavba předána.
Ovesná – opravy komunikací a mostu –
dokončeno – stavba předána.
Navýšení kapacity MŠ – stavba probíhá
dle harmonogramu. Vyzděny svislé konstrukce III. NP, krov osazen, krytina položena, budova se zatepluje, okna připravena k osazení. Instalovány herní prvky.
Oprava Hrobky Mattauschů II. etapa –
smlouva o poskytnutí dotace uzavřena,
staveniště předáno 3. 8. 2017, termín
dokončení 1. 12. 2017.
Ul. Dvořákova – statický posudek a projektovou dokumentaci zpracoval a koncem srpna předal Ing. Kubík. Cena stavby dle rozpočtu činí 700 tis. Kč. Bude
předloženo Radě města k rozhodnutí,
zda v projektu pokračovat, tj. podat žádost o stavební povolení a vybrat dodavatele.
Most Sokolovská - projektová dokumentace na provizorní lávku u mostu v
ul. Sokolovská je zpracována, proběhla
schůzka s projektantkou Ing. Hájkovou.
Nyní probíhá fáze zajišťování vyjádření a
povolení směřující k vydání stavebního
povolení. Započetí stavby lávky a rekonstrukce mostu je směřována na jaro
2018.
Lávka u Bronswerku – byla provedena
mostní prohlídka. Do jednoho roku je
nutná základní údržba – 202 tis. Do tří
let nutno provést zásadní opravu – 1,1
mil. Kč nebo rovnou obnovu lávky – 2,5
mil. Kč.
Ul. Českolipská – chodník - bylo zadáno
zpracování projektové dokumentace a
současně zadáno zpracování podkladů
pro získání příspěvku z SFDI.
Pomník v Ovesné – podána žádost o
dotaci z MO ČR. Dotace je přislíbena,
realizace obnovy pomníku proběhne do

konce roku 2018.

ź Hřbitov – bylo zpracováno zaměření a

ź

ź

ź

ź

ź

zhodnocení stavu vzrostlých stromů, dle
kterého je převážná většina stromů
vhodná k odstranění. Stanovisko zástupců CHKO je ke kácení záporné. Pokáceny byly pouze dva stromy, jejichž
stav byl akutní. Dne 15. 9. 2017 proběhne schůzka s projektantem ve věci
koncepční obnovy hřbitova.
Koupaliště – probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu a úpravny vody termín 31.12.2017.
Rekonstrukce veřejných WC – vinou
projektanta došlo ke zpoždění. Dosud
není vydáno stavební povolení.
Územní studie – MMR zkrátilo termín
pro odevzdání žádosti o dotaci – intenzivně jsme komunikovali a spolupracovali s MM Děčín, odevzdali jsme v termínu, přesto jsme bohužel dotaci neobdrželi z důvodu vysokého převisu žádostí nad alokací výzvy.
Územní plán – na základě naší žádosti
nám MMR ČR posunulo termín „realizace akce tj. předání upraveného návrhu územního plánu pro veřejné projednání“ z 30. 6. 2017 na 31. 3. 2018. V
této věci jsme závislí na činnosti MM
Děčín, se kterým intenzivně komunikujeme a spolupracujeme. K určitému
skluzu došlo i z důvodu extrémně dlouhé pracovní neschopnosti klíčové pracovnice MM Děčín.
Oprava chodníků na náměstí Míru –
revize napojení dešťových svodů a
předláždění žulovými kostkami dle
stanoviska NPÚ. Východní část hotová,
u západní části nutno doložit doklady
požadované stavebním úřadem, aby
mohlo být vydáno stavební povolení –
následně bude také co nejrychleji
dokončeno.
Ing. Hana Karlíčková
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TŘETÍ VÝZVA KOTLÍKOVÉ DOTACE JE TU!
KOTLÍKOVÁ DOTACE 3. VÝZVA
Podpora na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva v rodinných
domech v Ústeckém kraji
Schváleno usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 036/7Z/2017 ze dne
11. 9. 2017.

Kdy bude možno žádat?
Zahájení příjmu žádostí je 31. 10. 2017 v 10
hodin. Žádosti se podávají výhradně
elektronicky. Do deseti dnů po odeslání
elektronické žádosti musí žadatel Krajskému úřadu Ústeckého kraje doručit podepsaný výtisk žádosti se všemi přílohami.
Příjem žádostí bude ukončen 31. 1. 2018 ve
12:00 hodin nebo v případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků.
Kdo může žádat o dotaci na výměnu kotle?
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o
max. 3 bytových jednotkách v Ústeckém
kraji. Tento dům musí být převážně vytápěn
kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním
1. nebo 2. emisní třídy.
Co bude podporováno?
Nové tepelné zdroje, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP (https://www.sfzp.cz/).
Jaká je výše dotace?
Dotace je navázaná na zvolený druh
nového zdroje následovně:
- 75% způsobilých výdajů na automatický kombinovaný kotel na uhlí a biomasu, nejvýše 75 tis.
- 75% způsobilých výdajů na plynový
kondenzační kotel, nejvýše 95 tis.
- 80% způsobilých výdajů na kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním,
max. 100 tis.
- 80% způsobilých výdajů na tepelné
čerpadlo nebo automatický kotel
pouze na biomasu, max. 120 tis.
Vzhledem k tomu, že Benešov nad
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Ploučnicí je uveden v seznamu obcí v „prioritním území“, bude výše podpory navýšena
o bonus 7.500,- Kč.
Od kdy lze výměnu kotle realizovat?
Výdaje na realizaci výměny budou
způsobilé již od 15. 7. 2015.
V jakých případech nebude dotace poskytnuta?
1) na výměnu jiných typů tepelných
zdrojů, tedy kamen (jednotlivě stojících) či
krbových vložek (i s výměníkem a napojením na otopnou soustavu), stávajícího kotle
na pevná paliva s automatickým či poloautomatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;
2) na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu;
3) na výměnu stávajícího kotle na pevná
paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN
EN 303-5;
4) na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 1. 2009) z
programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na
podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým krajem a Ministerstvem životního
prostředí. Ve všech případech, kdy byl zdroj
podpořen z jiného dotačního titulu, musí
být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti;
5) na nový kotel bez řízeného přísunu
spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru;
6) na přestavbu stávajícího kotle (vždy
musí dojít k výměně celého kotlového tělesa);
7) na domy určené k rekreaci;
8) na domy určené výhradně k podnikání;
9) v případě, že je omezeno právo vlastníka nebo i spoluvlastníka nakládat s nemovitostí např. zástavní právo exekutorské či
jiná zástava. Nevztahuje se na zástavy
smluvní na základě půjčky nebo hypotéky
související s bydlením;
10) v případě, že žadatel bude mít vůči
poskytovateli neuhrazené finanční závazky
po lhůtě splatnosti;
11) v případě, že žadatel bude mít
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči
dalším orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států a zdravotním pojišťovnám;
12) v případě, že dochází k převodu práv
k nemovitosti (do doby poskytnutí dotace).

zultaci s odborníkem).
Připravit fotodokumentaci stávajícího
kotle napojeného na otopnou soustavu a
komínové těleso.
Zajistit doklad o kontrole technického
stavu původního kotle.
Vyplnit žádost o dotaci.
Kde dostanu žádost o dotaci?
Elektronický formulář žádosti bude od
2. 10. 2017 přístupný na stránkách Krajského úřadu.
Kde najdu všechny informace?
Veškeré informace jsou uvedeny na
stránkách Ústeckého kraje http://www.krustecky.cz/dotacni-program-kotlikovadotace-3-vyzva-usteckeho-kraje/.
Kdo mi může poradit?
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor
strategie, přípravy a realizace projektů.
Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Miler
miler.j@kr-ustecky.cz
tel: 475 657 339
Ing. Michaela Bartošová
bartosova.m@kr-ustecky.cz
tel: 475 657 279
Ing. Darja Boudníková
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
tel: 475 657 986
Ing. Eliška Martínková
martinkova.e@kr-ustecky.cz
tel: 475 657 988
Ing. Karolina Pokorná Haramiová
haramiova.k@kr-ustecky.cz
tel: 475 657 583
Bc. Alena Franceová
franceova.a@kr-ustecky.cz
tel. 475 657 354
Ing. Lucie Benešová
benesova.l@kr-ustecky.cz
tel. 475 657 683
Případně Ing. Hana Karlíčková
karlickova@benesovnpl.cz
tel. 770 147 530

Co je třeba udělat před podáním žádosti?
Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu
podporovaných výrobků (nejlépe po kon-
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SENIOŘI SE UTKALI V PLAVÁNÍ, PETANQUE A KROKETU

vzpomínka
PANÍ MARTA STELZIGOVÁ
19. 10. 2002 – 15 LET

Konec srpna patřil na benešovském termálním koupališti seniorům a tradiční soutěži v plavání. Ve čtvrtek 24. srpna se u
bazénu sešli jak benešovští senioři, tak
jejich přátelé z partnerského města Heidenau, aby se v rámci projektu „25 let
spolupráce měst Benešov nad Ploučnicí a
Heidenau“, který finančně podpořil Euroregion Elbe/Labe, utkali o titul nejlepšího
plavce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
Svůj plavecký styl ukázaly nejprve ženy, pak
byla řada na mužích. Nejlepší plavkyní se
stala Helga Rothig, za ní skončila na druhém
místě Marion Miersch a třetí místo patřilo
Evě Zikové. Mezi muži byl nejlepším plavcem Gerg Rothig, druhou příčku ukořistil
František Zeman a bronzovou pak Peter

Mildner. Plavání nebylo jedinou disciplínou,
ve které mohli senioři poměřovat své síly a
dovednost. Novinkou oproti minulým ročníkům byla možnost zahrát si pétanque nebo
kroket. V petanque byli úspěšní: František
Zeman, Milena Hrdinová a Eva Ziková s v
kroketu pak: Irena Jeřábková, Arnošt Mundzik, Peter Mildner a Brigite Klob. Kdo z přítomných ještě neměl vody málo, mohl vyzkoušet také vodní zumbu pod vedením instruktorky Petry Tojmarové. Po ukončení
sportovních disciplín se všichni účastníci sešli v klubu seniorů, kde jim starosta města
Filip Ušák předal diplomy a ceny.
Fotografie z akce najdete uprostřed
Benešovských novin.
(ah)

VÝSTAVA SPOLKU CHOVATELŮ BYLA OPĚT ÚSPĚŠNÁ

Dne 19. 10. 2017 uplyne 15 let od úmrtí naší
maminky,babičky, prababičky paní MARTY
STELZIGOVÉ. S láskou vzpomínají syn Pavel
a dcera Marta s rodinami.
PAN VÁCLAV PETRÁK
24. 10. 1986 – 31 LET

Dne 24.10.2017 vzpomeneme 31. výročí
úmrtí pana VÁCLAVA PETRÁKA ze Starého
Šachova. Stále vzpomínají děti.
PANÍ OLGA PETRÁKOVÁ
12. 11. 2009 – 8 LET

Foto: Bohumil Eichler
28. září 2017 se opět po roce uskutečnila na pozemku Spolku chovatelů u koupaliště výstava drobného zvířectva. Tentokrát se na výstavě setkalo 165 králíků, 46
holubů a 50 kusů vodní i hrabavé drůbeže.
Ochuzeni nebyli ani milovníci morčat, předvedli zde totiž svá zvířata tři jejich chovatelské stanice. Celkem se akce zúčastnilo 34
vystavovatelů a zasoutěžilo si zde 6 Základních organizací chovatelů z Děčínska, Českolipska a Teplicka. Některá zvířata byla nabídnuta k prodeji a svého páníčka změnilo na
50 zvířat. Návštěvníci měli možnost kromě
zhlédnutí vlastní výstavy zvířat se občerstvit
ve stánku Gorilla teamu. Pro mlsné jazýčky
tu měla paní Romana Kavenská z Volfartic
napečíno hromadu sladkého pečiva. Ledakdo neodolal a zkusil svoje štěstí ve spolkové tombole. Svůj propagační stánek zde
měla MAS Labské skály a kromě jiného zde
nabízela kváskový chléb ze svojí nové pekárničky členka této organizace Dana Štechová. Místní ovocnáři manželé Krumlovi
zde nabízeli svoje ovoce i zeleninu. V neposlední řadě se akce zúčastnilo trio výrobkyň dárkových předmětů a ručně pletených
věciček z Českolipska paní Bizoňová, Ullri-
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chová a Bulínová. Svojí premiéru se svým
stánkem zde měla místní benešovská tvůrkyně bižuterního zboží paní Rauchová. Nebylo opomenuto na chovatelské potřeby a
krmení, což ocenili zejména návštěvníci,
jenž si nesli nějaké to další zvířátko z výstavy
domů. Toto zboží zde nabízel a rady začínajícím chovatelům ochotně poskytoval
pan Čermák z nedalekého Františkova, kde
provozuje Zooshop Cermi. Dětem návštěvu výstavy zpestřil skákací hrad. Celý den výborně naladil atmosféru akce komorním
zpěvem i hudbou místní umělec pan Josef
Bříško. Svojí sondu do minulosti zde měli
Benešovské noviny a návštěvníci si mohli
prohlédnout a i s sebou odnést domů si remitendní čísla. Místo pod smuteční vrbou
opět patřilo dravcům sokolnice Věry Gilové
z Dubé u České Lípy a kromě jejího odborného výkladu se zájemci mohli nechat vyfotografovat s dravcem na ruce. Ačkoliv
nám do příprav výstavy poměrně usilovně
pršelo, den před vlastní akcí se počasí umoudřilo a výstavě přálo počasí. Výstavištěm během svátečního dne prošlo 650
návštěvníků.
Luděk Smejkal, vedoucí výstavy

Dne 12. 11. 2017 vzpomeneme smutné výročí 8 let, co nás opustila maminka, babička,
paní OLGA PETRÁKOVÁ ze Starého Šachova.
Stále vzpomínají děti.

palec nahoru
POCHVALA
Chtěla bych moc poděkovat firmě AMBIT Fišer s.r.o. z Benešova n. Pl., která mi dělá rekonstrukci střechy a celého domu.
Všichni jsou úžasní, střecha je nádherná a
veškeré práce v interiéru jim jdou od ruky.
Jsem moc spokojená. Všem moc děkuji a
vřele doporučuji.
Votočková, Žandov
Benešovské noviny: Vycházejí 11x v roce.
Místo vydání: Benešov nad Ploučnicí. Eviduje Ministerstvo kultury ČR pod číslem MK ČR
STRANA
E 11867. Vydavatel: Město
Benešov 5
nad
Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov
nad Ploučnicí, IČO 00261181. Redakční a grafická příprava: Alena Houšková, Tisk: Česká digitální
tiskárna Ústí nad Labem. Toto číslo vyšlo dne 11. října
2017. Příští číslo vyjde 10. listopadu 2017.
Uzávěrka listopadového vydání je: 29. října 2017.
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ze zásahů sdh
Dne 29. 8. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 společně s městskou
Policií do Benešova nad Ploučnicí do ulice U
Studánky na nahlášenou technickou pomoc. Jednalo se o záchranu osob a zvířat ze
sutin.
Dne 3. 9. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+ 4 společně s HZS Děčín
a PČR na dopravní nehodu osobního vozu
do Františkova nad Ploučnicí.
Dne 3. 9. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 společně s HZS Děčín
a PČR do Benešova nad Ploučnicí na
ohlášenou technickou pomoc. Jednalo se o
záchranu osob z potrubní kanalizace na
sídlišti.
Dne 13. 9. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 24 1+3 společně s PČR na
nahlášenou technickou pomoc. Jednalo se
o odstranění popadaných stromů na
vozovku v katastru obce Fojtovice.
Dne 16. 9. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 do Benešova nad
Ploučnicí ulice Nádražní na nahlášenou
technickou pomoc v podobě otevření uzavřených prostor.
Dne 22. 9. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 do Benešova nad
Ploučnicí ulice Nádražní na nahlášenou
technickou pomoc v podobě úklidu provozních kapalin z vozidla.
Dne 23. 9. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 do Benešova nad
Ploučnicí do ulice Palackého na nahlášenou
technickou pomoc v podobě úklidu vozovky
od provozních kapalin.
SDH Benešov nad Ploučnicí
Činnost sboru lze sledovat i na Facebooku.
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SEZÓNU NA KOUPALIŠTI ZAKONČIL DEN S CYKLOSTEZKOU
Sychravé podzimní
počasí je nenávratně tu,
léto skončilo a s ním i sezóna na benešovském
termálním koupališti.
Stejně jako v loňském roce uspořádalo Město Benešov nad Ploučnicí u příležitosti zakončení
koupací sezóny v areálu koupaliště další ročník akce s názvem Den s cyklostezkou. Programem nabité odpoledne bylo pro všechny příchozí zdarma a na své si zde přišly
především děti. Z nabídky mohli ale vybírat
také dospěláci.
Celou akci moderoval Tomáš „Žoržo“
Eibl, který všem přítomným zároveň ukázal i
to, jak válí na kole. Jeho biketrialová show s
mnoha akrobatickými kousky si našla mnoho zvědavých očí, ale i odvážlivců, kteří by si
něco podobného rádi vyzkoušeli. Nechyběla proto ani možnost vypůjčení speciálně
upravených kol a speciální překážková dráha na otestování.
Soutěžemi a především svou technikou

se prezentovali benešovští dobrovolní hasiči. Velkým zážitkem pro děti byl například
jejich výsuvný žebřík.
Neméně zajímavé byly také ukázky
přístrojového potápění s možností zapůjčení výstroje, o které se postarali členové Potápěčského klubu Děčín. Kuráž obléknout si
potápěčský neopren a na záda nasadit dýchací bombu projevilo hned několik návštěvníků.
Velkým hitem, který přinesl spoustu zábavy, byl i skákací nafukovací hrad pro děti.
Město Benešov nad Ploučnicí děkuje
touto cestou všem účastníkům, kteří se podíleli na skvělém programu, ale také Službám města za zapůjčení areálu koupaliště.
Na závěr článku krátká statistika: za
letošní sezónu si cestu na benešovské termální koupaliště našlo celkem 13.756 návštěvníků. O permanentní vstupenku projevilo zájem 10 dospěláků a 23 dětí.
Fotografie z akce najdete uprostřed Benešovských novin.
(ah)

základní škola benešov nad ploučnicí
ZÁŘÍ VE ŠKOLE: PRVNÍ ŠKOLNÍ MĚSÍC UTEKL JAKO VODA
V pondělí 4. září 2017 začal nový školní
rok na Základní škole v Benešově nad Ploučnicí ve 23 třídách základního a jedné třídě
předškolního vzdělávání. Nový školní rok byl
v letošním školním roce zahájen také ve čtyřech třídách mateřské školy.
Ve třech prvních třídách zahájilo za přítomnosti starosty města F. Ušáka, ředitelky
školy Mgr. D. Tesarčíkové, rodičů a prarodičů dětí svou povinnou školní docházku 59
prvňáků pod vedením třídních učitelek Mgr.
M. Turkové (1. A), Mgr. H. Svobodové (1. B) a
Mgr. V. Netíkové (1. C). Spolu s nimi zasedly
poprvé do školních lavic také děti v jedné
přípravné třídě, ve které bude s dětmi
pracovat třídní učitelka R. Bartošová. Ve
slavnostně vyzdobených třídách čekalo na
každého žáka malé překvapení v podobě
několika dárků. Všem dětem a žákům přejeme úspěšný školní rok.
Hned 4. září 2017 se na svém jednání
sešla školská rada, která kromě aktuálních
informací k činnosti školy, projednala a
schválila Výroční zprávu o činnosti školy za
školní rok 2016-17 a úpravu školního řádu,
včetně pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání. Se všemi dokumenty je možné
se seznámit na webových stránkách školy.
V prvním týdnu školního vyučování
proběhl v Jiřetíně pod Jedlovou adaptační
pobyt pro žáky 5. tříd. Jeho cílem bylo seznámení žáků s novými třídními učitelkami a
zejména stmelování a poznávání třídních
kolektivů. Úvodních třídní schůzky proběhly

v 1. třídách, společně se s novým třídním
učitelem sešli také rodiče a žáci 6. A.
V závěrečném zářijovém týdnu, ve
dnech 25. 9. – 29. 9., se uskutečnil tradiční
výměnný pobyt našich žáků se žáky Pestalozzi Gymnasia z Heidenau v rámci mezinárodního projektu „Krea(k)tivně spolu“. Vybraní žáci sedmých a osmých tříd společně
rozvíjeli nejen své jazykové schopnosti při
různorodém kreativním programu v Seibnitz. Kromě dvoujazyčných aktivit navštívili
sportovní centrum a aquapark, pracovali s
pískovcem, vytvářeli umělé květiny a poznávali svou uměleckou stránku při návštěvě
afrického bubeníka, či při krátkém kurzu
zumby. Všichni účastníci si akci užili a pozitivně ohodnotili většinu prožitých chvil.
Nevzdělávají se jen žáci, ale do školních
lavic zasedly v rámci projektu Otevřená mysl
(CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002933) také
učitelky 1. stupně. Ty se od 27. do 30. září
2017 zúčastnily na ZŠ Březová v Děčíně Letní
školy „Sfumato ® (Splývavé čtení ®)“. Jejím
cílem bylo získat přesné technické základy
čtení s využitím této metody ve čtení, psaní,
ale využití této metody při tvůrčím psaní a
její aplikace ve všech předmětech základního vzdělávání v prvních a druhých třídách.
Také v tomto školním roce pokračují aktivity
projektu Otevřená mysl - pro žáky se opět
otevřely čtenářské dílny a kluby zábavné
logiky, které vedou učitelé naší školy.
Také v mateřské škole se školní život
rozběhl naplno.
...str. 9
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Foto: Bohumil Eichler

Mariánská pouť
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Plavání seniorů
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z historie našeho města očima vladimíra šefla

zš benešov nad ploučnicí

DĚLNICKÁ KOLONIE V TEREZÍNSKÉM ÚDOLÍ (1869)

Pokračování ze str. 6...
Ve čtvrtek 21. září 2017 se zahrada MŠ
zaplnila dětmi a jejich rodiči na Podzimní
uvítací zahradní slavnosti. Na ní se sešli
rodiče a jejich děti, společně se seznamovali
s kolektivem MŠ a spolu také soutěžili. Za
odměnu si děti pochutnaly na buřtech a výborné makové buchtě s čajem, které jim
připravil kolektiv kuchařek ze školkové
kuchyně.
Více na www.zsbnpl.cz
Mgr. M. Šmídová

Mezi dvěma továrnami - Bedřichovem
(Friedrichsthal) a Ostrý (Scharfenstein) textilního průmyslníka Franze Mattausche, byla v roce 1869 postavena víska s názvem Terezín (Theresienthal, nyní Terezínské údolí)
sestávající se z dvaceti dělnických bytů.
Jeden z domků byl uzpůsoben k tomu,
aby plnil funkci pekařství a jeden z bytů byl
určen pro hlídku této kolonie.
3. září 1869 se v Terezíně pořádala slavnost na počest vybudování a dokončení domů v Terezínském údolí. Z Františkova byl
vypraven průvod, ve kterém nechyběli františkovské a valkeřické kapely a zpěváci, dále
zástupci obce Františkov i samotný Franz
Mattausch se svými zaměstnanci a celá řada
dalších hostů. Mnoho návštěvníků bylo také
z Benešova včetně okresní kapely a ostrostřelců. Ti mezi skladbami stříleli z hmoždířů
a vytvářeli tím v údolí ohromně působící

cca 1870
ozvěny. Okolo páté hodiny odpolední byla
slavnost ukončena.
Byty byly poskytnuty zaměstnancům
opravdu velmi levně a Mattauschem vynaložené kapitálové prostředky nepřesáhly
2%. Jedinou podmínkou k tomu, aby zaměstnanec byt získal, byl slib dodržování
čistoty okolo domů a to, že se bude pravidelně a s láskou starat o útulné zahrádky a
předzahrádky, jež k bytům náležely.

prvňáci

SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ PRAPORU BENEŠOVSKÝCH OSTROSTŘELCŮ (1899)
prvňáci

výměnný pobyt

Střelecké společnosti, spolky, bratrstva
či cechy patří v historickém kontextu všeobecně mezi nejstarší společenství zakládaná na území Čech i Moravy. Jejich charakter
se v průběhu staletí poměrně významně
proměnil. Původně splňovaly funkci především obrannou a ochrannou a často měly
blízko k regulérní armádě. V 19. století dochází k významné obrodě střeleckých spolků. Tyto již ovšem neměly žádného napojení na armádu a plnily především funkci
společenskou a byli svým významem i jistou
výkladní skříní města.
K nejvýznamnějším akcím pořádaným
střeleckými spolky byly výroční oslavy a
slavnostní svěcení praporu. Z jednoho takového svěcení praporu Benešovských ostrostřelců se dochovalo cenné svědectví...
Slavnostní ceremonie se zúčastnili zástupci a obyvatelé celého Benešovska, ale i
vzdálenějších okresů, včetně mnoha zahraničních hostů. Festival se konal v neděli 6.
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srpna 1899 a byl podpořen nádherným letním počasím. V předvečer svátku se uskutečnilo zastaveníčko benešovských střelců
ve Františkově, v sídle patronky praporu paní Anny Mattauschové. Překrásně nazdobená Mattauschova vila a několik kousků z
programu benešovské ostrostřelecké kapely, prý vytvořilo až magickou atmosféru.
Celý Benešov se oděl do slavnostního
roucha. Téměř všechny domy byly zkrášleny
elektrickými svíčkami, transparenty a lampiony, které vytvářely v letní noci překrásné
světelné iluminace.
Samotný slavnostní den byl zahájen
brzkým ranním budíčkem doprovázeným
střelbou.
Vzácná fotografie slavnostního aktu z
nedělního rána 6. srpna 1899 na benešovském náměstí
První ranní vlaky přivezly do města
mnoho zástupců střeleckých spolků z jiných
měst,...
pokračování na str. 10

zahradní slavnost

ZŠ: informace
podzimní prázdniny
26. a 27. října 2017 (čtvrtek, pátek)
třídní schůzky
Úterý 14. listopadu 2017

STRANA 9

říjen 2017

z historie města
Pokračování ze str. 9...
...stejně tak jako mnoho dalších pozvaných hostů. Mimo jiné přijal pozvání
například okresní hejtman Karl svobodný
pán Baselli ze Süßenbergu, patronka praporu Anna Mattauschová, důstojníci a úředníci, zástupci průmyslníků, majitelé panství
nebo arciděkan páter Anton Hättel. Jemu
asistovalo farní duchovenstvo, které si našlo své místo v nádherně zdobené markýze
na náměstí, odkud celebrovali mši.
Starosta a továrník Florian Leo Schrötter přednesl oslavnou řeč, dále promluvil
velitel a doktor Oswald Althammer, který
poté střeleckému spolku předal novou vlajku. Jako poslední měl slovo nadporučík Max
Heyßler - ten vedl řeč na téma historického
vývoje německých a rakouských střeleckých
spolků. Projev uzavřel tím, že zvolal třikrát
slávu milovanému císaři Františku Josefu, k
čemuž se přidalo i nadšené publikum a orchestr poté spustil lidovou hymnu. Odpoledne, po slavnostním defilé, se všichni hosté
znovu potkali v nazdobené budově střelnice
či jejím okolí (Sokolovna). Zde se uskutečnila impozantní přehlídka spolků a koncert
okresního orchestru. Vše bylo zakončeno
pompézním večírkem, trvajícím do pozdních hodin.
Vladimír Šefl, historiebnpl.cz

MUŽI SE UTKALI NA TENISOVÉM TURNAJI

V sobotu 9. září 2017 se konal turnaj
mužů ve dvouhře, zúčastnilo se ho 9 hráčů.
Hrálo se na dvě skupiny. Do semifinále
postupovali první dva hráči z každé skupiny,
první ze skupiny A hrál s druhým ze skupiny
B, vítězové hráli o první a druhé místo,
poražení o třetí a čtvrté místo. Byly vidět
krásné zápasy, utkání byla velmi vyrovnaná
a napínavá.
Chtěl bych touto cestou poděkovat fy

Vlamara - Miščík Marcel za sponzorské dary
a p. Strakovi za zázemí při turnaji.
M. Štípek
Pořadí:
1. Martin Štípek
2. Zbyněk Hrnčíř
3. Martin Klosovský
4. Martin Stach
Miloš Patěk, Tomáš Fodor, Martin Martínko,
Pavel Hanzálius, Martin Podolínský
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