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noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

PŘESHRANIČNÍ PARTNERSKÝ PROJEKT JE U KONCE

V srpnu skončil náš další partnerský projekt s názvem „Spolupráce přes hranice spojuje“. Tradičním partnerem bylo město Heidenau v čele se starostou Jürgenem Opitzem. Vytvořili jsme společný přeshraniční
realizační tým a podařilo se uskutečnit naplánované aktivity, které financoval z 85%
Euroregion ELBE/LABE. Vznikl společný nástěnný kalendář pro rok 2017, vítací cedule
pro obě města i drobné propagační předměty. Více než půl roku spolupráce přineslo
celou řadu dalších inspirativních námětů.
Vzniklo například logo partnerství, které
zaštiťuje i dva současné zrcadlové projekty
„25 let spolupráce měst Benešov n/Pl. a
Heidenau“.
Mezi pravidelné návštěvy u sousedů
patřila účast seniorů z Heidenau na našem
Slunovratu a my jsme na oplátku prožili den
na Městských slavnostech. Vždy se snažíme
podpořit tradiční akce a zároveň v každém
projektu uskutečnit nové nápady a vyzkoušet inovativní prvky pro občany našeho města.

www.benesovnpl.cz

V neposlední řadě vznikl časosběrný videodokument, který pro nás po celý uplynulý rok vytvářel pan Rostislav Kakara a právě na závěrečné konferenci byl poprvé
představen. Najdete ho na webových stránkách města Benešov nad Ploučnicí i na
městském Facebooku.
Na závěr shrnutí v číslech: Projektu se
zúčastnilo několik desítek osob na české a
německé straně. Jako první byl hned počátkem projektu vydán nástěnný kalendář,
ve kterém najdete krásné fotografie obou
měst. Proběhly celkem 2 kulaté stoly a závěrečná konference o cestovním ruchu. Pro
obě města jsme vyrobili informační cedule
SPOLUPRÁCE a vznikly propagační předměty, jako jsou omalovánky pro děti, poznámkové bloky a společné logo. Na závěr se můžeme pochlubit dvojjazyčnou brožurkou o
obou městech.
„Pevně věřím, že tento projekt symbolicky otevírá nové čtvrtstoletí partnerství
našich měst, ve kterém budeme ještě více
spolupracovat.
Pokračování na str. 2...

SLOVO STAROSTY
Skončené letní prázdniny pro
nás znamenaly především velké investice v budovách a areálech naší školy.
Nová okna v Bílé budově ZŠ znamenají
další výrazný posun ve zkvalitnění prostředí v této budově. Napřesrok nás ještě čeká nová střecha. Vyžilé schody u jídelny se dočkaly opravy, pokáceli jsme i
nebezpečné stromy u Nové budovy ZŠ.
Obrovský posun zaznamenala stavba
školky, na které se již rýsuje nové patro.
Během léta došlo k vybudování dětských prvků v zahradě školky, které budou pro předškoláky velkým překvapením... Mimochodem první etapa této
rekonstrukce prošla kontrolou ze strany
poskytovatele dotace CRR a dopadli
jsme úspěšně, tak jako v případě další
podobné kontroly na loňské opravě
hrobky Mattausch na hřbitově. Během
podzimu dojde k vybudování dalších
herních prvků na dětských hřištích.
Chtěli bychom je rovnoměrně rozložit
do všech částí města.
Nejvýznamnějším zásahem do života našeho města však během letošního
podzimu bezesporu bude přestavba
vlakového nádraží. I. etapa, která v sobě
zahrnuje především přestavbu kolejiště
a vybudování nových nástupišť způsobí
prakticky po celý podzim výluku všech
tří vlakových směrů. Jako zastávky náhradní autobusové dopravy bude sloužit zastávka „záv.“ – Interkov, dále pak
zastávka náměstí (pro vlaky mezi Českou Kamenicí a Děčínem) a rozc. Heřmanov (Liberec-Děčín). Všechny informace
naleznete na vývěsních plochách - ta u
Interkova je vyhrazena pouze pro info o
výlukách, na webu a facebooku města.
Uvnitř těchto novin naleznete pak výlukové jízdní řády.
Vážení přátelé, přeji Vám úspěšné a
pohodové září.
Filip Ušák
starosta města
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upozornění
V pátek 29. 9. bude Městský úřad Benešov n. Pl. z technických důvodů uzavřen.

ze zásahů sdh
Dne 29. 6. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+5 k dopravní
neho-dě do katastru obce Františkov nad
Plouč-nicí.
Dne 29. 6. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4 a OA VW 1+3 společně s PČR,SÚS k nahlášené technické pomoci a úklidu provozních kapalin z vozovky
mezi Benešovem nad Ploučnicí a Malou Velení.
Dne 29. 6. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+3 společně s PČR nahlášené dopravní nehodě osobního automobilu do katastru obce Malá Veleň Jedlka.
Dne 29. 6. 2017 vyjíždí jednotka s technikou OA VW v počtu1+3 k nahlášené technické pomoci v podobě odstranění naplavenin z vozovky do Františkova nad Ploučnicí.
Dne 30. 6. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+3 k nahlášené technické pomoci v podobě odstranění stromu z
vozovky do obce Františkov nad Ploučnicí.
Dne 30. 6. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4 k nahlášené technické pomoci v podobě odstranění nebezpečných stavů na vozovce do obce Františkov nad Ploučnicí.
Dne 12. 7. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+5 společně s HZS Děčín, JSDH Boletice nad Labem, Staré Město,
Horní Žleb, Křešice a Povrly na požár seníku
do obce Malšovice - Hliněná.
Dne 23. 7. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4,DA VW 1+2,AZ 30
1+1 společně s HZS Děčín, JSDH Děčín -Staré
město, Boletice nad Labem, PČR na požár
výškové budovy do obce Malá Veleň.
Dne 24. 7. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+3 do obce Františkov nad Ploučnicí k nahlášené technické
pomoci v podobě odstranění nebezpečných
stavů.
Dne 26. 7. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4 společně s PČR do
Malé Veleně na nahlášenou dopravní nehodu nákladního a osobního automobilu (bez
zranění s únikem provozních kapalin).
Dne 28. 7. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+3 na nahlášenou
technickou pomoc v podobě pomoci složkám IZS do Malé Veleně.
Dne 30. 7. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4 společně s HZS Děčín,PČR k nahlášené technické pomoci v podobě únik nebezpečných látek do potoka do
katastru obce Dobrná.
Pokračování na str. 3...

PŘESHRANIČNÍ PARTNERSKÝ PROJEKT JE U KONCE
Pokračování ze str. 1...
Mezi mnoha obyvateli z obou stran hranice
vznikla přátelství a to je v dnešní době opravdu veliká deviza. Během podzimu nás
čeká celá řada dalších společných aktivit,
zmíním například Mariánskou pouť a vystoupení německých umělců, seniorský
bowling v Německu nebo rozsvícení vánočního stromečku,“ říká starosta města Filip
Ušák.

Na závěr chceme poděkovat Euroregionu ELBE/LABE za významné financování našich aktivit. Těšíme se, že spolupráce s našim partnerským městem Heidenau bude
pokračovat i v následujících letech a zapojíme vás do aktivit. Uvítáme vaše nápady.
za realizační tým
Stanislava Feistnerová
koordinátorka projektu

DRUHÝ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND BUDE PATŘIT MARIÁNSKÉ POUTI
O druhém zářijovém víkendu čeká naše
město druhý ročník Mariánské pouti. Pouť
by měla být hlavně o "oživení" historických
památek v našem městě. A letos k tomu
máme o důvod víc, když je rok renesanční
šlechty a náš zámek je partnerem této
celorepublikové akce.
Na co se tedy můžete těšit? V pátek 8.
září to bude derniéra Dvou pánů z Verony v
podání ústeckého Činoheráku na nádvoří
Dolního zámku. Ještě před tím od půl šesté
pro zájemce proběhne v kostele poutní
mše. Sobota bude patřit především okolí
kostela, v 10 hodin zahájí program úžasné
vystoupení německé hudební školy z Heidenau v benešovském kostele. Kostel si bude-

te moci prohlédnout navíc v unikátních komentovaných prohlídkách ve 13 a 15 hodin.
V příkopech za kostelem na Vás bude čekat
vojenské ležení s dobovými ukázkami vojenského života - čekají nás souboje, výcvik
gardy, ukázky zbraní a mnoho dalšího.
Zámecká ulice nabídne dobové tržiště.
Odpolední program doplní CDM dílničkami
a soutěžemi. Podium u fary nabídne pohádku a řadu hudebních vystoupení. Zdarma se budete moci svézt londýnským doubledeckerem a večer na vás bude čekat
ohňová show. V neděli 10. září od 9 hodin
pouť zakončíme poutní mší v podání děčínského chrámového sboru.

NEPROPÁSNĚTE SEMINÁŘ NA TÉMA: KOTLÍKOVÁ DOTACE
Uvažujete o změně zdroje vytápění,
která jde vstříc životnímu prostředí? Pokud
ano, možná uvítáte možnost zúčastnit se
semináře pro zájemce tzv. Kotlíkovou
dotaci. Ten pořádá obec Markvartice a MAS
Labské skály z.s. dne 25. 9. 2017 od 17:00
hod. v sále Obecního domu, Markvartice za
účasti pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje. Seminář je pořádán pro občany
z obcí Markvartice, Dolní Habartice, Horní
Habartice, Dobrná, Veselé, Benešov nad
Ploučnicí, Merboltice, Malá Veleň, Jánská,
Huntířov. Bude zaměřen na problematiku
čerpání dotace a změn, ke kterým dochází.
Ústecký kraj by mohl mít na tento do-

tační program k dispozici až 153 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.
Hlavním rozdílem od předchozí výzvy by
mělo být, že žadatelé již nemusí realizovat
mikroenergetické opatření, či doložit průkaz energetické náročnosti budovy. Dotační
program Ústeckého kraje bude po schválení
vyhlášen pravděpodobně v září 2017.

krátce z města

Blíží se volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve
dnech 20. a 21. 10. 2017. Hlasování v pátek
začíná ve 14:00 hodin a končí ve 22:00
hodin, v sobotu pak v 8:00
hodin a končí ve 14:00
hodin. Bližší informace přineseme v příštím vydání
Benešovských novin.

Provoz koupaliště v září
Benešovské termální koupaliště bude v
měsíci září otevřeno v následujícím režimu.
PO-PÁ 14:00 – 18:30
SO-NE 10:00 – 18:30
Upozorňujeme, že otevírací časy se mohou měnit v návaznosti na počasí. Aktuální
informace lze zjistit na webových stránkách Služeb
města Benešov nad Ploučnicí nebo na facebooku města.

STRANA 2

září 2017

BENEŠOVŠTÍ ČÁPI SE CHYSTAJÍ NA ODLET DO TEPLÝCH KRAJIN

Období druhé poloviny srpna a celého
září každoročně přináší houfování a odlety
některých druhů ptactva. V letošním roce
jsme mohli velmi často sledovat přímo v
centru našeho města jednoho z nich, konkrétně čápa černého (Ciconia nigra). Buď
lovil v řece, nebo létal nad městem, nejčastěji v kruzích. Svým rozpětím křídel kolem
dvou metrů a metrovou výškou těla je v
podstatě nepřehlédnutelným.
Na zimoviště tento druh létá nejčastěji
přes Turecko a Blízký východ do středních
nebo východních oblastí rovníkové Afriky a

vrací se obvykle koncem března či začátkem
dubna. Vzhledem k tomu, že se ve volné přírodě dožívá kolem osmnácti let, tak pokud
se cestou nebo na zimovišti nestane nic
špatného, můžeme se těšit, že tohoto silně
ohroženého ptáka uvidíme na Ploučnici i v
dalších letech.
V jednom českém filmu byla položena
otázka: „ Jak říkáme ptákům, co odlétají na
jih? Odpověď jistě dobře znáte.
Ota Dračka
stráž přírody CHKO České středohoří

poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat zástupcům města Benešov nad Ploučnicí za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Vlastimil Adamec
Chtěli bychom velmi poděkovat panu PAVLU URXOVI za sponzorský dar ve formě zakoupení a následný potisk dresů pro fotbalový dorost Benešov nad Ploučnicí.
Stanislav Gerhard, Václav Mysliveček

vítání občánků - výzva
V listopadu chystá Město Benešov nad Ploučnicí další slavnostní
přivítání našich občánků do života města. Vyzýváme proto rodiče, kterým se narodilo děťátko v období od března 2017 - dosud, aby se dostavili co nejdříve s jeho rodným listem na matriku městského úřadu
(kancelář v přízemí budovy – vchod od zámku).
za SPOZ Věra Erlebachová, matrikářka

ze zásahů sdh
Pokračování ze str. 2...
Dne 31. 7. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+3 společně s PČR,
RZS, Leteckou záchrannou službou k dopravní nehodě se zraněním jednalo se o
srážku osobního automobilu a motocyklu
do Benešova nad Ploučnicí - Ovesná.
Dne 1. 8. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4 společně s PČR,
RZS do Benešova nad Ploučnicí – ulice Českolipská k nahlášené dopravní nehodě dvou
osobních automobilů.
Dne 2. 8. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4 společně s HZS
Děčín, RZS do Benešova nad Ploučnicí - ulice Tkalcovská k nahlášené technické pomoci, kde se jednalo o transport pacienta v bezvědomí.
Dne 3. 8. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+3 do Benešova nad
Ploučnicí - ulice Žižkova k nahlášené technické pomoci v podobě úklid překážek z koryta potoka.
Dne 4. 8. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+3 do Benešova nad
Ploučnicí ulice Wolkerova k nahlášené technické pomoci v podobě čerpání vody a vyproštění předmětů z hloubky.
Dne 7. 8. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+4 do obce Františkov nad Ploučnicí na nahlášenou technickou pomoc v podobě odstranění překážek z
komunikace.
Dne 7. 8. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+3 do Benešova nad
Ploučnicí - Ovesná k nahlášené technické
pomoci v podobě odstranění obtížného
hmyzu.
Dne 8. 8. 2017 vyjíždí jednotka s technickou AZ 30 v počtu 1+4 do Benešova nad
Ploučnicí ulice Opletalova (areál ZŠ) a následně do obce Malá Veleň k nahlášené
technické pomoci, kde se jednalo o odstranění bodavého hmyzu.
Dne 11. 8. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+5 do obce Malá Veleň - Jedlka k nahlášené dopravní nehodě se
zraněním. Při jízdě na místo události byla
jednotka odvolána zpět na základnu.
Dne 20. 8. 2017 vyjíždí jednotka s technikou AZ 30 v počtu 1+4 do obce Dolní Habartice na nahlášenou technickou pomoc v
podobě - nebezpečných stavů (vosí hnízdo u
alergika).
Dne 23. 8. 2017 vyjíždí jednotka s technikou CAS 20 v počtu 1+5 společně s HZS
Děčín, PČR k nahlášené dopravní nehodě
dvou osobních automobilů do katastru obce Heřmanov.
SDH Benešov nad Ploučnicí

STRANA 3

září 2017

ohlédnutí za benešovským slunovratem

KRAVATOVÁNÍ

JERRY AL. KARCHŇÁK: PERFORMANCE TERČ

Letos patnácté výročí autorského čtení
Kravatování. Tradičně konané v salónku restaurace Jelen tentokrát již v majetku Tomáše z Vietnamu.
Na úvod vždy čtu, kdo nás opustil a tak s
pár slovy, se s ním loučím…kolega, chemik básník, vinař, hudebník Chuck Berry, sochař
Olbram Zoubek.

Letos se sešlo deset autorů. Z Ústí k nám
zavítali dva autoři Tomáš Choura a Zdeněk
Balcar. První z nich ostřílený vtipálek přednesl estrádní pásmo na vybraná slova, takže
úvod na jedničku podtrženou. Mimo jiné
textař pro mnohé známé zpěváky např. Ewu
Farnou - „Boží mlýny melou“. Druhý v podstatě začínající autor to dal také s plnou vervou. Jakub Chadima svým divadelním přednesem ztvárnil fikci tzn. odjinud z jiného
světa, kterou i sám odehrál a jako bychom
byli v kostele, ale tam se smát nesmí! Následovala brilantní hra na kytaru prozrazující
jihoamerický styl, kterou nám zahrál Radek
Sobíšek z Týnce nad Vltavou. Dcera Lucie
přečetla sérii pocitových ploch kontrastně
laděných. Z Děčína přijel Radek Fridrich,
představil vydanou knihu s performancí
přeplněnou citoslovci z ptačí říše. Renata
Bulvová z Prahy, se měla původně ke svým
psychologicky laděným textům doprovodit
na fujaru. Nakonec se doprovázela tabletem. S tímto nástrojem a dýdžejem pořádá
komponované večery. V posledních letech
používám textovou vizuální performance.
Letos s názvy „Od toho si meju hlavu“. „Tydle prachy hovno zvoní!“ Pár lidí vyprsklo
smíchy, tak to beru za dobrý… Spolužačka ze
studií mé dcery a manželka hudebníka Pavla
Dobeše Vlaďka brilantně přečetla pár pohádek… no, i pro dospělé zábavné. Přivezla
ukázat pět vydaných dětských knih s nádhernými ilustracemi. Poté pokračoval druhý
z bratrů Sobíšků - Lukáš. Humorně glosoval
cestu do Lisabonu a pak cestu na sever. Oba
si tak letos do Týnce nad Vltavou odvezli odlitek mého nosu včetně certifikátu, že maj
na to nos. Letošní čtení tradičně zakončil
Martin Tomášek z Teplic o víře v horu.
Pokračování na str. 5...

Úvod patřil herečce Míše Mauerové,
která nás uvedla slovy: „Jerry, slyšela jsem o
tobě neuvěřitelné story, kde všude ve světě
jsi na festivalech vystupoval přes Atlantik,
Pacifik včetně Evropy. No, tak já jsem zvědavá a nakonec my všichni…“ a přečetla moji myšlenku letošního představení Terč.
„Terorismus přináší zákeřnost. Nemůžeme si myslet, že je daleko, chraňme si každej
svůj terč. Okamžik zrození a zmaru.“
Tak tedy letos 25. ročník performance s
názvem Terč alternativního divadla Gilotina=Opona za doprovodu kapely Rudý koutek.
Ten, který se minulý rok zrušil z důvodu
přílivových dešťů. Poprvé za 25 let, co
vystupuji od slavností města oslav 600 let.
Déšť problém pro kapelu a naše divadlo neb
hrajeme pod širým nebem. Jedna z devíz je
voda zhůry i námi vypuštěná, když zapadá
do scénáře. Nastal konec bezstarostnosti,
protože se už navždy budeme muset sžít s
hrozbou terorismu. To je jeden z důvodů,
proč jsem pojal tento fakt jako aktuální,
vyjádřit se k němu.
Ve středu náměstí, tentokrát ve třech
jsme rozbalili černobílý terč z plátna 6x6 m.
Rozdali letáky s myšlenkou, oblečeni do
terčů z čela positiv na zádech negativ a na
hlavách několika násobně větší obrysové
hlavy - černá, bílá, žlutá - alternativně - pruhovaná. Jak to tak v historii bývá, došlo k
vzájemnému fackování, poklepávání na ramena a podávání si rukou. Kdyby to tak v
budoucnu dopadlo. Následně jsem hlásil
/dominantně podpořeno hudbou/, kde ve
světě se stalo pět největších teroristických
útoků a kolik zahynulo lidí. Došlo k pokládání názvů měst – cedulí do terče. Následná
anketa s lístky Jak dál? Ano, ne, O…, které
byly nastřelovány na šibenici, poté zastříkány červenou barvou /měly vyhořet/. Obraz
6. - Vybaveni samopaly a granáty ze zdobného perníku jsme šli k lidem, nabídnout je.
Záměr vyšel tak, abychom to zesměšnili a
smetli ze stolu, neb jejich záměr je nahnat
strach a narušit soudržnost. Nejdříve lidé
brali granáty nejistě, pak jsme je nestačili

ukojit. Pyramida, která byla sestavena z černejch nápisů terorismus na červeném podkladě, měla také zahořet, co jiného. A ouha,
v celém severočeském kraji byl vyhlášen zákaz otevřených ohňů i na zahrádkách.
Dohoda se starostou. Poprvé neshořelo
to, co shořet mělo. Lidi byli natěšeni, už jsou
naučeni. Hudba k tomu byla doslova pekelná. Cedule jsme proto nastříkali na modro. V posledním obraze jsme vytvořili kontrast ze svíček - v černém středu velké srdce,
a zalehli na kruhy terče. Hutná tklivá hudba
ovládla prostor k panychídě. Lidi to vzali za
své a přicházeli si lehnout. Další a další až byl
terč plný ležících lidí ženy, muži. Opakovaný
hudební motiv lezl až pod kůži a úžasně dokreslil a podnítil diškus. Muzikusové - klobouk dolů! Závěrem jsem do mikrofónu
zopakoval čtenou myšlenku a nechal mluvit
Míšu Maerovou: „Tak Jerry, přestala jsem
dýchat, roztřásly se mi nohy i ruce – bylo to
silně emotivní, co říkáte? Chtěla jsem si jít k
vám taky lehnout. Musím se zeptat, jak to
působilo na mé dvojčata.“
Poděkoval jsem za naštudovanou hudební syntézu kapele Rudý koutek ve složení: Olda Novotný, Roman Tesař, Radim
Špaček, Standa Tichý a alternativnímu divadlu Gilotina=Opona - Lucii Karchňákové,
alternujícímu Martinovi Dočekalovi. Také
paní Kolesové a sestře za munici, Ivance
Štípkové za ušití terče. Za kamerou stál Radek Prášek a jeden z mnoha fotoaparátů
obsluhovala Zuzka Michalčáková a v neposlední řadě děkuji výbornému ozvučení.
Lidem za hojnou účast a pozvání na další
ročník. Rudý koutek čerpal z posledního natočeného CD u Petra Nedbala, který mu se
splnil sen a má nahrávací studio ve Cvikově.
A mimo jiné to byl Petr s Fuck off, který mi
vyšel vstříc, to všechno se mnou rozjel v roce 1992 rok před rozpadem Československa.
A odposlechnuto: „Ten, Jerry to už má
tady vyšlapaný na sochu.“ Ti, co mi sochu
slibovali, už zemřeli.
Leonardo Pěkněnič Virtuál
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PRÁZDNINY VE ŠKOLE

Prázdninové měsíce byly ve všech školních budovách věnovány údržbě a opravám.
V mateřské škole pokračovaly práce na projektu Navýšení kapacity MŠ (CZ.06.2.67/
0.0/0.0/15_014/0000594). Kromě nově budovaných prostor přibyly ve venkovních
prostorách mateřské školy nové hrací prvky,
které nabídnou dětem mnohem více zábavných a pohybových aktivit.
Budova školy v ulici Komenského – Bílá
škola bude ve školním roce 2017/2018 sloužit žákům 1. – 3. tříd, dětem z přípravné
třídy a školní družině. V budově školy byly v
průběhu prázdnin provedeny nemalé úpravy. Nyní jsou zde vyměněna okna a vchodové dveře a budova tak získala přívětivější
tvář. Díky nemalému úsilí města, provozních
zaměstnanců školy i externích firem tak mají benešovské děti připraveno útulné prostředí pro úspěšné zvládnutí práce, která je
v nastávajícím školním roce čeká.
V průběhu prázdnin se uskutečnily také
dvě akce pro pedagogy. V rámci projektu
„Otevřená mysl“ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002933) proběhl v polovině července čtrnáctidenní intenzivní jazykový
kurz pro učitele anglického jazyka. Cílem
kurzu bylo podpořit profesní růst pedagogů
– jazykářů. V rámci kurzu se pedagogičtí
pracovníci pod vedením rodilé mluvčí zaměřili na rozvoj komunikačních dovedností
v cizím jazyce.
V rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou

působností Děčín (Výzva č. 02_15_005 pro
MAP; CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/
0000297) proběhl na naší škole třídenní
workshop pro učitele venkovských ZŠ a MŠ
– „Terapeutické využití výtvarných technik v
rámci inkluze – arteterapie“. V rámci semináře si učitelé vyzkoušeli různé techniky arteterapie, které budou využívat v rámci výuky se žáky, zejména žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Výsledky práce pedagogů budou k vidění na tradiční podzimní
výstavě.
Více o aktivitách školy a školky na stránkách www.zsbnpl.cz.
Všem úspěšný a pohodový celý školní
rok 2017 - 2018.
Mgr. M. Šmídová

ZŠ: informace
pátek 29. září 2017
volný den pro žáky - ředitelské volno
Podzimní prázdniny
čtvrtek a pátek 26. a 27. října 2017
Vánoční prázdniny
sobota 23. prosince 2017
až úterý 2. ledna 2018, vyučování
začne ve středu 3. ledna 2018

KRAVATOVÁNÍ
Pokračování ze str. 4...
Nechal nás opakovat text a doprovázet se
na hudbu z telefonů nejdříve po trojicích a
pak všichni najednou, kdy mu pak z hlavy
spadly svítící jehlice. S nimi jsme pak hráli
mikádo.
Lukáš s Radkem Sobíškovi slíbili, že k
nám jednou přijedou se svou kapelou. Než
za námi odjeli, shořela jim zkušebna. Tomu
se říká pech. Z návštěvníků bych jmenoval
básníka Tomáše Řezníčka, Petr Kubinu galeristu „Prokopky“, Jardu Poláka historika, spisovatele. A to je vážně tečka bez tečky.

Lukáš Sobíšek:
„Plavba: Před odletem do Lisabonu
jsme s Péťou slíbili našim maminkám, že
nebudeme čůrat na veřejnosti, kopat do
automatů, brát si cukříky od cizích lidí, pít
hodně alkoholu a ponocovat. A budeme si
mýt pochcaný ruce. S Péťou jsme si zakázali
na západním konci Evropy šukat ošklivý
holky a shodli se na tom, že si necháme líbit
všechno od hezkých holek.“
Leornado Pěkněnič Virtuál

gymnázium česká kamenice
Dne 4. září se opět těšíme na viděnou ve
společném školním kruhu s již známými tvářemi a též s těmi, kteří mezi nás přijdou poprvé. Přivítáme 29 nových žáků do třídy PRIMY (6. třídy) a 7 nových žáků, kteří k nám
nastoupí do tříd vyššího gymnázia. Celkově
nastoupí 183 žáků, což je o 55 žáků více než
před 3 lety.
Pokud máte i Vy zájem studovat u nás,
můžete využít v průběhu školního roku
možnosti přestupu ze ZŠ i SŠ.
www.zs-gymnazium.cz
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prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách z našeho chovu.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ks
Prodej se uskuteční:
7. září a 11. října
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
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PRODÁM
HROB
v Benešově nad Ploučnicí
V případě zájmu volejte
na mobil č. 734 589 026,
cena dohodou.
Miloslava Leinová

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.
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Z HISTORIE města

110. LET SPOLKU CHOVATELŮ V BENEŠOVĚ

Spolek chovatelů malých zvířat pro Benešov a okolí byl založen 19. června 1907.
Byl pokračovatelem tradice Benešovského
okresního zemědělského spolku. Od svých
počátků se tento spolek těšil mezi benešovskými občany veliké oblibě. Přesná čísla
o počtu členů či jeho přispěvovatelů máme
až pro rok 1925, kdy měl spolek 130 příslušníků a k roku 1927, kdy mělo sdružení
122 aktivních členů.
První dochovanou zmínkou o konání výstavy zvířectva je 5. prosinec 1909 kdy se v
Benešově konala výstava drůbeže a králíků.
Prezidentem výstavy byl místní stavitel Fritz
Hegenbart. Předsedou spolku byl od samého počátku Dr. Eduard Kreibich. Ten působil
v Benešově jako drážní a okresní lékař a taktéž se velkou měrou zasloužil o založení benešovského fotbalového klubu v roce 1920.

Dr. Eduard Kreibich měl svou ordinaci v Benešově nad Ploučnicí na náměstí v domě
č.p. 14 a ordinoval v ní od 17. dubna 1907 až
do své smrti v roce 1933. V roce 1932 byl již
velmi nemocný doktor Kreibich nahrazen v
předsednictví spolku panem Emilem Bartonem z č.p. 26 a stal se tak druhým a vlastně i
posledním německým předsedou sdružení.
Za Bartonova předsednictví se uskutečnila
například slavnost Letnic (Svatodušních
svátků) u zříceniny hradu Ostrého. Spolek
chovatelů si zde organizoval svou vlastní
slavnost kvetoucích stromů (podle vzoru
dosud existující slavnosti Baumblütenfest v
městečku Werder, nedaleko od Postupimi).
Město Benešov na tuto akci zapůjčilo několik stánků. Ve dnech 4. až 5. února roku
1933 proběhla taktéž všeobecná jubilejní
výstava spolku k jeho 25. letům existence.
Byly využity prostory střelnice a bylo pozváno i mnoho zahraničních hostů. Dále v září
roku 1934 byly využity prostory hostince
"Zum Schwarzen Roß" (Slovany) a to pro výstavu mláďat a mladých zvířat. Poslední nalezenou zmínkou o činnosti původního německého spolku je informace o jubilejní a
krajské výstavě ku příležitosti 30. let od za-

ložení spolku. Výstava se konala hned 1. a 2.
ledna roku 1938 a na přípravě expozice na
sálu Střelnice (Sokolovna) se pracovalo celkem osm večerů. Záhy po ukončení 2. světové války byla obnovena činnost spolku,
který byl pochopitelně vzhledem k tehdejším událostem již ryze český. Jeho ustanovující schůze proběhla 21. ledna 1946 v restauraci Holubárna na Děčínské ulici.
Luděk Smejkal
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