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Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

2. FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA PŘINESLO NOVÉ PODNĚTY

Ve středu 19. dubna od 17 hodin se v
městském kině uskutečnil 2. ročník Fóra
Zdravého města Benešov nad Ploučnicí.
Určení deseti největších problémů nebo
naopak příležitostí, či šancí přilákalo do kina
přes 50 občanů města, včetně představitelů
města a zástupců městského úřadu. Po přivítání a zhodnocení problémů z předešlého
Fóra 2015 starostou města Filipem Ušákem,
se slova ujal ředitel Národní sítě Zdravých
měst Ing. Petr Švec. Diskutovalo se u 7 stolů
a zájemci mohli sdělit svoje připomínky u
každého z nich. Jeden ze stolů byl věnován
mladým, kteří sami měli možnost všechna
témata probrat, což v hojné míře činili.
Tabule se začaly plnit zapisovanými nápady,
z každého stolu byla pak vybrána dvě témata s nejvíce čárkami a ta se zapsala na zvláštní papír, který byl pod podiem kina. Všichni
zúčastnění na závěr dvěma hlasy opuntíkovali ty náměty, které byly podle jejich názoru nejdůležitější. Poděkování patří panu Josefu Krumlovi - Ovocnářství Kruml, za sponzorský dar v podobě bedny vynikajících jablek.
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Nyní nás čeká druhá část Fóra, kdy se
budou moci vyjádřit i ti, kteří se nemohli
akce zúčastnit, a to ověření vybraných
problémů u většího počtu obyvatel. Hlasovat se bude prostřednictvím ankety, která
bude probíhat během měsíce května. Anketa je zveřejněna v Benešovských novinách
(na straně 3), hlasovat bude možné i na
internetových stránkách a též bude možné
si anketní lístek vyzvednout, vyplnit a
odevzdat na podatelně MÚ, v městské knihovně, v městském kině a v Klubu seniorů.
Radnici pak čeká nelehká práce, za rok
předstoupit na 3. ročníku Fóra Zdravého
města Benešov nad Ploučnicí před občany a
odpovědně sdělit, jaké kroky byly učiněny
ke zlepšení či vyřešení 10 problémů, které
určili občané.
Problémy naformulované na Fóru Zdravého města Benešov nad Ploučnicí roku
2017, o kterých se bude hlasovat v ověřovací anketě, jsou následující:
Vytvořit pěší zónu – ostrovy Interkov
Upravit park pod kostelem
Pokračování na str. 2...

SLOVO STAROSTY
S příchodem jara se v květnu naplno
rozjela investiční sezóna letošního roku. V
ulici Cihelní tak nyní dochází k definitivnímu dokončení spodního úseku, a to včetně
nového bezpečnějšího místa pro přecházení v blízkosti zámeckého parku. Nové osvětlení, chodníky, parkovací místa, zlepšení odtokových podmínek dešťové vody a
celá řada dalších úprav jednoznačně zlepšila vzhled této ulice a jsem moc rád, že se
stavbu podaří v nejbližších dnech dokončit. Mrzí mě, že osobní a politické spory některých ochránců přírody v našem městě
se mnou či některými pracovníky úřadu
vedly k tak obrovskému množství nejrůznějších udání, správních podnětů či fotoreportáží na facebooku. Stavba se zhruba o
necelého půl roku zpozdila, nicméně výsledek bude stát za to. I ten památný tis bude
mít lepší podmínky pro své důstojné dožití.
Konečná bilance jsou tedy dvě pokuty v řádu jednotek tisíců korun, naprosto zanedbatelné v porovnání s cenou stavby či veřejným zájmem, který je pro mě prioritním. Stejná firma SaM Děčín na základě
vyhraného výběrového řízení pro nás v této době dělá i místní komunikaci na Ovesné včetně opravy mostku přes potok a novou asfaltovou komunikaci od firmy Bottari k zahrádkám a garážím nad sídlištěm. V
této době probíhají rovněž některé opravy
komunikací a chodníků. Zima odhalila velké díry na Děčínské ulici i samotném náměstí, kde Správa a údržba silnic ÚK provádí opravy. My oproti tomu například děláme například nové schodiště na Sokolský
vrch nebo opravujeme řadu obrub na
městských chodnících. Naplno se rozjela
přístavba školky, která s sebou bohužel
přináší značné komplikace pro uživatele
ordinace a rehabilitace pana doktora Váchy. Společně se zhotovitelskou firmou
Hantych i zástupci lékařského zařízení se
snažíme zajistit co nejvhodnější podmínky
pro pacienty. Moc se jménem investora
omlouvám za zhoršené podmínky fungování obou těchto zařízení.
Pohodové májové čtení přeje
Filip Ušák, starosta města
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PODĚKOVÁNÍ

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ PODPORUJE SPORT

Chtěla bych touto cestou poděkovat
matrikářce Věrce Erlebachové a místostarostovi Petru Jansovi za milou návštěvu,
hezký dárek a blahopřání k mému kulatému životnímu jubileu.
Podešvová Marie
Děkujeme panu Jansovi, paní Zárubové
z městského úřadu, též panu Neubauerovi
za pomoc při řešení naší přístupové cesty.
Jana a Vladislav Kopeckých

Pozvánka
SEŠLOST BÝVALÝCH BENARÁKŮ
Naše setkání bývalých benaráků se bude konat v restauraci na koupališti v Benešově nad Ploučnicí v pátek 16. června 2017
o 16. hodině. Přijďte si popovídat a příjemně se pobavit se svými bývalými kolegy.
Srdečně zve Marie Tojmarová

ze zásahů sdh
Dne 29. 3. 2017 vyjela jednotka s technikou CAS 20 1+3 a OA 1+2 na nahlášenou
technickou pomoc týkající se úklidu provozních kapalin z vozovky do katastru obce
Františkov nad Ploučnicí.
Dne 4. 4. 2017 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 do Benešova nad
Ploučnicí ulice Heřmanovská k dopravní nehodě motocyklu a osobního automobilu se
zraněním.

svoz bioodpadu

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
16. 5. 2017
30. 5. 2017
13. 6. 2017

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

V roce 2015 došlo k zásadní změně
ve financování sportu v našem městě. S
kolegou místostarostou jsme se pustili
do poměrně razantního kroku, kterého
se mnozí obávali. Princip byl jednoduchý,
dát sportovcům - městskému sportovnímu klubu - peníze a současně zodpovědnost za jejich spravování. Doposud poměrně netransparentní protékání peněz
přes Služby města a vzájemná provázanost využívání majetku vedlo k nejasným
finančním zápočtům, které byly kritizovány městským auditorem i veřejnosprávními kontrolami.
Vedle toho se smluvně ošetřily majetkové vztahy jednotlivých sportovišť,
tak aby mohl sportovní klub lépe čerpat i
investiční dotace a nebyl tak odkázán jen
na financování ze strany města. Dnes po
roce a půl lze jednoznačně říct, že se tato
“reforma” osvědčila, což dnes přiznávají i
dřívější odpůrci změny. A já pevně doufám, že podpora města pomůže našim
sportovcům i nadále tak skvěle reprezentovat naše město, jako to dělají třeba
právě nyní třeba naši fotbalisté, kteří na
jaře bojují o postup do IA třídy, což by po

dlouhé době přineslo do našeho města
ty nejkvalitnější regionální soutěžní zápasy. Dubnové výsledky 11:0 nebo třeba
8:1 z posledního domácího utkání dokazují, že si zasloužíme v příští sezóně
poměřovat síly ve vyšší soutěži například
s Děčínem, Jílovým či Českou Kamenicí. V
boji o postup rada města fotbalisty podpořila příspěvkem 20 tisíc korun na pořízení světelné tabule ukazující skóre a z
rozpočtu správy majetku města došlo konečně i k výměně oken v klubovně z omřížovaných za nová plastová. Postupné
zlepšování podmínek si městský stadion
po řadě let jistě zaslouží. Na konci měsíce
se také otevře koupaliště, které vás také
přivítá řadou nových zlepšení. Tím nejvýraznějším jsou nepochybně sociální
zařízení včetně sanitárek, která dělala
ostudu a byla jednou z černých kaněk
koupaliště. Nový nátěr bazénu i jeho
okolí zlepší estetický dojem z prostoru.
Koupaliště otevírá 27. května a v průběhu celého léta na vás chystá velké
množství zábavy.
Filip Ušák
starosta města

2. FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA PŘINESLO NOVÉ PODNĚTY
Pokračování ze str. 1...
Roční kulturní kalendář
Více hlášení v městském rozhlase
Absence restauračního zařízení
Publikace o městě
Sportovní areál za bílou školou
Rozšíření cyklostezky
Dům s pečovatelskou službou
Chybí specializovaní lékaři
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Bezpečnost chodců ul. Děčínská za Tescem
Zlepšení parkování na Sídlišti
Venkovní altán pro setkávání mladých
Nealkoholická diskotéka
Stanislava Feistnerová
koordinátor Zdravého města
Benešov nad Ploučnicí a Ma21
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BENEŠOVSKÉ
"MUZEUM" BENARU
V pátek 28. dubna jsme se setkali v
místním kině ohledně benešovského muzea
Benaru. Doposud se nám nepodařilo v našem městě najít vhodné prostory pro toto
muzeum Benaru. Při této příležitosti jsme
zkontrolovali darované věci ze dne Den Benaru, které byly uloženy v místním kině.
Rozhodli jsme se, že se prozatím tady
ponechají a zajistí se aspoň jedna až dvě
vitríny na vystavení těchto darovaných
benarských věcí. Vitríny by měly být umístěné buď v kině nebo v místní knihovně.
Také padl návrh umístit vitríny do hlavní
chodby městského úřadu. Tyto 3 prostory
jsou dostupné všem občanům, a tak by se
mohli lidé s benarskými věcmi opět setkat,
vidět je a třeba i zavzpomínat. Rozhodnutí
zatím žádné nepadlo. Věříme ale, že se nám
podaří v brzké době něco zajistit tak, aby při
letošním výročním Slunovratu byly již věci
vystaveny a k vidění.
Nápad to byl sice pěkný, ale je potřeba
jej dotáhnout do zdárného konce. Doufáme, že se nám to společně s naším městem
podaří. Vždyť Benar je historicky tolik spjatý
s naším městem.
Lída Šumová a Lenka Černá
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SPOLEK PŘIPRAVUJE HISTORICKO-NAUČNOU STEZKU

V lese nad naším městem probíhá příprava historicko-naučné stezky, jež propojí osadu
Ovesnou s Jedlkou. Dne 29. dubna v odpoledních hodinách proběhla úprava první poloviny
trasy a její zatím dočasné vyznačení k Medvědově vyhlídce, jež dostala jméno podle místa,
kde na počátku 17. století byl zaznamenán útok posledního volně žijícího medvěda na
člověka. Nadšenci, kteří se rozhodli obnovit akce Horského spolku pro České Švýcarsko,
sekce Benešov nad Ploučnicí čeká nelehký úkol - obnovit také jeho původní horské stezky, jež
v minulých dobách lemovaly celé naše okolí, a mnoho jich zaniklo. Další pracovní akce na
této stezce je naplánována na 14. května.
za HsČS, Kateřina Kadlecová
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SVÁTEK PLANETY „DEN ZEMĚ” OSLAVOVALO MĚSTO PO CELÝ MĚSÍC
Den Země je den věnovaný naší planetě, který se
každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn
původními dny Země, které
se konaly při oslavách jarní
rovnodennosti, 21. března a oslavovaly
příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi
na dopady ničení životního prostředí. Cílem
bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje
energie.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda
obyvatel ve více jak 193 státech světa. Den
Země se tak stal největším sekulárním
svátkem, který slaví lidé společně na celé
planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
V našem Zdravém městě se „Den Země“
konal během celého měsíce dubna.
Čtyři lektoři společnosti EKO-KOM a.s. seznámili děti zajímavou a zábavnou formou se
způsoby třídění a nakládání s využitelnými
složkami odpadu, s výrobou surovin z takto
zpracovaných odpadů a dopadem třídění a
využívání odpadů na život naší planety. „Ak-

dit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. I díky příznivému víkendovému počasí jsme společně posbírali 1800 kg odpadu z různých míst. O odvoz vysbíraného nepořádku na území města se postaraly Služby
města, p.o. A jako i minulý rok, to celé na
podzim zopakujeme, termín bude včas vyhlášen.
Naše CDM připravilo ve středu 19.
dubna odpolední program nejen pro děti.
Jednalo se o činnosti spojené s environmentální výchovou, kde si děti vyzkoušely,
jaké mají znalosti v oblasti ochrany životního prostředí a třídění odpadu. V rámci
programu si děti vytvořily i výrobky z recyklovatelných materiálů a vyzkoušely si přípravu zdravých pokrmů. Akce se zúčastnilo
na několik desítek dětí a nechyběli ani rodiče a prarodiče.

První aktivitou bylo 24 jednohodinových přednášek v rámci vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM a. s., které se
uskutečnily v úterý 4. dubna v Základní
škole a Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí. Programu se zúčastnilo celkem 485 dětí a žáků v interaktivních učebnách školy.

tivní účast dětí na přednáškách a jejich zájem o tuto oblast lidské činnosti nám dává
naději, že budoucí generace se o planetu
Zemi postará s úctou a pokorou k přírodě a
životu. Osud Země nám není lhostejný“, řekla ředitelka ZŠ a MŠ, paní Mgr. Dagmar Tesarčíková.

Zakončením celé této osvětové akce
bylo v našem městském kině promítání
dokumentárních filmů s ekologickou
tématikou, pod názvem Ozvěny Ekofilmu,
které byly zdarma přístupné pro celou
veřejnost, pro děti, studenty, dospělé i
seniory. Projekce byla zaměřena na téma
Voda a sucho.

V neděli 9. dubna jsme se jako každoročně připojili k dobrovolnické úklidové akci
Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhá
na území celé České republiky (a dokonce
na pár místech mimo ni). Jejím cílem je ukli-
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ROK RENESANČNÍ
ŠLECHTY OVLÁDNE
BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
Po úspěšném Lucemburském roce se
návštěvníci státních hradů a zámků mohou
těšit na Rok renesanční šlechty. V Ústeckém
kraji se k tomuto programu připojí jako
jediný státní zámek v Benešově nad Ploučnicí. „Během celého roku se návštěvníci mohou těšit na velmi zajímavé programy. Nebude chybět například renesanční módní
přehlídka či speciální prohlídky s kastelánem. Bude toho ale mnohem více, na své si
přijdou odborníci i laici,“ nastínil program
nadcházejícího roku kastelán benešovských
zámků Zdeněk Henig.
V Benešově nad Ploučnicí se dochoval
velmi významný komplex dvou oddělených
samostatných zámeckých celků - Horního a
Dolního zámku, k nimž můžeme připojit
ještě třetí doklad jedinečné renesanční
architektury, přilehlý farní kostel Narození
Panny Marie. Všechny tři stavby spojuje
míšeňský šlechtický rod Salhausenů, který
přišel do Čech na počátku 16. století a v duchu saské renesance zde rozvinul významné
stavební aktivity.
Státní zámek Benešov nad Ploučnicí

vzpomínky
Dne 17. 5. 2017
by se dožil 80 let
pan JOSEF KROPÁČ.
Zároveň 1. 2. jsme
vzpomněli 30. výročí
jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná
manželka
a děti s rodinami.
Sochy
v restaurátorské dílně.
Dnesvětlonošů
30. 5. 2017
tomu bude již rok,
kdy od nás navždy
odešel pan
MIROSLAV JINDŘIŠEK,
zůstala jen vzpomínka
skrytá v našich myslích.
Kdo jste ho znal,
vzpomeňte společně
s námi.
Nikdy nezapomene manželka s rodinou.
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OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOCEMI V NAŠEM MĚSTĚ

Velikonoce ve městě odstartovalo velikonoční tvoření seniorů. To se konalo v pondělí 3. dubna v klubu seniorů a nenechali si
ho ujít ani přátelé z partnerského města
Heidenau. Akce byla součástí projektu
„Kultura spojuje“ a vzniklo na ní spoustu
krásných velikonočních dekorací a ozdob.
„Touto cestou bych ráda poděkovala
děvčatům z CDM Benešov nad Ploučnicí,
jmenovitě Romaně Winterové, Dominice
Zívalové a Mirce Kleinové, která se chopila
patronace nad celou akcí a trpělivě se věnovala našim i německým seniorům. Velice
si této spolupráce vážíme a těšíme se na
další společná setkání,“ uvedla kulturní referentka Pavla Klomfarová.
Druhou akcí, která si za 14 let konání
právem vysloužila přívlastek „tradiční“, byla
soutěž s názvem Benešovská kraslice“. I ta
se konala ve spolupráci s partnerským
městem Heidenau a byla finančně
podpořena projektem „Kultura spojuje“. V
pořádání soutěže se města každoročně
střídají, letos se o o nejhezčí velikonoční
kraslici rozhodovalo ve čtvrtek 13. dubna v
městském kině v Benešově nad Ploučnicí.
Zde se sešly nejen dekorace, které vznikly
během velikonočního tvoření v CDM, ale
také výrobky, které donesli lidé na základě
výzvy v Benešovských novinách (p. Šulcová,
p. Janečková, p. Kuncová a děti, p.
Gajdošová, p. Nesvarbová, p. Loudová).
Svoji šikovnost předvedly také děti z
mateřské školy. Výstavu všech výrobků pak
ještě perfektně doplnily krásné obrázky
žáků 6. tříd ZŠ.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: dětské
a dospělácké. Město Benešov nad Ploučnicí
děkuje všem účastníkům, gratuluje vítězům
a těší se na další ročník soutěže, ať už příští
rok ve městě Heidenau nebo v roce 2019
opět v našem městě.

Výsledky:
Dětská kategorie
1. Třída Myšek (MŠ Benešov n.Pl.)
2. Třída Broučci (MŠ Benešov n.Pl.)
3. Maruška Nemétová
Zvláštní cena poroty:
Škola Astrid Lingren, Heidenau
Kategorie dospělí:
1. Jana Nesvarbová
2. Žens. klub „Kreativstube“, Heidenau
3. Edita Loudová
Zvláštní cena poroty:
Bedřiška Gajdošová
rodina Kloss (Heidenau)

Madeirové kraslice od vítězky soutěže v
dospělácké kategorii Jany Nesvarbové z
Heřmanova. Tato technika zdobení vajec je
pojmenovaná po „madeirové výšivce. Její
motiv tvoří dírky, které se vrtají do vyfouknuté skořápky a následně se zdobí voskem.

Velikonoční výrobky z partnerského
města Heidenau.
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z historie našeho města

MOR A MARIÁNSKÝ SLOUP V BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ
požár, jež by v městě z většiny dřevěném
přinesl neslýchanou zkázu.
Pověst o P. Marii, která spasila Benešov,
se rychle rozšířila po okolí a na zázračnou
sochu se chodili dívat nejenom pocestní ale
i lázeňští hosté z Teplic.
Dnes je Mariánský sloup kvůli postupnému zvedání dláždění náměstí nižší o zhruba 40 cm, nežli tomu tak bylo v minulosti.
Frontální pohled této barokní památky
směřuje na severovýchod směrem ke
kostelu. Od události, od níž uplyne zanedlouho 190 let, byly zaznamenány nejenom další zásahy bleskem ale i poškození
střelnými zbraněmi, socha také čelila vzhledem ke svému umístění také dopravním nehodám. Naše Immaculata se tak i nadále za
nás obětuje.
Zasloužíme si to?

Základní kámen tohoto sloupu byl
položen na jaře roku 1740. Tehdy, na
samém sklonku vlády císaře Karla VI. prožily
České země poslední epidemii moru.
Benešov tehdy šťastně vyvázl a jeho
obyvatelé chtěli vzdát hold Panně Marii za
své vysvobození od morové smrti. Prvotní
impulz vzešel z řad benešovských ostrostřelců. Vybrali mezi občany peníze na
výstavbu této památky. Sesbírali celkem
994 zlatých a 6 krejcarů. Tato částka by
stačila na zakoupení dvou pěkných městských domů.
Mariánský sloup byl zcela dostavěn až v
roce 1745, neboť v dokončení stavby v
prvních letech panování Marie Terezie
bránily válečné události Druhé slezské války.
Na díle pracoval sochař Wenzel z Markvartic
a verneřický kameník Franz Thume. Na
vrchol sloupu do výše 14,6 metru byla umístěna socha Panny Marie se svatozáří, kterou
nechal pozlatit benešovský mecenáš, majitel papírny Ossendorf.
Na podstavci sloupu byly umístěny sochy sv. Floriána, Jana Nepomuckého, sv. Josefa a sv. Františka Xaverského. Na stěnách
podstavce jsou výjevy ze života P. Marie –
Narození, Navštívení, a Nanebevzetí P. Marie. Jeden reliéf zpodobňuje Jana Křtitele se
sv. Eliášem.
10. července 1827 došlo na náměstí k
výjimečné události. Nad městem se přehnala bouře a úderem blesku byla sražena
část sochy na náměstí. Užaslé obyvatelstvo
se shromáždilo kolem sochy a zbožné ženy
pravily, že P. Maria se obětovala za celé
město. Vzala na sebe ránu blesku, který
kdyby zasáhl některý dům, mohl způsobit

zdroj: Mgr. Ladislav Smejkal,
Materiály z cyklu přednášek
o historii města, 1972
foto: Luděk Smejkal, soukromá sbírka

Snímek z roku 1948 zachycující Mariánský sloup v poválečném stavu s bezhlavou
sochou Immaculaty. Na spodní části sloupu
je patrné poškození od projektilů střelných
zbraní. Prvním poválečným zásahem bylo
odstranění čtyř stromů rostoucích v jeho
blízkosti. Začátkem padesátých let byla opravena i vlastní socha.

Dopravní nehoda v roce 1997 kdy došlo
k poškození balustrády sloupu.

EVROPSKY VÝZNAMNÁ
LOKALITA DOLNÍ PLOUČNICE

Máme to štěstí, že bydlíme v nádherné
krajině, která si svým významem vysloužila
nejen to, že je součástí chráněné krajinné
oblasti České středohoří, ale je také začleněna do vyhlášené EVL Dolní Ploučnice v
rámci Natura 2000. EVL Dolní Ploučnice je
zaevidována pod kódem CZ513505, má
rozlohu 615,9198 ha a leží na území dvou
krajů Ústeckého a Libereckého ve výšce od
126 do 300 m.n.m. Stručně řečeno, rozkládá se podél toku Ploučnice prakticky od
soutoku s Labem v Děčíně až na okraj České
Lípy. Vyhlášení bylo provedeno zejména pro
výskyt a ochranu kuňky ohnivé (Bombina
bombina), vydry říční (Lutra lutra) a lososa
atlantského (Salmo salar). Ale to není vše,
co lze v této lokalitě vidět. Jedná se o značné
množství druhů ptactva, například čápa černého (Ciconia nigra), čápa bílého (Ciconia
ciconia), volavku popelavou (Ardea cinerea), volavku bílou (Ardea alba), ledňáčka
říčního (Alcedo atthis), skorce vodního (Cinclus cinclus), konipasa horského (Motacilla
cinerea), konipasa bílého (Motacilla alba) a
mnoho dalších. Můžete se zde setkat s více
druhy netopýrů, druhově bohaté je i zastoupení živočichů ve vodě, například škeble
říční (Anodonta anatina), rak říční (Astacus
astacus)… Obrovské zastoupení zde má také
hmyz, je například až k podivení, kolik druhů
motýlů zde létá. Kdo se pohybuje tiše, může
zahlédnout užovku podplamatou (Natrix
tesselata) nebo i jiné plazy, občas zejména v
podvečer také bobra evropského (Castor fiber). Ani to není konečný výčet. Krajinou podél řeky prochází cyklostezka č. 15 „Ploučnice“ a na trase je instalováno 18 informačních tabulí, které vás bohatěji informují o
tom, co můžete coby pozorní a tišší návštěvníci uvidět. Kdo má zájem se víc dovědět,
najde další informace například na webu:
htt p :/ / w w w.n at u re.cz / n at u ra 2000design3/hp.php. Přeji vám hodně pěkných
zážitků, krásných fotografických i filmových
úlovků a spokojenost s návštěvou EVL Dolní
Ploučnice v jakémkoli období i počasí.
Ota Dračka - Stráž přírody
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základní škola benešov nad ploučnicí

DUBEN – SPORTOVNÍ SOUTĚŽE, ÚSPĚCH V RECITACI, ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Měsíc duben byl ve znamení sportovních soutěží. Na konci března a začátku
dubna se uskutečnily dva turnaje v sálové
kopané – Šmicerův pohár, které již po
patnácté pořádala ZŠ Verneřice. Nejprve se
uskutečnil turnaj pro starší žáky, kterého se
zúčastnilo sedm družstev a naši fotbalisté
přivezli krásné 3. místo. O týden později se
ještě lépe dařilo mladším hráčům, kteří se z
pěti účastníků umístili na 2. místě za
pořádajícím týmem ZŠ Verneřice. Na obou
turnajích byl přítomen sám V. Šmicer, který
rozdával hráčům fotografie s autogramem.
Na začátku dubna se uskutečnil také
tradiční florbalový turnaj pro žáky 4. a 5. tříd
– Markvartická střela. Také zde se hráčům
dařilo a po výborném výkonu vybojovali
chlapci výborné 2. místo. Koncem dubna se
uskutečnila okrsková kola fotbalového
McDonald's Cupu. I tady se oběma fotbalovým družstvům (hráči 1. – 3. tříd a 4. – 5.
tříd) dařilo a družstva vybojovala postup do
květnového okresního finále. Poslední
sportovní dubnovou soutěží byl okresní turnaj ve vybíjené smíšených družstev - otevřená kategorie, který proběhl za účasti dvanácti družstev na ZŠ Vrchlického, Děčín. Na
turnaji nás reprezentovali žáci 5. tříd, a protože všechny děti byly výborně připravené,
bylo vybojované 5. místo velmi pěkným
umístěním. Všem našim sportovním reprezentantům blahopřejeme k výbornému výsledku a vzorné reprezentaci naší školy.
Od základních kol po účast v krajském
kole se naši žáci zúčastnili také soutěže ve
finanční gramotnosti a v soutěži „Tuta Via
Vitae aneb bezpečná cesta životem“. V 8.
ročníku soutěže ve finanční gramotnosti
soutěžili žáci 5. a 9. tříd. Páťákům – T. Krupičkovi, A. Vrabcové a M. Wojtechovi (všich-

ni z 5. A) se vítězstvím v okresním kole podařilo probojovat do krajského kola, ve kterém se umístili na krásném 3. místě, se stejným počtem správných odpovědí jako vítězové. Ve 2. ročníku soutěže Tuta Via Vitae
vyhrála děvčata 8. tříd – K. Mališová, K. Dvořáková a E. Votavová okresní kolo a v krajském kole se dívky umístily na 5. místě. V polovině dubna se uskutečnilo online kolo
soutěže „Souboj čtenářů“, soutěže, kterou
pořádá v rámci kampaně „Rosteme s knihou“, společnost Svět knihy, s.r.o. a jejímž
cílem je porozumění textu a znalost obsahu
vybraných knih. Na 25 záludných otázek
odpovídalo v časovém limitu 30 minut celkem devadesát soutěžních týmů z celé republiky, složených z žáků 6. tříd. Naši šesťáci
se v soutěži neztratili a v celkovém pořadí
jim patřilo 23. místo. Od pátku do neděle
21. až 23. dubna 2017 se v Městské knihovně v Lounech konala krajská přehlídka dětského divadla a recitátorů - sólistů - Dětská
scéna 2017. Naši školu reprezentovala ve
druhé kategorii Barbora Ondrejkovičová z 5.
A. Její kvalitní výkon v nedělním soutěžním
klání ocenila odborná porota čestným uznáním. Gratulujeme.
Na začátku dubna, v úterý 6. dubna
2017, se všichni žáci naší školy a také předškoláci z mateřské školy zúčastnili interaktivního školního vzdělávacího programu
Tonda Obal na cestách, který školám zprostředkovává společnost EKO-KOM. Cílem je
vést děti ke třídění odpadu, a tím vytvářet
základy k jejich odpovědnému chování k životnímu prostředí. Odpoledne ve stejný
den se na Bílé škole uskutečnil velikonoční
jarmark, na kterém jednotlivé třídy ukázaly
rodičům a dalším návštěvníkům svou šikov-

nost při výrobě velikonočních dekorací. Zároveň si návštěvníci jarmarku mohli vyzkoušet svou zručnost ve velikonočních dílničkách, ve kterých se barvila sádrová vajíčka,
pletly pomlázky nebo vyráběla hnízda z
papírových proužků. Návštěvníci jarmarku
odměnili píli a šikovnost dětí a domů odcházeli s jarní náladou a spokojeným úsměvem.
Také v mateřské škole se dodržují lidové
tradice a zvyky. Všechny třídy si připomněly
tradici velikonočních svátků – velikonočními
zpívánkami a povídáním. Celá školka se sešla a děti si pěkně společně zazpívaly,
zabásnily a pověděly si něco o velikonočních
tradicích. Pan školník dětem vyprávěl o tradicích na Slovensku a hovořil a zpíval „po
slovensky“. Ve stejný den odpoledne děti
vystoupily jako hosté Českokamenického
sboru. Na konci měsíce se naše školka proměnila – ve třídách se učili malé čarodějnice
a čarodějové. A byl to úžasný čarodějný den
– plnily se čarodějnické disciplíny, tancovalo
se a na konec u ohýnku shořela čarodějnice
s přáním, aby už zima skončila.
V pátek 21. dubna 2017 přivítala slavnostně vyzdobená... Pokračování na str. 9...
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VOLEJBALISTÉ SE UTKALI NA VELIKONOČNÍM TURNAJI

V sobotu 15. dubna 2017 se v Sokolovně
konal turnaj smíšených družstev ve volejbalu. Turnaje se zúčastnilo 15 mužů a 5 žen.
Po rozlosování do 5 družstev se hrálo systémem "každý s každým" na 2 sety. Odehrálo se 10 zápasů, 20 setů a 691 podání.
Hrálo se nepřetržitě od 10 do 14 hodin. Zápasy byly velmi vyrovnané a při rovnosti bodů i setů musel rozhodnout o konečném
umístění rozdíl uhraných míčů.
Výsledky:
1. Šteker Pavel, Čech Ruda, Štípek
Martin, Matajová Zuzi
2. Tomov Stani, Tomov Štěpán, Takáč
Josef, Bartáčková Pavla
3. Vrbický Jan, Vrbický Karel, Komárek

Jiří, Turková Martina
4. Čech Milan, Machar Tomáš, Frühauf
Fanda, Hánová Denisa
5. Gaži Tomáš, Bican Rosťa, Štípek
Jarda, Bicanová Jana
Všem hráčům jsme předali ceny: pomlázky, macešky, perníčky a diplomy. Po
vyhodnocení se ještě chvíli posedělo, prohlížely se fotografie a vzpomínalo se na
předchozí turnaje. Také bylo všem přítomným oznámeno, že se při MSK Benešov n.Pl.
ustavil oddíl volejbalu. Zatím je 15 přihlášek
a dalších cca 10 je v jednání. Děkuji všem
hráčům za jejich účast a bojovnost a také
divákům /cca 20/ za jejich podporu.
Čech Ruda

akce ve městě
16. 5.
Svoz bioodpadu
20. 5., 13:00 - 17:15
Benešovská mažoretka 2017
městské kino
Vstup: 50,-

základní škola
Pokračování ze str. 9...
...Bílá škola děti a jejich rodiče u zápisu k
základnímu vzdělávání pro školní rok
2017/18. Nejprve proběhla formální část
zápisu, při které zákonní zástupci vyplnili
přihlášku k přijetí na naši školu, a děti ji zakončily podpisem na pamětní listinu. Pak už
v zápisových třídách ukázaly děti vše, co se
již naučily a co už umí. Za to si každé dítě odneslo dárek, vyrobený budoucími spolužáky, malý dárek od sponzorů a také pamětní
listinu, která jim bude připomínat jejich
slavnostní den. K zápisu pro nový školní rok
se dostavilo 74 dětí. Pro některé z nich požádali jejich rodiče o odklad povinné školní
docházky. Pro nový školní rok předpokládáme otevření tří prvních tříd. Pro rodiče
budoucích prvňáků se v rámci projektu
Otevřená mysl (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/
0002933) uskuteční 8. června 2017 odborné setkání, v rámci kterého dostanou mimo
jiné informace k zahájení povinné školní
docházky.
Další informace a fotografie z činnosti
školy na www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

ZŠ: informace
12. května 2017
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
od 10 do 16 h, MŠ Sluníčko, Cihelní ul.
17. července 2017 - 25. srpna 2017
přerušen provoz mateřské školy v období
hlavních prázdnin z technických
a organizačních důvodů

stolní tenis
21. 5., 9:00 - 17:00
Májové trhy
státní zámek
27. 5. 15:00
Dětský den
Koupaliště Benešov n. Pl.
Vstup: 20,- nebo pamlsek pro zvířátka
30. 5.
Svoz bioodpadu
31. 5., 12:30
Výšlap na zříceninu hradu Ostrý
7. 6., 17:00
U dobré kávy
pro veřejnost 50+
pořádá Spolek nad Ploučnicí
24. 6., 08:00
BENEŠOVSKÝ SLUNOVRAT 2017

21. kolo
GPD BNPL A : TJ CHEMIČKA ÚSTÍ N.L. A - 7:11
body: F. Nebohý 2; L. Babička 1; M. Myslivec
3; M. Štípek 1
22. kolo
SSK ŠTĚTÍ B : GPD BENEŠOV N.PL. A - 7:11
body: M. Babička 1,5; L. Babička 3; M.
Myslivec 3; M. Štípek 3,5

pronájem bytu
Pronajmu byt
1. kategorie 1+2,
2. patro, plyn,
Benešov n. Pl.,
nám. Míru 14.
Od 1. 8. 2017.
Tel. 721 540 481
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UVAŽUJETE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI?
Slyšeli jste už o pěstounské péči? Nebo vás už dokonce
někde v koutku napadlo, jestli by náhradní rodičovství
nebyla cesta právě pro vás? Pokud máte rádi děti, umíte
to s nimi a máte ve svém srdci ještě jedno místo, možná
byste opravdu byli skvělými náhradními rodiči! V českých
ústavech vyrůstá bez mámy a táty 9 tisíc dětí a všechny
potřebují někoho, kdo je bude mít rád.
Na neformálním setkání Moderní pěstounství můžete
6. června 2017 od 15 do 18 hodin o náhradní rodinné péči
zjistit víc. Setkání pořádá obecně prospěšná společnost
Dobrá rodina a konat se bude v její děčínské pobočce na
adrese Kamenická 569/109.
Na Moderním pěstounství se setkávají ti, jež uvažují
nad dlouhodobou pěstounskou péčí, pěstounskou péčí na
přechodnou dobu, hostitelskou péčí, osvojením či jen nad
dobrovolnickou činností nebo jinou formou pomoci.
Na setkání je možné položit jakékoliv otázky, vyjádřit
upřímně své obavy. Účastníci dostanou kvalifikovanou a
praxí podloženou odpověď zkušených lektorek a také
pěstounů, kteří se přijdou podělit o své osobní zkušenosti.
Vzít si do péče dítě je velkým životním krokem. Dobrá
rodina vám ráda pomůže k zodpovědnému rozhodnutí.
Setkání stojí 100 korun a pokrývá výhradně výdaje
spojené s jeho konáním. Na setkání je nutné se předem
přihlásit na adrese akce.dobrarodina.cz/modernipestounstvi nebo u lektorky Kateřiny Forštové: +420 778
499 113.
Děti v ústavech mají hračky, okolo sebe hodné tety,
kde spát i co jíst. Přesto jim ale chybí to nejdůležitější –
máma a táta. Přijďte se s Dobrou rodinou poradit, jestli
byste těmto dětem nemohli pomoci právě vy.

oznámení
Dovolujeme si Vás informovat o
plánovaném přerušení dodávky elektřiny
v souladu s ustanovením § 25, odst. 3,
písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků
trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6.
/týkajícím se výroben/, zákona č.
458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
4. 6. 2017
od: 07:30 hod do: 14:30 hod.
v lokalitě: Benešov nad Ploučnicí
v níže jmenovaných ulicích
(konkrétní čp. upřesněna na webových
stránkách města)
Alšova
Boženy Němcové
Československé armády
Divišova
Husova
Novina
Palackého
Pod Ostrým
Příčná
Příkrá
Sokolovská
Wolkerova
Žižkova
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