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Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

HISTORICKÝM MĚSTEM ROKU 2016 V KRAJI JE ŽATEC
BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ ZÍSKAL 4. MÍSTO
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O umístění v této prestižní soutěži
bojoval Benešov nad Ploučnicí již podruhé.
Zatímco v loňském roce se umístil až na
chvostu tabulky, letos rozhodně ostudu neudělal. Čtvrté místo ze sedmi přihlášených
účastníků v kraji je velmi dobrým umístěním. Ke třetímu místu navíc chybělo jen pár
bodů. Úspěšnějšími městy byl na prvním
místě Žatec, na druhém Litoměřice a na
třetím Kadaň. Za sebou jsme naopak nechali například Úštěk, Terezín nebo Jiřetín
pod Jedlovou.
Titul Historické město roku se uděluje
jako ocenění za nejlepší přípravu a realizaci
v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón, který je nástrojem k obnově
kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických
měst, prohlášených za městské památkové
rezervace a zóny.
Hodnotící komise, složená ze zástupců
Národního památkového ústavu, Minister-

www.benesovnpl.cz

stva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska během
dvou dnů provedla návštěvu všech soutěžících měst, vyslechla obhajobu přihlášek a
navštívila památky obnovené v rámci
„Programu“ v uvedeném soutěžním roce.
Třetího dne krajská komise provedla závěrečné vyhodnocení v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem,
při němž bylo stanoveno pořadí zúčastněných měst (tabulka na str. 6).
O přední příčky v této soutěži bude naše
město usilovat i do budoucna. Motivace je
velmi zajímavá. Vítězové krajských kol obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a
pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže
získá, kromě práva užívat příslušný rok titul
Historické město roku, hlavní cenu 1 000
000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a
pamětní grafický list od předních českých
umělců.

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Benešovských novin,
držíte v rukách druhé letošní vydání
radničních novin. V tomto čísle Vám
chceme více představit aktivity radnice
a projekty, které jako město děláme.
Proto vychází toto číslo mimořádně ve
vyšším nákladu, je pro Vás zdarma a
nemusíte pro něj chodit do trafiky. Občas na zastupitelstvu nebo i na ulici od
Vás slýchám zájem o více informací o
dění na radnici, tak proč toho nevyužít,
když vlastně i povinnosti takzvané publicity evropských projektů nám i ukládají
Vás o našich dotacích informovat. V lednu jsme začali naplno realizovat dva evropské projekty, jeden přeshraniční z
Euroregionu Elbe/Labe s Heidenau na
podporu cestovního ruchu a jeden přes
OP Zaměstnanost na práci se Strategickým plánem a „projektování“ v součtu
za cca 2 miliony korun, kdy téměř 90%
těchto peněz dostaneme v rámci dotace. Více o těchto akcích se dočtete uvnitř
listu.
Máme za sebou dvě jednání zastupitelstva, na kterých jsme především
schválili nový rozpočet na letošní rok.
Rozpočet je plný velkých investičních akcí. Letos nás tak čeká například dostavba nové části školky a především most v
Sokolovské ulici. Více peněz v letošním
roce půjde i do běžných oprav chodníků
a silnic. Již teď z jara se bude realizovat
rekonstrukce komunikace a mostku na
Ovesné a nový asfaltový povrch dostane
i cesta k zahrádkám a garážím. Čeká nás
také oprava veřejných wc na městském
úřadě i na koupališti. Pomůžeme službám města k další obnově techniky a
velké investice čekají i benešovskou teplárnu. V součtu to bude více než 20 milionů korun do oprav a investic.
Přeji Vám pohodové chvilky nad
únorovými novinami.
Filip Ušák, starosta města

Pokračování na str. 6...
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kamerový systém

NAŠE MĚSTO HLÍDÁ
KAMEROVÝ SYSTÉM
V uplynulých týdnech začal dění ve
městě střežit nový kamerový systém. Ten v
současné době pokrývá především střed
města, v budoucnu by radnice ráda pokryla
většinu města.
Doposud v Benešově kamerový systém
neměli, i když jej obyvatelé města již delší
dobu po radnici chtěli. Ta je vyslyšela na
konci loňského roku. „V současné době je v
provozu šest kamer, dohromady budeme
mít po první vlně instalací ve městě osm
kamer," říká benešovský starosta Filip Ušák.
Kamery v současné době dohlíží na bezpečnost na historickém náměstí, na některé
ulice v jeho okolí a také na parkoviště pod
zámeckou zahradou.
U kamer nesedí 24 hodin člověk, který
by sledoval dění ve městě. Systém slouží
především k zaznamenání dění ve městě,
které je pak možné využít při prevenci nebo
i při vyšetřování nejrůznějších trestných
činů. A právě v tom se již nový kamerový
systém osvědčil. Pomocí záznamu se totiž
podařilo vyřešit jednu krádež elektroniky a
dopadnout pachatele.
Dohromady vyšlo osm nových kamer a
centrála, kam se signál z jednotlivých kamer
sbíhá, na více než sto tisíc korun. Město ale
tuto částku prakticky nemuselo platit ze
svého rozpočtu. Kamerový systém totiž
zaplatili neukáznění řidiči, kteří dostali od
benešovské městské policie pokutu. „Loni
se výrazně zvýšil výběr pokut z 25 tisíc v roce
2015 na 106 tisíc v loňském roce. Velkou
částí se na zvýšeném výběru podílí neukáznění řidiči kamionů, kteří ignorují noční zákaz jízdy přes Benešov," vysvětluje Ušák. Na
vyšším výběru se podílí také důsledná práce
městské policie, která se snaží řešit například problémy s parkováním v historickém středu města.
Instalací osmi
kamer ale budování
kamerového systému v Benešově
nad Ploučnicí nekončí. Radnice v jeho rozšiřování chce
pokračovat již v letošním roce. „Chceme se
zaměřit na sídliště, kde je největší koncentrace lidí. Moje představa je, že by
mohlo přibýt letos dalších přibližně deset
kamer. Postupně po etapách chceme kamerami pokrýt celé město," dodává Ušák.
Podle jeho představ by nakonec mohlo být v
Benešově kolem čtyřiceti až padesáti kamer.
http://decinsky.denik.cz/
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V NĚMECKÉM HEIDENAU PROBĚHLA 1. PRACOVNÍ SCHŮZKA
V RÁMCI PROJEKTU „SPOLUPRÁCE PŘES HRANICE SPOJUJE“

Dne 18. ledna 2017 se sešli zainteresovaní aktéři projektu „Spolupráce přes hranice spojuje“ v čele se starostou města
Benešov nad Ploučnicí, Filipem Ušákem a
starostou města Heidenau, Jürgenem Opitzem, v německém Heidenau, aby společně
prodiskutovali připravované aktivity.
Projekt „Spolupráce přes hranice spojuje“ vznikl pod záštitou Euroregionu Elbe/Labe a jeho hlavním cílem je přispět k
prohloubení spolupráce a častějšímu setkávání mezi občany měst Benešov nad
Ploučnicí a německého Heidenau.
Starosta Filip Ušák komentuje dosavadní spolupráci: „V letošním roce oslavíme 25.
výročí družebních vztahů se saským městem Heidenau. Za tu dobu jsme společně
zrealizovali mnoho projektů našich škol,
seniorů nebo dobrovolných hasičů. Cílem
tohoto projektu je zvýšit povědomí o družebním městě a posílit přeshraniční cestovní ruch. V rámci Euroregionu Elbe/Labe je
naše spolupráce vydávána za vzorovou a dává dobrý příklad ostatním v odstranění
přeshraničních bariér. Pevně doufám, že
červnovým podpisem smlouvy na dalších
pět let spolupráce se tento trend bude dále
rozvíjet.“
Na pracovní schůzce se tak projednávaly společně připravované aktivity jako je:
vytvoření dvojjazyčné informativní brožury,
tvorba video dokumentu, propagačních
materiálů, společného loga a městských informačních cedulí. Města prozatím realizovala vytvoření kalendáře pro rok 2017. Součástí projektu je i akt podpisu smlouvy o
spolupráci, který proběhne dne 10. června
2017 v barokních zahradách v Heidenau. Na
závěr projektu je naplánovaná konference,
která proběhne dne 30. srpna 2017 v Bene-

šově nad Ploučnicí.
Občané obou měst se v rámci projektu
mohou setkat např. i na městských slavnostech v Heidenau, konajících se dne 28. května 2017 nebo na oslavě Slunovratu, kterou
pořádá město Benešov nad Ploučnicí dne
24. června 2017.
Na konci této pracovní schůzky byl zmíněn navazující projekt, který by ještě posílil
kooperaci a zdůraznil významné jubileum
25 let spolupráce mezi městy Benešov nad
Ploučnicí a Heidenau.
Na závěr patří městu Heidenau velké
poděkování za vynikající oběd.
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MODERNIZACI VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ CHCE MĚSTO
SKLOUBIT S VÝSTAVBOU AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
Poslední lednové úterý se na benešovské radnici sešli zástupci našeho města
společně se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje a Správy železniční a dopravní
cesty (SŽDC) za přítomnosti náměstka hejtmana ÚK a člena správní rady SŽDC pana
Jaroslava Foldyny, aby jednali o plánované
modernizaci vlakového nádraží v Benešově
nad Ploučnicí. SŽDC má v plánu kompletně
opravit staniční budovu a začít s dispozičními úpravami kolejiště včetně vybudování
nových nástupních hran. Město by rádo tyto tolik potřebné opravy a úpravy chtělo
"skloubit" s investičním záměrem vybudování přestupního autobusového terminálu.
„Již dva roky usilujeme o vybudování
dopravního terminálu v Benešově nad
Ploučnicí, který počítá s výstavbou autobusového nádraží v blízkosti vlakového, abychom cestujícím zajistili vzájemnou dopravní návaznost. Ústecký kraj, jakožto objednavatel dopravní obslužnosti si nechal zpracovat studii takovéhoto terminálu, zařadil
terminál Benešov mezi své priority a nyní je
na řadě tyto dvě akce – opravu vlakového a
vybudování autobusového nádraží propojit. V tuto chvíli nám v tomto propojení
trochu „překáží“ manipulační kolej před
nádražní budovou, kterou potřebuje SŽDC
pro nakládku, ale věříme tomu, že se nám
podaří najít řešení, které bude rozumným

Upozorňujeme občany na splatnosti
závazků vůči Městu Benešov nad Ploučnicí.
Jedná se o poplatky za svoz komunálního odpadu, ze psů, za hrobová místa, z
uložených pokut a dále nájemné z bytových
a nebytových prostor a pronájem pozemků
/dle uzavřených smluv/.
Platby lze provést hotově do pokladny
městského úřadu nebo bankovním převodem na číslo účtu:
19 – 4822431/0100
Poplatky za svoz odpadu, poplatky ze
psů a uložených pokut řeší odbor finanční a
plánovací: tel. 412 589 808 nebo 412 589
809 - p. Mansfeldová, p. Dolejšová

kompromisem pro všechny a výstavba autobusového terminálu tak nebude ohrožena. V řádu týdnů nás čekají další schůzky i s
projektanty obou investorů. Samotná modernizace nádraží v režii SŽDC je však každopádně pro naše město velmi dobrou
zprávou,“ říká starosta Filip Ušák.
Rekonstrukce staniční budovy proběhne již v letošním roce. O dalším vývoji situace budeme průběžně informovat.
(ah)

TÉMA: PTAČÍ CHŘIPKA NA DĚČÍNSKU ZATÍM NENÍ

V průběhu měsíce ledna se na benešovském městském úřadě uskutečnila
schůzka k tématu nebezpečí ptačí chřipky.
Zúčastnili se jí zástupci Státní veterinární
správy, chovatelů, stráže přírody, státní i
městské policie, dobrovolných hasičů, služeb města a starostové okolních obcí.
„Byli jsme informováni o stavu uhynulých zvířat v našem okrese a kraji. Zatím
nebyl potvrzen žádný pozitivní vzorek,
přesto je třeba být bedliví,“ vyzval občany
starosta města Filip Ušák.
Pro informovanost, jak postupovat v
případě podezřelého nálezu, přinášíme
přehledný letáček (str. 6). Další informace

upozornění

můžete najít na webových stránkách státní
veterinární správy www.svscr.cz.
Ptačí chřipka je virové onemocnění
ptáků. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak
drůbež (slepice, krůty, kachny a husy) a jiné
ptáky chované v zajetí. Přibližně po třech
letech výskytu v Asii se současný kmen
vysoce patogenní ptačí chřipky (Aviární
influenza, virus H5N1) rozšířil do Evropy. V
říjnu 2005 byla přítomnost viru potvrzena
poprvé v Rumunsku, Turecku a v evropské
části Ruska. V únoru 2006 se nákaza rozšířila
do dalších evropských států. Byla potvrzena
především u volně žijících ptáků, zejména
pak u labutí. K přenosu dochází především
trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na
ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři.
Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s
infikovanými ptáky nebo jejich exkrety
(výkaly, peří, uhynulá zvířata apod.). Nelze
vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných
ptáků na drobné savce (kočky, psi apod.).
Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu
ptačí chřipky z volně žijících ptáků na
člověka. Dosud nebyl prokázán přenos
nákazy z člověka na člověka.

Úhrady za pronájem bytových a nebytových prostor, pozemků a hrobových míst
řeší odbor správy majetku města: tel. 412
589 825 nebo 412 589 826 p. Vyhnálková,
p. Bažantová

změna
ZMĚNA
V KOMISI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informujeme, že na svou žádost ukončil
činnost v komisi životního prostředí pan
Luděk Smejkal a na uvolněné místo nastoupil pan Antonín Vorel. Tímto bych chtěl
panu Luďkovi Smejkalovi poděkovat za jeho
dlouholetou kvalitní činnost. Panu Antonínu Vorlovi, který je zpravodajem AOPK
Ústecko pro CHKO České středohoří, přeji
hodně úspěchů v řešení úkolů komise.
Ota Dračka - předseda KŽP

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme pracovníkům MěÚ za blahopřání a předání dárků k našim kulatým narozeninám.
Manželé Duškovi

vzpomínka
Kdo žije v našich srdcích
ten nikdy neodešel.
Dne 22. února 2017
jsou tomu 2 roky, co nás
opustil náš tatínek,
dědeček, manžel
a kamarád
PAVEL PRITULA.
Nikdy nezapomeneme a stále vzpomínáme
manželka, děti s rodinami a další příbuzní.
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ptačí chřipka
Inkubační doba je časový úsek mezi
kontaktem s virem a projevem klinických
příznaků. V případě ptačí chřipky H5N1 je to
několik dní, až jeden týden. Virus je ničen
teplotou 70 °C již za 1 sekundu.
Příznaky ptačí chřipky: Ptáci jsou
otupělí, mají načepýřené peří, jsou neteční,
odmítají se pohybovat, mají dýchací potíže.
Příjem krmiva je výrazně snížen, nebo
nepřijímají krmivo vůbec. Rovněž snáška se
výrazně snižuje, nebo se úplně zastaví.
Vejce jsou deformovaná a mají tenkou
skořápku. Mohou se projevovat příznaky
nachlazení - výtok z nosu, kýchání. Během
1-2 dnů dochází k vysokému úhynu.
V případě podezření na výše uvedené
příznaky u ptáků informujte ihned o
události soukromého veterinárního lékaře
nebo veterinární správu. Řiďte se přesně
podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím
osobám do postiženého místa.
Nebezpečí pro člověka: Při dodržení
základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba se
vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými zvířaty, uhynulými kusy, ale i s
jejich trusem, peřím, apod.
Potraviny v obchodech jsou bezpečné.
Důsledný veterinární dozor začíná v chovech drůbeže a veterinární kontrola zdravotní nezávadnosti veškerých živočišných
produktů je dále zajišťována ve fázi jejich
zpracování až po pult prodejen. Po nákupu a
při-kuchyňském zpracování stačí dbát na
základní hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení, apod.) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen
při dosažení 70 °C v jádře potraviny, a to již
za jednu sekundu.

vyměním

Vyměním byt 2+1
ve 2. patře o velikosti
100 m² (v ulici
Českolipská) za menší
přízemní byt.
Kontakt: 606 794 976
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.
Zveřejňování vzpomínek a poděkování
je zdarma.
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MĚSTO NAPLNO SPUSTILO REALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU
V letošním roce město Benešov nad
Ploučnicí realizuje projekt financovaný
Operačním programem Zaměstnanost s
názvem „Strategické plánování na Městském úřadě Benešov nad Ploučnicí.“ Aktivity
tohoto projektu jsme začali realizovat již v
předcházejícím období, nicméně stěžejní
část se odehrává nyní od začátku roku do
června příštího roku. Díky tomuto projektu
můžeme financovat tvorbu strategických
dokumentů, na základě kterých pomůžeme
například městským spolkům lépe dosáhnout na dotace (např. v lednu bylo schváleno vydání 1. Komunitního plánu našeho
města), či lépe komunikovat s Vámi - občany
našeho města, a to prostřednictvím Zdravých měst. Projekt je ve výši 95% financovaný prostředky Evropské unie a celková výše
nákladů je cca 1,6 milionu. Do této výzvy se
hlásilo 150 žadatelů z řad obcí či krajů České
republiky. My jsme dosáhli hodnocení
96,25 bodů ze 100 možných a umístili jsme
se v celkovém pořadí na 4. místě mezi uchazeči.
Tento projekt má tyto cíle:
Zlepšit fungování a zvýšit efektivnost
výkonu veřejné správy Městského úřadu
Benešov nad Ploučnicí v oblasti strategického plánování rozvoje města.

Dílčími cíli projektu, které odpovídají jeho
hlavním aktivitám, jsou:
ź zajistit implementaci nově dokončeného Strategického plánu rozvoje
města Benešov nad Ploučnicí
ź zavést ve městě nástroj komunitního plánování a jeho prostřednictvím zvýšit zapojení místní komunity do plánování sociálních služeb a kvality života ve městě
ź zvýšit bezpečnost ve městě a najít
pro zvýšení bezpečnosti vhodné nástroje a aktivity
ź posílit a rozvinout aplikaci metody
místní Agendy 21 při řízení rozvoje
města
ź zvýšit znalosti, dovednosti a kompetence pracovníků Městského
úřadu Benešov nad Ploučnicí v oblasti strategického plánování a řízení.
Projekt reaguje na řadu potřeb a problémů v oblasti řízení města, efektivnosti a
kompetence veřejné správy (zvláště pak
samosprávy) města. Tyto problémy a potřeby byly identifikovány vedením města ve
spolupráci s pracovníky městského úřadu.
Porady vedení (Rady) města Benešov nad
Ploučnicí,

ź
ź

ź
ź

jednání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí,
rozhovory s vedoucími pracovníky
městského úřadu (tajemník, vedoucí jednotlivých odborů),
diskuse s veřejností (veřejná fóra a
projednání),
zpracování Strategického plánu rozvoje města Benešov nad Ploučnicí,
jehož výstupy jsou k dispozici na
www.benesovnpl.cz.
Filip Ušák
starosta města

prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá
a Dominant všech barev.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ks
Prodej se uskuteční:
5. března 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

Zápis k povinné školní
docházce v ZŠ se bude konat
v pátek 21. 4. 2017
Jaternice, prejt, ovar, guláš, polévka
„Prdelačka“ a další zabijačkové pochutiny
z naší polní kuchyně si budete moci opět
vychutnat dne 24. 2. 2017 od 9 hodin na
náměstí Míru před městským úřadem.
Srdečně Vás zve řezník Miloslav Žalmánek.
www.benesovnpl.cz

Zápis k předškolnímu
vzdělávání v MŠ se bude
konat v pátek 12. 5. 2017
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HISTORICKÝM MĚSTEM ROKU 2016 V KRAJI JE ŽATEC
BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ ZÍSKAL 4. MÍSTO
Foto: Bohumil Eichler

Pokračování ze str. 1...
„Soutěž o Historické město roku je velice prestižní. Důkazem budiž to, že slavnostní vyhlášení se koná každý rok na Pražském hradě pod záštitou prezidenta republiky. Před 12 lety získala titul Historické
město roku Česká Kamenice a kromě finančního přínosu to pro ně znamenalo i obrovskou prestiž, či zvýšení turistické atraktivity města. Řekl bych, že dodnes z tohoto
úspěchu žijí. Letos jsme se soutěže zúčastnili podruhé a mám velkou radost, že jsme
solidně bodovali. Porota ocenila nejen restauraci památek, spolupráci s vlastníky památkových objektů, ale také úpravu mobiliáře v centru města, či množství kulturních
akcí konajících se v historických kulisách našeho města. Věřím, že pokud budeme pokračovat v nastaveném tempu práce, tak do
pěti let jsme schopní soupeřit s těmi nejvyššími ambicemi,“ říká starosta města Filip
Ušák.
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli
soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS).
Ing. arch. Daniel Vágner /(ah)
POŘADÍ MĚST V ÚSTECKÉM KRAJI
Žatec (258 bodů)
Litoměřice (247 bodů)
Kadaň (243 bodů)
Benešov nad Ploučnicí (234 bodů)
Úštěk (227 bodů)
Terezín (221 bodů)
Jiřetín pod Jedlovou (220 bodů)

www.benesovnpl.cz

PROČ JSME SE PŘIHLÁSILI DO SOUTĚŽE?
V roce 2016 pokračovala systematická
podpora obnovy památkového dědictví
města Benešov nad Ploučnicí nastartovaná
v roce 2015. Stěžejním mottem je propojení
historie našeho města s životem v něm, a to
jak ve smyslu občanského života našich obyvatel, tak i ve smyslu podpory cestovního
ruchu. Podpora města obnovy památkové
zóny se řídí schválenými dokumenty, ať už
Strategií regenerace MPZ, tak v roce 2016
schváleným Strategickým plánem rozvoje
města. V současnosti pokračují práce na
novém Územním plánu města a před
schválením v zastupitelstvu je I. komunitní
plán péče města Benešov nad Ploučnicí.
Tyto všechny dokumenty ve vzájemné
návaznosti pracují s MPZ jako s klíčovým atributem potenciálu rozvoje života v našem
městě.
Z hlediska samotné obnovy památek
proběhlo ve městě 5 oprav památek. Dvě v
plné “režii” města, jedna v rámci Společenství vlastníků domu, ve kterém je město
podílníkem, jedna v rámci Státního zámku a
jedna v rámci katolické církve. V maximální
možné součinnosti s památkáři z NPÚ tak
měšťanský dům na náměstí získal nový
kabát, v tomto smyslu došlo i k přesunu
bankomatu z této budovy, díky čemuž se
zcela změnil pohledový ráz památkové budovy. Mariánský sloup se dočkal konečné
restaurace včetně nového odvodňovacího
“podstavce”- sloup bude soutěžit v rámci
soutěže Památka roku. Opravy Wolfova
křídla Státního zámku a otevření nové lovecké expozice zase o trochu zvýšili turistický význam zámku. Hrobka Mattausch na
hřbitově prošla klíčovou opravou střechy a
odvodnění a konečně došlo i k restauraci
reliéfů v Salhausenské kapli kostela Naro-

zení Panny Marie. Oprava památek však není jedinou podporou města v rámci obnovy
vzhledu historické části města. V roce 2016
došlo k výrazným změnám v mobiliáři města především na náměstí Míru (došlo k odstranění nevzhledných betonových květináčů z dob socialismu, pořízení nových laviček, košů, či přemístění v minulosti osazených soch z ytongu.
V roce 2016 jsme investovali téměř
1.2% příjmů rozpočtu města do obnovy památek a mobiliáře města. Do této částky není započtena podpora společenského a kulturního života ve městě. V roce 2016 přibyla
na území města nová památka v podobě vily
č. p. 416 ve Smetanově ulici, která je v soukromém vlastnictví.
Co se týče kulturních aktivit, ať už na
zámku (včetně zámeckého nádvoří a parku )
či v kostele, se uskutečnila celá řada divadelních her, koncertů i akcí pro děti. V tomto
smyslu jsou nám výbornými partnery naše
příspěvkové organizace Základní a mateřská
škola, Centrum dětí a mládeže i Služby města. Totéž platí o spolupráci s Národním památkovým ústavem i římskokatolické farnosti. Čím dále více rozvíjející jsou i 2 občanské aktivity Rodinného centra Medvídek, Sdružení dobrovolných hasičů, Klubu
seniorů, BS Aktivu či Spolku nad Ploučnicí.
V novém roce 2017 plánujeme v nastoleném trendu pokračovat a pokračovat v
obnově památek na území města. Plánujeme dokončení fasády v domě č. p. 17. ze
zadní strany, další fázi opravy hrobky Mattausch na hřbitově, další restaurátorské
práce v rámci Salhausenské kaple v rámci
kostela,...
Pokračování na str. 7...
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...opravu interiéru na kapli Panny Marie Bolestné plus osazení desek se jmény
obětí 1. světové války a soukromý vlastník
nově zapsané vily č. p. 416, Smetanova ul.
plánuje opravy domu a v neposlední řadě
NPÚ bude pokračovat v obnově dalších zámeckých prostor. Vedle výše zmíněných akcí
město ve spolupráci s římskokatolickou farností připravuje zpřístupnění kostelní věže
(zadána studie proveditelnosti). V lednu
2017 podáme žádost o dotaci na Ministerstvo obrany na obnovu pomníku padlým
1. větové války v místní části Ovesná. V roce
2017 dojde k dalším opravám komunikací,
chodníků či fasád domů v MPZ, které napomohou celkovému dojmu z Městské památkové zóny. Čeká nás zkrátka rok plný práce a
já doufám, že i radostí nad ožívajícím dědictvím našeho města.
Filip Ušák, starosta města

Foto: Bohumil Eichler

opravy památek

Město Benešov nad Ploučnicí má zájem
na opravě pomníku padlým v I. světové
válce na Ovesné. Ten je, jak je vidno z fotografie výše, v havarijním stavu. Jednotlivé
kamenné části pomníku jsou rozpojeny,
některé části pomníku chybějí. Na jeho
rekonstrukci chce město získat dotační peníze z Ministerstva obrany programu
ISPROFIN č. 1007 190 „Zachování a obnova
historických hodnot“. Na jeho ministerstva
proto v těchto dnech putovala žádost.
„Akce je nutná pro zachování a obnovu
stávajícího pomníku a tím zachování
historického a kulturního dědictví pro další
generace,” uvedl vedoucí odboru výstavby a
životního prostředí Ing. Karel Šohaj.
Pomník, který je tvořen z kamenných
prvků, poskládaných na sebe má charakter
obelisku. V současné době je rozvalený,
jednotlivé prvky jsou rozpojeny. Původní
vzhled je patrný z historické fotografie níže.
Nedochovala se postranní křidélka a žulový
blok s křížem, na kterém je posazen
vrcholový obelisk. Oba komponenty by
měly být v rámci rekonstrukce vyrobeny
znovu. Nedochovalo se ani kovové
oplocení, s jeho obnovou projekt nepočítá .
Pokud dojde ke schválení žádosti, realizace oprav proběhne v roce 2018. Počítá se
s náklady cca 234 tisíc korun.
(ah)

Pohled na město z věže kostela Narození Panny Marie.

Foto: Bohumil Eichler

DO BOJE O TITUL PAMÁTKA ROKU JSME POSLALI SLOUP
Vloni bojovalo o prestižní titul „památka roku” v rámci Ústeckého kraje za naše
město sousoší Kalvárie, letos se žhavým
želízkem v soutěžním ohni stal barokní kamenný sloup s Pannou Marií Immaculatou.
Soutěž kazdoročně organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
O sloupu:
Sloup byl stavěn v letech 1740 – 1745.
Byl postaven na popud spolku místních ostrostřelců a za přispění benešovských měšťanů. Byl zhotoven markvartickým sochařem Wenzelem a verneřickým kamenickým
mistrem Františkem Thumem. Barokní
sloup s Pannou Marií Immaculatou, lidově
nazývaný též „mariánský“ sloup, je z pohle-

dového hlediska dominantní stavbou v rámci náměstí, které je obklopeno 2 zámky, monumentální budovou radnice a řadou památkově chráněných měšťanských domů.
Město Benešov nad Ploučnicí v letech 2015
a 2016 celkem ve třech etapách restaurovalo celý sloup, došlo k osazení nového pískovcového dláždění ohraničující balustrádu
sloupu. Také bylo obnoveno osvětlení, díky
kterému dostal sloup v noci ještě impozantnější nádech. Na restauraci sloupu navazuje
postupná regenerace náměstí výměnou
dláždění, mobiliáře a koneckonců i fasád
městských domů.
Filip Ušák
starosta města
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základní škola benešov nad ploučnicí

LEDNOVÉ BILANCOVÁNÍ - SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY, PROJEKT A POLOLETNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Začátek nového roku ve škole zahájili v
pátek 6. ledna 2017 žáci 8. tříd, kteří
průvodem Tří králů, navštívili všechny třídy
MŠ a také třídy na I. stupni. Vyprávěli dětem
tříkrálový příběh, ukázali jim dary, které tři
králové nesli Ježíškovi a nechyběly ani lednové pranostiky. Spolu s dětmi si zazpívali
známou koledu „My tři králové jdeme k
vám…“, popřáli všem hodně štěstí a pevné
zdraví v novém roce 2017.
V průběhu ledna se uskutečnila také
školní kola jazykových olympiád - Olympiády v německém jazyce a Olympiády v anglickém jazyce. Obě olympiády byly organizovány ve dvou kategoriích - v mladší si své
znalosti jazyka ověřují žáci 6. a 7. tříd, starší
kategorie je určena žákům 8. a 9. tříd. V
německém jazyce soutěží žáci, kteří se
německý jazyk učí jako druhý cizí jazyk. V
kategorii I. A předvedla nejlepší výkon z
jedenácti soutěžících Barbora Brousilová ze
7. B, za ní se se shodným výsledkem umístili
tři soutěžící, všichni ze 7. A. Ve starší kategorii II. A soutěžilo 29 žáků, z nich nejlépe si
s německým jazykem poradil Martin Nergl z
9. A. V anglickém jazyce soutěžilo v první
kategorii žáků 6. a 7. tříd celkem 24 žáků a
vítězem se stal Vít Martínek ze 7. A. Ve starší
kategorii II. A si své jazykové znalosti ověřilo
26 soutěžících a nejlepším angličtinářem
byla Barbora Kulíková z 9. B. Vítězové obou
jazykových olympiád si vybojovali postup
do únorových okresních kol. Tradiční lednovou soutěží je také pěvecká soutěž „Skřivánek“. V letošním roce se uskutečnila dvě
školní kola - na Bílé zpívali žáci 1. - 4. tříd, na
budově Nova o postup do městského kola
zpívali žáci 5. - 7. tříd. Po třídních kolech
zpívalo ve školním kole padesát zpěváků.

Mezi nejmladšími soutěžícími ocenila porota diplomem a drobnou odměnou mezi žáky
1. a 2. tříd - Nelu Městkovou z 2. C, mezi
zpěváky z 3. a 4. tříd nejlépe zazpívala Aneta
Bašistová z 4. B. Na budově Nova nejlépe
zpívaly Marie Neubauerová z 5. A a Klára
Štěpánková ze 7. B. Porota poslala do dalšího kola Lucii Pastorovou a Nikolu Štechmüllerovou (obě ze 7. A). V městském kole,
které se uskutečnilo 25. ledna 2017 v Děčíně, získala Lucka v silné pěvecké konkurenci krásné 3. místo a Nikolu porota ocenila čestným uznáním. Oběma reprezentantkám blahopřejeme. Žáky 5. tříd baví
český jazyk a tak se po soutěži ve scénickém
čtení „Čtenář na jevišti“, zapojili pod ve-

dením Mgr. S. Matysové do další soutěže „Vypravuj! Aneb Klání vypravěčů“. Soutěž je
zaměřena na knižní kulturu a kulturu mluveného slova. Budeme jim držet palce. Na
konci ledna se uskutečnilo také školní kolo
Zeměpisné olympiády a matematické soutěže Pythagoriáda. Jejich výsledky přineseme v příštím kole BN.
V pondělí 23. ledna se na svém 10. zasedání sešla školská rada. Projednala a
schválila slovní hodnocení, ředitelka školy
Mgr. D. Tesarčíková seznámila členy školské
rady s aktuální děním ve škole - s realizací
projektů, s výsledky žáků za 1. pololetí a
také přípravou a termíny zápisů k základnímu vzdělávání do ZŠ (pátek 21. dubna
2017) a předškolnímu vzdělávání do MŠ
(pátek 12. května 2017).
Žáci obou devátých tříd se zúčastnili
projektového půldne na SZŠ v Děčíně
věnovanému zdravému životnímu stylu a
poskytování první pomoci. V rámci přípravy
na volbu povolání se pro vycházející uskutečnila také beseda s vedoucími pracovníky
Interkovu Benešov nad Ploučnicí.
Také děti ve školce se zapojily do řady
aktivit. Příchodem Tříkrálového průvodu,
který si pro ně připravili jejich starší kamarádi, byl ve školce ukončen vánoční čas.
Vzhledem k tomu, že v prosinci si děti užívaly vánoční překvapení s rodinou, přišel
Ježíšek do školky právě v tento den. Děti si
tak mohly ještě jednou zavzpomínat a
hlavně se potěšit s novými hračkami a hrami, které budou přispívat k jejich dalšímu
rozvoji.
Pokračování na str. 9...
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Z HISTORIE města OČIMA VLADIMÍRA ŠEFLA

PEKAŘSTVÍ V ULICI SOKOLOVSKÁ Č.P. 111
Již od poloviny 18. století se v domě č.p.
111* živilo několik generací rodiny Reifnerů
obuvnictvím. Nicméně po roce 1850 se
domu ujímají nositelé příjmení Lühne a ti si
založí pekařství, které zde vydrželo až do 30.
let 20. století. Nutno dodat, že pekařství zde
existovalo již před tím a to ve vedlejším
domě č.p. 112. Po dlouhá léta jej vlastnili
měšťané z rodu Sänger.
Známým se po okolí stal především pekařský mistr Vinzenz Lühne. Ten byl vášnivým lovcem a v roce 1893 pronásledoval se
svým psem vydru říční, která se v Benešově
objevila. Další osud vydry je znám. Utekla
mu přes kopec směrem na Heřmanov a
Fojtovice. Druhý den ráno kolem deváté
hodiny se však vrátila ze Strážného vrchu
(Wachberg) a vběhla do zahrady u č.p. 27 v
Malé Veleni. Když ji začali obyvatelé pronásledovat, velkými skoky jim prchla do
Ploučnice.
Vinzenz Lühne, který vedl podnik dlouhá desetiletí, byl také po několik funkčních
období benešovským radním a taktéž aktivním členem Německé živnostenské strany. Po roce 1900 se pan Lühne začal soustředit nejen na pečivo, ale přidal také exotické ovoce a jiné cizokrajné zboží. Stejně
tak mnoho druhů čokolád, bonbonů, kandovaného ovoce a dalších pochutin. O velikonočních a vánočních svátcích pořádal
velkolepé výstavy celého sortimentu svého
zboží. To ovšem Vinzenzovi nestačilo a po
roce 1910 začal také prodávat a nalévat kávu a víno.
Ne vše bylo v životě pekařského mistra
tak dokonale nalajnované. V noci z 21. na

22. června roku 1916 došlo v jeho pekařství
k vloupání a z kasy mu byla odcizena
hotovost ve výši 100 korun a cukrářské zboží
ve zhruba stejné hodnotě.
Jeho obchod sice zdárně přečkal první
světovou válku, ale sil pomalu ubývalo. Vinzenzovi bylo již přes 70 let (narodil se v září
roku 1853) a byl nucen si přeci jen odpočinout od neustálé dřiny. Pronajal tedy pekařství Franzi Wostrému (na obr. z roku
1926), který v pekařské tradici pokračoval.
Dům nalevo od pekařství, tedy č.p. 112,
kromě pokusu modistky Evy Nonnerové s
výrobou vlastních klobouků, již žádnou živnost nenesl a byl tedy využíván jako ubytovna pro zaměstnance, učedníky či studenty.
Na počátku století vycházely panu Lühnemu
inzeráty v mnoha českých, ale dokonce i rakouských novinách (např. Wiener Zeitung),
ve kterých poptával pomocné sily na zaučení. Spolehlivé pomocníky pravděpodobně
nebylo jednoduché zajistit. Proto také v
inzerátech lákal nejenom na zajištění plné
penze, tzn. stravy i ubytování, ale také nikdy
neopomenul zmínit, že je ubytovaným k
dispozici veliké piano. Příkladem může být
pobyt Josefa Pudila z Jaroměře v roce 1921,
který z Benešova dojížděl na studia do
Technické školy v Podmoklech.
Posledními majiteli obou nemovitostí
byli až do konce II. světové války Gerhard a
Rudolf Alligerovi, kteří prostory pronajímali
nejprve Johannu Wintersteinerovi a jeho
ka-várně a poté ve čtyřicátých letech sedláři a čalouníkovi Wilhelmu Michelovi.
*před rokem 1863 bylo původní č.p.
čísla 111 - 56 a domu č.p. 112 - 55

Sokolovská ulice dat. 1926.
Zcela vpravo dům č.p. 111.
Nalevo č.p. 112.

ŠKOLNÍ BILANCOVÁNÍ
Pokračování ze str. 8...
Protože nám v lednu přálo počasí, tak se
sportovalo na sněhu - uskutečnily se závody
v bobování a „školkové“ olympijské hry v
lyžování.
Naplno se v lednu rozběhly aktivity
projektu „Otevřená mysl“:
(CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002933).
Žáci, kterým hrozí riziko neúspěchu, se
pravidelně scházejí na odpolední škole. Pod
vedením učitelů pracují v menších skupinách, věnují se přípravě na vyučování a
naším cílem je maximálně podpořit každé
dítě, aby mělo úspěch ve vzdělávání a snazší
cestu k budoucímu povolání. Zároveň se
připravují také další aktivity - Čtenářské dílny a Kluby zábavné logiky a deskových her,
které budou pravidelně probíhat od února
2017, stejně jako odborná setkávání s rodiči
dětí MŠ a žáků ZŠ nad aktuálními problémy.
Odbornou garantkou setkání je PhDr. Veronika Ušáková, psycholožka Pedagogickopsychologické poradny Děčín.
V úterý 31. ledna 2017 dostali žáci od
svých učitelů pololetní hodnocení své práce
- výpis z vysvědčení. K tomu trocha statistiky
- k 31. lednu 2017 má škola 495 žáků v 1. - 9.
ročníku. Z tohoto počtu ukončilo 1. pololetí
259 žáků s vyznamenáním, z nich 113 má na
vysvědčení samé jedničky. Bohužel také
čtrnáct žáků neprospělo z některého předmětu. Téměř všichni žáci (98,5 %) měli své
chování hodnoceno jako velmi dobré. Průměrně jeden žák zameškal za 1. pololetí
55,7 hodiny. Nejmladší děti z přípravky byly
za svou práci odměněny pochvalnými listy.
Žáci 9. tříd a ostatní vycházející žáci si kromě
vysvědčení odnesli dvě přihlášky ke studiu a
zápisový lístek. Pro ně začíná etapa rozhodování, kterou školu nebo učiliště si pro své
další studium vybrat. Termín odevzdání přihlášky ke studiu pro všechny obory je 1.
březen 2017.
Aktuální informace a fotografie ze školy
na www.zsbnpl.cz
Mgr. M. Šmídová
Fotografie ze školy najdete na
poslední straně Benešovských novin.
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akce ve městě
12. 2. od 16:00 h
KINO
Doba ledová: Mamutí drcnutí
95 minut, vstupné 35,-/70,-

17. 2. od 19:00 h
Kuřačky a spasitelky
divadelní hra
Humorný příběh o virtuálních láskách,
pracujících ženách a mužích v domácnosti
městské kino
19. 2. od 15:00 h
Maškarní karneval
městské kino
pořádá RC Medvídek
25. 2. od 20:00 h
Květinový ples
městské kino
3. 3. od 19:00 h
KINO
Dítě Briget Jones
123 min., vstupné: 70,-

11. 3. od 20:00 h
Hasičský ples
městské kino
14. 3. od 17:00 h
Beseda s Vlastimilem Vondruškou
autorem historických románů
městská knihovna
nutno zarezervovat místa
nejpozději do 10. 3. 2017 osobně
v knihovně nebo na tel. 412589824
u p. Jandášové.
17. 3. od 20:00 h
Ples RC Medvídek a MSK
městské kino
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stolní tenis

nové knihy v městské knihovně
Takže namísto vstupu do dospělosti čeká
dívky jen utrpení.

Napětí
Pod vodou
Marrison, James
Detektivní román pro fanoušky Agathy
Christie a Vražd v Midsomeru. Tento strhující románový debut Jamese Morrisona ukazuje odvrácenou stranu zdánlivé idyly
anglické venkovské komunity, ve které
vládne nedůvěra a strach a nic není tak, jak
se na první pohled zdá.
Svědectví kostí
Reichs, Kathy
Na soudní antropoložku Temperance
Brennanovou se obrátí Hazel Strikeová,
která se věnuje
amatérskému vyšetřování neobjasn ě nýc h z l o č i n ů .
Domnívá se, že vězněná a mučená
dívka, jejíž hlas se
ozývá na zvukovém
záznamu, je několik
let pohřešovaná Cora Teagueová. A tak
se Tempe pouští do
vyšetřování, které ji přivádí do odlehlých
venkovských končin a odhaluje další záhadná zmizení a nepřirozená úmrtí.
Nikdy neumírej sama
Jackson, Lisa
Zoe a Chloe Denningovy vyrazily na oslavu
svých jednadvacátých narozenin, ale návrat
domů se šeredně zvrhl. Za své další oběti si
je vybral muž, který vraždí zásadně dvojčata
a své činy plánuje se zvrácenou pečlivostí.

Pro ženy
Tři přání
Moriarty, Liane
Říká se „do třetice všeho dobrého a zlého" a
pro Kettlovy sestry to platí trojnásob – jsou
totiž trojčata. Přestože jsou na pohled stejné, rozdílnější být v jádru snad ani nemůžou. Co se stane, když dvě zatouží po tomtéž?Je sesterská náklonnost silnější než mateřský pud nebo láska k manželovi?
Vzácné dary
Steel, Danielle
Paul Parker za svůj život stihl uzavřít dvě
manželství, zplodit syna a tři dcery, okouzlit
bezpočet žen a nakonec žít jako spokojený
bonviván.Po dlouhé nemoci ale umírá a jeho nejbližší se setkají, aby si společně vyslechli jeho poslední vůli.
Teta Poldi a sicilští lvi
Giordano, Mario
Pohled na moře. Klid. Nic víc si Poldi nepřeje, když se krátce po šedesátých narozeninách stěhuje z Mnichova na Sicílii. Nepočítala však se členy rodiny svého zesnulého
exmanžela, kteří jí samozřejmě chtějí ukázat, co to
je dolce vita. Když se na
ostrově stane vražda, je
nad slunce jasné, že Poldi
při své bavorské nátuře
musí vzít věci do svých rukou a tím začnou potíže...

městská knihovna zve na besedu
Městská knihovna v Benešově n.Pl. pro
své čtenáře připravila na 14. března 2017 od
17 hodin besedu s autorem historických
románů Vlastimilem Vondruškou. Nepůjde
o klasickou besedu, není to ani přednáška,
ale jak sám říká, jde o talk-show, v němž se
pokouší zábavně vyprávět o životě, své
literární tvorbě a také o životě našich
předků. Stejně jako jeho knihy, ani tento
pořad nepostrádá nadhled, ale je současně
postaven na reálných faktech. A protože se
autor jako spisovatel dívá na historické
prameny jinýma očima, než školní učebnice,
dozví se posluchači řadu překvapujících
odhalení.
Vzhledem k omezené kapacitě míst je
nutné provést rezervaci a to nejpozději do
10.3.2017 osobně v knihovně nebo na tel.

www.benesovnpl.cz

412589824 u p. Jandášové. Děkujeme za
pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

GPD BENEŠOV N.PL. A
12. kolo
GPD BNPL A : TTC ROUDNICE B - 8:10
body: M. Štípek 4; L. Babička 2; M.
Myslivec 1; P. Brabencová 1
Tabulka po polovině soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TTC Roudnice B
INPEKO Krásné Březno A
KST Kalich Litoměřice A
TJ Chemička Ústí nad Labem A
TJ Sokol Filipov B
TJ Sokol Terezín A
SK Markvartice A
TTC Roudnice C
SKP Sever Ústí nad Labem B
GPD Benešov nad Ploučnicí A
SK Štětí B
TJ Sokol Terezín B

GPD BENEŠOV N.PL. C
12. 1. 2017
GPD BNPL C - SKST Česká Kamenice A
12:6
Body: M. Plaček 3, R. Pavleje 4,5, J.
Schneider 2, D. Strnad 2,5
16. 1. 2017
Slavoj Děčín B - GPD Benešov C
16:2
Body: M. Procházka 2
26. 1. 2017
GPD Benešov C - SK Markvartice B
13:5
Body: J. Schneider 3,5, M. Plaček 4,5, D.
Zívalová 3, D. Strnad 2

rychlý kontakt
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
Tel.: 412 589 811 / Fax : 412 589 812
e-mail: urad@benesovnpl.cz
datová schránka: ymgbfiz
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
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fotogalerie: z dění ve škole a školce
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