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Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

MOST PŘES PLOUČNICI MÁ ZPOŽDĚNÍ

SLOVO STAROSTY
Vážení Benešováci,
bývá zvykem, že v tento čas a na tomto
místě moji předchůdci dostali prostor
pro bilancování končícího volebního období. Dovolte mi, abych i já se pokusil v
pár řádcích shrnout práci města v uplynulých čtyřech letech

Přes prázdniny se intenzivně pokračovalo ve stavbě mostu v Sokolovské ulici. Odkrytí mostovky si vyžádalo 2 komplikace, a
to v přeložení sítí, především elektrické
energie a ve vyztužení pilířů. Obrovské
dutiny, které se v pilířích nacházely, si vyžádaly betonovou injektáž. Tyto „komplikace“ také způsobily prodloužení termínu
stavby do konce října. Náklady na tyto
vícepráce činí včetně daně zhruba 1.4

www.benesovnpl.cz

milionu korun a byly takto navrženy projektantem a odsouhlaseny naším technickým
dozorem, autorizovaným inspektorem Ing.
Liborem Veselým. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo v září mimořádný finanční
příspěvek městu Benešov nad Ploučnicí v
částce 1.4 milionu korun na stavbu mostu.
Filip Ušák
starosta města

1) Sídliště
Městskou teplárnu jsme očistili od neprůhledných smluv, začali jsme soutěžit
ceny plynu na burze a zrušili smlouvu,
díky které se veřejné osvětlení města
financuje z peněz teplárny. Díky těmto
opatřením se snížila cena tepla ze 705
Kč/GGJ na 569 Kč/GJJ v loňském roce. To
je zhruba 20% sleva, letošek vyjde ještě
lépe a předpoklad je i díky velkému projektu kogenerace do roku 2020 snížit cenu tepla na 450 Kč/GJJ.
Sídliště ale není jen teplo. Dále vznikl nový chodník ke škole a rozšířil se ten nešťastný starý, vznikla další parkovací místa, přibylo dětských plácků a nyní se
instaluje kamerový systém. Výzvou do
dalších let jsou další parkovací místa a
oddrenážování Ovesenského potoku.
2) Centrum města
Centrum města je památkovou zónou a
my jsme se museli vypořádávat se složitostí všech památkářských nařízení. Postupně měníme podobu náměstí - zmizely truhlíky a parkovací místa pro úředníky a místo nich vznikla volná plocha
ohraničená měděnými sloupky. Postupně se mění povrch chodníků po obvodu
náměstí i vzhled košů a laviček. Velkým
přínosem je vznik kamerového systému,
který z centra města prakticky vymítil
kriminalitu. Rekonstrukcí prošly ulice
Cihelní, Pod Táborským vrchem a Opletalova, staví se nový most v Sokolovské
ulici a získali jsme dotaci na rekonstrukci
hasičárny, která proběhne v příštím roce.
Pokračování na str. 2...
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povedlo se
Za první republiky tam byly a patří tam.
Ptáte se co? Pamětní desky padlým Benešovákům v kapli Panny Marie Bolestné. Vrátily se tam po rekonstrukci kaple, která
probíhala v posledních týdnech. Slavnostní
otevření kaple je naplánováno na 22. září.
Kaple Panny Marie Bolestné je jedinou kaplí
v celé diecézi, která sloužila jako válečný
pomník.

poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení města Benešov n. Pl. a paní Erlebachové za milé blahopřání a dárek k mým
narozeninám.
Vlastimil Adamec

koupaliště - září
pondělí - pátek 14:00 – 18:30
sobota - neděle 10:00 – 18:30
V případě nepříznivého počasí info
o otevírací době na www.sluzbybenesov.cz
a www.benesovnpl.cz.

SLOVO STAROSTY
Pokračování ze str. 1...
Mezi Zámeckou ulicí vede kolem zámku
konečně vkusná dlážděná cesta místo panelovky. Samostatnou kapitolou je péče o památky - jen v rychlosti - Mariánský sloup,
Kaple na hřbitově, sousoší Kalvárie, opravy
kostela...
3) "za Ploučnicí"
Zde je asi největším počinem dosažení nočního zákazu jízdy transitní kamionové dopravy. Kamionů výrazně ubylo a lidé se mohou lépe vyspat. Rekonstrukcí prošly ulice
Tkalcovská a Kamenná. Sokolovna se dočkala nové střechy a schodů. Z Ploučnické vyhlídky je už zase výhled a cestu k ní lemuje
nová lipová alej. Povodí Ohře opravilo několikamilionovou investicí břeh řeky. Čeká nás
rekonstrukce 2/262 v příštích letech a podařilo se mi dojednat odkup pozemků pana
Moravce a tím pádem i budoucí rozšíření
Českolipské ulice v místě nejužšího hrdla.
Město by rádo při této příležitosti postavilo
nový chodník podél celé cesty až k Valkeřické. Započal se proces rekonstrukce nádraží,
které bude v příštích letech pokračovat budovou a snad i autobusovým nádražím.
4) Ovesná
Opravili jsme místní komunikaci včetně
mostku uvnitř obce. Rekonstruujeme pomník padlým Ovesenským občanům a vznikla
nová turistická cesta do Veleně. Aktivně
jsme vstoupili do procesu pozemkových
úprav Státního zemědělského fondu (SZIF)
a dosáhli dohody s panem Kolibou ohledně
zpřístupnění horní části obce a obnovy rybníků.
5) Celé město
Schválili jsme vyhlášku zakazující v celém
městě provoz hracích automatů i nařízení,
které zakazuje podomní prodej a chrání občany před tzv. "šmejdy". Zavedli jsme svoz
biodpadu a zdarma pro občany provoz sběrného dvora. Postupně se opravuje koupaliště, sběrný dvůr anebo technika. Hasiči
mají novou cisternovou automobilovou stříkačku, služby města traktor a zřídili jsme ko-

munitní kompostárnu. Ve školce jsme přistavěli z dotace nové patro, které nám
umožní přijímat i dvouleté děti a opravili
rozvody pod celou budovou. Na Bílé škole
jsou nové toalety a okna. V parku pod Bílou
školou vznikl fitpark, u nové budovy zase
venkovní posilovna workout. Na městských
budovách jsme opravili střechy, okna a zřídili bytový fond, který má pomoci dále rozvíjet byty ve vlastnictví města. Školní jídelna
v loňském roce výrazně obnovila vybavení
své kuchyně.
6) Kultura, sport a společenský život
Zřídili jsme Centrum dětí a mládeže, které
nabízí desítky volnočasových aktivit. Osamostatnili financování Městského sportovního klubu, který je nyní finančně stabilnějším a má možnost žádat i o nejrůznější dotace. Pomohli jsme kulturistům v rekonstrukci posilovny na koupališti. Ve městě se
koná v průběhu roku více než stovka nejrůznějších kulturních, sportovních a společenských akcí a město žije. Jsme aktivní Zdravé
město.
Všechny čtyři rozpočty města byly schváleny
jednomyslně a bez výhrad proběhly i zprávy
o hospodaření města v celém volebním
období. Město není nijak dramaticky zadlužené a ony dluhy jsou podepřeny dotacemi
na opravy městského majetku.
Ne vše se povedlo, ne na všem byla v zastupitelstvu shoda, nicméně se domnívám, že
se udělalo velké množství práce a bez práce
stovek lidí, ať už zaměstnanců města, jeho
organizací i dobrovolníků například při akcích typu Ukliďme Česko, by to nebylo možné . Ti všichni si zaslouží mé uznání a dík.
Milí spoluobčané, bylo mi ctí uplynulé čtyři
roky být vaším starostou a přeji vám všem
šťastnou ruku u voleb.
Filip Ušák, starosta města

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - 5. A 6. ŘÍJNA 2018
Přinášíme krátké instrukce k volbám: Každý volič obdrží do schránky dle místa trvalého pobytu modrou (doručovací) obálku
označenou číslem a adresou volebního okrsku. V obálce s hlasovacím lístkem je přiložena informace o způsobu hlasování. V
případě nejasností je možné oslovit v den voleb přímo volební komisi. Volič hlasuje osobně, zastoupení (ani voličský průkaz) není
přípustné! Hlasovací lístek pro zastupitelstvo města Benešova nad Ploučnicí je vytištěn OBOUSTRANNĚ! V zápatí je uveden text “
Pokračování na druhé straně“. Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018 lze sledovat na webu města www.benesovnpl.cz
v sekci „Volby do zastupitelstev obcí“. Informace k volbám sdělí Mgr. Čvančarová t.č. 412 589 819.
Volební okrsky:
Číslo 1: objekt restr. „Plovárna“ (koupaliště), Bezručova 692, Benešov nad Ploučnicí - t.č. 775 346 971
Číslo 2: obřadní síň - budova MÚ, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí - t.č. 775 346 992
Číslo 3: Klub seniorů, Nerudova 307, Benešov nad Ploučnicí - t.č. 775 347 464
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KAŽDÝ CHCE MÍT UKLIZENÉ MĚSTO
V poslední době se v ulicích našeho
města objevují u popelnic a kontejnerů na
tříděný odpad černé skládky. Tvoří je objemný odpad a pytle ze směsným odpadem
odložené na nesprávné místo. Likvidace
takto vzniklé černé skládky stojí město
nemalé peníze, které mohly být použity na
něco potřebnějšího. Stojí i čas pracovníků
služeb města. Takový odpad patří na sběrný
dvůr.
Připomínáme tedy proto důležité informace:
ź Sběrný důr je otevřen 3 dny v týdnu:
pondělí 7.00 – 17.00 hod., středa
14.00 – 17.00 hod., sobota 8.00 –
12.00 hod.
ź Tříděný odpad v pytlích se sváží

každý sudý týden v úterý.
K občanům máme i prosbu – pokud uvidíte někoho odkládat odpad na nesprávné
místo, volejte městskou policii 775 088 156,
abychom vzniku černé skládky mohli zabránit či předejít. Pomozte nám ve snaze mít
uklizené a krásné město.
Miroslav Vrabec
Odbor výstavby a životního prostředí

DEN S CYKLOSTEZKOU SI NENECHALA
UJÍT ASI STOVKA PŘÍCHOZÍCH
Poslední prázdninová sobota 2. 9. patřila na benešovském termálním koupališti
dalšímu ročníku akce s názvem Dne s cyklostezkou. Nenechala si ji ujít necelá stovka
návštěvníků, která se mohla seznámit například s činností Českého červeného kříže,
Městské policie Benešov nad Ploučnicí a
profesionálních děčínských hasičů. Ti dokonce předvedli záchranou akci - slaňování
a pochlubili se 30 metrovým žebříkem.
Součástí programu byla i trialová show
děčínského tria-listy Tomáše Eibla. Na své si
přišli i ti nejmen-ší, díky společ-nosti
Ekokom si mohli užít ská-kací hrad nebo
lukostřelbu a mohli se také dozvědět spoustu zajímavostí o třídění odpadu.

dobrý nápad
Na přelomu roku začala benešovská
radnice spolupracovat s firmou City Upgrade. Jde o velice sympatický tým mladých
architektů a urbanistů. "Řešíme s nimi v
rámci Komise pro památkovou péči 3 oblasti ve městě, a to Komenského ulici jako
spojnici škol a centra města, náměstí Míru
jako hlavní městskou plochu obklopenou
nejdůležitějšími budovami a Wolkerovu ulici včetně hřbitova. Chtěli jsme po architektech návrhy možných řešení budoucích úprav těchto prostor. Jak dát těmto prostorům
ducha, život a přitom propojit mnohdy tak
protichůdné zájmy, např. chodců a motoristů," vysvětlil starosta města Filip Ušák. Na
obrázku níže je Komenského ulice jako
možná pěší zóna, která bude plná herních
prvků a propojená s parkem pod Bílou
školou. V září na besedě představí radnice
výsledky práce komise a architektů.

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, gerhardova@benesovnpl.cz.
Vzpomínky, blahopřání, poděkování zveřejňujeme zdarma.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018: JAK VOLIT, ABY VÁŠ HLAS BYL PLATNÝ?
V parlamentních volbách mohou voliči své
favority kroužkovat, při komunálních volbách
se ale křížkuje. Možností, jak označit volební
lístek, je několik a značně se liší od označování
u jiných voleb. Je totiž možné udělit tolik hlasů,
kolik je ve městě zastupitelů.
Systém hlasování v komunálních volbách
popisuje zákon č. 491/2001 Sb. Způsoby, jak
volit, si ukážeme na příkladu města, které má
stejně jako Benešov n. Pl. 15 zastupitelů.
Volíte jednu stranu:
Nemáte žádné konkrétní favority a souhlasíte s lídrem kandidátky. V tom případě označíte křížkem jednu stranu a vašich „15 hlasů“
dostane prvních 15 lidí na kandidátce.
Chcete zvolit jednu stranu, ale nesouhlasíte s
lídrem kandidátky:
Pokud chcete své hlasy dát kandidátům
jedné strany, ale nesouhlasíte s jejím lídrem,
můžete křížkovat v rámci strany jednotlivé

kandidáty. Pozor, není nutné křížkem označit
celou stranu, označujete jen jednotlivé kandidáty v maximálním počtu podle počtu zastupitelů ve vaší obci, v našem modelovém příkladu tedy můžete udělit maximálně 15 křížků.
Pokud jich v rámci jedné strany dáte méně a
jiné kandidáty z dalších stran neoznačujete,
vaše zbylé hlasy propadají, křížky platí.
Chcete zvolit různé kandidáty z různých stran:
Pokud nechcete volit stranu, ale osobnosti, které kandidují za různé subjekty, můžete křížkem označovat i kandidáty napříč stranami. Opět platí, že můžete udělit maximálně
tolik křížků, kolik je v obci zastupitelů. V našem
modelovém případě tak můžete označit až 15
osobností. Pokud jich označíte méně, tyto vaše
hlasy propadají, křížky ale platí.

zároveň byste v zastupitelstvu chtěli i zástupce
z jiných subjektů, můžete tímto způsobem také
hlasovat. V jiných stranách označíte jednotlivce, které chcete podpořit, a křížkem pak vaši
oblíbenou stranu. Rozdělení hlasů bude následovné: pokud v našem modelovém případě
označíte pět osobností, dáte každé hlas. Vašich
zbylých 10 hlasů se pak odshora rozdělí straně,
kterou jste označili jako celek.
Kdy je hlas neplatný
Důležité je při udělování preferenčních
hlasů neudělat chybu, která by volbu zneplatnila. Není možné například označit křížkem
dvě politické strany. Hlasování je také neplatné, pokud volič označí více kandidátů, než
je volených míst v zastupitelstvu. V tom případě propadají všechny hlasy.

Chcete zvolit jednu stranu a několik osobností
z dalších stran:
Pokud fandíte jedné politické straně, ale
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SENIOŘI SI UŽILI SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
NA TERMÁLNÍM KOUPALIŠTI
Kino - září:
16. 9. od 16:00 h
Pat a Mat
vstup 35,-/70,21. 9. od 19:00 h
Prezident Blaník
vstup: 70,-

22. 9. od 20:00 h
kapela JUICY FREAK
vstup 40,(funk/soul, Praha)
Kino - říjen:
5. 10. od 19:00
Jan Palach, vstup: 70,Akce:
15. 9.
Benešovská rokle 2018
- turistický pochod
start 9:00 - 10:00 v městském kině,
pořádá Klub Českých turistů Děčín a
dobrovolníci města Benešova nad Pl.
22. 9.
Benešovské burčákobraní

Že partnerství našeho města s německým Heidenau skvěle funguje, jsme se mohli
přesvědčit naposledy ve čtvrtek 16. srpna. Benešovští senioři pozvali své německé přátele
na sportovní odpoledne plné zábavy na místní termální koupaliště, které mohli uspořádat
díky projektu s názvem Rozvíjíme tradiční spolupráci. Soutěžilo se v celkem čtyřech
disciplínách: ruské kuželky, plavání, pétanque a kroket. Celým odpolednem vládla skvělá
nálada a všichni soutěžící, kterých bylo téměř čtyřicet, si soupeření užili v přátelské pohodě.
Třešničkou na dortu byla možnost zacvičit si aquazumbu pod vedením Petry Tojmarové.
Vyhodnocení celého soutěžního dne pak proběhlo v klubu seniorů, kde nechybělo ani malé
občerstvení. Děkujeme za účast všem, kteří si přišli zasportovat, nebo třeba jenom fandit.
Vítězové jednotlivých kategoriích:
Plavání
1. místo: Fr. Zeman a V. Klestilová
Ruské kuželky
1. místo: R. Čech
Pétanque
1. místo: A. Mildner
Kroket
1. místo: G. KloB

KOUPALIŠTĚ OŽILO UŽ PO ČTVRTÉ COUNTRY FOLK FESTIVALEM

25. 10. od 19:00 h
divadelní představení
Kdo se bojí postele
vstup 150,-/180,městské kino

Dne 11. srpna proběhl na koupališti v
Benešově nad Ploučnicí již čtvrtý ročník
country folk festivalu Country v plavkách
2018. Díky podpoře Služeb města Benešov
nad Ploučnicí pod vedením Pavla Košnara
se akce odehrávala na místním koupališti.
Celým večerem provázel spoluzakladatel festivalu Jarda Rygl (dalším ze zakladatelů je benešovský Petr Bříško). Vystoupily především regionální kapely, a to Báry,
Harcovníci, Fank Zapal, U-style.
Hosty akce se stali Jindra Kejak a Martin
Maxa. Návštěvnost byla vysoká a počasí
přálo.

Foto: B. Eichler
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KRAVATOVÁNÍ - AUTORSKÉ ČTENÍ,
PO ŠESTNÁCTÉ OSTRŮVEK POZITIVNÍ DEVIACE

Letos zahájil Jakub K. Chadima jak jinak,
než po svém. Fejetonové příběhy kořenil
hereckými výstupy a gagy. Druhá vystoupila
dcera Lucie. Vytvořila pohledové nálady,
někdy až rentgenově autentickými slovy z
této planety. Walda kouzlil elektronickými
výstupy pomocí tzn. elektro krabiček.
Směšoval dohromady zvuky z kytary, které
tak násobil slovními výpady. Lukáš Sobíšek z
Prahy, loňský vítěz ceny Kravatování - Máš
na to nos - předčítal ze své tvorby čerpající z
pražského prostředí. Letos v pořadí třetí
Pražák Josef Straka „jel jak automat“ a to
doslova se 100% dikcí důrazného hlasu.
Jestli on není učitelským? Mě napadlo.
Dokázal bych si ho představit a poslouchat v
rozhlasu na pokračování. Příjemný poslech.
Pracuje na ministerstvu pro jazyk český. Do
kompletního děčínského náhrdelníku chyběl už jen Marcel Deli, Radek Kolínský, kteří
nás bavili. Mimo soutěž z Děčína dorazil i
Radek Fridrich s alternativní kyticí současnosti, plnou vůní uzeného. Pozdravit nás
všechny účastníky přišel Filip Ušák. Pokračovali jsme happeningem MOLE_KULE.
Vysypali jsme ze 7 sáčků /krajů/ zeminu. To,
co nám zbylo z první republiky. Kdy letos
slavíme 100 let. Do mísy s mlékem, pivem se
solí a pepřem jsem za pobrukování státní
hymny vytvořil kouli, kterou jsem se udeřil
do čela. Následovalo čtení Elišky Kremlové,
která četla ze své prvotiny Za klíční kostí.

Čerpá z nemocničního prostředí, kde
pracuje. Procítěná slova a popis práce…jako
bych cítil ryzí mýdlo a tah žínky na svém
těle…
Připomněl jsem 1. malířský salón v Děčíně, který se konal v bývalých prostorách
obchodu Alena na Teplické ulici, kde bylo
vystaveno 70 obrazů. Neznám lepších prostor tady na Děčínsku. Proběhlou akci jsem
doprovodil performancí TO. Kdy jsem byl do
samotných obrazů oblečen.
Posledním autorem Kravatování byl
Martin Tomášek z Teplic, který představil
„Bestiář svatého Martina zpod Sudety“ –
přípravné modely zamyšlených soch –
bestie /Fenix, Kantour, Medůza…/. Bestie se
nám zjevují v každé době a ne jinak tomu je i
dnes.
Cenu Máš na to nos – odlitek mého nosu - získal Josef Straka.
Úryvek z tvorby Josefa Straky:
teče mi zas nějak z očí
asi se nedá už nic vrátit
cesty, hlasy, které se ozývají odněkud z minulosti
nenaplánový výlet, tak trochu "přesumírovaný" den
jdu pak dlouhou stezkou kolem vysokého
dřevěného plotu
výsek města, zcela nový, nejistý
Leornardo Pěkněnič Virtuál

DEZINFORMA - PERFORMANCE LETOŠNÍHO SLUNOVRATU
Tentokrát jsem zvolil slovo-heslo dezinformace. Stávalo se a stává se, že z nejvyšších míst Hradu se šíří nepravdy – lži, které se přes parlament šíří beztrestně mezi
lidi. Ve středověku by tyto počiny byly odsouzeny a potrestány na pranýři, mučením
či zbavením jazyka. To zapříčinilo šarvátky,
války. Letos jsem použil právě tento motiv.
K ději… po duálním žití s kolegou, který žije
každý ve svém světě na základě svého po-

stavení byla mezi námi z krabic postavená
zeď a to barevně laděna chováním tzn. 2 v 1
v mozku. Situovali jsme tak rozpolcenost. Po
vyřezání mozku z dvouhlavy 1,6 m opačného pohlaví schizofrenie – se jedna část smála, druhá byla zarputile nasraná. Obě spáleny v nerezové míse. Potřením si obličeje
popelem /pokora/, neb jsme byli na tzn.
čtyřech a byli kráceni na jazyku.
Pokračování na str. 6...

ZE ZÁSAHŮ SDH
Dne 3. 7. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 do Benešova nad
Ploučnicí ulice Husova na požár odpadu. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o
planý poplach.
Dne 4. 7. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 a DA 1+1 společně s
HZS ÚK-Děčín, JSDH Horní Habartice, JSDH
Děčín-Boletice a PČR do Heřmanova na
požár louky.
Dne 7. 7. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 společně s PČR do
Benešova nad Ploučnicí ulice Sokolovská na
žádost PČR k otevření bytu.
Dne 8. 7. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou DA 1+3 do Benešova nad Ploučnicí ulice náměstí Míru na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci.
Dne 11. 7. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 společně s HZS ÚK Děčín a PČR do ulice Sokolovská v Benešově
nad Ploučnicí na únik nebezpečných látek
na vodní plochu.
Dne 15. 7. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 do Františkova nad
Ploučnicí k technické pomoci - transport pacienta do vozidla ZZS.
Dne 18. 7. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou AZ 30 1+1 a DA 1+1 do ulice náměstí Míru v Benešově nad Ploučnicí k technické pomoci - otevření uzavřených prostor.
Dne 23. 7. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou DA 1+3 do Benešova nad Ploučnicí k likvidaci obtížného hmyzu.
Dne 27. 7. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 v počtu 1+5 společně s
HZS ÚK - Děčín do obce Heřmanov k záchraně dítěte, kterému se zasekla noha v
lavičce.
Dne 29. 7. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 v počtu 1+5 do obce Heřmanov a Blankartice k nahlášenému spadlému stromu přes komunikaci.
Dne 31. 7. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 v počtu 1+3 do obce Dobrná k likvidaci obtížného hmyzu.
Dne 7. 8. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 v počtu 1+3 na náměstí
Míru v Benešově nad Ploučnicí k likvidaci
obtížného hmyzu.
Dne 8. 8. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou AZ 30 v počtu 1+4 do ulice Opletalova v Benešově nad Ploučnicí k likvidaci
obtížného hmyzu. Likvidace sršní.
Dne 8. 8. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 v počtu 1+5 do obce Dolní
Habartice společně s JSDH Dolní a Horní
Habartice k nahlášenému požáru louky.
Pokračování na str. 6...
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ZE ZÁSAHŮ SDH
Pokračování ze str. 5...
Dne 11. 8. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 v počtu 1+5 na Sídliště v
Benešově nad Ploučnicí k transportu pacienta do vozidla ZZS.
Dne 11. 8. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou AZ 30 v počtu 1+3 do ulice Wolkerova v Benešově nad Ploučnicí k likvidaci
obtížného hmyzu. Jednalo se o likvidaci sršní.
Dne 13. 8. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 v počtu 1+5 do ulic Krátká,
Palackého a na náměstí Míru v Benešově
nad Ploučnicí k nahlášenému úniku provozních kapalin na komunikaci .
Dne 13. 8. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou AZ 30 v počtu 1+3 do ulice Krátká
v Benešově nad Ploučnicí k odstranění padající omítky a cihel .
Dne 17. 8. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 v počtu 1+5 a DA T4 v
počtu 1+3 společně s HZS ÚK-Děčín, ZZS,
PČR a MP do ulice Nerudova v Benešově
nad Ploučnicí k nahlášené záchraně osoby z
vody.
Dne 24. 8. 2018 vyjela naše jednotka v
počtu 1+3 s technikou DA T4 k úniku provozních kapalin z osobního automobilu na
pozemní komunikaci v Benešově nad Ploučnicí do ulice Děčínská

VZPOMÍNKy
Ve čtvrtek 27. 9. 2018
vzpomeneme 1. smutné
výročí, kdy nás ve věku
70 let opustil manžel,
otec, dědeček
pan JOSEF SAVČUK
Nemůže být zapomenut, kdo kolem sebe
stvořil krásu, která zůstává...
Za tichou vzpomínku děkuje manželka,
synové, snacha a vnoučata

Dne 30. 9. 2018
uplyne 1 rok,
co nás opustil
pan PAVEL PILECKÝ.
Stále na něj vzpomínají
Hasiči Benešov n. P.

DEZINFORMA - PERFORMANCE LETOŠNÍHO SLUNOVRATU

Pokračování ze str. 5...
Lucie nám pak zahradními nůžkami
stříhala z úst trčící vepřové jazyky. Za
expresivní muziky si nám pak s velkým
transparentem DEZINFORMA stoupla na
záda. Tristní a šokující vize nás doprovázela.
Nechali jsme dohrát pár skupiny z jižních
Čech, která se pro toto vystoupení nazvala
příznačně BORN FROM ASH – Zrozeni z
popela.
Chtěl bych poděkovat aktérům dceři
Lucii, Kubovi Mužíkovi kapele – Lukášovi
Sobíškovi a jeho bratrovi Radkovi, Milanovi,
Petrovi. Lucce Haklové za zpracovaná trička,
Milanovi Myšíkovi, Tescu za materiál.
Láďovi Žakovičovi za plakát, za
kameru Radkovi Práškovi a foto
Martinovi Tomáškovi. Letos to
bylo po 26. Nyní se chystám na
představení v mosteckém kostele
spolu se skupinou Kontakt, jichž
jsem členem a zároveň se chystám na čokoládový festival do
Paříže, kde jsem pozván.

lihem, který byl zapříčiněný neurvalými
mladíky, kteří se opírali o pódium. Ještě v
ten večer organizátor věděl, že jsem v tom
nevině neb se to fotilo, natáčelo. Po akci
proběhlo jednání, kterého jsme se nemohli
zúčastnit. Žádal jsem o náhradní, bylo
zamítnuto.
Chybné rozhodnutí. Zaplatil jsem tak
pár tisíc. Výsledná – vypálený 10 cm flek na
židli.
Při dezinformaci se tak hodilo
připomenout nepravost.
Leornardo Pěkněnič Virtuál

Dezinformace také proběhla
také v roce 2011 na místní akci
Halloweenu v kině. Tehdy jsme
vyhověli organizátorovi akce,
performace udělat a to za dodaný
materiál. Byla nám dodána
plechová vana, ale děravá. Začala
prosakovat, organizátor akce tak
chtěl, ať začneme hned po
kapele. Po dohodnuté akci oheň
na vodě zhasl, vylezl jsem z vany a
nechal na povel zhasnout kino.
Ovinut světelnou led diodovou
hadicí odešel do vestibulu.
Co se stalo? Na židli vedle
pódia vznikl plamen ohně živený
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základní škola benešov nad ploučnicí

PRÁZDNINY SKONČILY, NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČAL
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda,
pro školu znamenají prázdniny prázdné
třídy bez dětí a žáků a jejich učitelů, ale pro
vedení školy a ostatní zaměstnance je to
prostor pro každoroční údržbu a opravy –
malování, čištění koberců, montáž a stěhování zařízení tříd a nábytku, zajištění
pomůcek a potřeb pro nový školní rok. V
letních měsících pokračovaly také práce v
MŠ – práce na projektu Navýšení kapacity
MŠ (CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000594).
V průběhu prázdnin se někteří pedagogové školy zúčastnili vzdělávání v rámci projektu „Otevřená mysl“ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/
16_022/0002933). Jeden pedagog absolvoval letní školu Sfumato a tři pedagogové
absolvovali v Jihlavě vzdělávací kurz „7 kroků k inkluzivní škole“. Získané poznatky budou využity v každodenní práci se žáky.
V srpnu se naplno rozběhl další školní
projekt „Vybudování IT učebny pro rozvoj
klíčových kompetencí včetně vybavení – ZŠ“
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006117) v
rámci operačního programu IROP. Tento
projekt byl vybrán v rámci 1. Výzvy MAS
Labské skály ke spolufinancování z alokace
SCLLD Programového rámce IROP. Hlavním
cílem projektu je nákup vybavení v oblasti
informačních technologií pro narůstající počet žáků školy. Bude upravena a vybavena
mobilní multimediální učebna pro 25 žáků.
Učebna by měla žákům začít sloužit v průběhu září 2018.
V pondělí 3. září 2018 začal nový školní
rok na základní škole v Benešově nad
Ploučnicí ve 22 třídách základního a jedné
třídě předškolního vzdělávání. Nový školní
rok předškolního vzdělávání byl zahájen
také ve čtyřech třídách mateřské školy Sluníčko.
Ve slavnostně vyzdobených dvou prvních třídách zahájilo za přítomnosti starosty
města Filipa Ušáka a ředitele školy Mgr.
Jakuba Zeleného, rodičů a prarodičů dětí
svou povinnou školní docházku 38 prvňáků
pod vedením třídních učitelek Mgr. Jaroslavy Chvojkové (1. A) a Mgr. Věry Beckové (1.
B). Spolu s nimi zasedlo poprvé do školních
lavic také deset dětí v přípravné třídě, ve

které bude s dětmi pracovat Radka Bartošová.
Kdy čekají školáky prázdniny v 1. pololetí školního roku 2018/19? Podzimní
prázdniny připadnou na pondělí 29. října a
úterý 30. října 2018, vánoční prázdniny
budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018
a skončí ve středu 2. ledna 2019, vyučování
pak začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 1. února 2019, den před nimi
dostanou žáci své pololetní hodnocení ve
formě výpisu z vysvědčení.
Další informace k činnosti školy na
www.zsbnpl.cz.
Přejeme všem úspěšný školní rok
Mgr. M. Šmídová

vítání občánků

V listopadu chystáme slavnostní přivítání našich občánků do života města.
Vyzýváme proto rodiče, kterým se narodilo děťátko v období od dubna 2018 dosud, aby se dostavili co nejdříve s jeho
rodným listem na matriku zdejšího městského úřadu (kancelář v přízemí budovy –
vchod od zámku).
za SPOZ
Věra Erlebachová, matrikářka
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