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Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

BENEŠOVEM PROJEL ZÁVOD MÍRU JUNIORŮ

Foto: Bohumil Eichler
Nejlepší juniorští cyklisté světa se na
začátku května sjeli na sever Čech, aby poměřili své síly na 47. ročníku etapového Závodu míru juniorů. Během náročných čtyř
dnů bojovali mladí cyklisté o jeden z aktuálně nejprestižnějších žlutých trikotů juniorského světa cyklistiky. Na jezdce čekalo téměř čtyři sta náročných kilometrů a také boj
o cenné body do světového poháru. První
etapa závodu odstartovala ve čtvrtek 3.
května v Litoměřicích. V pátek vyjížděli jezdci z Roudnice nad Labem a museli zvládnout
tradičně hned dvě zkoušky. Nejprve souboj
s chronometrem v Třebenicích, odpoledne
pak tzv. „Roudnickou“ část. V sobotu startovali junioři v Teplicích a dostali přes hranice
až na německé území. Start těžké kopcovité
etapy začal před teplickou radnicí a končil v
německém Altenbergu. Čtyřdenní boj o žlutý trikot pak vyvrcholil v neděli tradičním
dojezdem v Terezíně. Start závěrečné etapy
hostilo město Benešov nad Ploučnicí. Zde
čekalo na závodníky kvarteto vrchařských
prémií a díky tomu patřila poslední etapa k

www.benesovnpl.cz

těm nejtěžším. Hned třikrát vystoupali cyklisté z benešovského náměstí na Ovesnou,
Dobrnou, aby se poté přes Děčín-Březiny a
Jedlku vrátili zpět do Benešova. Poté vyjeli
na Heřmanov, aby 2x zdolali také kopec na
Fojtovice, Rychnov a Blankartice. Po nich
pak už přes Verneřice pokračovali k cíli poslední etapy závodu, který byl na náměstí v
Terezíně.
Závodu se zúčastnilo téměř 140 cyklistů. Přihlášeno bylo čtyřiadvacet šestičlenných družstev z třiadvaceti zemí a chyběl ani
výběr české reprezentace. Výsledku závodu
najdete na webových stránkách:
www.zmj.cz.

SLOVO STAROSTY
Vrátit Benešovu slávu a probudit
jeho obrovský potenciál, to je pro mě od
samého začátku mého komunálního působení jedním z hlavních témat. Město
neobyčejné historické krásy, navíc v naprosto unikátní přírodě, dokázalo v několika etapách svých dějin být prosperujícím a šťastným centrem svého regionu. Před 500 lety Salhauseni vybudovali
z historického centra města perlu saské
renesance, o několik set let později
Grohmani zase světové textilky, na které
navázal za minulého režimu obrovitánský kolos Benar, který měl v roce 1989
obrat větší než Škoda Mladá Boleslav.
Když už jsem u těch historických pých,
tak i benešovské pivo - Burgliche Brauerei Bensen- měšťanský pivovar Benešov
- bylo svou chutí přirovnáváno k pivu
plzeňskému. Ach, taky si teď asi pomyslíte, to je minulost, dnes je Benešov… A
teď si doplňte…
Výchozí stav dnešních dní není úplně
jednoduchý. V nedávné minulosti město
prodalo prakticky veškerý svůj majetek
a ztratilo tak možnost ovlivňovat jeho
vzhled a účel. Město má navíc velmi
omezené možnosti územního rozvoje údolní poloha a malý katastr z velké
části ohraničující stávající zástavbu
prakticky neumožňují výstavbu nových
rodinných domů. Řadu z našich spoluobčanů navíc trápí exekuce, z 3200 dospělých obyvatel je v těchto problémech
více než 500. Tato fakta jsou naprosto
alarmující a limitující pro rozvoj našeho
města. Teď jak z toho ven? Začátek je asi
u nás samotných, u zlepšení našeho
prostředí - životního i vztahového.
Když jsme v dubnu uspořádali jarní
Ukliďme Česko, tak jsme sezbírali za nedělní dopoledne téměř 7 tun odpadků…
Zní to až neuvěřitelně, že?
Pokračování na str. 2...
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SLOVO STAROSTY
Pokračován ze str. 1...
V poslední době se nesmírně rozvíjí občanská aktivita některých našich spoluobčanů.
Mohl bych teď jmenovat možná desítky
příběhů z posledních týdnů, které v tomto
smyslu potkávám. Zkusím namátkou dva.
Běžte se podívat do Družstevní ulice, kde
pan Hrabal proměňuje drážní pozemek
mezi panelovými domy v příjemné místo pro
posezení. Pan Smejkal zase obnovuje vyhlídky v okolí našeho města. Byli jste už na
“Kačenky vyhlídce” nad Benešovem po cyklostezce na Františkov? Výhled odtamtud
je na celé město asi nejhezčí. Přijemné posezení, infocedule, prosekané průhledy i
cesta… To vše prakticky bez nákladů, ve volném čase, při zapojení pár dobrovolníků…
Podporujme v lidech jejich nadšení a oživujme společně toto město. Zaslouží si to…
Krásné májové dny!
Filip Ušák, starosta

krátce z města
Most v Sokolovské už je minulostí a nás
čeká zhruba čtyř měsíční provizorium v
podobě lávky pro pěší. Dle smlouvy by se 1.
září mělo jezdit po novém mostě. Prosím,
věnujte zvýšenou ostražitost v tomto prostoru.
Město získalo dotaci 100 000 Kč z Ústeckého kraje na rozšíření kamerového systému. Za téměř 200 000 Kč se tedy bude
moci vybudovat kamerový systém i pro oblast sídliště a okolí budov základní školy.
Kamerový systém dnes funguje v počtu 8
kamer v centru města a dokázal prakticky
vymýtit kriminalitu v této oblasti. Letos tedy
bude součástí kamerového systému v Benešově celkem 20 kamer.
Městská policie nabrala do svých řad
nově také dva asistenty prevence kriminality. Využití této služby je v našem městě
novinka a zatím vypadá, že se více než osvědčuje. Jedním z hlavních cílů asistentů je
řešit problémy související s hromadným
srocováním některých občanů v centru
města – například ve Dvořákově ulici. Tento
program platí Úřad práce České republiky.
Délka projektu je jeden rok a pokud se tato
služba osvědčí, plánujeme její rozšíření.
Koncem května dorazí do města nově
objednaných 60 biopopelnic, které rozšíří
stávající systém svozu bioodpadu. Město k
dnešnímu dni eviduje 50 žadatelů o biopopelnice a 32 žadatelů o biokompostéry.
Kompostéry jsou součástí žádosti o dotaci
společně se štěpkovačem a předpokládáme, že jejich dodání proběhne zájemcům
během září.
Filip Ušák

STEZKU HAVRANÍ KAMENY POKŘTILA PRVNÍ
SPOLEČNÁ KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA

Foto: Bohumil Eichler
V neděli 6. května, po projetí Závodu míru
juniorů naším městem, připravila radnice ve
spolupráci s Horským spolkem České Švýcarsko Benešov nad Ploučnicí komentovanou prohlídku
po naučné stezce "Havraní kameny". Prvotní impuls ke vzniku stezky přišel od benešovského aktivisty Luďka Smejkala, který celou prohlídku také
komentoval. Přibližně stovka účastníků se sešla v
půl jedenácté na benešovském náměstí, odkud je
autobus dopravil na Ovesnou, aby jim tak pomohl
překonat prvotní stoupání, které vede z náměstí
kolem základních škol k zahrádkářské kolonii a
dále na Ovesnou.
Naučná stezka vede po pastvinách s krásnými výhledovými místy, ale také lesem. V lesním
úseku se nachází například Borovicový kříž, což je

místo poslední lidské oběti medvěda, a asi 100
metrů dlouhá skalní stěna s názvem Havraní skály. K jejímu úpatí povede odbočka dlouhá cca 100
metrů. V této oblasti se nachází kamenné suťové
pole a velké balvany, kde měl medvěd brloh.
Cílem trasy je kostel sv. Anny v Jedlce, který byl v
tento den mimořádně otevřen. Zpět do Benešova
odvezl turisty opět autobus.
Stezka Havraní kameny je značenou zelenou
trasou Klubu českých turistů a navazuje na stezku
vedoucí ze zříceniny hradu Ostrý ve Františkově
nad Ploučnicí. Na trase mají turisté k dispozici
hned několik informačních cedulí, díky kterým je
možné se seznámit s mnoha zajímavostmi na
cestě.
(ah)

LUDĚK SMEJKAL O NAUČNÉ STEZCE MEDVĚDÍ KAMENY
Impulsem pro realizaci této stezky bylo
koncem roku 2015 zjištění, že se historií obce
Ovesná (dnes osady patřící k Benešovu) dosud
nikdo uceleně nezabýval a z vlastní osady nevede
žádná cesta do krásné okolní přírody pro turisty.
Na jaře následného roku jsme z více variant
vytipovali nejatraktivnější trasu, jež vede lesem
Dubového vrchu ke kostelu v Jedlce. První komentovaná procházka „Po stopách posledního
benešovského medvěda“ proběhla v neděli 17.
dubna 2016 a po intenzivním dešti se odvážilo
blátivým terénem tuto trasu poprvé projít 30
účastníků.
V následném období proběhla řada jednání s
majiteli pozemků, Městem Benešov nad Ploučnicí, obcí Malá Veleň, AOPK ČR a klubem Českých
turistů, jež nám přislíbili tuto trasu vyznačit zelenou značkou. Pomocnou ruku a velké nadšení pro
tuto cestu projevil majitel přilehlých pastvin pan
Koliba z Dobrné - nákupem nové ohrady a jejím
přeložením kilometrového úseku tímto na trase
vytvořil možnost přístupu na velice pěknou vyhlídku na celé Benešovsko – Medvědovu vyhlídku. Hlavním bodem naučné stezky je příběh výskytu posledního medvěda našeho okolí. Trasa, jež
byla v některých místech již zcela neprostupná,

byla postupně hlavně během roku 2017
proklestěna několika dobrovolníky. Následně
počátkem října 2017 provedl tým značkovačů KČT
pod vedením pana Niče vlastní vyznačkování
cesty. Vyvrcholením práce na stezce bylo v předjaří letošního roku vytažení fragmentů soklu pískovcového kříže, jež byl v minulosti poničen vandaly z rokle zpět na cestu a osazení stezky na čtrnácti místech informačními panely.
Zpřístupnění této stezky s komentovaným
výkladem proběhlo v neděli 6. května 2018. K textu výše bych už jen doplnil, že kostelem sv. Anny v
Jedlce nás provedl Jaroslav Dostál z kulturně
historického sdružení pro Malou Veleň. Návštěvníci si mohli zahrát na varhany a prozkoumat
útroby věže. Velkou radost nám udělala účast pana Heinze Jenatschkeho, posledního žijícího německy hovořícího rodáka z Ovesné, jemuž se tato
akce moc líbila. Během procházky vznikla i videoreportáž z tohoto dne.
O historii obce Ovesná plánujeme vydat
samostatnou publikaci. O jejím termínu vydání
vás budeme včas informovat.
Luděk Smejkal,
Radek Provazník, Vladimír Šefl
www.historiebnpl.cz
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MOST V BENEŠOVĚ PŮJDE K ZEMI, VZNIKLA PROVIZORNÍ LÁVKA

Foto: Ota Dračka
Nový most přes Ploučnici by měl vyrůst
během příštích čtyř měsíců, vyjde na 12
milionů. Ten starý poškodily povodně.
Na téměř čtyři měsíce se budou muset
lidé v Benešově obejít bez jednoho ze dvou
silničních mostů přes Ploučnici. Byl v natolik
špatném stavu, že se jej radnice rozhodla
zbořit a postavit místo něj nový. Během
stavby budou moci chodci využívat
provizorní lávku přes řeku.
Do mostu v Sokolovské ulici se
pravidelně „opírají“ povodně. Ty poslední
před několika lety na Bystré, která se vlévá
do Ploučnice jen asi třicet metrů od mostu,
byly poslední kapkou.
„Před více než třemi lety jsme museli
omezit jeho nosnost tak, že na něj mohla
jen auta do tří a půl tuny. Což vytváří řadu
problémů,“ řekl benešovský starosta Filip
Ušák. Potíže tak mají například při otáčení
linkové autobusy, které musí kličkovat
úzkými uličkami historické části Benešova.
Radikální opravu bude platit Benešov ze
svého rozpočtu, vyjít by měla na 11 až 12
milionů korun. „Budeme ještě jednat s
krajem, zda nám na opravu nepřispěje. Jaký
bude konečný účet za rekonstrukci, bude
jasné až tehdy, kdy sneseme stávající most a
uvidíme, v jakém stavu jsou pilíře,“ zmínil
Ušák. Pokud by nebylo možné využít
stávající pilíře, náklady by značně stouply.
Most, který má poškozené pilíře i boční
uchycení, nevyužívají jen řidiči jedoucí z
Benešova nebo od Dolních Habartic na
Českou Lípu, ale také chodci. Za mostem je
totiž vlakové nádraží, ze kterého denně
jezdí okolo tisícovky lidí.
„Přes tenhle most jsem na nádraží za
chvilku. Pokud bych muset jít přes druhý

most, bylo by to pro mne dvacet minut
navíc,“ řekl starší muž pozorující stavbu
provizorní lávky pro pěší, která vyrostla v
těsném sousedství opravovaného mostu.
Nesmí na ni vjet cyklisté ani motocykly.
Jen samotná stavba provizorní lávky,
která na Ploučnici vyrostla o víkendu,
spolkne z celkového rozpočtu na opravu
mostu půl druhého milionu korun.
„Je to jediné vhodné místo, kde je
možné lávku postavit. Shodou okolností je
to nejširší místo na Ploučnici v Benešově, a
tak má lávka 60 metrů,“ upřesnil starosta
Ušák. Nábřeží Ploučnice je totiž v Benešově
z celé jedné strany lemováno domy, které
stojí přímo na břehu. Pouze v tomto místě je
k řece přístup.
Samotná demolice starého mostu přes
Ploučnici začne v následujících dnech.
„Pokud vše půjde dobře, rádi bychom začali
v pondělí 7. května,“ uvedl stavbyvedoucí
Aleš Dáňa.
Alexandr Vanžura
Děčínský deník
Foto: Filip Ušák

upozornění
Vedení města Benešov nad Ploučnicí se
dohodlo se společností TextilEco a.s. na
umístění dalších 3 kontejnerů na textil.
Během léta pak přibudou na sběrných
místel pod kinem, u hřbitova a také na
sídlišti.
Odbor výstavby a životního prostředí
benešovského městského úřadu upozorňuje na změnu v systému svozu tříděného
odpadu v pytlích. S účinností od 1. března
již nebude svážen textil. Prosíme tímto občany, aby už pytle s oblečením v den svozu
neodkládali. Odevzdat je mohou do bílých
kontejnerů určených pro sběr textilu.
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a
deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných)
igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty.
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan,
koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad a elektrospotřebiče.

informace kžp
Na četné dotazy občanů podáváme informaci o tom, že na svahu pod Ploučnickou
vyhlídkou bylo provedeno vyčištění některých pozemků od náletových dřevin a byla
vysázena nová lipová alej. Co se týká stromořadí, tak se jedná o obnovu původní
aleje. Vyčištění pozemků od náletových dřevin je postupným návratem do původního
stavu tak, jak je zapsán v katastru nemovitostí. Doufejme, že se na tyto pozemky vrátí
i původní bohaté zastoupení lučních rostlin
včetně vstavačů.
Ota Dračka, předseda KŽP

KOUPÍM
Koupím staré
lahve
a sklenice
s nápisy
pivovarů.
Sběratel,
tel. 732 170 454
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ze zásahů sdh
Dne 3. 4. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 do Heřmanov Blankartice na technickou pomoc - odstranění stromu z vozovky.

HASIČI KROTILI POŽÁR DOLNÍHO ZÁMKU V BENEŠOVĚ
NAŠTĚSTÍ ŠLO JEN O CVIČNÝ ZÁSAH

Dne 4. 4. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 do ulice Nádražní v
Benešově nad Ploučnicí na technickou pomoc - akutní otevření uzavřených prostor.
Dne 5. 4. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 společně s HZS Děčín a PČR do obce Malá Veleň na požár
osobního automobilu.

Dne 6. 4. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5, DA 1+1 společně s
HZS stanice Děčín, PČR a LZS do ulice
Děčínská v Benešově nad Ploučnicí na
dopravní nehodu se zraněním.

Na zámku hořelo! V pondělí 30. dubna zasahovali na zámku v Benešově nad Ploučnicí
čtyři jednotky hasičů. Naštěstí šlo jen o cvičný zásah. Úkolem záchranářů bylo uhasit
požár na střeše Dolního zámku a poté vyhledat termokamerou uvnitř zámku člověka. K
zásahu vyjela jednotka Sboru dobrovolných hasičů Benešov nad Ploučnicí, společně s
HZS ÚK - Děčín, JSDH Dolní Habartice a JSDH Horní Habartice. Cvičení bylo součástí
spolupráci s Národním památkovým ústavem Praha, která každých pět let zahrnuje
cvičení na některé z historických budov v majetku NPÚ.

STAVĚNÍ MÁJKY SPOJENÉ S PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Dne 20. 4. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 společně s PČR do
ulice Českolipská v Benešově nad Ploučnicí
k požáru popelnice.

V pondělí 30. dubna jsme premiérově
na náměstí postavili májku. Věnec májky
zhotovila děvčata z CDM, kmen je z našich
lesů. Zdobení stromečku se ujaly všechny
přítomné děti. Technicky vše dokonale zajistily Služby města a benešovští hasiči.
Poté jsme se přesunuli na koupaliště,
kde akce probíhala upálením čarodějnice
Uršuly, která se taktéž vyráběla v Centru
dětí a mládeže. Než došlo na tradiční

opékání buřtíků, předvedli naši hasiči zásah
při havárii vozidla. Děti si také mohly zasoutěžit nebo nechat pomalovat obličej a to
vše za písniček, které nám pouštěl Jirka Donát.
Moc děkujeme Službám města, Sboru
dobrovolných hasičů a Centru dětí a mládeže za pomoc a organizaci tohoto skvělého
odpoledne.
Pavla Klomfarová, kulturní referentka

Dne 28. 4. 2018 vyjíždí naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 do Starého Šachova
na nahlášenou technickou pomoc v podobě
záchrany zvířete z výšky.
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DEN ZEMĚ SLAVIL BENEŠOV HNED NĚKOLIKRÁT

Do oslav Dne Země –
svátku naší planety se
každoročně zapojuje i naše město a ani letošní rok
tak nebyl výjimkou. Ve
Zdravém městě Benešov
nad Ploučnicí proběhly hned tři akce vázané
k tomuto významnému dni, kdy si připomínáme důležitost šetrného vztahu k životnímu prostředí.
Ve středu 18. dubna 2018 pořádalo
Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí tvořivé dílničky, ve kterých si děti mohly
vyzkoušet tvoření z recyklovatelných materiálů, případně si vyrobit krmítka pro ptáčky.
Dále bylo nachystané vaření ze zdravých
potravin a poslední část byla věnovaná
znalostem v environmentální oblasti. Děti si
pomocí online programu vyzkoušely správné třídění odpadu.

Na tuto akci navázala v sobotu 21.
dubna již tradiční Výstava morčat, kterou
pořádá místní Český svaz chovatelů v čele s
Luďkem Smejkalem. Příchozí měli možnost
si prohlédnout téměř stovku morčat nejrůznějších plemen od 17 chovatelů. Součástí
byl i prodej suvenýrů nebo chovatelských
potřeb, posezení s občerstvením nebo nafukovací skákací hrad pro děti. Více o průběhu výstavy se můžete dočíst v samostatném článku na této stránce.
Posledním počinem ke Dni Země navázala v neděli 22. dubna radnice, která se
připojila k celorepublikové akci s názvem
Ukliďme Česko – Ukliďme Benešov. Jednačtyřicet dobrovolníků, z toho 8 dětí uklidilo
v okolí Benešova nad Ploučnicí celkem 6,7
tun odpadu. Poděkování patří nejen účastníkům úklidu, ale také Službám města Benešov nad Ploučnicí.
(ah)

VÝSTAVA MORČAT PŘILÁKALA
SKORO TŘI STOVKY LIDÍ
Sedmý ročník výstavy morčat se letos
odehrál v novém jarním termínu a to při
příležitosti Dne Země v sobotu 21. dubna.
Výstavy se zúčastnilo 17 vystavovatelů a
předvedeno bylo v sále městského kina 95
morčat. Po pečlivém posouzení jež zajistila
Aneta Raušová s adeptkou Eliškou Poláčkovou proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků
jehož se zúčastnil i starosta našeho města.
Nejlepším morčetem výstavy se stal americký teddy Izzy z Turkovic Nikoly Vášové.
Kategorii mazlíků zcela ovládli svěřenci Jana
Knoba, jež obsadili všechny tři místa. V hlasovací soutěži návštěvníků - morče sympaťák dostalo nejvíce hlasů tříbarevný anglický crested Garfield Pišta vystavovatele Luďka Smejkala. Na druhém a třetím místě se
umístili američtí teddy magpie čokoládové
vystavovatelky Šárky Hájkové ze Žalhostic.
Výstava proběhla za příjemného jarního počasí. Venku před kinem byl k dispozici skákací hrad i posezení na terásce pod slunečníky.
Výstavu doplnil na sále prodej pelíšků a chovatelských potřeb: peliskyodmarketky.cz.
V předsálí bylo situováno občerstvení a
sladké pečivo Romany Kavenské z Volfartic,
dárkové předměty Dobrovolné Miluše z Mimoně, Bulínové Miluše a Hany Bizoňové ze
Žandova. Na podiu byla expozice Zdravých
měst a návštěvníci si s sebou mohli odnést
drobné propagační materiály města. Výstavu podpořila finančním příspěvkem rada
města. Generálním sponzorem, jež věnoval
podestýlku do výstavních klecí a pěkné ceny
pro vystavovatele, byla firma ASAN-CZ
s.r.o., Poděkování patří i Službám města.
Výstavu si během dne prohlédlo 280 návštěvníků.
Luděk Smejkal

SENIOŘI SE UTKALI NA ŠIPKAŘSKÉM TURNAJI
14. dubna uspořádali němečtí senioři z Heidenau pro naše seniory šipkařský turnaj.
Doprava našich seniorů byla hrazena z projektu „Rozvíjíme tradiční spolupráci“.
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VZPOMÍNKy
Dne 18. května uplyne
již 8 let od jeho
úmrtí pana
MIROSLAVA KINDLA.
Stále vzpomíná
manželka
a dcery s rodinami.

Čas jakoby se zastavil,
bolest v srdci je vrytá
vzpomínka nám zůstala
v našich srdcích skrytá.
Dne 30. května 2018
je tomu 2 roky,
co nás opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan MIROSLAV JINDŘIŠEK.
Stále vzpomíná manželka s rodinou.

státní zámek benešov n/pl
1. - 31. 5. 2018, 9 - 15 h
ZÁMEK PATŘÍ DĚTEM
Speciální měsíc, kdy skupiny dětí z mateřských a základních škol mohou navštívit jakýkoli okruh zámku pouze za 20 Kč za dítě.
Pedagogický doprovod zdarma.
*Na prohlídku je nutná rezervace minimálně dva dny předem.
1. 5. - 30. 9. 2018
PROHLÍDKY SE ZÁMECKOU PANÍ
Speciální prohlídky určené pro předem objednané skupiny dětí z mateřských či prvního stupně základních škol. Děti provede zámecká paní, která dětem přiblíží, jak se žilo
na zámku v době renesance. Součástí prohlídky je i pohádkový pracovní list, který dětem slouží k zopakování vědomostí získaných během prohlídky.
Na akci je nutná rezervace minimálně jeden
týden předem.
25. 5. 2018, 20 - 21 h
NOC KOSTELŮ
Speciální prohlídka Dolního zámku ve večerních hodinách v rámci celostátního projektu „Noc kostelů“. Na prohlídku je požadována závazná rezervace.

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.

napsali jste nám
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V DRUŽSTEVNÍ ULICI - MINULOST SNAD I BUDOUCNOST
Před pěti lety jsem šel s vnučkou
Družstevní ulicí kolem zanedbaného hřiště,
o které se nikdo léta nestaral, protože bylo v
majetku podniku Dráhy ČR a bylo prostě, jak
se říká vybydlené. S vnučkou Lotynkou ze
Strakonic, dcerou Milana, jenž se svou
rodinou postavil dům ve Strakonicích. Ta si
všimla v kopřivách houpacího kohouta,
kterého já jsem snad nikdy před tím neviděl.
Kopřivy mě popálily, ale Lotka se pohoupala
a já se o obnažení kohouta staral i další léta
třeba, i když vnučka nepřijela, měl jsem
radost při pohledu z balkonu našeho bytu,
že další děti si tuto městkou atrakci již
obnaženou, darovanou sekačkou od
kamaráda našli.
Vnučce Lotyně je již deset, posekal jsem
trávník na celém hřišti několikrát, ale o
kohouta zájem již nemá. Děti z okolí občas
přišly, dokonce dvě sympatické dívky mě
předvedly, jedinému sestavu mažoretek,
ani nevím, jak se jmenovaly.
Stal jsem se předsedou politické organizace v Benešově a mým cílem je zlepšovat
mezi lidmi vztahy, snažit se udělat z našeho
města oázu míru a porozumění, stavět mezi
lidmi mosty! To je důvod, že růžové brýle
mámení mě vedly organizovat svěřený ko-

lektiv přátel hlavně k zkrášlování města.
Chtěli jsme dětské hřiště v Družstevní ulici
jako hřiště bezúdržbové, pro děti 7 – 12 let.
Dnes zkoušíme udělat hřiště pro děti a jejich rodiče s grillem, tedy svačinou z domova patřičně na místě očouzenou. Hrát si můžeme na školu, malovat křídami, přetahovat
se lanem, tužit svaly, apod. Slíbeným snem
pro nás je i aktivita dospělých s domácím
nohejbalem a i kvalitními vlastnoručně vyrobenými sloupy na síť. Slíbenou pomoc
máme od pana ředitele služeb Ing. Košnara,
ale i místostarosty Petra Jansy, kterého při
zhotovení sloupů na nohejbal vyzkoušíme
ze soustružnických pracích zdarma. Páni
Zeman a Vacenovský budou vše řídit, aby
nohejbalová síť byla řádně napnutá.
Chceme všem občanů sdělit, že jste na
rozvíjejícím se hřišti v Družstevní ulici pro
dospělé, táty, mámy, strejdy i tety a náhodné kolemjdoucí a hlavně pro chytré děti
vítáni. Když uvidíte třeba z okna, že někdo
topí v grillu, prosím čistým dřevem nebo
dřevěným uhlím, vezměte v lednici buřta a
přijďte si ho ohřát, budete vítání. Vezměte
sebou dobrou náladu a „přijďte pobejt!“
Hrabal Zdenko - předseda KSČM

JE TO JEDNODUCHÉ: STAŇTE SE I VY DOBRÝM ANDĚLEM
Pět rodin z Benešova nad Ploučnicí a
dalších 104 rodin z Děčínska již dostalo
finanční podporu nadace Dobrý anděl,
která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě
potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých
andělů – mohou všechny těžkosti zvládat
lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte
najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž
rodiny by potřebovaly finanční podporu, je
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou
je, aby se tato informace co nejvíce
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám
poradí lékaři či sociální pracovníci přímo
v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i
přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc
podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi,
které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky
se jedná o onkologické onemocnění, selhání ledvin či jater, vážné metabolické poruchy, nemoc motýlích křídel, cystickou fibrózu a další těžká kombinovaná postižení.

Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za 6 let fungování nadace
podpořili dárci více než 5 200 rodin z celé
České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat email a pracovníci již zajistí vše potřebné.
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé
rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Je to jednoduché, stačí krátká registrace
na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám
odeslána do posledního haléře. Díky svému
Andělskému účtu si navíc můžete přečíst
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
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základní škola benešov nad ploučnicí

DUBEN VE ŠKOLE – ZÁPIS DO 1. TŘÍD, SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
V pátek 6. dubna 2018 proběhl zápis k
základnímu vzdělávání pro školní rok
2018/19. Děti a jejich rodiče přivítala slavnostně vyzdobená Bílá škola. Zápis každý
začal nejprve formální částí - podáním
přihlášky k základnímu vzdělávání, její
součástí byl podpis budoucího prvňáčka na
pamětní listinu letošního zápisu. Poté už
děti v zápisových třídách ukázaly, co vše se
už naučily a co umí - recitovaly básničku
nebo zazpívaly písničku, kreslily postavu,
poznávaly tvary a barvy, vyprávěly podle
obrázků a mnoho dalšího. Za to, co budoucí
prvňáci ukázali, si odnesli ručně vyráběné
dárky od svých starších kamarádů, dárek od
sponzorů a také pamětní list, který jim bude
připomínat jejich zápis do základní školy. K
zápisu do 1. tříd se v letošním roce dostavilo
49 dětí.
Začátkem dubna, ve dnech 5. a 6. dubna
2018, proběhlo školní kolo 41. ročníku
matematické soutěže Pythagoriáda. V naší
škole řešilo patnáct soutěžních úloh 25
páťáků, 13 žáků šestých tříd a 11 sedmáků.
Úspěšným řešitelem je žák, který získá
alespoň deset bodů. To se podařilo dvěma
páťákům – M. Bartáčkovi a Š. Donátovi (oba
z 5. A), kteří si vybojovali postup do
květnového okresního kola. Rozhodnutím
okresní komise si postup do květnového
okresního kola vybojovali také páťáci - K.
Bartáčková, P. Štípek (oba 5. A), A. Bárta a L.
Malá (oba 5. B); stejně jako nejúspěšnější
řešitel z 6. tříd - P. Dobrovolný (6. B) a
nejlepší řešitel ze 7. tříd - J. Martinec (7. C).
Všem gratulujeme.
Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se na ZŠ T. G.
Masaryka a gymnáziu v České Kamenici
uskutečnilo okresní kolo Biologické olympiády pro kategorii D, pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií. Toho se zúčastnilo 21 soutěžících, mezi kterými byli také naši reprezentanti J. Martinec (7. C) a A. Štecherová
(7. B). V pondělí 23. dubna 2018 se pak na
Gymnáziu Děčín uskutečnilo okresní kolo
pro starší kategorii C, pro žáky 8. a 9. ročníků
a stejných ročníků víceletých gymnázií. V

této kategorii prokazovalo své biologické
znalosti a dovednosti 25 žáků, mezi kterými
naši školu reprezentovala B. Brousilová (8.
B). Žáci obou kategorií pro účast v okresním
kole museli vypracovat vstupní úkol dle zadání 52. ročníku Biologické olympiády, prokazovali své znalosti v testu, poznávali rostliny a živočichy a také pracovali na laboratorní práci. Velmi pěkný výsledek dosáhl v
okresním kole J. Martinec, který se umístil
na 5. místě, a tím se stal náhradníkem pro
krajské kolo. Blahopřejeme k úspěšné reprezentaci. V pondělí 16. dubna 2018 se
někteří žáci - čtenáři z 6. tříd zúčastnili celostátního online kola zajímavé literární soutěže "Souboj čtenářů 2018", kterou pořádá
Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na
podporu četby knih Rosteme s knihou. Po
velmi náročné dvouměsíční přípravě odpovídali na záludné otázky, které prověřovaly
znalost přečtených knih a porozumění
textu. Soutěže se zúčastnilo 105 tříd ze
všech koutů České republiky, do finálového
kola mohlo postoupit jen 5 nejlepších tříd.
Na odpovědi na dvacet pět otázek, které
vyhledávali žáci pouze ve svých čtenářských
denících, měli max. 30 minut. Naši žáci se na
soutěž pod vedením Mgr. S. Matysové velmi
dobře připravili a tuto přípravu zúročili i při
samotném soutěžním klání. V silné konkurenci se nakonec umístili na výborném 4.
místě a vybojovali si tak postup do celostátního finále, které proběhne v pátek 11.
května 2018 na 24. mezinárodním knižním
veletrhu a literárním festivalu Svět knihy
Praha 2018. Všichni si zaslouží velikou pochvalu a ve finálovém kole jim budeme
držet palce. Několik našich žáků se zapojilo

do literární soutěže „V srdci Děčína, Děčín v
srdci“. V pátek 27. dubna 2018 se v Městském divadle v Děčíně uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů a Z. Hajer z 5. A za
povídku „Počítač a kniha“ získal krásné 2.
místo.
V průběhu dubna se naši žáci zapojili do
řady sportovních soutěží. Ve čtvrtek 5.
dubna školu reprezentovali starší žáci (z 8. a
9. tříd) na tradičním turnaji již 16. ročníku
fotbalového turnaje Vladimíra Šmicera ve
Verneřicích, o týden později odehráli stejný
turnaj také mladší žáci (6. a 7. tříd). Ti byli v
turnaji úspěšnější a vybojovali velmi pěkné
3. místo za vítěznými fotbalisty ze ZŠ Liběšice a domácími hráči ZŠ Verneřice. Ve
čtvrtek 5. dubna 2018 se ve sportovní hale v
Markvarticích uskutečnil již 10. ročník turnaje ve florbalu „Markvartická střela". Turnaje se zúčastnilo 8 družstev žáků 4. a 5.
tříd, a naši chlapci v konečném pořadí vybojovali pohár, diplom a stříbrné medaile za
krásné 2. místo. Za jejich bojovnou hru a
odvedený výkon jim patří veliká gratulace.
Žáci 5. tříd se ve čtvrtek 12. dubna 2018
zúčastnili okresního turnaje ve vybíjené,
který pravidelně každý rok pořádá ZŠ Dr. M.
Tyrše v Děčíně. A i když se jim nepodařilo
obsadit první příčky, prokázali bojovnost a
snahu při reprezentaci naší školy. Posledními dubnovými sportovními akcemi byla
okrsková kola tradičního fotbalového turnaje McDonald’s Cup v Markvarticích. Turnaj se koná pro dvě kategorie – mladší žáky z
1. – 3. tříd a starší žáky ze 4. a 5. tříd. Mladší i
starší žáci si po dobrém výkonu vybojovali
postup do okresního finále, které se
uskuteční na začátku května.
...str. 8
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Do finále jim budeme držet palce. Družstvo
dívek z 9. tříd se v pátek 27. dubna 2018 se
zúčastnilo oblastního kola Hlídek mladých
zdravotníků v Jílovém. V poskytování první
pomoci v reálných situacích soutěžilo ve
starší kategorii devět pětičlenných hlídek a
naše dívky se umístily na 5. místě.
V úterý 17. dubna 2018 proběhly ve
škole individuální třídní schůzky, učitelé informovali rodiče o průběžném hodnocení
prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního
roku 2017/18. Fotografie z akcí školy a další
informace na www.zsbnpl.cz.

ZLATÝ MOST PŘES PLOUČNICI

Mgr. M. Šmídová

informace ze zš
Přerušení provozu mateřské školy
v době hlavních prázdnin:
pondělí 18. 7. – pátek 24. 8. 2018
Provoz bude zahájen znovu v pondělí
27. srpna 2018.

gymnázium č. kamenice
Ve dnech 19. - 23. 3. 2018 se uskutečnil
každoroční lyžařský výcvikový kurz určený
pro studenty kvinty a sekundy. Pro velký
zájem ze strany studentů se letos jelo lyžovat do Lienzských Dolomit ve Východním
Tyrolsku.
Všichni jsme si užili pět nádherných
slunných dnů, které jsme strávili lyžováním
na dokonale upravených širokých svazích s
kvalitním přírodním sněhem. I v tomto bohatém sportovním programu jsme si však
našli čas na návštěvu 750 let starého středověkého města Lienz, kde jsme doplnili
zásoby a nakoupili drobné dárky. Večery
jsme vyplnili hrami, tanečními a pěveckými
vystoupeními, v kterých děti ukázaly i další
své talenty. Závěrem snad jen podotknu, že
slunce, sníh, kultura a pohodová atmosféra
provázela celý kurz a studenti si zaslouží
pochvalu nejen za své sportovní výkony.
Mgr. Lenka Grohová

září 1962
První dřevěný most v místech mezi
dnešní Sokolovskou ulicí a šraňkami přes
Ploučnici stál již v šestnáctém století,
především pro potřeby ostrostřelců, aby se
v pohodlněji dostali z města na svou
střelnici a "hřiště".
Po dostavbě silnice Benešov – Žandov –
Česká Lípa v roce 1838 byly na město
zesíleny tlaky na výběr mýta. To ovšem
neměla provádět obec, ale soukromý
výběrčí mýta. Pozice mýtného a dřevěný
domek, ve kterém se tento poplatek vybíral,
byl zřízen až o 70 let později. V mezidobí
prošel dřevěný most několika opravami i
výměnami. Například v dubnu roku 1860 se
v důsledku velké vody celý zlomil a vyžádal

si 8denní opravu. V listopadu 1866 v
průběhu plánované opravy mostu musely
povozy jedoucí z Děčína do České Lípy jet z
Benešova přes Markvartice a Kerhartice do
Žandova. V roce 1868 byl most neprůjezdný
kvůli požáru ve městě a dalo by se pokračovat. K postavení železného mostu s kamennými pilíři (stále stojícími) došlo konečně v až roce 1898. Letos tedy tento most
vlastně slaví 120 let své novodobé existence. V předválečných letech býval most nazýván také jako „zlatý“. Proč tomu tak bylo,
nám prozatím nevíme. Původní litinové
zábradlí bylo sundáno při opravě mostu
mezi lety 1991-92.
www.historiebnpl.cz
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