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Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

STATISTIKA 2016: LIDÍ VE MĚSTĚ OPĚT UBYLO

foto: Ota Dračka
Novoroční ohňostroj nad naším městem.
Vstup do nového roku zachytil svým fotoaparátem Ota Dračka.
Jaká čísla přinesl rok 2016? Přinášíme
vám statistiku evidence obyvatel a matriky.
Počet obyvatel v našem městě v loňském roce opět klesl. Tento trend trvá již
posledních pár let. Dle statistiky evidence
obyvatel bylo k 31. 12. 2016 v našem městě
trvale hlášeno 3726 obyvatel (vloni 3740,
předloni 3790). Z tohoto celkového počtu
bylo 2 996 dospělých, dětí do 18 let pak 730.
Věkový průměr se pohybuje okolo 41,5 let.
Na klesajícím trendu se kromě stěhování podílí i fakt, že se rodí i méně dětí.
Počet narozených dětí je menší, než počet
zemřelých. Tento poměr je v posledních
letech neměnný. V roce 2016 se v našem
městě narodilo 30 miminek (vloni 39), ale s
lítostí musíme konstatovat, že nás navždy
opustilo 40 našich spoluobčanů.
V matričním obvodu Benešova nad
Ploučnicí bylo uzavřeno v roce 2016 celkem
44 manželství (o rok dříve 50 manželství).

Bohužel i počet manželství uzavřených v
našem správním obvodu oproti roku 2015
klesl. V Benešově nad Ploučnicí bylo uzavřeno 36 sňatků. Pět novomanželských párů
si řeklo své ANO na nádvoří zámku, 1 v
obřadní síni zámku, 2 na nádvoří horního
zámku, 1 na schodech městského úřadu za
doprovodu 5 kamionů. Ostatní sňatky se
konaly v obřadní síni městského úřadu.
Dalších 8 sňatků se konalo v obcích našeho
správního obvodu. Rok 2016 přinesl i několik svateb na velmi romantických nebo pro
snoubence významných místech. Tentokrát
to byly louky v katastrálním území Heřmanova, Valkeřic i Verneřic. Další svatby se uskutečnily na zahradách u domů v Heřmanově, Horních Habarticích, Verneřicích.
Tímto všem novomanželům ještě jednou
přejeme vše nej do společného života.
Věra Erlebachová
matrika a evidence obyvatel

Dění ve městě můžete sledovat také na www.benesovnpl.cz
nebo na facebookovém profilu města.

www.benesovnpl.cz

SLOVO STAROSTY
Vážení Benešováci,
tímto číslem Benešovských novin otevíráme další kalendářní rok, již 17. v
tomto století. Pro toto zastupitelstvo
jde o třetí rok jeho volebního období. A
první rok, kdy “přišla opravdová zima”,
která nás v tomto měsíci naplno prověřuje. Služby města ve dne i v noci ze
všech sil pracují na úklidu. Největším
problémem s údržbou pro nás jsou
chodníky, které jsou podél hlavní cesty
(především obchvat). Údržbu krajských silnic provádí Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, my čistíme ale
všechny chodníky (plus městské silnice)
a bohužel se občas stane, že ten “krajský sypač” svým stylem rychlé jízdy nahrne ten svůj sníh na právě odklizený
chodník. Při teplotách -6 navíc neučinkuje sůl a údržba se stává komplikovanější… Přesto bych chtěl vyjádřit velký
dík našim Službám.
Letošní rok bude plný investic, rekonstrukcí a s tím souvisejících omezení. Nejvýznamnější akcí bude bezesporu stavba nového mostu v Sokolovské
ulici. Ten stávající, omezený nosností
pouze pro vozidla do 3.5 tuny, je v havarijním stavu. Stavba samotná bude
realizována v době letních prázdnin,
aby její dopad na život ve městě byl co
nejmenší, nicméně dle projektu by
stavba měla trvat zhruba 90 dní a
nebude při ní možné zajistit průchod
přes řeku ani pro pěší. Budeme hledat
všemožné varianty, jak minimalizovat
obtíže s tím spojené a zavčasu Vás
budeme nejen touto formou informovat.
Chtěl bych Vám popřát pevné zdraví a mnoho osobního štěstí v novém
roce.
Filip Ušák
starosta města
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komise žp
Komise životního prostředí v roce 2017
Plán na rok 2017 má následující termíny
jednání : 9. 1., 6. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 11.
9., 9. 10. a 11. 12. 2017. Čas je vždy od 17:00
hodin na městském úřadě. Mimo uvedené
termíny bude komise životního prostředí
podle aktuální situace řešit všechny záležitosti ochrany životního prostředí, které
nemohou čekat na nejbližší termín jednání. Pokud bude mít kdokoli podnět pro
projednání v KŽP, může jej sdělit předsedovi
komise (kzp.bnpl@email.cz).
Přejeme vám všem úspěšný rok 2017 a
pokud možno žádné problémy s životním
prostředím.
Ota Dračka
předseda komise životního prostředí

vzpomínky
Dne 5. 12. 2016 jsme
vzpomněli 20. výročí úmrtí
pana JOSEFA HAVLÍKA
z Benešova nad Ploučnicí.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají děti s
rodinami.
Kdo v životě ztratil to
nejdražší, ví kolik bolesti a
smutku v srdci zůstává.
Dne 18. 1. 2017 to budou
již 3 roky, co nás opustil
manžel, tatínek a dědeček
pan OLDŘICH MUSIL.
Stále vzpomíná manželka,
děti a rodina Havelková.

STAROSTA FILIP UŠÁK: JAKÝ BYL ROK 2016
Uplynulý rok 2016 s sebou přinesl velkou investiční aktivitu našeho města čítající
v součtu více než 20 milionů korun. Téměř
padesátník z koruny jde do oprav a obnovy
městského majetku, druhá polovina jde na
provoz a údržbu města a s tím související
náklady. Díky těmto penězům jsme pořídili
našim dobrovolným hasičům nové auto,
Službám města traktor, ale také třeba nakladač. Koupaliště obnovilo zázemí pro ubytované, převlékárny a zázemí restaurace.
Sběrný dvůr se dočkal tolik potřebného úklidu a stavebních úprav včetně vnitřního
zateplení snížením stropů. Městské byty na
Sokolském vrchu, v Krátké i Bezručově ulici
mají nová okna, Sokolský vrch a Krátká ulice
i nové střechy. Na hřbitově jsme rekonstruovali veřejná wc a opravovali zeď s vraty.
Školka má za sebou první etapu přestavby,
díky které se opravily rozvody a vodovodní
přípojka, na Bílé budově základní školy se
letos vybudovaly v druhé etapě i nové chlapecké záchody. Z pohledu památek se dokončila oprava Mariánského sloupu, dům
č.p. 17 na náměstí dostal ze dvou stran novou fasádu a zásadních odvodňovacích prací se dočkala i hrobka Mattausch na hřbitově. Vedle toho jsme investovali do nových
chodníků, silnic, výměny osvětlení, městs-

kého mobiliáře, kamerového systému, kompostérů atd. Díky Nadaci ČEZ ve městě vznikla dvě oranžová hřiště, která se těší vaší
velké oblibě. V loňském roce vznikla i nová
parkovací místa v centru města pro krátkodobá zastavení u obchodů a přesunul se
bankomat na bezpečnější a přehlednější
místo. Řada z těchto investic byla pořízena
díky dotacím nebo v případě oprav majetku
prostřednictvím velice výhodného úvěru s
úrokem 0.29%, který je kryt nově zřízeným
fondem, do kterého jdou peníze z nájemného městských bytů. Tyto peníze se tak již
“nerozpouštějí” v městském rozpočtu, ale
mají své určení. Kamerový systém byl zafinancován díky zvýšenému výběru pokut
Městské policie (102 tisíc). Další peníze vedle zvýšené daňové výtěžnosti získáváme úsporami získanými výběrovými řízeními nebo levnějšími nákupy energií. Na konci ledna bude zastupitelstvo města schvalovat
rozpočet, který pokud projde v navržené
podobě, tak bude v letošním roce ještě o
trochu více “proinvestiční” než ten loňský.
Na plánované investice se podíváme hlouběji v příštím vydání Benešovských novin, až
bude definitivně schválen nový rozpočet.
Filip Ušák
starosta města

NEJLEPŠÍ BRAMBOROVÝ SALÁT DĚLÁ PAN ŠIMEK

bs-aktiv
Spolek BS-aktiv přeje vám všem dobré
vkročení do nového roku, mnoho zdraví,
štěstí, lásky, pohody, splněných přání a
mnoho dalších dobrých věcí.

PODĚKOVÁNÍ
Město Benešov nad Ploučnicí velice děkuje paní Edeltraut Fleischerové za dlouholeté vedení Klubu seniorů Benešov nad
Ploučnicí, děkujeme za spolupráci a za
ochotu pracovat pro druhé. Paní Fleischerová se rozhodla z osobních důvodů přenechat kormidlo kolegům z klubu, kteří se k
poděkování připojují.
Přejeme pevné zdraví
a spokojenost do dalších
let a ještě jednou
d ě k u j e m e.

www.benesovnpl.cz

Jako každý rok proběhl 24. 12. 2016 od 12 hodin již 11. ročník soutěže O nejlepší
bramborový salát v hostinci U Bašistů. V letošním roce se hodnotilo celkem 14 salátů.
Porota ve složení N. Nerglová, J. Jedlička a M. Musil měla i letos nelehký úkol. Naprosto
nejlepším bramborovým salátem se pro ni stal ten, který připravil pan Josef Šimek a
zasloužil si tedy první místo. Na druhém místě se umístil salát Davida Kindla a na třetím
pak salát Luboše Nergla. Na soutěž se určitě můžete těšit i v dalších letech opět ve
štědrovečerní poledne.
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JAKÉ BYLO POČASÍ V NAŠEM REGIONU V ROCE 2016?
Foto: Ota Dračka

LEDEN
Srážkový měsíc /déšť, sníh/, celkové
množství srážek 62,0 mm, pršelo 9x, sníh
padal 14x, celková výška sněhu 16cm.
Teplota byla proměnlivá - ranní teplota od 16°C /22.1./ do +10°C /28.1./, odpolední od
-7°C do +14°C /28.1./. 23.1.padal mrznoucí
déšť, 24.1. byla ledovka.
ÚNOR
Vcelku deštivý měsíc. 14 dešťových
dnů, 3 dny sněžení, celkové množství srážek
52,1 mm. Nejvyšší sněhová pokrývka 3 cm.
Slunce svítilo 7x. Teplota: ranní od -4 °C do
+10 /22.2./, odpolední od +2°C do +13°C
/22.2./.
BŘEZEN
Ke konci měsíce více srážek, celkové
množství 35,4 mm - 13 srážkových dnů, 2.3.
sněžení - 8cm sněhu. Nejsušší měsíc. Ranní
teploty od -3°C do +5°C, odpolední od 0°C
do 20°C.
DUBEN
Polovina měsíce deštivá, celkem
slunečný měsíc - celkem 16 slunečných dnů.
Napršelo 42,1 mm srážek. Teplota
rozmanitá, kolísavá - ranní se pohybovala
od -3°C do + 7°C, odpolední od +6°C do26°C
/5.4./, konec měsíce byl chladnější /-2 až
4°C/.
KVĚTEN
Slunečný měsíc, celkem 20 slunných
dnů. Pršelo 7x, celkové množství srážek
118,7 mm. 23.5. byl přívalový déšť s
kroupami, napršelo 60 mm srážek. Koncem
měsíce bylo bouřkové období /od 13.5. do
31.5. bylo 6 bouřek/. Teploty: ranní od 0°C
do 12°C, odpolední od 7°C do 28°C /29.5./.
ČERVEN
Celkem deštivý měsíc, napršelo 98,4 mm
srážek. 16x pršelo, 14 slunných dnů.
Teplota: ranní se pohybovala od 9°C do
15°C, odpolední od 18°C do 33°C /23.6. 25.6. - tropické teploty/, 6x bouřky.
ČERVENEC
Slunný měsíc - 24 slunných dnů. Pršelo 14x,

celkem napršelo 76,3 mm srážek. 11x byla
mlha, 2 bouřky. Teploty: ranní - od 7°C do
16°C, odpolední od 14°C do 31°C, 5
tropických dnů /19.7, 20.7., 22.7., 23.7.
,25.7. /.
SRPEN
Slunečný a celkem suchý měsíc. Slunce
svítilo 19x, pršelo 8x, celkem za měsíc
napršelo 47,6 mm srážek. Byly dva tropické
dny - 25.8. a 27.8. Teplota: ranní se
pohybovala od 7°C do 16°C, odpolední od
9°C do32°C.
ZÁŘÍ
Suchý měsíc, pršelo jen 6x, celkem ale
napršelo 77,1 mm srážek /17.9. v
přívalovém dešti napršelo 34,2 mm – jako
měsíční hodnota/. Slunce svítilo 10x.
Teplota: ranní se pohybovala mezi 4°C až
14°C, odpolední mezi 11°C až 31°C. Byly
čtyři tropické dny /10.9. – 13.9/.
ŘÍJEN
Celkem deštivý měsíc. 17x pršelo, měsíční
úhrn srážek byl 59,8 mm, 4x svítilo slunce,
13x byla mlha. Teplota: ranní -1 /31. 10./ až
8°C, odpolední od 5°C do 27°C /1.10./.
LISTOPAD
Celkem sušší měsíc, pršelo 7x, celkem
spadlo 37,8 mm srážek. Slunce svítilo 8x.
Sníh padal 3x – vždy roztál. Ranní teplota se
pohybovala od -8°C do +6°C, odpolední od
3°C do +12°C.
PROSINEC
Průměrný měsíc co se týká deště - pršelo
10x s celkovou hodnotou srážek 58 mm, z
toho 30,2 mm napršelo 27.12. Sníh padal
1x, celková výška byla 1cm. 23.12. mrznoucí
déšť a ledovka. Ranní teplota od -4°C do
+8°C, odpolední od -6°C do +10°C.
V roce 2016 celkem napršelo 765,3 mm
srážek, pršelo 134 dní a slunce svítilo 142
dní.
Meteorologicky příjemný rok 2017 přeje
Jaroslava Hloušková

zásahy sdh
Dne 2. 12. ve 4,42 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS 20 1+3 na technickou pomoc (odstranění popadaných
stromů z vozovky) do Františkova nad
Ploučnicí.
Dne 2. 12. v 8,59 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS 20 1+3 na technickou pomoc (odstranění předmětů z řeky) do obce Soutěsky.
Dne 13. 12. v 7,49 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS 20 1+5 společně s
HZS Děčín do Benešova nad Ploučnicí,
Sokolák na požár komína.
Dne 13. 12. ve 12,38 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS 20 1+ 4 do Benešova nad Ploučnicí - sídliště na technickou
pomoc (úklid provozních kapalin z vozovky).
Dne 15. 12. ve 23,34 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS 20 1+3 společně s
HZS Děčín do Benešova nad Ploučnicí - ul.
Děčínská na požár komína.
Dne 18. 12. ve 22,02 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS 20 1+5 společně s
HZS Děčín do Benešova nad Ploučnicí - ul.
Děčínská na požár sazí v komíně.
Dne 30. 12. v 5,33 hod. vyjíždí naše jednotka s technikou CAS 20 1+5 společně s
HZS Děčín do Benešova nad Ploučnicí - Bedřichov na požár lesního porostu u žel. tunelu.

statistika výjezdů
V loňském roce naše jednotka zasahovala celkem u 43 mimořádných událostí.
ź požár - 7x
ź dopravní nehoda - 8x
ź technická pomoc - 27x
ź planý poplach - 1x
ź požáry - 2x lesní porost, 1x osobní
vozidlo, 2x požár komína, 2x požár
odpadu
ź dopravní nehoda - 6x osobní vozidlo, 2x nákladní vozidlo
ź technická pomoc - 9x úklid provozních kapalin, 3x otevření uzavřených prostor, 6x čerpání vody, 5x
odstranění popadaných stromů, 3x
záchrana osob, zvířat, předmětů z
vody, 1x pomoc složkám IZS
ź planý poplach - 1x
Z celkového počtu událostí zasahovala
jednotka v našem městě 27x, ostatní události byly v katastrech obcí Malá Veleň, Dobrná, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov,
Valkeřice, Šachov
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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
Dne 26. 11. 2016 pořádal SPOZ vítání
občánků do života našeho města. Ke slavnostnímu aktu se dostavily rodiny těchto
miminek:
Jana Černá, Valerie Seifová, Matyáš
Mareš, Vojtěch Pospíšil, Vít Koleš, Marek
Mališ, Kryštof Dolejš, Lucie Dmyterczuková,
Tereza Sovová, Jan Martan, Tereza Nelibová, Sofie Krédlová, Michal Pčolar, Tereza
Heřmánková, Ella Ušáková, Zuzana Korolusová, Jana Bartošová.
Slavnostním projevem nové občánky

www.benesovnpl.cz

přivítal starosta města Filip Ušák, za přítomnosti matrikářky Věry Erlebachové a paní knihovnice Ivany Jandášové. Celý obřad
doprovázela na klávesy Mgr. Zdeňka Černá
spolu se svými zpěváčky Simonkou Petrovou a Radečkem Heinzlem. Všechna miminka dostala dárečky, které pro ně jako upomínku na tento den vyhotovila paní Pavla
Dernerová.
Další obřad vítání občánků plánujeme
na jaro roku 2017. Kdo má zájem se zúčastnit tohoto jarního vítání, dostavte se s rod-

ným listem dítěte na matriku městského
úřadu.
Vítání občánků má v našem městě svou
tradici, jsme tomu rádi a těšíme se na vás u
příležitosti dalších setkání.
Věra Erlebachová
matrikářka
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DĚČÍN NA ROK A PŮL UZAVŘEL PÁTEŘNÍ PRŮJEZD MĚSTEM

upozornění
Změna otevírací doby pobočky
České spořitelny
Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
40722 Benešov nad Ploučnicí
Tel: 956732570

Důvodem je pokročení stavby Vilsnické
spojky, které si vyžádá uzavření Pětimostí a
začne tak platit odklon nákladních vozidel
nad 12 t a naprostá změna dopravní situaci
ve městě.
Práce na dopravním značení uzavírek
jsou velmi technicky i časově náročné,
přípravy na dopravní změny probíhají již od
úterka (3. 1.). „Nejdříve bylo instalováno
značení na omezení parkovaní v Podmoklech, pokračovat budou další úpravy pro
změnu dopravní situace. V sobotu bude vytvořen okruh v Děčíně IV a osazení betonových zábran na kruhovém objezdu u Mototechny. V neděli dopoledne pak bude
definitivně uzavřen sjezd z Nového mostu,“
řekla Marie Blažková, primátorka města.
Městská autobusová doprava bude jezdit
podle výlukového jízdního řádu již od
soboty 7. ledna. „Změny nastanou na lince
č. 37, která nebude po dobu výluky obsluhovat městskou část Chrochvice a stanici
Kotva,“ řekl Bohumil Bárta, ředitel Dopravního podniku města Děčína. Od 7. 1. začne
platit také jízdní řád linky 431 Děčín –
Malšovice, kde některé vybrané zelené autobusy budou obsluhovat zastávku DěčínKotva. Upraveny budou také některé přechody pro chodce nebo parkovací místa v
Podmoklech. „Dodržování zákazu parkování budeme pečlivě kontrolovat. Pro zachování plynulosti provozu je respektování
všech příkazových značek naprostou nutností a pokud řidiči neuposlechnou a vozidla odstaví na místech, kde parkování není
dovoleno, vozidla nekompromisně odtáhneme,“ vysvětlil Marcel Horák, ředitel
městské policie.
Velké změny se významně dotknou také
nákladní dopravy, která bude po celou dobu
stavby z Děčína odkláněna. „Nemůžeme
připustit, aby do centra vjely kamiony. Po
domluvě s Dopravní policií ČR jsme požádali
o zákaz vjezdu vozidel nad 12 t,“ doplnila
Marie Blažková. Zákazové cedule jsou
rozmístěny před vjezdem do města a jak
městská, tak státní policie bude dodržování
zákazu striktně kontrolovat v místě, kde je
kamiony ještě možné vrátit.
ź Změny se dotknou nejen řidičů, ale

ź

ź

ź
ź

ź

ź
ź

ź
ź

také chodců. Uzavřen bude jeden
tunel Pětimostí běžně sloužící pro
pěší. V době stavby bude totiž
vyhrazen pro vozidla záchranky.
Prosíme o zvýšenou opatrnost při
pohybu v okolí stavby.
Dostupnost obchodu LIDL bude z
ulice Práce. Po dobu dopravních
úprav bude v této ulici zákaz
parkování.
V ulici Čsl. mládeže u hl. nádraží
bude nově instalován takzvaný
poptávkový semafor pro chodce. To
znamená, že chodci při přecházení
budou využívat semafor, který reaguje na stisknutí.
Přechod pro chodce v ulici Čsl.
mládeže u ul. Prokopa Holého bude
po dobu uzavírky úplně zrušen.
Semafor pro snadnější přecházení a
větší plynulost provozu bude umístěn také v ulici Radniční u budovy
soudu. I zde bude instalován poptávkový semafor.
Změna bude na stykové křižovatce
Předmostí x nájezd na most ze směru od kruhového objezdu u Mototechny. V tomto směru nebude
možné pokračovat na kruhový
objezd u Tesca. Vozidla budou naváděny pouze na Nový most, směr
Liberec a Ústí nad Labem Střekov.
Kruhový objezd u Mototechny bude ze směru Labské nábřeží veden
pouze do Podmokel.
V Podmoklech vznikne „kruhový
objezd“ ulicemi Teplická, Thomayerova, Tržní. Po této trase se bude
možné dostat na Nový most nebo
ke sportovištím a Lidlu.
Ústecká ulice bude dostupná přes
ulici Dělnickou.
Zaměstnanci továren na Ústecké
ulici budou pro cestu do práce moci
využít cestu u tenisových kurtů a
lávku přes Jílovský potok.

Provozní doba:
Po: 09:00 - 12:30, 13:30 - 17:00
Út: 09:00 - 12:30, 13:30 - 16:00
St: 09:00 - 12:30, 13:30 - 17:00
Čt: 09:00 - 12:30, 13:30 - 16:00
Pá: 09:00 - 12:30, 13:30 - 16:00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

senioři

Předposlední akcí z přeshraničního
projektu Kultura spojuje bylo dne 9. 12.
Vánoční posezení benešovských a německých seniorů v městském kině. Akce probíhala v příjemné vánoční atmosféře, kterou okořenil koncert dětí ze souboru Klubíčko pod vedením Mgr. Zdeňky Černé. Akci
zahájil místostarosta města Petr Jansa.
Pavla Klomfarová

poděkování
Děkuji učitelkám z mateřské školky za
dodání výrobků k výstavě, která doprovázela koncert souboru Solideo 26. 12. v
benešovském kostele.
Pavla Klomfarová

Pro aktuální informace sledujte webové stránky: www.mmdecin.cz.
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kino - promítání

Z HISTORIE města OČIMA VLADIMÍRA ŠEFLA

29. 1. od 16:00
Tajný život mazlíčků
vstup 35/70 Kč

HOSTINEC U MODRÉ HVĚZDY, SOKOLOVSKÁ Č.P. 117

3. 2. od 19:00
Warcraft: První střet
vstup 35 Kč

12. 2. od 16:00
Doba ledová: Mamutí drcnutí
vstup 35/70 Kč

3. 3. od 19:00
Dítě Bridget Jones
vstup 70 Kč

akce ve městě
15. 1., 16,00 h
Společný koncert Klubíčka a
Českokamenického pěveckého sboru
v kostele
15. 1., 18,30 h
Tříkrálové posezení
BS-Aktiv
21. 1., 20,00 h
3. zahajovací ples Města Benešov nad
Ploučnicí v městském kině

V této budově byl hostinec již od konce
19. století. Společně s ním zde sídlilo povoznictví s prodejem uhlí. Majitelem uhelnictví
byl "barevnej" Karel - příjmením Preiß. Barevnej se mu říkalo proto, že ještě před uhlím byla na tomto místě barvírna a předkové
Karla byli barvíři. Bohužel roku 1911 se
Karel zabil po pádu ze žebříku, když ho při trhání hrušek bodla vosa a on se leknutím zřítil k zemi. Jeho manželka, toho času již vdova jménem Marie, zde dále provozovala
zmíněnou prodejnu s uhlím.
Restauraci Modrá Hvězda společně s
řeznictvím měl, až do své smrti v roce 1894,
pronajatou Alis Preiß.
Brzy po jeho smrti si hostinec vzal pod
svá křídla Anton Störch (zvaný též Ropp
Anton). V této době sloužil podnik taktéž
jako hlavní spolkový hostinec benešovských
ostrostřelců.
V polovině dvacátých let se Anton
Störch vyvázal ze smlouvy o nájmu a vdova
Marie Preißová musela hledat nějaké nové
řešení, co s prostorem. Její dcera Elsa si za
muže vzala řezníka a prostory byly s velikou
námahou zrenovovány a připraveny znovu
pro provoz restaurace a řeznictví. Vše se
zdálo dokonale nalajnované. Naneštěstí, se
tento muž se ukázal jako velmi neschopný, a
to nejen v manželství ale i v podnikání a pár
se rozvedl.
Po manželství zbyl pouze jeden syn,
který želbohu, zemřel jako mladý rekrut na
daleké Rusi. Podnik byl poté až do počátku
třicátých let dvacátého století uzavřen.
Zašlou slávu podníku obnovila paní Marie
Hegenbarthová s manželem Fritzem. Ti zde
byli provozními až do konce druhé světové
války. V té době byla k dispozici plzeňská a
benešovská piva (tmavá i světlá), kvalitní
vína, klavír a biliard. Restaurace byla
oblíbeným místem setkávání benešovských
fotbalistů. Studená i teplá jídla nabízela po
celý den.
V roce 1933 byl hostinec kvůli krádeži
dokonce zmiňován v libereckých novinách.
7. srpna zde padesátiletý kadeřník ze Žalan
u Teplic ukradnul pouzdro (nebo spíše

vyměnil za prázdné) se 170 korunami. Dopaden nedaleko, když tento lup zrovinka
propíjel v hostinci U Jelena. Benešovští
četníci udělali osobní prohlídku, při které
našli pouze žiletku, dva kartáče, mýdlo,
krém a vazelínu.
U Modré
hvězdy, či později
prostě U hvězdy,
bylo samozřejmě i
plno veselí - tak
jak to ve správném hostinci bývá. U hvězdy byl
známou figurkou
Alois Tscherwo,
kterému se říkalo
Strýc Lois
strýc Lois. Narodil
se v roce 1884 a
po celém Benešově byl známý svým
ostrovtipem a zábavnými výstupy. Do
hostince U hvězdy chodil o víkendu pravidelně hrát karty, a když byla příležitost vzal
do ruky akordeon a hrál námořní skladby a
jiné vtipné písničky. Občas se k němu přidal
pan Naglitsch se svým malým synkem Friedrichem (budoucím doktorem). V hospůdce
totiž bylo i již zmiňované piano a malý
Friedrich pak po vystoupení chodíval s
kloboukem na drobné. Nebyli chudí, brali to
jako zábavu - občas dostali za své výkony
nějakou lepší uzeninu z přilehlého řeznictví.
Ale nejčastěji pivo :).
Vladimír Šefl
Kulečník

STRANA 6

leden 2017

základní škola benešov nad ploučnicí

CO VŠE SE DĚLO V ADVENTNÍM ČASE NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Mikuláš v MŠ
Začátek adventu patřil ve škole tradiční
akci, návštěvě Mikuláše, čertů a andělů
mezi dětmi ve školce i ve škole. Žáci 9. tříd si
připravili krátký program, se kterým v pondělí 5. prosince 2016 nejprve navštívili třídy
v mateřské škole a potom potěšili děti ze
základní školy. Žáci měli velmi pěkné
kostýmy a obzvláště malé děti věřily, že jsou
to skuteční čerti, andělé a Mikuláš. Děti jim
na oplátku předvedly tanečky nebo přednesly básničky a za to dostaly od Mikuláše a
andělů sladkosti. Ve stejném týdnu se ve
středu 7. prosince 2016 uskutečnila v benešovském kině vánoční slavnost mateřské
školy spojená s jarmarkem. Před plně zaplněným kinem obstarali úvod malí zpěváčci a
tanečníci se svými učitelkami a pak se krátkým vystoupením představily jednotlivé
třídy. Na závěr si všichni společně zazpívali a
rozběhl se pravý vánoční jarmark - jeho
výtěžek půjde na činnost jednotlivých tříd.
Ve čtvrtek 8. prosince 2016 ožila vánočně
vyzdobená škola tradičním vánočním
jarmarkem. Prodejní stánky jednotlivých
tříd byly umístěny v přízemí a v 1. patře budovy Nova. Návštěvníci tak měli víc prostoru k prohlídce výrobků i nákupu velmi
pěkných dárků, ve stáncích byly vidět vánoční ozdoby, přáníčka, svícny, adventní
věnce, výrobky z keramiky, sladké pečivo,
cukroví a jiné dárky, které k přípravě Vánoc
patří. Příjemnou atmosféru jarmarku doplňovalo hudební vystoupení pana Josefa

www.benesovnpl.cz

Bříška a jeho zpěvačky. Adventní čas zakončilo vánoční zívání na Bílé škole a vánoční besídky v jednotlivých třídách.
K prosincovému dění patří také jako již
tradičně sport. V pátek 9. prosince 2016 se
chlapci z 5. tříd zúčastnili již 12. ročníku
žákovského futsalového turnaje děčínských
škol „O pohár firmy DeCe COMPUTERS
s.r.o.“ v kategorii žáků 4. - 5. tříd, který uspořádala ZŠ Březiny ve sportovní hale SOU
Křešice. Náš tým obsadil medailové 3.
místo. Dan Hercik z 5. A byl navíc vyhlášen
nejlepším hráčem turnaje. Klukům gratulujeme! Celý prosinec patřil také vzájemným utkáním jednotlivých tříd v rámci vánočního turnaje - děvčata hrála vybíjenou a
přehazovanou, chlapci oblíbený florbal.
Vánoční turnaj vyvrcholil finálovými zápasy,
které bohužel ovlivnila velká nemocnost.
Nejlépe si v turnaji vedla děvčata z 6.A v
turnaji ve vybíjené, dívky z 9. B vyhrály v
přehazované. Ve florbalovém turnaji vyhráli
mezi mladšími žáky kluci ze 7.A, ve starší kategorii florbalisté z 9.B. Vánoční sportování
vyvrcholilo florbalovým zápasem mezi žáky
a učiteli a volejbalovým zápasem pedagogů
před žákovským publikem.
V prosinci 2016 se vycházející žáci
zúčastnili veletrhu vzdělávání Škola Děčín
2016 - „Cesta ke vzdělání a profesi", ten se
uskutečnil již po dvacáté, tentokrát ve
dnech 6. a 7. prosince 2016 v Nákupním
centru Pivovar v Děčíně. V rámci této akce
se uskutečnila výtvarná soutěž na téma
„Moje cesta ke vzdělání a profesi", které se
zúčastnili se svými výtvarnými pracemi žáci
volitelného předmětu Moderní výtvarné
umění. Do výtvarné soutěže se přihlásilo
119 obrázků a porota jich vybrala třicet, které byly vystaveny právě na tomto veletrhu, a
o jejich pořadí hlasovali samotní účastníci.
Mezi třicítkou vystavených byly také čtyři

obrázky z naší školy. Mezi oceněnými žáky
získala krásné 2. místo Eliška Kaletusová z
9.B, na 8. - 9. místě se se shodným počtem
hlasů umístily Terezie Svádová z 9.A a Veronika Buchtová z 9.B. Všichni ocenění dostali
v pondělí 19. prosince 2016 od primátorky
města Děčín Mgr. Marie Blažkové věcné
dárky, diplomy a čestná uznání. Mezi vystavenými obrázky byl také obrázek Karolíny
Misíkové z 9.A, která dostala také účastnický list a sladkou odměnu. Všem děvčatům gratulujeme. Dvě družstva našich osmáků se ve středu 21. prosince 2016 zúčastnila IV. ročníku Olympiády řemesel, kterou
pro ně a jejich spolužáky připravila v rámci
Dne otevřených dveří Střední škola řemesel
a služeb Děčín IV. Spolu s dalšími soutěžícími si mohli vyzkoušet profese, které se na
této škole vyučují. A i když se neumístili na
medailových místech, byla pro ně účast na
soutěži příležitostí poznat jednu ze středních škol v našem okrese.

V polovině prosince přišla škole zpráva
o schválení projektu v rámci Výzvy č.
02_16_022 Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání „Otevřená mysl“
(CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002933).
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a
žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské
školy do ZŠ, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celý
projekt potrvá dva roky (do října 2018) a
škola tak získá finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů na všechny tyto aktivity ve školce i škole.
Informace ze školky a školy na:
www.zsbnpl.cz.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Benešov nad
Ploučnicí úspěšný a pohodový rok 2017
Mgr. M. Šmídová

informace ze školy
úterý 31. ledna 2017
ukončení 1. pololetí šk. roku 2016/17,
předání Výpisu z vysvědčení
pátek 3. února 2017
jednodenní pololetní prázdniny
6. února – 12. února 2017 (po - ne)
jarní prázdniny pro okres Děčín
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VOLEJBALISTÉ SE UTKALI NA VÁNOČNÍM TURNAJI

14. – 15. 1. 2017
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI, 412 539 298
21. – 22. 1. 2017
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I, 412 151 056
28. 1. – 29. 1. 2017
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI, 737 501 440
4. – 5. 2.2017
MDDr. Barcal Pavel
J.Š.Baara 692/26, Děčín V, 412 507 588
11. – 12. 2. 2017
MDDr. Klevetová Magdalena
J.Š.Baara 692/26, Děčín V, 412 507 588
18. – 19. 2. 2017
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové, 412 550 343
25. – 26. 2. 2017
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/2, Děčín I, 412 519 622
4. – 5. 3. 2017
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12, Děčín I, 412 513 989
11. – 12. 3. 2017
MUDr. Lisačenko Vladislav
Karla Čapka 1, Děčín I, 412 151 570
18. – 19. 3. 2017
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72, Děčín II, 412 526 250
25. – 26. 3. 2017
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I, 412 151 056
1. – 2. 4. 2017
MUDr. Charvát Pavel
J.Š.Baara 692/26, Děčín V, 412 507 588

V pondělí 26. prosince 2016 se v sokolovně uskutečnil již tradiční volejbalový
turnaj smíšených družstev. Letos to bylo již
27 let od jeho počátku ( 28. Vánoce).
Turnaje se zúčastnilo celkem 26 hráčů
(17 mužů a 9 žen ). Turnaj byl po rozlosování
do 6 mužstev zahájen v 10 hod. a hrálo se
nepřetržitě až do 16 hod. V přátelském a
vánočním duchu bylo odehráno 15 zápasů
na 2 sety. Na závěr bylo provedeno vyhodnocení a ocenění všech účastníků. Zajímavostí bylo, že o 3. místo se musel hrát ještě
jeden set. Obě družstva měla shodné všechny ukazatele. Po vyhodnocení se prohlížela
Kronika a vzpomínalo se na předchozí roky a
dobu, kdy Benešov hrál okresní i krajský
přebor ve volejbale.
Umístění mužstev bylo následující:
1. Bartáčková Pavla, Vrbický Marek, Tomov
Stani, Komárek Jiří
2. Minaříková Šárka, Gaži Tomáš, Vrbický
Jan, Štípek Jarda
3. Bicanová Jana, Štípek Martin, Machar Tomáš, Štemberková Eva

4. Novotná Jarka, Špička Milan, Frühauf
Fanda, Karchňák Jarda, Pták Míla
5. Mansfeldová Monika, Čech Ruda, Minařík Míra, Vrbický Karel, Matajová Zuzi
6. Vrbická Nikola, Čech Milan, Zach Václav,
Hánová Denisa
Výsledky a fotografie za 27 let jsou založeny v Kronice, kterou vede Alena Matajová.
Poděkování patří všem hráčům, organizátorům i divákům za dobrý průběh turnaje
a za pohodu, která byla po celý turnaj. A
samozřejmě MSK Benešov za poskytnutí
tělocvičny. Děkuji CDM v Benešově n. Pl.,
Městu Benešov n.Pl., HUDY Sport a Agrozet
Č. Budějovice za ceny pro všechny hráče a
hráčky. Velkým překvapením byly i krásné
medaile, diplomy a poháry věnované Centrem dětí a mládeže v Benešově n. Pl.
Závěrem chci popřát všem občanům
města Benešova n. Pl. hodně pohody, splněných přání a hlavně pevné zdraví v novém
roce 2017.
Čech Ruda

8. – 9. 4. 2017
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I, 412 151 056
14. – 15. 4. 2017
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX, 412 544 539
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích
a svátcích: 08:00 – 11:00 hod.
Doporučujeme správnost informací před
návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.
Kompletní rozpis zubní pohotovosti
na I. pol. 2017 najdete i na webu města +
na vývěsce na budově MÚ.
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Máte-li zájem o inzerci v Benešovských novinách kontaktujete
sl. Pavlu Gerhardová, Městský úřad Benešov nad Ploučnicí.
tel.: +420 412 589 811, urad@benesovnpl.cz.
Zveřejňování vzpomínek a poděkování je zdarma.

www.benesovnpl.cz
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