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Benešovské
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Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

BENEŠOVŠTÍ POLICISTÉ RESUSCITOVALI MUŽE
SE SRDEČNÍ ZÁSTAVOU, ZACHRÁNILI MU ŽIVOT

V pondělí 5. února ve večerních hodinách požádala operátorka Zdravotnické záchranné služby o vyslání policejní hlídky opatřené vozidlem s defibrilátorem k osobě se zástavou srdce.
Policejní hlídka ve složení prap. Roman Hadrava a prap. Marek Šlik z obvodního oddělení
Benešov nad Ploučnicí se na určené místo do Dolních Habartic dostavila do dvou minut. Na
místě již na ní čekala oznamovatelka, u jejíhož manžela došlo k zástavě srdce. Policisté ihned
převzali resuscitaci devětatřicetiletého muže a pokračovali v ní až do příjezdu zdravotnické
záchranné služby. Všechno dopadlo dobře a muže se podařilo zachránit. Po zotavení přišel
zachráněný pan Hošek policistům osobně a ze srdce poděkovat na oddělení PČR a za záchranu života předal hlídce dort.
npor. Bc. Václav Knespl

ZÁVOD MÍRU SE PĚT VRACÍ DO BENEŠOVA NAD PLOUČNICÍ
Trasa 47. ročníku závodu míru juniorů
letos bude startovat v Benešově nad Ploučnicí. V neděli 6. května v 10:00 odstartuje na
náměstí etapa mezinárodního závodu,
která poté dvakrát obkrouží město přes
Ovesnou a Dobrnou, tak jak si pamatujete z
trasy někdejšího závodu “OSVOBOZENÍ” a
poté se přes Heřmanov vydá směrem k
Terezínu, kde bude celý závod ukončen.
Tato etapa tak tedy bude “královskou”.
Akce je podpořena Euroregionem
Elbe/Labe a patří do tzv. Rodinného stříbra
Ústeckého kraje. Očekává se více než 100
závodníků s mezinárodní účastí. Mediálním

www.benesovnpl.cz

partnerem závodu je mimo jiné Česká televize, která na svém sportovním kanálu nabídne sestřih závodu. Naše město připravuje na samotný start doprovodný program. Více informací nabídneme v dubnovém vydání Benešovských novin.

SLOVO STAROSTY
Začal nám březen a s ním
pomalu ale jistě odchází zima. Pro nás
to bude období rozjetí té největší investice za poslední roky, která zásadně
změní chod života ve městě. Most v Sokolovské ulici se po letech dočká zasloužené výměny a my na radnici trochu
trneme, jak to všechno dopadne. Sundáme mostovku a teprve zjistíme, v jakém stavu je samotný pilíř a boční uchycení mostu. Ty méně optimistické varianty samozřejmě věstí zvýšení ceny celé
investice, která je v tuto chvíli dle smlouvy 11 milionů a samozřejmě i prodloužení doby výstavby. Smlouva v tuto chvíli počítá se čtyřmi měsíci, realitu však
zatím nikdo netuší. I proto jsem moc
rád, že se bude realizovat i přechodná
lávka, která zmenší ochromení dopravy
ve městě. Za město vám rozhodně mohu slíbit, že průběh akce nepodceníme.
Osobně bych nerad opakoval zážitky z
před pěti let a tehdejší opravy mostu na
Sokolský vrch, kdy nedostatečná kontrola města jako technického dozoru a
špatná komunikace se zhotovitelskou
firmou vedla k ohrožení životů pracovníků stavby, výraznému prodloužení stavby a nakonec až v prohraný soudní spor
a statisícové škody.
Abych končil pozitivně, tak chtěl
bych i touto cestou moc poděkovat praporčíku Romanu Hadravovi a praporčíku Marku Šlikovi, policistům z našeho
obvodního oddělení PČR, kteří za pomocí defibrilátoru úspěšně resuscitovali a
vrátili do života 39 letého muže se zástavou srdce. Myslím, že je strašně důležité, že můžeme žít s vědomím, že se máme na koho spolehnout, když jsme v
úzkých, a že složky státu fungují. Každý
pozitivní příklad je v tomto smyslu nesmírně důležitý a já ještě jednou moc
děkuji našim policistům za skvělou spolupráci, kterou spolu máme.
Přeji Vám mnoho pozitivní energie do předvelikonočních dní.

Filip Ušák, starosta města
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VZPOMÍNKA

krátce z města
ź

Den 10. března uplyne
již 18 let od tragického
úmrtí pana
FRANKA PIRZKALLA.
Stále vzpomíná
manželka Zdeňka
s rodinou.
ź

Kdo v životě
ztratil to nejdražší,
ví, kolik bolesti
a smutku v srdci
zůstává.
Dne 14. března 2018
to budou 2 roky,
co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček
pan VÁCLAV ČÁMSKÝ.
Stále vzpomíná manželka
a dcery s rodinami
Dne 25. března 2018
to budou již 4 roky,
co nás opustil
náš bratr pan
VÁCLAV HENDRICH.
Stále na něho
vzpomínají sestry
Anina, Iva a manželka
Eva s rodinou.

ź

ź

Došlo k podpisu smlouvy na stavbu
mostu v Sokolovské ulici. Dlouhodobě
plánovaná investice se tedy může v
dubnu začít stavět. Projekt počítá s vybudováním provizorní lávky s průchodem v bývalém učilišti asi 50 metrů po
proudu řeky. Lávka vyroste ještě před
uzavřením samotného mostu a bude
určena jen pro pěší.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo
dotaci 200 tisíc korun z Fondu Ústeckého kraje na rekonstrukci veřejných WC v
budově radnice. V tuto chvíli probíhají
jednání o rekonstrukci i přilehlých prostor a jejich možného využití. Rádi bychom otevřeli nové toalety již na letošní
turistickou sezónu.
Na žluté turistické stezce mezi Sokolovnou a Ploučnickou vyhlídkou vyroste
nová alej. V dobách našich německých
předků zde alej byla a před několika lety
byla již bez náhrady pokácena. Bude
osázena lípami, českým národním stromem, což má v sobě i symboliku stého
výročí vzniku Československa.
Podali jsme žádost o dotaci na Ústecký
kraj na rozšíření kamerového systému o
dalších 14 kamer v oblasti sídliště a are-

ź

ź

álu škol. Výše dotace je 100 tisíc a o výsledku budeme vědět během jara.
Na jednání s ředitelem Správy a údržby
silnic panem Tačnerem došlo k dohodě
na opravě krajské silnice mezi Benešovem a Dobrnou. V letošním roce se udělá celý nový povrch v Benešově, na Ovesné a od ovesenského horizontu do
Dobrné, plus ještě lokální výspravy. Tato
komunikace bude sloužit jako částečná
objížďka při rekonstrukci silnice 2/262,
která by měla započíst dle harmonogramu na jaře příštího roku.
Benešovská teplárenská hospodaří více
než skvěle. Vyúčtování loňského roku
způsobilo, že cena v lokalitě Sídliště
klesla na cenu 569 Kč za 1GJ, což je nejnižší cena od roku 2008. V tomto hospodaření se ještě neprojevilo odebrání
veřejného osvětlení, které zlevní cenu
na letošní rok. Toto spolu s ještě levnějším nákupem plynu na burze a věřím, že
úspěšnému spuštění provozu kogenerační jednotky, povede ještě k dalším úsporám v dalších letech. Cílem vedení
města a společnosti je navázat otevřený
důvěryhodný vztah mezi odběrateli a
dodavatelem.

ze zásahů sdh
Dne 13. 2. ve 20,02 hod. vyjela naše jednotka s technikou CAS 20 1+5 společně s
PČR do katastru obce Heřmanov - Blankartice na požár travní/lesní porost.
Dne 27. 2. v 17:45 hod. vyjela naše jednotka s technikou CAS 20 1+4 společně s
PČR, HZS Děčín do Benešov nad Ploučnicí Sídliště na technickou pomoc - akutní otevření bytu.

ź

V měsíci březnu došlo také k plánované návštěvě pana kolegy starosty našeho partnerského města Heidenau. Probírali jsme společný projekt seniorů, který letos realizujeme přes Euroregion Elbe/Labe i budoucí společný projektový záměr, který bychom
chtěli podat v dalším projektovém kole. Panu starostovi jsem ukázal pokračující práce na
našem nádraží, které pomalu finišuje s první etapou rekonstrukce. Nyní přijde na řadu
oprava budovy včetně vytvoření nové policejní stanice PČR. Navštívili jsme i zámek, kde
jsme podepsali s panem kastalánem smlouvu o společném provozu infocentra a symbolicky tak zahájili letošní sezónu. Státní zámek připravuje řadu zajímavých akcí a já jsem
moc rád, že ta naše vzájemná spolupráce je na velice dobré úrovni.
Filip Ušák
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poděkování

jedna paní povídala
Přinášíme vám novou rubriku. Důvodem k jejímu vzniku byl
fakt, že po městě koluje spoustu „zaručených” informací,
které se mezi lidmi šíří jako lavina a většinou na nich není
krapet pravdy. Budeme rádi, když nás na podobné drby sami
upozorníte. Vaše dotazy můžete zasílat na e-mail:
1ajka@centrum.cz. Prostřednictvím této rubriky budeme
uvádět skutečnosti na pravou míru. Na vaše dotazy budou odpovídat zaměstnanci
městského úřadu.
V souvislosti s rekonstrukcí benešovského vlakového nádraží se po městě povídá o tom, že se do budovy nádraží bude
stěhovat policie a pošta. Co je na tom pravdy?
Druhá etapa rekonstrukce vlakového
nádraží počítá s kompletní opravou budovy.
V horním patře bude služebna Policie ČR,
která se dočká výrazně zlepšených podmínek. Bude zde například i cela předběžného
zadržení. V dolním prostoru se plánuje vytvoření prostoru, který by mohl sloužit jako
kavárna. K realizaci této aktivity by mělo dojít v příštím roce, letos je třeba vše „zpapírovat“. S přítomností pošty v tomto objektu

se nikdy nepočítalo.
Až se vybuduje terminál u vlakového
nádraží, který bude zároveň i autobusovým nádražím, znamená to, že už nebudou
autobusy zajíždět na náměstí?
Určitě ne, naopak s výstavbou nového
mostu v Sokolovské ulici dojde ke zlepšení
dopravní dostupnosti náměstí. Zamýšlený
terminál v blízkosti vlakového nádraží by
měl sloužit jako výchozí stanice autobusů,
které stejně náměstím projedou.
Na dotazy odpovídal
starosta města Filip Ušák.

vítání občánků
V měsíci květnu chystáme slavnostní přivítání našich občánků do života města.
Vyzýváme proto rodiče, kterým se narodilo děťátko v období
od října 2017 do února (března) 2018, aby se dostavili
co nejdříve s jeho rodným listem na matriku
zdejšího městského úřadu (kancelář v přízemí
budovy – vchod od zámku).
Věra Erlebachová

Sbor dobrovolných hasičů Benešov nad
Ploučnicí by chtěl moc poděkovat za zabezpečení hasičského plesu konaného 17. 2.
2018 a to městu Benešov n/Pl. za bezplatné
zapůjčení kina a dále všem sponzorům:
Město Benešov nad Ploučnicí, Zemní práce
Antonišin, Kovo Savčuk, Stavební práce Bardzák, Autoservis Rudcars, Autoservis Václav
Petr, Autobazar Ťukálek, Služby Města Benešov nad Ploučnicí, Sklárny Nový Bor, Uhelné sklady Soukal, Uhelné sklady Urban,
Trafika Zdeňka, Trafika Na Náměstí, Hostinec U Bašistů, Hospodářské služby - Petrovská, Kartáčovny Verneřice, Květinka - Káťa,
Pekařství - Diringer, Potraviny - Urbanová,
Lékárna - Ferech, Cukrárna Pusinka, Ambit
Fišer, Narva.

upozornění
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.

Pravidelné očkování psů a koček 2018
Podle § 4 zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči v platném znění, je každý chovatel psa (a některých dalších zvířat držených v
zajetí) povinen jej předvést během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky k přeočkování proti vzteklině jako
preventivnímu opatření proti šíření nákaz zvířat.
Očkování psů a koček 2018 proběhne v areálu sběrného dvora / bývalá kotelna za čerpací stanicí, Děčínská ulice, Benešov n.Pl.

14. 4. 2018 od 9.00 do 11.00 hodin
Ceny očkování:
ź vzteklina - povinné očkování!
100,- Kč
ź vzteklina + DHPPiL /psinka,parvovirosa,inf.hepatitida/
250,- Kč
ź pouze DHPPiL :
200,- Kč
Dále budou k dispozici přípravky na odčervení a odblešení.
Očkují se pouze zdravá zvířata.
Pes musí být opatřen náhubkem, vodící šňůrou a doprovázen dospělou osobou! Očkovací průkazy s sebou.
Očkování bude již tradičně provádět MVDr. Karel Linzmayer.
Tel.: 412 586 659
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základní škola benešov nad ploučnicí

ÚNOR – MASOPUST, PRÁZDNINY A ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH
Konec ledna a první únorové dny patřily
lyžařskému výcviku tentokrát v penzionu
Pinokio na Božím Daru v Krušných horách.
Zúčastnilo se ho 27 žáků zejména ze 7. ročníků, ti se pod vedením instruktorů Mgr. J.
Kořínka, V. Fouse a B. Ložkové se zdokonalovali v lyžařských dovednostech, v rámci
kurzu dostali žáci své pololetní vysvědčení,
věnovali se poznávání okolí, ale také se soutěžilo v získaných lyžařských dovednostech.
Na konci ledna a průběhu února se
uskutečnila celá řada soutěží a olympiád. V
úterý 30. ledna 2018 se v Obchodním
centru Pivovar Děčín uskutečnil již 7. ročník
soutěže v poskytování první pomoci „Děčínský laický záchranář“. Naši školu reprezentovali – K. Mališová a N. Kalakurová (obě
9A) a M. Pospíšil a O. Krejčí (oba 9B). Šlo jim
to výborně, protože se umístili ze sedmi škol
na krásném 3. místě. Blahopřejeme. Koncem ledna proběhlo také školní kolo Biologické olympiády v kategorii žáků 8. a 9. ročníků. Třináct žáků prokázalo v soutěžním
testu své teoretické znalosti, při poznávačce
rostlin a živočichů také praktické znalosti a v
učebně přírodopisu museli prokázat své
dovednosti při laboratorní práci. Nejlépe si
v této kategorii vedli P. Inger z 9A, V.
Martínek z 8A a B. Brousilová z 8B. Nejlepší
postupují do dubnového okresního kola. Ve
školním kole se soutěžilo také v Zeměpisné
olympiádě – v kategorii žáků 7. tříd prokázal
nejlepší znalosti a dovednosti M. Werner z
7B, v kategorii 8. a 9. tříd o vítězi školního
kola musel rozhodnout dodatečný test mezi
B. Brousilovou a R. Heinzelem (oba z 8B).
Vítězkou se stala B. Brousilová. V této olympiádě se v úterý 20. února 2018 uskutečnilo
v Děčíně také okresní kolo. Ve třech kategoriích postupně soutěžící z celého okresu
řešili test základních geografických znalostí,
pak prokázali své dovednosti v práci s atlasem a na závěr předvedli své znalosti a dovednosti v praktické části. Z našich reprezentantů, vítězů školního kola, nejlepší zna-

M. Werner - Zeměpisná olympiáda

M. Linzmayerová - Ústecký skřivánek 2018
losti a dovednosti předvedl v kategorii B
(žáci 7. tříd) – M. Werner, který vybojoval
krásné 2. místo, a tím si zajistil postup do
březnového krajského kola. Nejmladší z našich reprezentantů P. Dobrovolný byl ve své
kategorii úspěšným řešitelem. Konec ledna
patřil také školnímu kolu Olympiády v anglickém jazyce. Letošní školní kolo bylo
zaměřeno na poslech a čtení s porozuměním. Nejlepší výsledky předvedly D. Taichová (7B) a D. Schánělová (9A). Obě postoupily
do okresního kola, které se uskuteční 27. 2.
2018 v Děčíně. 30. ledna 2018 se v Děčíně
uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii (žáci 8. a 9. tříd) se
jí zúčastnilo 40 zástupců základních škol a
víceletých gymnázií z okresu Děčín. Naše
reprezentantka D. Schánělová z 9A předvedla velmi pěkné znalosti a vybojovala v
okresním kole výborné 7. - 8. místo. Ve
středu 7. února 2018 se v Děčíně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. V mladší kategorii 7. tříd soutěžilo pouze 7 žáků a naši reprezentanti si
vyzkoušeli bez výrazného umístění své
jazykové znalosti. V kategorii pro žáky 8. a 9.
tříd soutěžilo 15 účastníků - řešili soutěžní
test, poslechovou úlohu a hovořili na vylosované téma. Naše reprezentantky B. Brousilová (8B) a K. Mališová (9A) se umístily na

7. a 8. místě. Blahopřejeme. V úterý 20.
února 2018 se v Děčíně konalo také krajské
kolo soutěže v sólovém zpěvu „Ústecký skřivánek 2018". Naši školu reprezentovali tři
soutěžící zpěváci - M. Linzmayerová v kategorii A1, Š. Donát a L. Pastorová, oba v kategorii B1. Jak porota rozhodla? V kategorii A1
(mladší žáci) si M. Linzmayerová vyzpívala
výborné 2. místo s postupem do celorepublikové soutěže, která se koná v Karlových
Varech. Všem účinkujícím děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy. Další z
únorových soutěží byla soutěž v recitaci,
které se 20. února 2018 v aule školy zúčastnilo 50 soutěžících ve čtyřech kategoriích.
Porota neměla vůbec jednoduché rozhodování, do oblastního kola v České Kamenici
nakonec doporučila postup tři nejlepších z
každé kategorie. Jak se jim bude dařit, budeme informovat v dubnových novinách.
Školu budou reprezentovat – E. Takáčová, J.
Doležal a E. Vojtěchovská v 1. kategorii, A.
Bašistová, P. Mališ a K. Bartáčková v 2.
kategorii, P. Dobrovolný, M. Neubauerová a
J. Martinec (3. kategorie) a v nejstarší 4. kategorii N. Štechmüllerová a S. Petrová.
Všem recitátorům budeme držet palce. Poslední ze soutěží byla mezinárodní matematická soutěž Pangea, ve které ve školním
kole soutěžilo 68 žáků ze 4. až 9. tříd.
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Cílem soutěže je podpořit motivaci
žáků a přispět k rozvoji vztahu k matematice
a schopnostem aplikovat matematické dovednosti v různých situacích. Výsledky školního kola budou známé po vyhodnocení
soutěžních testů do 30. března 2018.
Únor patří také další lidové tradici –
Masopustu. Žáci se v rámci průřezového
tématu multikulturní výchova seznamují s
lidovými zvyky a tradicemi a při společně
prožitých činnostech upevňují vzájemné
vztahy. V týdnu před jarními prázdninami
proběhly na Bílé škole masopustní radovánky. Nejprve se vyzdobila škola obrázky s masopustními postavami, maskami, koláči, jitrnicemi apod. V průběhu celého týdne získávali žáci informace o masopustu a
masopustních maskách, četli masopustní
říkačky či pranostiky a zpívali masopustní
písně. Jednotlivé dny si zpestřili stejným

oblečením nebo doplňky. V pátek pak masopust završili karnevalem, na který si s pomocí rodičů připravili různé kostýmy. Objevily se i tradiční masopustní masky, např.
laufr, kominík, medvěd, kobyla nebo řezník.
Karneval provázel Jiří Donát, který si pro
žáky připravil program s písněmi a tancem.
Žáci si karneval pořádně užili. Závěrem
všichni dostali drobnou sladkou odměnu.
Také v mateřské škole se uskutečnila
celá řada akcí. Děti si připomněly probíhající
zimní olympiádu, vyzdobily si školku motivy
olympiády a také si po vzoru olympioniků
zasoutěžily v netradičním lyžování. Další z
akcí byly projektové dny k masopustním
tradicím.
O těchto a dalších akcích a fotografie z
činnosti školy a školky na www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

informace ze zš
29. - 30. března 2018, 2. dubna
(Pondělí velikonoční)
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
pátek 6. dubna 2018, 10 – 17 h
ZÁPIS DO ZŠ
budova Bílá, Komenského 274,
Benešov nad Ploučnicí
úterý 17. dubna 2018
TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ
pátek 4. května 2018
ZÁPIS DO MŠ

gymnázium č. kamenice

ÚSPĚCHY STUDENTŮ
GYMNÁZIA Z ČESKÉ KAMENICE

Dne 27. 2. 2018 proběhlo okresní kolo
olympiády v anglickém jazyce. Z našeho
gymnázia se zúčastnili 4 studenti ve 3 kategoriích a všichni se umístili na předních
pozicích.
V kategorii IB získal Petr Nováček 3.
místo. V kategorii IIB byl Filip Renč také 3. a
Jan Vlček s přehledem zvítězil a postupuje
do krajského kola, které se koná dne 22. 3.
2018 v Ústí nad Labem. V kategorii IIIA obsadil Florian Klein 3. místo.
Všem studentům gratulujeme k výbornému umístění a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. Markéta Vránová

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.
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stolní tenis
8. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A : TJ Sokol Filipov
B - 13:5
M. Babička 3; J. Hanuš 4,5; M. Myslivec 2 ; L.
Babička 3,5

z historie města očima vladimíra šefla

ZMIZELÝ HOSTINEC „ZUR KNÖPFELSCHÄNKE“
V DOLNÍCH VALKEŘICÍCH (NYNÍ FRANTIŠKOV)
rok 2016

dvacátá léta

9. kolo:
Inpeko Krásné Březno A : GPD Benešov nad
Ploučnicí A - 8:10
M. Myslivec 2; J. Hanuš 3,5; M. Štípek 2,5; L.
Babička 2
10. kolo:
SKST Děčín B : GPD Benešov nad Ploučnicí A 18:0
Bez bodu.
11. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A : TJ Sokol
Terezín A - 8:10
M. Babička 3; J. Hanuš 4; M. Myslivec 0 ; M.
Štípek 1
12. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A : SKP Sever Ústí
n. L. B - 11:7
L. Babička 2,5; J. Hanuš 4,5; F. Nebohý 0,5 ; M.
Štípek 3,5
13. kolo:
TJ Chemička Ústí n. L. A : GPD Benešov nad
Ploučnicí A - 9:9
M. Myslivec 1,5; J. Hanuš 2,5; M. Štípek 3,5; L.
Babička 1,5
14. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A : SK Štětí B 4:14
M. Babička 1; J. Hanuš 1; M. Myslivec 1 ; M.
Štípek 1
15. kolo:
SK Malá Veleň A : GPD Benešov nad Ploučnicí
A - 6:12
M. Babička 4; J. Hanuš 3,5; M. Myslivec 0 ; M.
Štípek 2; L. Babička 2
(M. Štípek střídal M. Myslivce)
16. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A : SKST Bechlín A
- 13:5
M. Babička 3; L. Babička 2,5; M. Myslivec 2,5 ;
M. Štípek 4; P. Brabencová 1
(P. Brabencová střídala L. Babičku)
17. kolo:
KST Kalich Litoměřice A : GPD Benešov nad
Ploučnicí A - 11:7
J. Hanuš 2; M. Myslivec 2,5 ; F. Nebohý 1; L.
Babička 1,5
18. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A : TTC Roudnice
C - 11:7
J. Hanuš 3; L. Babička 2,5; M. Myslivec 2,5; M.
Štípek 3

pané pivo. Toliko k sociálnímu cítění teh„Letní pobyt v rezidenční, zalesněné a
dejších majitelů podniku.
tiché výletní obci Valkeřice. Možnost
Dobou největšího rozkvětu a rozmachu
pronájmu pokoje s kuchyní nebo dvou
hostince "Knoflíkárny" byl počátek dvacápokojů s kuchyní za ty nejlevnější ceny.
tých let, kdy byla vybudována elektrárna v
Velice levný způsob života, koupání v
Dolních Valkeřicích (nyní Františkov). Obec
nedaleké Ploučnici, stanice české severní
začala využívat elektrické sítě a byl vybudodráhy 20 minut od domu. Ovoce, zelenina a
ván vodovod. V té době se stal hostinec vevejce k dispozici velice levně. Dotazy
lice oblíbeným jídelním místem s dobrou
směrujte prosím na Karla Gusta, majitele
vídeňskou kuchyní, především pak pro velidomu.“
ké množství dělníků, kteří zde po několik let
Toliko reklama z roku 1903. O deset let
pracovali na vodním kanálu. Ti přicházeli z
později byla možnost pronájmu i bytu s
daleka, například ze Šumavy a Českého lesa.
třemi pokoji, komorou, verandou a kuchyní.
Mnoho těchto dělníků zde po dokončení
Ke kuchyni byl k dispozici dokonce i
prací zůstalo i se svými rodinami a dali tak
šéfkuchař podniku, který nájemníkům
vzniknout zdejšímu spolku Českého lesa.
ochotně poradil s jejich vařením.
Občas se na místě staly též určité nepříjemDům, který již přes sedmdesát let
nosti, nebo věci negativní. Například když
nestojí, se nacházel v místech křižovatky ve
byla v roce 1925 z Ploučnice přímo pod hosFrantiškově nad Ploučnicí (dříve Valkeřicích,
podou vytaženo tělo chlapce z Rabštejna.
případně Dolních Valkeřicích) vedoucí do
Ten byl pohřešován již dva měsíce a svůj
Valkeřic a do Šachova. Knöpfelschänke,
život ukončil skokem do rozvodněné řeky.
tedy Knoflíková hospoda, nesla číslo
Život v hostinci a jeho okolí byl velmi
popisné 267. Prvním majitelem této
rušný. Budova již mnoho let nestojí. Brzo po
nemovitosti byl Karl Gust, kterému se
druhé světové válce byla rozebrána a její
přezdívalo "Buchmüller". V tomto domě
stavební materiál byl využit na dostavbu
začal vyrábět své první knoflíky Florian
některých budov v "horních" Valkeřicích.
Ritschel, přezdívaný "Knöpplnaz", pozdější
Jména dosud známých hostinských:
majitel knoflíkáren ve Františkově a na
Karl Gust, Franz Josef Riedel kolem roku
Dobrné. Odtud získal hostinec svůj název.
1927, Karl Fritsche do r. 1933, Franz Störch
Pamětníci nám zanechali zprávu o tom,
1933+, Friedrich Heller 1942
co vše se v budově hostince nacházelo. Byly
to pokoje pro hosty, byt majitele nebo
Vladimír Šefl
pokoje k dlouhodobějšímu pronájmu.
historiebnpl.cz
Hlavu zde mohli složit také žebráci, pro
které byly ve
sklepě budovy
Budova hydroelektrárny v Dolních Valkeřicích, cca 1935
připraveny dřevěné bedny pokryté slámou, na
kterých mohli
přespat. Naprosto běžnou praxí
bylo, že tito žebráci dostávali od
hostinského i nějaké to jídlo a "samozřejmě" odka-
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květinový ples fotoaparátem oty dračky
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18. 3. 2018 od 16:00
Sněhová královna:
Tajemství ledu a ohně
Pokračování populární animované
série je opět plné dobrodružství,
humoru i kouzel. Naši hrdinové se
střetnou s magií ohně a ledu a tak jim
chvilku bude pořádně horko a chvíli
zase hodně velká zima.
vstup: 35,-/ 70,stopáž: 89 minut

______________________________
Městské kino Benešov n. Pl.
Čapkova 477
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: +420 724 598 686
e-mail: kultura@benesovnpl.cz

Benešovské noviny: Vycházejí jedenáctkrát v
roce. Místo vydání: Benešov nad Ploučnicí.
Eviduje Ministerstvo kultury ČR pod číslem
MK ČR E 11867. Vydavatel: Město Benešov
nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČO 00261181.
Redakční a grafická příprava: Alena Houšková,
1ajka@centrum.cz. Tisk: Česká digitální tiskárna
s.r.o. Inzerce: gerhardova@benesovnpl.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Zveřejněná stanoviska čtenářů a dopisovatelů nemusejí vyjadřovat
názory vydavatele ani redakce. Toto číslo vyšlo dne 9.
března 2018. Příští číslo vyjde 12. dubna 2018.
Uzávěrka březnového vydání je: 1. dubna 2018.
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