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Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
BENEŠOVÁCI ZMĚNU NA HRADĚ NECHTĚLI
Jak se volilo v Benešově nad Ploučnicí:

Druhé kolo prezidentských voleb, které se konalo 26. a 27. ledna 2018, přivedlo v Benešově
nad Ploučnicí k volebním urnám 58,56% voličů. Ti volili obdobně jako zbytek republiky. Dali
přednost stávajícímu prezidentovi Miloši Zemanovi před Jiřím Drahošem. Zemana vhodilo
hlas celkem 1170 lidí, Drahošovi jen 566. Oproti minulým prezidentským volbám volební
účast výrazně stoupla, v roce 2013 přišlo v druhém kole volit jen 47,78 voličů. Příznivců
Miloše Zemana mírně přibylo, v roce 2013 jej volilo 66,57% voličů, zatímco letos 67,40%.

MĚSTSKÝ ÚŘAD: INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Upozorňuje, že poplatek ze psů je splatný vždy do konce příslušného kalendářního
roku. Poplatková povinnost vzniká držiteli
psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců,
nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Přihlášení nového psa a veškeré změny
v ohlášení (nárok na osvobození nebo úlevu
na poplatku atd.) je nutné nahlásit nejpozději do 15 dnů od jejich vzniku.
Přehled v číslech:
V současné době má Městský úřad
Benešov nad Ploučnicí v evidenci
389 přihlášených psů.
ź Na poplatku ze psů bylo v roce 2017
vybráno 56.598 Kč.
ź Za umístění opuštěných a toulavých
zvířat do útulku, jejich péči a ošetření zaplatil Městský úřad Benešov
nad Ploučnicí v roce 2017 celkem
cca 42 000 Kč.

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o
místním poplatku ze psů, která je zveřejněna na webových stránkách města:
http://www.benesovnpl.cz/mestskyurad/dokumenty/vyhlasky/868-1-2011-opoplatku-ze-psu
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
Odbor VŽP

ź

V závěru prosíme o řádné dodržování

www.benesovnpl.cz

ilustrační foto
Pokud se městu nepodaří najít majitele ztraceného
psa, musí zaplatit za jeho pobyt v útulku.

SLOVO STAROSTY
Máme za sebou horký politický
leden, kdy zemí rezonovala přímá
volba prezidenta. Tak jako před pěti
lety v ní zvítězil Miloš Zeman a tak
jako před pěti lety se země rozdělila
na dva tábory, podle mě tak nešťastně někdy označované jako venkovská hospoda a pražská kavárna.
Jako by snad nešlo mít rád pivo i kafe
současně. Odvrácenou tváří demokracie jsou osobní útoky, přehnaná
agresivita a snaha udělat z toho
druhého, kandidáta či tábora,
někoho, kdo je hloupější a podlejší. Je
to zbytečné a škodí to především celé
zemi. Chtěl bych poděkovat vám
všem, kdo jste přišli k volbám, volební
účast téměř 60% patří k těm vůbec
nejvyšším v novodobé historii města.
Pana prezidenta Zemana jsem osobně nevolil, přesto je i mým prezidentem. Osobně oceňuji jeho návštěvy
regionů a příklon k přímé volbě starostů. Byla pro mě čest, když před
třemi lety přijel do našeho města,
stejně jako starosta neodmítám
pozvánky na setkání s ním - právě
proto, že zastupuji ze své pozice město
jako celek, tedy i tu většinu z nás,
která pana prezidenta Zemana volila.
Do nového mandátu bych mu chtěl
popřát hodně zdraví a energie dostát i
svému slibu méně občany štěpit a
provokovat.
I vám, vážení čtenáři, přeji mnoho
energie do druhé poloviny zimy.
Filip Ušák
starosta města

upozornění
V pátek dne 16.02.2018 bude městský
úřad z organizačních důvodů uzavřen.

STRANA 1

únor 2018

VZPOMÍNKA
Utřete slzy
a opět se smějte
tak si to přejí,
v dobrém vzpomínejte.

krátce z města
ź

V rámci zimních prořezávek došlo k pokácení olší u Narvy a lip v bezprostřední
blízkosti nádražní budovy. Čeká nás ještě kácení tůjí na Ovesné, či stromů v
okolí sokolovny a Ploučnické vyhlídky.
Služby města budou pokračovat v čištění náletů v různých částech města.

ź

Na koupališti se objevil první domek,
které postupně nahrazují nevzhledné
kontejnery někdy nazývané chatkami.
Podobný vzhled dostane i vstupní domek při vjezdu. Velkou výzvou do začátku sezóny je odstranit vyjeté koleje
od osobních aut.

Dne 22. února 2018
jsou tomu 3 roky,
co nás opustil náš tatínek, strýček, manžel
a kamarád PAVEL PRITULA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

ź

V lednu byl vysoutěžen zhotovitel rekonstrukce mostu v Sokolovské ulici. Zakázku by měla realizovat firma Viamont
z cenu zhruba 10.8 milionu korun. Pokud realizaci posvětí březnové jednání
zastupitelstva, tak někdy kolem Velikonoc by mohla celá akce začít.

ź

V lednu jsme podali žádost o dotaci na
Ministerstvo místního rozvoje a Ústecký
kraj na rekonstrukci veřejných toalet v
budově Městského úřadu. Realizace této akce by měla proběhnout v průběhu
jara letošního roku.
V únoru podáme žádost o dotaci na
IROP na modernizaci stanice našich
dobrovolných hasičů. Součástí dotace
by kromě nových vrat měla být i vzduchotechnika a úpravy prostor hasičárny.

ze zásahů sdh
Dne 8. 1. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 společně z HZS Česká
Kamenice do Benešova nad Ploučnicí ulice
Wolkerova na požár sazí v komíně.
Dne 18. 1. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+3 a DA 1+2 do obce
Ovesná na ohlášenou technickou pomoc v
podobě odstranění popadaných stromů na
vozovku.

ź

Filip Ušák, starosta města

rychlý kontakt
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
Tel.: 412 589 811 / Fax : 412 589 812
e-mail: urad@benesovnpl.cz
Úřední doba:
Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00
Provozní doba podatelny, pokladny:
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00
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.

TŘÍDĚNÍ ODPADU PŘINÁŠÍ DO MĚSTA PENÍZE ZPĚT
JE ALE TŘEBA TŘÍDIT OPRAVDU SPRÁVNĚ
Pytlový sběr tříděného odpadu, který v
našem městě zajišťuje firma Pro EKO Varnsdorf, funguje již řadu let. Podle množství
vytříděného odpadu získává město od společnosti EKO-KOM a.s. dokonce finanční odměnu. A nejde o zanedbatelnou částku. Třeba v roce 2016 činila odměna cca 286.000
korun. Radnice využívá získané peníze například na zlepšení stávajícího systému svozu odpadů.
Systém je založen na svozu pytlů s tříděným odpadem, které je možné si vyzvednou
v podatelně městského úřadu. Pytle jsou
evidovány, každý kdo třídí, má své číslo.
Svoz probíhá každé sudé úterý a pro
odkládání pytlů je určena zaběhnutá svozová trasa. „Do pytlů lidé odkládají tříděný
odpad podle druhu. Na každou sbíranou
komoditu se používá samostatný pytel,“
vysvětlil referent odboru výstavby a životního prostředí benešovského městského
úřadu Miroslav Vrabec a zároveň dodal, že v

poslední době radnice zaznamenala, že se v
pytlích na tříděný odpad čas od času
vyskytuje i domovní odpad, který tam
nepatří. „Lidé odkládají použité pleny, stelivo a podobně. Takové pytle nemůžeme
předat ke svozu. Pokud to jde, přetřídí je
pracovníci služeb města, pokud ne, skončí v
komunálním odpadu, což město stojí peníze
navíc. Rádi bychom proto touto cestou apelovali na občany, kteří se do systému třídění
zapojují, aby dbali na správnost třídění.
Zároveň děkujeme všem, komu není životní
prostředí lhostejné.“
Bližší informace o termínech a systému
svozu tříděného odpadu naleznete na
stránkách Města Benešov nad Ploučnicí
(www.benesovnpl.cz) nebo je získáte přímo
na Odboru výstavby a životního prostředí
MěÚ Benešov nad Ploučnicí, tel. 412 589
823, 412 589 821, 412 589 827.
(ah)
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MĚSTO OPĚT SOUTĚŽÍ O TITUL PAMÁTKA ROKU
DO KLÁNÍ PŘIHLÁSILA RODINNOU HROBKU MATTAUSCHŮ NA HŘBITOVĚ
Benešov nad Ploučnicí bude opět
soutěžit o titul Památka roku, kterou
každoročně vyhlašuje Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. Jako své
želízko v ohni posílá do soutěže rodinnou
hrobku Mattauschů, kterou v posledních
letech intenzivně rekonstruovalo.
Cena se uděluje za nejlepší projekt a
realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají
významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny
mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich
areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná
stavba, charakteristická část zástavby, vojenský nebo zemědělský brownfield, veřejný prostor, park...

Stav v roce 2017.

Rodinná hrobka textilních podnikatelů
Mattauschů na místním hřbitově byla v roce
2007 rozhodnutím Ministerstva kultury ČR
zapsána do seznamu kulturních památek.
Areál byl vystavěný koncem 19. století.
Celkově jde o vysoce kvalitní, velkoryse pojatou stavbu v typickém neorenesančním
slohu, která je ukázkovým příkladem propojení architektonické složky s plastickou a
figurální výzdobou. Jedná se o architektonické dílo vysokých uměleckých ambicí a
svou uměleckou koncepcí i monumentalitou se řadí mezi nejhodnotnější funerální
architektonické areály severních Čech.
Ve druhé polovině roku 2008 se budova
nacházela ve značně havarijním stavu, a
proto bylo přistoupeno k provedení celkové
obnovy. V roce 2008 byla dokončena celková obnova objektu hřbitovní kaple, při které
byl hlavní vnitřní prostor upraven na rozlučkovou místnost, tímto došlo k přirozenému
funkčnímu začlenění hrobky do areálu hřbitova v Benešově nad Ploučnicí a k obnově
stavebně technického stavu objektu. V roce
2010 byly provedeny restaurátorské práce
na kovových částech oplocení hrobky. V
roce 2013 byla provedena 1. etapa restaurování pískovcových částí oplocení hrobky.
V roce 2014 byly dokončeny restaurátorské
práce na pískovcových částech oplocení,
schodiště a podezdívky hrobky. V roce 2015
byly restaurovány zinkové sochy na objektu
oplocení kaple (2 x putti), byl konzervován 1
ks ozdobné vázy. V roce 2016 bylo provedeno odizolování spodní stavby, v roce 2017
proběhla oprava fasády objektu včetně nového nátěru, oprava omítek v interiéru včetně nové výmalby, revize a oprava oken a
dveří.

K financování obnovy byly kromě vlastních prostředků města využity i příspěvky
Ministerstva kultury ČR s Programu Regenerace městských památkových zón a Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Areál Hrobky Mattauschů na hřbitově v
Benešově nad Ploučnicí je důkazem dlouhodobé snahy a koncepční práce města, které i
ze svých skromných prostředků je schopno s
pomocí dotací Ministerstva kultury a Krajského úřadu Ústeckého kraje postupně obnovovat kulturní památku ve svém vlastnictví a udržovat ji v perfektním stavu.
Do soutěže památka roku jsme se
přihlásili nejen pro práci na památce v roce
2017, ale pro celý soubor oprav, který byl na
objektu v posledních 10 letech uskutečněn
a koncem loňského roku finalizován. Jedná
se o střechu, klempířské prvky, odvlhčení
základů, vnitřní a vnější omítky a výmalby,
restaurování pískovcových a kovových částí
oplocení, schodiště a podezdívek, restaurování zinkových soch, provedení oprav

oken a dveří.
Hrobka Mattauschů je dnes reprezentativní dominantou nádherného městského
hřbitova a důstojným prostorem pro pořádání posledního rozloučení se zemřelými.

Stav v roce 2005.
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benešov se bavil na retropárty

z činnosti služeb města

Foto: Pavel Košnar
V pátek 19. 1. 2018 se Benešováci měli
možnost bavit na retropárty s názvem
Beatles revival. Na vlnách retra se nejen
tančilo, ale také se soutěžilo o nejhezčí
retrokostým. Ocenění za ten nejstylovější si
odnesli manželé Martanovi, manželé
Provazníkovi a Ivana Štípková. Všichni
ocenění získali láhev Bohemia sektu.
Zábavu z dob minulého století si nenechalo

ujít více jak 150 návštěvníků. Celým
večerem provázela moderátorka Lucka
Sinková. Akce se konala ve spolupráci Města
Benešov nad Ploučnicí a sponzorů: Ing.
Moravec - MO REAL s.r.o. a Ing. Hons HiT
FLÓRA s.r.o. Organizátoři děkují Romče
Winterové a Šárce Justrové za pomoc při
výzdobě sálu.
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základní škola benešov nad ploučnicí

LEDEN: SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY, PROJEKTY A POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
První měsíc nového roku začal další z lidových tradic. Mezi děti do školky i žáky školy přišli Tři králové. Tuto tradici připomněli
žáci 7. C s třídní učitelkou H. Franclovou,
kteří krátkým vystoupením vyprávěli tříkrálový příběh a seznámili je také s pranostikami, které k tomuto svátku patří. Na závěr Tři
králové popřáli všem dětem i učitelům hodně štěstí a zdraví v novém roce 2018.

V pátek 12. ledna 2018 se žáci z Bílé
školy zúčastnili představení „Duhová pohádka“, kterou žákům přijelo zahrát Divadlo
KK vedené profesionálním hercem a režisérem Mgr. K. Koulou. Představení bylo zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů dětí mladšího školního věku. Mělo tři
části: jak sluníčko udělalo barvy, a měsíc si
vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po
nich slepice, a potom i všechna další zvířata.
A hlavně, jak vznikl soucit, ochrana a péče a
snaha udělat svět hezčím, což je moc dobře,
protože jinak by tu nikdo nebyl rád. Žákům
se pohádka provázená písničkami velice líbila, interaktivně se do příběhu zapojili a
pobavili se díky humorným scénám.

Ve středu 17. ledna 2018 se uskutečnilo
ustavující zasedání nově zvolené školské
rady. Jednání zahájila ředitelka školy Mgr. D.
Tesarčíková, která přivítala všechny přítomné členy a předložila návrh programu jednání. Školská rada všemi přítomnými schválila
program a zvolila předsedkyní školské rady
Mgr. M. Šmídovou a zapisovatelkou Mgr. M.
Jansovou. Školská rada schválila jednací řád
pro období své činnosti. Ředitelka školy pak
informovala členy školské rady o aktuálním
dění ve škole. Následně jednohlasně školská rada schválila předložené žádosti zákon-

Foto: Mgr. Jana Soorová

ných zástupců o slovní nebo kombinované
hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku
2017/18. ŠR ustanovila také svého zástupce
do konkurzní komise pro konkurz na nového
ředitele školy. V závěru členové školské rady
prodiskutovali náměty k činnosti školy.
V průběhu měsíce se uskutečnily také
vědomostní olympiády - Olympiáda v německém jazyce, Biologická olympiáda a Zeměpisná olympiáda a pěvecká soutěž „Skřivánek“. Olympiáda v německém jazyce proběhla ve dvou kategoriích - v kategorii 7. tříd
se jí zúčastnilo 10 žáků a vítězem a postupujícím do okresního kola se stal M. Werner
ze 7. B, druhou postupující je N. Zubčíková
ze 7. C. V kategorii 8. a 9. tříd si své jazykové
znalosti vyzkoušelo 23 žáků. Postupujícími
jsou K. Mališová z 9. A, která se umístila na
1. místě a druhá B. Brousilová z 8. B. Také
Biologická olympiáda proběhla ve dvou kategoriích - k uzávěrce BN známe výsledky v
kategorii 6. a 7. tříd. Žáci absolvovali teoretickou část – test, praktickou část – znalost některých rostlin, hub a živočichů a také
laboratorní práce, zaměřené na druhy peří,
jejich stavbu, odlišnosti a význam. Nejlepší
výsledek z 13 účastníků dosáhl J. Martinec
ze 7. C a druhá A. Štecherová ze 7. B, oba si
vybojovali postup do okresního kola. V
Zeměpisné olympiádě soutěžili do uzávěrky
BN žáci 6. tříd - v kategorii A. Žáci si v soutěžní práci ověřili své znalosti a dovednosti z
témat planetární geografie a kartografie. Ze
13 šesťáků předvedl nejlepší výkon P. Dobrovolný z 6. B a tím si vybojoval postup do
únorového okresního kola. Výsledky ve
starších kategoriích přineseme v březnových novinách. V pěvecké soutěži Skřivánek
se uskutečnilo ve dvou kategoriích školní
kolo pro žáky 1. - 4. tříd. Toho se zúčastnilo
36 malých zpěváčků. V 1. kategorii (1. a 2.
třídy) se na prvních místech umístily - E. Takáčová (2. C), E. Kleinová (1. A) a K. Poludová

(2. C). Ve 2. kategorii (3. a 4. třídy) byli nejlepšími zpěváky - E. Bubníková (3. B), M.
Linzmayerová (4. B) a S. Feistner (3. C).
Všichni si vybojovali postup do městského
kola, které proběhne 1. února 2018.
V průběhu ledna pokračovaly v rámci
projektu Otevřená mysl (CZ.02.3.X/0.0/16_
022/0002933) ve své činnosti Čtenářské
kluby a Kluby vědců, ty jsou určeny k rozvoji
čtenářské gramotnosti a matematické a přírodovědné gramotnosti nadaných žáků, ale
také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny kluby provázel zájem žáků
o nové aktivity a určitě byly pro zúčastněné
žáky a pedagogy přínosem. Do projektu
jsou zapojeni také pedagogové školy, kteří v
rámci vzájemné spolupráce pedagogů rozvíjejí v metodě „CLIL“ a rozvoji matematické
gramotnosti. Získané poznatky a vědomosti
budou využívat v práci se žáky.

Naše škola je zapojena také do tvorby
místních akčních plánů pro oblast školství.
Vzájemnou spoluprací vznikl dokument
"Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
správní obvod obce s rozšířenou působností
Děčín na období 2017-2023". V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
pro SO ORP Děčín (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_
005/0000297) se v Městské knihovně v Děčíně uskutečnila 15. ledna 2018 závěrečná
konference tohoto projektu. Tématem konference bylo seznámení se zkušenostmi z
oblasti přípravy a realizace projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I pro MŠ a
ZŠ a aktuálními informacemi k plánované
výzvě na projekty zjednodušeného vykazování II pro rok 2018.
Pokračování na str. 7...

STRANA 6

únor 2018

z historie města očima vladimíra šefla

zŠ benešov n. pl.

SÁŇKAŘSKÉ NEHODY NA BENEŠOVSKU

Pokračování ze str. 6...
Na závěr trochu pololetní statistiky. Za
1. pololetí má vysvědčení s vyznamenáním
celkem 281 žáků z celkového počtu 495
žáků, z toho 49 žáků z 2. stupně. Z nich vysvědčení se samými jedničkami má na 1.
stupni 135 žáků, na 2. stupni 7 žáků. Bohužel
ale také 5 žáků v 1. pololetí neprospělo. Téměř všichni žáci mají chování hodnoceno jako velmi dobré. Průměrně zameškal jeden
žák školy 50 h. Děti z přípravné třídy byly
oceněny pochvalnými listy.
Další informace na www.zsbnpl.cz
Mgr. M. Šmídová

Na konci ledna roku 1913, tedy téměř
přesně před 105 lety, se v Benešově stala
ošklivá sáňkařská nehoda. Čtyři školáci si
chtěli vyzkoušet a sjet již vytvořenou sáňkařskou dráhu na stráni nad Novinou. Ta byla ovšem takovým způsobem zledovatělá a
přemrzlá, že hned po pár metrech ztratili
kontrolu nad svými saněmi si šinuli přímo
do kmene stromu. Zcela vzadu na saních seděl syn místního hoteliéra Ernst Reifner a
ten byl ještě před nárazem vymrštěn do
oblouku k jinému kmeni stromu, do kterého
narazil a zůstal v bezvědomí. Ostatní děti také utrpěly zranění, ale ta se ukázala spíše
jako lehká. Ernst byl nejprve převezen do
bytu jednoho z rodičů dětí. Tam poté dorazil
Dr. Kreibich, který konstatoval život ohrožující ránu na hlavě a Ernst byl převezen do
nemocnice.
Ten samý den se při sánkování nešťastně zranil školák Franz Ringel v Dolních Habarticích. Sáňkoval spolu se dvěma dalšími
spolužáky tak nešikovně, že si přivodil zlomeninu nohy.
V každé chalupě měli sáně, větší usedlosti jich měly hned několik. 20. ledna 1934
pan Rudolf Töpfer se svojí ženou pokoušel
dojet na saních z Ovesné do Benešova. Už
na začátku cesty měli velmi ošklivou nehodu, při které se pan Töpfer ošklivě poranil na
břichu a na následkům tohoto zranění podlehnul. Není bez zajímavosti, že panu Töpferovi bylo již 85 let!
Tři velmi těžké sáňkařské nehody se
udály v neděli 11. ledna léta páně 1914. A to
během pouhých pěti minut. Troje sáně,
které svištěly od Dobrné směrem na Benešov narazily na Ovesné postupně všechny
do jednoho obrubníku. Na první saních fičel
Albin Ritschel který byl dlouhá léta lázeňs-
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kým mistrem v Benešově nad Ploučnicí. Na
saních sebou vezl i své dvě děti. Ty naštěstí
zůstaly bez úhony a pan Ritschel to odnesl
rozdrceným kolenem. Po chvilce přisvištěl
ke stejnému místu majitel drogerie v Benešově nad Ploučnicí, Ernst Lühne. Ten vezoucí navíc svojí švagrovou také velmi silně
narazil do obrubníku. Způsobil si otevřenou
zlomeninu lýtkové kosti. Švagrová zůstala
nezraněna. Při nárazu třetích saní došlo asi k
nejhoršímu úrazu, majitel pily z Benešova
Fiedler si zcela roztříštil čéšku v koleni. Osud
byl při v tomto skotačení benešovské smetánky naštěstí shovívavý k ženám a dětem.
Vladimír Šefl, historiebnpl.cz

GYMNÁZIUM ČESKÁ KAMENICE HRÁLO KYTICI
Gymnázium v České Kamenici má ve
svém Školním vzdělávacím programu dva
projekty, v prosinci a červnu. Ten zimní je
tematicky zaměřen a téma bývá většinou
pro všechny třídy jednotné. Tentokrát byla
pedagogickým sborem vybrána básnická
sbírka Kytice K.J.Erbena, tím byla i určena i
forma výstupu a tou se stala dramatizace.
Jednotlivé třídy si vybraly básně z dané
sbírky a začaly s jejich nácvikem. Některé
třídy nacvičily básně celé, některé pouze
jednotlivé části, žáci zapojili recitaci, tanec,
zpěv, ale i film. Výsledky byly opravdu zajímavé, bylo se na co dívat a co poslouchat,
neboť výstupy, ve většině případů, byly přímo profesionální.
Snažili se a zaslouží pochvalu všichni,

ale porota, složená z žáků oktávy a vyučujících, vybrala jako vítěze celého dramatického klání třídu kvartu. Tam se, podle mnohých, rodí přímo herci. Po zhlédnutí celého
programu jsme byli rádi, že se na výsledky
přišli podívat také rodiče, známí a kamarádi
našich žáků.
Poděkování patří všem dětem za hezké
zážitky, učitelům za přípravu, kulturnímu
domu za půjčení sálu a Cukrárně Pusinka z
Benešova nad Ploučnicí, která již po několikáté připravila pro nejlepší tři týmy sladký,
chutný a velmi originální sponzorský dar.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ
PŘIHLÁŠKY NA SŠ
do 1. března 2018

gymnázium č. kamenice
Jednou z vědomostních soutěží, které
jsou Ministerstvem školství ČR pořádány
pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, je dějepisná olympiáda. Letos byla vyhlášena na téma: Československo v letech
1918 až 1938, tedy období od vzniku Československa až do podpisu Mnichovské dohody.
Ze školního kola, které je základem,
postoupili do kola okresního žáci kvarty,
Vojtěch a František Vlčkovi. Reprezentace
Gymnázia v České Kamenici byla více než
důstojná, neboť Vojtěch obsadil v okresním
kole, konaném 16. ledna 2018, první a
František třetí místo. Oba tak postoupili do
kola krajského. To se bude konat 20. března
v Ústí nad Labem. Zde bude konkurence
ještě silnější, ale my věříme, že oba sourozenci budou opět důstojnými zástupci
naší školy, prokáží své hluboké znalosti historie a my jim samozřejmě budeme držet
palce.
Mgr. Romana Dubská

Za Gymnázium v České Kamenici
Mgr. R. Dubská
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prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15 - 20 týdnů. Cena 159 - 195,- Kč/ks
Prodej se uskuteční: 8. března ve 14.20 h
u vlakového nádraží v Benešově nad Ploučnicí
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Případné bližší informace:
Po - Pá 9 - 16 h
Tel.: 601 576 270 / 728 605 840

11. 2. 2018 od 16:00
EMOJI VE FILMU
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé
zavedou do tajného světa uvnitř
vašeho mobilu. V aplikaci pro textové
zprávy se ukrývá Textopolis, bujná
metropole, ve které žijí vaši oblíbení
Emoji v naději, že se jednou dostanou
do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden
výraz, až na smajlíka jménem Gene,
který má výraz vícevýznamový. To je
ovšem problém, a tak se Gene
rozhodne stát „normálním.“
Vstup: 35,-/70,Stopáž: 91 minut
_____________________________
4. 3. 2018 od 16:00
Esa z pralesa
Maurice sice vypadá jako obyčejný
tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije
statečné srdce tygra. Však byl také
vychován hrdou tygřicí. Maurice se
touží stát nejlepším kung-fu mistrem
na světě. To nebude vůbec snadné,
protože vyniká spíše neohrabaností a
nemotorností, ale také obrovským
odhodláním. Se svými zvířecími
přáteli tvoří bandu známou jako Esa z
pralesa, která se snaží udržovat v
džungli pořádek a spravedlnost. Tak,
jak to dříve dělala jeho matka tygřice.
Na prales si brousí zuby ďábelsky
proradná koala Igor, který nadevše
miluje chaos. Se svou armádou
hloupých paviánů chce jednou
provždy zničit celou džungli. Esa z
pralesa se neohroženě vydávají do
boje…
Vstup: 35,-/70,Stopáž: 97 minut
______________________________
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.
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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

