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Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI: BENEŠOVSKÝ SLUNOVRAT SE BLÍŽÍ

SLOVO STAROSTY
2 strany jedné mince…

Už jen pár dní zbývají do Benešovského Slunovratu. Městské slavnosti odstartují již v pátek
23. června a budou pokračovat sobotou 24. června. I v letošním roce se tak můžete těšit na
dva dny plné zábavy, při nichž si jistě každá z generací vybere to své. Hlavním hostem
slavností bude zpěvák Petr Kolář. Kompletní program přinášíme na stranách 12 a 13.

DĚTSKÝ DEN PŘINESL RADOST NEJEN DĚTEM, ALE I ZVÍŘATŮM
Oslavy Mezinárodního dne dětí, které
se konaly 27. 5. 2017 na benešovském
městském koupališti, přilákaly více jak pět
stovek návštěvníků. Během sobotního odpoledne si mohly děti zasoutěžit, shlédnout
divadelní pohádky, zaskákat na trampolínách a zařádit v Babylandu. V průběhu dne
se ukázal Tomáš "žoržo" Eibl se svojí show
na kole. Taneční klub Respect a děti z kroužku „parkour“ představily své umění. Děvčata z CDM vykouzlila na tvářích dětí veselé
obrázky a asistovala ve stánku s výtvarnými
dílničkami. Davy Delafonteyne předvedl
ukázku Tai- chi a Kung-fu. Odvážlivci si omotali hada kolem krku nebo pohladili chameleóna - tato zvířátka přivezl pan Milan Cermi
- prodej krmiva z Františkova n. Pl.
Parný den si všichni mohli zpříjemnit
koupáním v bazénu, kde obdivovali modely
lodí řízených panem Bartáčkem. Dětské
odpoledne vyvrcholilo možností vystoupat
do oblak v balónovém koši. Balón se vznášel
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do více jak 25 m. Z této výšky bylo dobře vidět na děti, které dováděly v požární pěně,
kterou kromě jiného připravili benešovští
hasiči.
Dětský den je úspěšně za námi a velké
poděkování za organizaci a přípravu celé akce pro děti patří Pavle Klomfarové, Službám
města Benešov n. Pl., Centru dětí a mládeže
Benešov n. Pl. a Sboru dobrovolných hasičů
Benešov n. Pl.
A to nejdůležitější na závěr: největší dík
patří všem návštěvníkům, kteří přinesli
pamlsky nebo přispěli vstupným na sbírku,
která poputuje do Městského útulku pro
opuštěná a zatoulaná zvířata v Děčíně.
Stanislava Feistnerová
Koordinátorka Zdravého města
Benešov nad Ploučnicí
Fotografie z akce si můžete
prohlédnout na poslední
straně Benešovských novin.

Máme za sebou květen, který opět přinesl řadu akcí, a to jak těch kulturních – otevřelo se léto na koupališti, proběhla soutěž Benešovská mažoretka, přivítali jsme občánky… tak těch stavebních. Dokončila se řada
oprav a investic, o kterých jsem psal v minulém čísle - například toalety na koupališti, opravy cest nebo roční oprava ulic Cihelní a Pod
Táborským vrchem. Spousta dalších věcí pokračuje a máme jimi nabité diáře. Ať už
myslím uvolněné zastupitele tak úředníky
městského úřadu. A jde o jasné konkrétní
kroky, na kterých je shoda - z těch největších
například výběrové řízení na výstavbu kogenerační jednotky na Sídlišti, která by výrazně
zlevnila občanům teplo nebo přístavba mateřské školy. Drtivá většina rozhodnutí rady či
zastupitelstva jsou jednomyslná. Tou druhou
mincí myslím pro mě až nepochopitelné
házení klacků pod nohy, kterého se od některých občanů, či zastupitelů dostává. Facebook je plný urážek, či zesměšňování prakticky všeho, co se tu děje. OK. Už jsem si zvykl
a je to na odpovědnosti těch, kteří své bludy
vypouští, nakolik budou se „svou pravdou“
konfrontováni. Myslím, že proti těm všem
nesmyslům stojí proinvestované desetimiliony a viditelné posuny města kupředu. My
jsme se ale dostali mnohem dál. Pomyslný
pohár trpělivosti ve mne přetekl trestním oznámením pana radního Urxe na mou osobu
za to, že jsem si dovolil požádat o dotaci na 25
let spolupráce našeho města s Heidenau. Rozumíte, chcete do města „přinést“ peníze a
místo podpory se Vám dostane udání, abyste
šli do kriminálu. Právní rozbory a nakonec i
Policie ČR jasně rozhodla, že jsem žádný zákon neporušil, protože je rozdíl mezi podáním
žádosti a přijetím dotace, navíc tato věc v sobě nemá zjevný úmysl kohokoliv poškodit.
Pokud čekáte v této situaci omluvu, či vlastní
vyvození odpovědnosti, jste na špatné adrese. Nastane nové kolo útoků… Podobných
příběhů se odehrálo za dva roky naší „spolupráce“ několik, přesto se zdá, že i s touto
zataženou ruční brzdou se pohybujeme docela kupředu.
Filip Ušák
starosta města
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svoz bioodpadu

MĚSTO SLAVNOSTNĚ PŘIVÍTALO NOVÉ OBČÁNKY

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
13. 6. 2017
27. 6. 2017

11. 7. 2017
25. 7. 2017

Pozvánka
SEŠLOST BÝVALÝCH BENARÁKŮ
Naše setkání bývalých benaráků se bude konat v restauraci na koupališti v Benešově nad Ploučnicí v pátek 16. června 2017
o 16. hodině. Přijďte si popovídat a příjemně se pobavit se svými bývalými kolegy.
Srdečně zve Marie Tojmarová

ze zásahů sdh
Dne 4. 5. ve 13,26 hod. vyjíždí naše jednotka s technikou CAS 20 1+3 společně s
HZS Děčín a PČR na dopravní nehodu dvou
osobních automobilů do katastru obce Malá Veleň.

V sobotu dne 20. května 2017 pořádal
sbor pro občanské záležitosti Městského
úřadu Benešov nad Ploučnicí (zastoupený
matrikářkou Věrou Erlebachovou a paní Ivanou Jandášovou) tradiční „Vítání občánků“
do života našeho města.
Ke slavnostnímu aktu se dostavily rodiny těchto miminek: Jana Dvořáka, Jana
Janka, Emy Hlobilové, Lukáše Hrušky, Patricie Fenclové, Teodora Březiny, Anny Zvolánkové, Jaroslava Špringla, Barbory Zichové a
Matěje Benedeka.
Projevem nové občánky města přivítal
starosta města Filip Ušák. Uvítat nové občánky přišly i malé slečny z naší mateřské
školy a to jmenovitě Anežka Provazníková,
Viktorka Benešová a Nela Kolesová za doprovodu paní učitelky Barbory Ložkové, které přednesem básniček zpestřily slavnostní
akt. Celý obřad také již tradičně doprovázela
hrou na klávesy a zpěvem Mgr. Zdeňka Černá spolu se svými zpěváčky z pěveckého
kroužku „Klubíčko“ Aničkou Šimkovou, Lei-

lou Pearse, Emičkou Takáčovou a Šimonem
Donátem.
Všechna miminka dostala malou pozornost jako upomínku na tento den.
Účinkujícím dětem i učitelkám tímto
děkujeme za program, který pro tento den
společně pro nás všechny připravily.
Děkujeme také paní Pavle Dernerové za
výrobu originálních obrázků se jmény miminek, které tomuto dárku daly osobní ráz.
Doufáme, že se všem, kteří přišli, toto
sobotní dopoledne líbilo. Další obřad „Vítání občánků“ plánujeme na podzim roku
2017. Kdo má zájem se slavnostního aktu
zúčastnit, nechť se dostaví s rodným listem
dítěte na matriku Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí (vchod od zámku).
„Vítání občánků“ jako slavnostní akt má
v našem městě letitou tradici, za kterou
jsme rádi a těšíme se na vás u příležitosti
dalších akcí a společných setkání.
Věra Erlebachová
matrikářka

Dne 6. 5. v 19,05 hod. vyjíždí naše jednotka s technikou CAS 20 1+3 do Benešova
nad Ploučnicí ul. Českolipská na technickou
pomoc (odklízení uhynulého ptactva z kolejiště).
Dne 7. 5. v 5,55 hod. vyjíždí naše jednotka s technikou CAS 20 1+3 společně s
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ze zásahů sdh
PČR do Benešova nad Ploučnicí ul. Českolipská na dopravní nehodu dvou osobních
automobilů bez zranění.
Dne 19. 5. v 17,31 hod. vyjíždí naše jednotka s technikou CAS 20 1+3 do Františkova n/Pl. na technickou pomoc (odklízení stromu z vozovky).
Dne 21. 5. ve 20,12 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS 20 1+4 na technickou pomoc (záchranu osob, zvířat z výšky) do obce Františkov n/Pl.
Dne 23. 5. v 17,30 hod. vyjíždí naše
jednotka s technikou CAS 20 1+4 společně s
PČR, MP,RZS do Benešova nad Ploučnicí sídliště na technickou pomoc (otevření bytu
a následný transport pacienta).

MÁJOVÉ TRHY NA ZÁMKU
PŘILÁKALY STOVKY LIDÍ
Předposlední květnový víkend se na
Státním zámku v Benešově nad Ploučnicí
nesl v duchu Májových trhů. „Jedná se již o
několikátý ročník této akce, která si nalezla
oblibu u mnoha návštěvníků, jak místních,
tak i těch z dálky,“ zmínil kastelán benešovských zámků Zdeněk Henig.
V letošním roce se mohli návštěvníci
potěšit řadou stánků s rozdílnou tématikou
a děti se mohly zabavit v různých řemeslných dílnách. Oproti minulým rokům byl novinkou celodenní šermířský doprovod skupiny historického šermu Malchus.
„Velkým překvapením byl pro nás zájem
návštěvníků, kteří si k nám v tento den našli
cestu. Oproti loňským rokům můžeme říci,
že návštěvnost překonala všechny předchozí ročníky,“ sdělil kastelán Zdeněk Henig.
Zámecký komplex v Benešově nad
Ploučnicí je jedinečnou ukázkou architektury z období přerodu vladislavské gotiky a renesance – tzv. saské renesance, proto se
právem řadí mezi nejvýznamnější dochované památky České republiky.
Benešovský zámek je přístupný každý
den včetně pondělí, a to podle otevírací doby, kterou naleznete na oficiálních stránkách www.zamek-benesov.cz.

Foto: Ota Dračka
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základní škola benešov nad ploučnicí

KVĚTEN: ŠKOLA V PŘÍRODĚ, AKCE ŠKOLY, ODBORNÁ SETKÁNÍ

vzpomínka
Kdo žije v našich srdcích,
ten nikdy neodešel.
Dne 7. 6. 2017 to budou
již 4 roky, co zemřel pán,
tatínek a dědeček
JINDŘICH HAVELKA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina Havelková z Františkova,
z Habartic a též rodina Musilová
z Benešova nad Ploučnicí

upozornění
V době letních prázdnin (červenec,
srpen) bude Městská knihovna Benešov
nad Ploučnicí otevřena v pondělí a středu
od 12.00 do 17.00 hodin.

Konec dubna a první květnový týden
patřil výjezdu čtyř našich tříd do školy v přírodě. Obě páté třídy, žáci 6. C a 7. A si užili
týden plný zážitků v Plasích u Plzně, areálu
agentury Haul, která školy v přírodě organizuje. Žáky čekalo nejen učení v odlišných
podmínkách, než jsou zvyklí ze školy, ale také opravdu nabitý program, tentokrát ve
stylu Samurajů. Pro některé žáky to byla již
druhá škola v přírodě s touto agenturou a
skutečnost, že se nikomu moc nechtělo domů, dokazuje, že i tentokrát to stálo za to.
V aule školy se v květnu uskutečnily dvě
akce pro naše žáky. Tou první byly dva výchovné koncerty, které si pro předškoláky z
MŠ a přípravky a také děti z prvních a druhých tříd připravila ZUŠ Žandov. Na koncertu, při kterém provázela žáky ředitelka ZUŠ
Žandov paní Alena Losová, se spolužákům
svými vystoupeními představili žáci naší
školy, kteří se učí hrát na hudební nástroje –
zobcové flétny, saxofon a klavír. Malí hudebníci ukázali, co se pod vedením svých
učitelů za školní rok naučili. Všichni účinkující předvedli velmi pěkné výkony, které
publikum odměnilo velkým potleskem.
Druhou akcí bylo divadelní představení Staré pověsti české, se kterými za žáky 4. – 7.
tříd přijeli členové skupiny historického šermu Agentury Pernštejni z Pardubic. Žákům
představili jakousi koláž z nejznámějších
českých pověstí. Děti s napětím i úsměvem
sledovaly jejich vtipné glosy a oživily si tak
zábavnou formou základy naší historie.

V polovině května se uskutečnil také
zápis do mateřské školy. Do slavnostně vyzdobené školky přišlo více než třicet rodičů,
aby své dítě přihlásili k předškolnímu vzdělávání. Pro nový školní rok nelze plně naplnit
kapacitu MŠ, protože probíhají stavební
úpravy v rámci projektu Navýšení kapacity
MŠ. Předmětem projektu je nástavba a přístavba stávajícího objektu mateřské školy v
Benešově nad Ploučnicí (CZ.06.2.67/0.0/
0.0/15_014/0000594).
V průběhu měsíce května se uskutečnily
také sportovní soutěže a olympiády. Mladší
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i starší žáci si v dubnu vybojovali postup do
okresního finále fotbalového McDonald 's
cupu v Markvarticích. Okresního finále se
ale zúčastnili pouze reprezentanti 1. – 3.
tříd, kteří ve velmi nepříznivém počasí reprezentovali naši školu a v konečném pořadí
jim patřilo 7. místo. Na škvárovém hřišti se
uskutečnila sportovní olympiáda - děti
předškolního věku se utkaly ve čtyřech
disciplínách: hod na cíl, hod do dálky, běh na
čas, skok do dálky. Pomocníky při organizaci
byli žáci z 9. A, kteří se zaměřili se hlavně na
přešlapy a předbíhání, měření času a vzdálenosti. Nejlepší malí sportovci pak reprezentovali naši školku o týden později na
okresní olympiádě mateřských škol. Protože byli výborně připraveni, získali několik
umístění na stupních vítězů a v okresním
kole zvítězili. Za 1. místo přivezli pohár, diplomy, medaile a spoustu dárků. Za to je ve
školce čekalo velkolepé uvítání od jejich kamarádů. Ve stejný den se uskutečnila také
olympiáda školních družin, které se zúčastnila také dvě družstva reprezentující naši
školní družinu. Ti sice nebyli tak úspěšní jako
reprezentanti MŠ, ale i tak si všichni naši
sportovci zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci naší školy.
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Žáci naší školy se také pravidelně účastní celé řady výtvarných soutěží. Zapojili se
např. do výtvarné soutěže „Návrat divočiny
do Českého Švýcarska“, do které své příspěvky poslalo 218 soutěžících z 24 škol z
pěti krajů ČR. Naši výtvarníci obsadili 1.
místo – J. Vacenovský a 3. místo – R. Štechmüller (oba 6. C) a také dvě čestná uznání. V
soutěži k 110. výročí vysazení kamzíka
horského v Lužických horách se podařilo
také vyhrát 1. místo v kategorii 6. – 9. tříd,
které za svého „Patinového kamzíka“ získal
R. Štechmüller a na 3. místě se umístil Z.
Jurčák (oba z 6. C). Gratulujeme.

V rámci projektu Otevřená mysl (CZ.02.
3.X/0.0/0.0/16_022/0002933)pokračovaly
aktivity šablon pro žáky ZŠ - Doučování, Čtenářské kluby a Kluby vědců. Cílem všech
aktivit je rozvíjet naše žáky v oblastech,
které jim umožní zvládnout školní výuku a
pomohou jim při výběru jejich dalšího
vzdělávání. Aktivity umožňují vedle rozvoje
žáků také profesní rozvoj pedagogů, kteří se
žáky pracují. V průběhu měsíce se uskutečnila také tři odborná setkání pro rodiče
dětí z mateřské školy. V mateřské škole se v
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rámci „komunitního“ odpoledne sešli
rodiče se svými dětmi, aby společně
probrali metody práce pro bezproblé-mový
přechod dítěte do základní školy. Výchovná
poradkyně školy Mgr. Martina Turková
seznámila přítomné s problematikou školní
zralosti, rozvojem sociálních kompetencí
dětí a nápravou komunikačních poruch u
předškolních dětí. Všechna setkání probíhala v příjemné, přátelské atmosféře.
Informace a fotografie ze školních akcí
na www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

informace ze zš
8. června 2017, 16 hodin
„Bílá“ škola – setkání budoucích prvňáků se svými budoucími učitelkami,
odborně zaměřené setkání pro budoucí
žáky přípravné třídy, odborným garantem setkání je PhDr. Veronika Ušáková,
psycholog PPP
15. června, 16 hodin
Aula školy, odborně zaměřené setkání
rodičů žáků budoucích čtvrtých tříd, odborným garantem setkání je PhDr. Veronika Ušáková, psycholog PPP
29. června 2017, 16 h
Městské kino Benešov nad Ploučnicí –
slavnostní vyřazování vycházejících žáků
30. června 2017
Předávání vysvědčení, slavnostní zakončení školního roku

upozornění
Dne 7. 7. 2017 (pátek) bude
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
z technických důvodů uzavřen

STRANA 5

červen 2017

centrum dětí a mláděže benešov nad ploučnicí
Pomalu nám končí jaro a my se ohlížíme
za květnovým měsícem, který byl pro naše
CDM nejen náročný na přípravu mnoha
akcí, ale zároveň velmi inspirativní.
Rok s rokem se sešel a naše Centrum
opět pořádalo velkou taneční soutěž „Benešovský medvěd“ konanou ve Společenském
domě Střelnice v Děčíně. Jednalo se již o
sedmý ročník nepostupové soutěže, která
byla v letošním roce poprvé rozšířena také o
mažoretkovou část. Celá soutěž propukla v
sobotu 29. dubna právě mažoretkovou částí
a pokračovala 1. května částí taneční a
zúčastnilo se jí na několik stovek tanečníků a
mažoretek. Za celý tým CDM hodnotíme akci jako velmi náročnou na přípravu, ale také
vydařenou. Atmosféra byla v obou dvou
dnech naprosto úžasná a těšíme se na další
ročník. Děkujeme všem za skvěle odvedenou práci při realizaci této velké akce a také
sponzorům, bez kterých bychom se neobešli – Astorie, a. s; Cukrárna Pusinka,
Kovomont DC s. r. o.; Pro-reklama Pavel Urx,
CheerTwirl.com – Ing. Jan Balner a provozovatelům SD Střelnice manželům Kortusovým, kteří jsou pro nás skvělými partnery již
druhým rokem. Výtěžek z akce bude použit
na dofinancování aktivit CDM a také na několik překvapení pro děti.
V sobotu 13. 5. 2017 pořádal náš Střelecký kroužek pod vedením Honzy Scháněla
a Tomáše Matějů další otevřený turnaj ve
střelbě ze vzduchovky. Akce byla určena pro
všechny věkové kategorie a turnaje se
zúčastnilo 27 střelců. Ačkoliv kvůli konání jiných akcí v blízkém okolí nebyla účast vysoká, na atmosféře to nic nezměnilo. Všichni
dokázali, že umí střílet, a že se nezaleknou
ani změny velikosti terčů. Velké poděkování
patří nejen našim vedoucím, ale také Hance
Schánělové, která se opět postarala o výborné občerstvení po celou dobu turnaje.
Výsledky celé soutěže jsou uvedeny v samostatném článku Honzy Scháněla.
Na konci měsíce jsme se všichni sešli na
benešovském koupališti v rámci akce „Dětský den pro zvířátka“. Tuto akci jsme spolupořádali společně s Městem Benešov nad
Ploučnicí, Službami města Benešov nad
Sochy světlonošů v restaurátorské dílně.

www.benesovnpl.cz

Ploučnicí a Sborem dobrovolných hasičů
Benešov nad Ploučnicí. Celé odpoledne se
neslo v příjemné atmosféře, děti soutěžily,
užily si zábavné atrakce, podívaly se na
divadelní pohádky, mohly si pochovat zvířátka (velké díky firmě "Milan Cermi" z
Františkova nad Ploučnicí za možnost
seznámit se s jejich zvířátky i prací), proletět
se v balónu, podívat se na vystoupení kamarádů z TK Respect, seznámit se s tai-chi a
kroužkem parkouru, vyzkoušet si jízdu na
kole pod vedením Tomáše Eibla, nechat si
něco hezkého namalovat na obličej, vyrobit
si dárečky v kreativních dílničkách a na
samotném závěru si pořádně zařádit ve
vyrobené pěně od našich hasičů. Měli jsme
krásné počasí a k završení celé akce pomohlo také to, že se zahájilo koupání v nově
napuštěném bazénu. Výtěžek z celé akce
bude opět věnován Městskému útulku v
Děčíně a my moc děkujeme, že takto pomáháte. Fotografie z akce najdete na poslední straně Benešovských novin.
Překvapení také čekalo děti z kroužku
pompónů, které se se svými trenérkami vydaly do děčínského kina na promítání filmu
Piráti z Karibiku. Vstupenky všichni obdrželi
jako poděkování za letošní úspěšnou sezónu.
Byl to krásný měsíc a my se již připravujeme na ukončení školního roku.
Nejprve se sejdeme 7. června na hřišti s
dětmi z kroužků na závěrečné společné akci
a v pátek 9. června na náboru do Tanečního
klubu Respect v Městském kině. Dále se
týmy mažoretek vydají na výlet na Komáří
vížku, tanečníci z Respectu vyrazí do Mirakula a na samém konci měsíce je ještě čeká
workshop s jedním z nejlepších tanečníků
České republiky JK Sanchezem, který také

připraví otevřenou lekci pro děti ZŠ Benešov
nad Ploučnicí.
Nesmíme samozřejmě zapomenout na
naši největší akci a tou je Pohádkový les. V
letošním roce se uskuteční v sobotu 17. 6. a
startovat budeme opět na škvárovém hřišti.
Čeká Vás plno novinek a překvapení. Máte
se opravdu na co těšit.
Dále máte možnost dorazit v sobotu 24.
června v rámci Slunovratu do letního kina.
Zde bude mít naše CDM připraven hodinový
program. Budeme moc rádi, když se přijdete podívat, jak šikovné děti i dospělé naše
město má, co všechno dokáží a jsou zase o
něco lepší.
Přejeme Vám krásný začátek léta a
těšíme se na viděnou na nějaké naší akci.
Centrum dětí a mládeže
Benešov nad Ploučnicí
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benešovská mažoretka

KINO HOSTILO UŽ SEDMÝ ROČNÍK MAŽORETKOVÉ SOUTĚŽE

Sobota 20. května patřila v Městském kině Benešov nad Ploučnicí již po sedmé soutěži
Benešovská mažoretka. O putovní pohár přijelo soutěžit hned 18 týmů nejrůznějších
věkových kategorií, které předvedly na pět desítek nejrůznějších choreografií. Soutěž zahájil
jako již tradičně starosta města Filip Ušák. Výkony soutěžících hodnotila tříčlenná porota a o
hladký průběh soutěže se staral moderátor Tomáš Kettner. Vítězem poháru za nejlepší
choreografii se stala děvčata s děčínského týmu Glotis. Domácí tým Berušek uspěl v kategorii Baby s choreografií s názvem Večerníček.

MLADÍ TENISTÉ ZAHÁJILI LETNÍ SEZÓNU TURNAJEM
V sobotu 3. června 2017 se konal dětský
tenisový turnaj na zahájení sezóny. Zúčastnilo se ho celkem 8 mladých hráčů, kteří
hráli v jedné věkové kategorii a to každý s
každým. Hrálo se na dva vítězné sety s počítáním do 11 bodů. Byla vidět velmi pěkná a
napínavá utkání s dramatickou zápletkou na
konci. Kde se mezi 3 hráči rozhodovalo o
pořadí na 2 až 4 místě. Tito 3 hráči měli stejný počet vítězství a rozhodovalo tedy skóre
vzájemných zápasů. O výsledku na 6 a 7 místě rozhodl vzájemný zápas mezi hráči.
Celkové výsledky:
1. místo - Marek Štípek - 6 bodů
2. místo - Mikoláš Trýzna - 5 bodů
3. místo - Petr Štípek - 5 bodů

4. místo - Čeněk Jansa - 5 bodů
5. místo - Tomáš Hlobil - 3 body
6. místo - Matěj Bartáček - 2 body
7. místo - Samuel Feistner - 2 body
8. místo - Martin Podolínský - 0 bodů
Doufáme, že na příští turnaj dorazí i
ostatní mladší hráči našeho tenisového
oddílů, aby i ti nejmenší měli šanci si zahrát
se svými vrstevníky a mohlo se hrát na dvě
věkové kategorie.
Děkujeme tímto také sponzorům Město Benešov n. Pl., Dřevák - p. Bečán, Zoo
Děčín, Pokrývačství M. Harvan a také správci kurtů p. Strakovi za zázemí na turnaji.
Martin Štípek

V TĚLOCVIČNĚ NA SOKOLÁKU
SE KONAL STŘELECKÝ TURNAJ
Dne 13. 5. 2017 se uskutečnil Turnaj ve
střelbě ze vzduchových a větrových pušek.
Závod se uskutečnil v tělocvičně na Sokolském vrchu. Turnaj byl uspořádán pro 4 věkové kategorie. Obtížnost střelby byla vysoká a to především na zmenšující se
sklopné biatlonové terče.
Bohužel pro konání akcí v blízkém okolí
nebyla účast příliš vysoká. Přesto se klání
zúčastnilo 27 závodníků ve všech kategoriích. Poděkování na uspořádání turnaje si
zaslouží tito sponzoři a dobrovolníci: CDM
Benešov nad Ploučnicí, KUR SPORT - manželé Myšíkovi, MSK Benešov nad Ploučnicí v
zastoupení paní Kolesové, firma Ambit - M.
Fišer, M. Antonišin, J. Inger, manželé Ptákovi, manželé Bednářovi a Hana Schánělová.
VÝSLEDKY:
Kategorie chlapci 9-17 let
1. M. Scháněl
144 b.
2. O. Šimon (rozstřel)
143 b.
3. R. Brousil (rozstřel)
143 b.
4. A. Bartoň
137 b.
5. F. Bešták
134 b.
6. O. Štípek
128 b.
7. V. Loos (rozstřel)
122 b.
8. O. Fišer (rozstřel)
122 b.
9. P. Štípek
109 b.
10. M. Štípek
103 b.
11. V. Štěpánek
102 b.
Kategorie dívky 9-17 let
1. B. Brousilová
169 b.
2. B. Bicanová
140 b.
3. E. Ptáková
130 b.
4. Š. Štěpánková
123 b.
Kategorie muži 18 1. J. Inger
148 b.
2 J. Pták
117 b.
3. J. Scháněl
116 b.
4. T. Matějů
110 b.
5. M. Pták
105 b.
6. Z. Nesvadba
77 b.
7. D. Kerhát (mimo soutěž)
Kategorie ženy 181. D. Zívalová
166 b.
2. J. Bicanová
163 b.
3. E. Ptáková
145 b.
4. A. Zívalová
133 b.
5. K. Ptáková
132 b.
6. H. Schánělová
129 b.
Jan Scháněl, T. Matějů

STRANA 7

červen 2017

z historie našeho města očima vladimíra šefla

DĚTSTVÍ NA TÁBORSKÉM VRCHU

Táborský vrch - Doberberg. Již jen cesta
k němu, protkaná historií, člověka naplňuje
romantikou. Po kamenných hlavách na náměstí mezi Dolním zámkem na levé straně a
překrásné radnici s velkými kamennými
koulemi před hlavním vchodem na straně
pravé kráčíme nahoru kolem Horního zámku. Míjíme věž zdobenou dračí hlavou a zabočíme vlevo branou do zámeckého dvora.
A nyní již ve vzpomínkách Hanse
Kaisera: Za branou na nás již čekali přátelé z
chudobince. Naše parta, to byli všechno
chlapci z ročníku 1923-1925. Ve třicátých
letech pro nás sotva kdy nastal den, kdy
bychom nenavštívili Doberberg. Šlo se přes
městské opevnění a dále malou horní branou, jež byla zapuštěna v široké zdi s viditelným piknůskem (smolný nos) přímo ven do
našeho království.
Po jarní oblevě, když byla louka ještě
vlhká, hledali jsme místo k činnosti nazývané "Pflöcklern" (název této činnosti je
pravděpodobně zkomoleninou slova "Potschejkln", jež vzniklo z českého "podsekat",

tedy nejspíš jakési okopávání ledu). Tohle
ovšem louce nedělalo vůbec dobře a brzy
nás zmerčil děda Samper, který nás se svým
bičíkem z louky vyhnal. Dokud byla v keřích
vláha, chodívali jsme také vyřezávat píšťaly.
Nebo jsme vyráběli luky a oštěpy z lískových
oříšků.
Kolem Velikonoc nás pravidelně zabavovalo hledání patron po akcích místních
ostrostřelců. Ty jsme pak odpalovali ve starých plechovkách (za pomoci karbidu a plivanců) a házeli z Doberbergu dolů. Nejlépe
vybuchovaly plechovky na polévkové kostky z Illa-Werke (traktorová stanice, nyní
Bronswerk). V lese jsme vytvářeli různé
skrýše, jeskyně, bunkry. Ty bývaly často brzy
objeveny a ničeny. Všeobecně byl Doberberg velice oblíbenou destinací benešovských občanů… ti sem často chodívali na
procházky, proto jsme se specializovali na
vydlabávání skrýší do stromů a na schovávání do jejich korun.
Můj dědeček, shromažďující všelijaké
knihy a noviny, byl také majitelem velkého

množství balících šňůr. Ty jsme mu tenkrát
brali a vytvářeli na stromech sítě ve spleti
větví a různé další zlepšováky. Nahoře ve
větvích jsme též okusili své první cigarety,
zatímco se pod námi procházeli ctihodní
občané města. Když jsme měli štěstí, mohli
jsme tajně poslouchat i milenecké páry.
Hans Kaiser: Jako nadějný mladý muž
jsem v té době i já nesměle prožíval první
kontakty s něžným pohlaví - k tomu byly
ideální lavičky jež lemovaly cestu na Doberberg... K lítosti dědy Sampera, pána
zdejších zahrad a luk, jsme znali všechny
ovocné stromy, jež byly okolo Doberbergu.
Nejprve jablka řechtáče a hrušky a později
jaderničky moravské nebo grávštýnská jablka.
V zimě zde byla ta nejkrásnější sáňkařská dráha - od horské boudy k městským
hradbám se dvěma zákeřnými hupy a od husitského kříže do příkopu.
Vladimír Šefl, historiebnpl.cz
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