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Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

ŠESŤÁCI POMÁHAJÍ PŘI BUDOVÁNÍ ALEJE

Udělat dobrý skutek často nevyžaduje
žádné velké úsilí. Mnohdy stačí jen vlídný
úsměv, pomoc sousedce, vyvenčení psa z
útulku, darování kabátu bezdomovcům… V
dnešní uspěchané době, v níž sotva
zvládáme každodenní povinnosti, většina z
nás nestíhá sledovat, jak se k sobě lidé
chovají. Často se stává, že obyčejné laskavé
skutky bereme jako samozřejmost. Školáci
benešovské základky ale vědí, že dobré
skutky by měly být přirozenou součástí
našeho života. Právě proto se opět zapojili

www.benesovnpl.cz

do tzv. Dne laskavosti, který je světově
významným dnem, jenž vyzývá ke konání
dobrých skutků.
Šesťáci pod vedením svého třídního
učitele Jiřího Štágla se rozhodli, že chtějí,
aby bylo v našem městě hezky, a společně s
benešovskou radnicí začali pracovat na
budoucí Aleji republiky. Ta v současné době
vzniká na turistické cestě k Ploučnické
vyhlídce. Roky neudržovaný prostor se za
pomoci žáků pomalu mění k nepoznání. Už
dvakrát si v rámci svého volného času po
vyučování nasadili pracovní rukavice a
vyrazili likvidovat nálety, hrabat listí, čistit
cestu a mnoho dalšího…
„Baví nás to, jsme rádi, že můžeme
pomoct k tomu, aby to tu vypadalo hezky,“
říká jedna ze šesťaček. „Mohli bysme sedět
doma a hrát hry na tabletu, ale tohle je
lepší. Jsme venku a užíváme si to,“ doplňuje
ji spolužák. Všichni jsou tu dobrovolně a
vědí, proč. Za svou práci nečekají žádnou
odměnu, stačí jim dobrý pocit z odvedené
práce. Pokračování na str. 2...

SLOVO STAROSTY
Jsem moc rád, že dnes mohu
začít jedním velkým úspěchem. Tomáš
Polanský je opět mistrem Evropy ve stolním tenise. Před necelými pěti lety vybojoval na ME v Ostravě titul mezi kadety.
Letos se v Minsku stal evropským šampionem ve dvouhře v kategorii mužů do
21 let. Ve finále porazil Rumuna Cristiana Pleteu 4:3. Z Běloruska si navíc odvezl i medaili z deblu, když společně s
Němcem Dennisem Kleinem vybojovali
bronz. Smekám a velice gratuluji obrovskému benešovskému talentu k senzačnímu úspěchu. Na to jak jsme malé město, tak naši sportovci v posledních letech
předvádí opravdu skvělé výkony.
Velkou tradici má v našem městě i
cyklistika a je mi velkou ctí v Benešově
po mnoha letech opět přivítat jeden z jejich symbolů. Poznačte si proto prosím
do kalendářů neděli 6. května. Začne u
nás totiž královská etapa 47. ročníku Závodu míru juniorů a to v opravdu velkém
stylu. Závodníci hned dvakrát obkrouží
ovesenský kopec, aby se pak přes dvojité obroužení fojtovického kopce vydal
peloton do Terezína, kde celý závod
skončí. Kolem Benešova je tedy bude čekat více než 1000 metrové převýšení.
Mediálním partnerem závodu je například i Česká televize, která na sportovním kanálu nabídne reportáž z akce. Byl
bych moc rád, kdy se nás při startu závodu nejen na náměstí sešlo co nejvíc, ať
uděláme závodu skvělou atmosféru.
Kromě doprovodného programu k závodu, který vedle vystoupení mažoretek a
kapely Obzor nabídne i komentovanou
vycházku nové turistické stezky OvesnáJedlka "Po stopách benešovského medvěda". Na Ovesnou nás vyveze londýnský doubledecker, který nás pak v Jedlce
opět vyzvedne. V Jedlce bude mimořádně při této příležitosti otevřen kostel
svaté Anny. Teď už jen aby nám vyšlo
počasí.
Filip Ušák, starosta města
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VZPOMÍNKA
Dne 17. 4. 2018
to bude 1 rok,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan LADISLAV OTTA
z Benešova nad Pl.
Nebylo ti dopřáno déle s námi být,
nebylo léku, abys mohl žít.
V našich srdcích však žiješ dál.
Stále vzpomíná manželka Marta,
děti, vnoučata a kamarádi.

ŠESŤÁCI POMÁHAJÍ PŘI BUDOVÁNÍ ALEJE
Pokračování ze str. 1...
Motivačním motorem je bezesporu jejich třídní učitel. Dokáže vysvětlit, proč je
takový dobrý skutek důležitý a dokáže
semknout a nadchnout celou třídu. Alej
republiky, kterou má zdobit celkem 20 lip
srdčitých, dokonce povýší tím, že do ní
věnuje sazenice ostružin, které v budoucnu
zpříjemní cestu na Ploučnickou vyhlídku nejen turistům, ale třeba právě dětem.
Radnice si spolupráci se školáky pochvaluje. „Představte si 21 šesťáků, kteří dobrovolně tráví páteční odpoledne brigádou při

čištění turistické cesty na Ploučnickou vyhlídku. Pomáhají jim naši pracovníci Služeb
města. Pan učitel, sadař, daroval ostružiny a
Zdravé město Benešov svačinu. Město celý
tento prostor revitalizuje, vzniká zde lipová
Alej republiky a já mám obrovskou radost z
propojení pozitivní energie napříč generacemi,“ zhodnotil starosta Filip Ušák. Celý
projekt bude mimo jiné také „dárkem“ ke
stému výročí vzniku republiky. Na podzim
2018 dojde k požehnání stromům a oficiálnímu zprovoznění aleje.
(ah)

Dne 14. března
uplynulo již
10 smutných
let od úmrtí našeho
syna, bratra, kamaráda
JIŘÍHO SŮRY.
Vzpomeňte si na
něj s námi.
S láskou vzpomíná
maminka Eva s rodinou.

ze zásahů sdh
Dne 27. 2. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4 společně s PČR, HZS
Děčín do Benešova nad Ploučnicí - Sídliště
na nahlášenou technickou pomoc. Jednalo
se o akutní otevření bytu.
Dne 4. 3. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 společně s HZS Děčín
a PČR do obce Valkeřice k požáru sazí v
komíně rodinného domu.
Dne 20. 3. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+4, DA VW 1+3 do ulic
Krátká, Československé armády, Sokolovská, Dvořákova, Čapkova, Nerudova, Českolipská, náměstí Míru v Benešově nad Ploučnicí na ohlášenou technickou pomoc v podobě úniku nebezpečných látek na pozemní
komunikaci.
Dne 30. 3. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 do ulice Boženy Němcové v Benešově nad Ploučnicí na nahlášenou technickou pomoc - transport pacienta.
Dne 30. 3. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 1+5 do ulice Palackého v
Benešově nad Ploučnicí na technickou pomoc - akutní otevření bytu.

krátce z města
ź

ź

ź

Rada Ústeckého kraje doporučila zastupitelstvu ÚK schválení 300 tisíc korun na
opravu krovu střechy kostelní věže pro naši farnost. Tato oprava je nezbytným
předpokladem pro možné zpřístupnění kostelní věže jako vyhlídky pro návštěvníky.
Most v Sokolovské ulici konečně nabyl všech úředních povolení. Předpoklad
zahájení jeho rekonstrukce je v příštích týdnech. V první fázi dojde k instalaci lávky
pro chodce v prostoru pod dnešním mostem s východem vprostřed bývalého
učiliště. Přesné informace o všech termínech naleznete na webových stránkách,
úřední desce, vývěskách a v dalších komunikačních kanálech města v nejbližších
dnech.
Finišujeme s přípravou městských slavností. Na webových stránkách již nyní můžete
najít plakát zahrnující umělce. Takže nezapomeňte si do diářů zapsat datum 22.23.6.2018.
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SENIOŘI SE SEŠLI V KAVÁRNIČCE A OSLAVILI MDŽ

upozornění

TERMÍN PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
3. VÝZVY KOTLÍKOVÉ DOTACE
BYL PRODLOUŽEN

V úterý 6. března se v benešovském městském kině sešlo téměř šest desítek
benešovských seniorů v tzv. “Kavárničce“, aby společně oslavili Mezinárodního dne
žen. Šlo o další díl příjemné zábavy, tance či posezení, jejíž nedílnou součástí je kávička a něco sladkého na zub. Pozvání do „Kavárničky“ přijal také pan starosta, který
akci zahájili a popřál všem ženám k jejich svátku. Milou pozorností od města byla kytička primulí, kterou obdržela každá žena při odchodu z akce. K dobré náladě, k poslechu i tanci hrál Vladimír Kronavetr.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ SENIORŮ ZAKONČILA VÝSTAVA V HEIDENAU

Ve středu 14. března se zhruba dvacítka seniorů z Benešova n.Pl. a Heidenau
sešla v benešovském klubu seniorů a se zápalem se pustila do výroby jarních
dekorací. Toto společné velikonoční tvoření se opět konalo pod vedením děvčat z
Centra dětí a mládeže, za což jim patří velké dík. Výrobky, které zde vznikly putovaly
na velikonoční výstavu v Heidenau, která se uskutečnila dne 29. 3. 2018. Celá akce
byla financována z projektu "Rozvíjíme tradiční spolupráci" Euroregionu Labe/Elbe.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich tvořivost. Příští rok se soutěž o nejhezčí kraslici bude konat opět v našem městě.

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

Krajský úřad Ústeckého kraje prodloužil
termínu pro příjem žádostí 3. výzvy kotlíkové dotace. Své žádosti můžete podávat do
29. 6. 2018 do 12:00 hod. Bližší informace
získáte na webových stránkách krajského
úřadu: www.kr-ustecky.cz.
Zároveň upozorňujeme občany, že starší teplovodní kotle, které slouží k vytápění a
které splňují emisní třídu 0., 1., nebo 2.,
nebudou moci po roce 2022 používat. Toto
nařízení je dáno zákonem č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

PROVOZ MěÚ OMEZEN
Dne 30. 4. 2018 (pond.) bude z provozních důvodů MěÚ Benešov n. Pl. uzavřen.

výběrové řízení
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
hledá SAMOSTATNÉHO REFERENTA
STAVEBNÍHO ÚŘADU
Charakteristika povolání:
Výkon činnosti na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu. Odborné
zpracování rozhodnutí v prvním a druhém
stupni správního řízení včetně kontroly a
dozoru. Samostatné provádění
specializovaných kontrol a státního
stavebního dozoru podle obvyklých
postupů.
Předpokládaný nástup:
1. 6. 2018
Termín pro podání přihlášky:
23. 4. 2018
Bližší informace na www.benesovnpl.cz.

poděkování
Děkuji za gratulaci a dárek k 75. narozeninám. Měla jsem radost, že MěÚ Benešov
nad Ploučnicí nezapomíná na své obyvatele
při životních výročích.
Jaroslava Beznosková
Sídliště 635,Benešov n. Pl.
Rády bychom touto cestou poděkovaly
Městu a Službám Benešov nad Ploučnicí za
velkou pomoc při přípravě a pořádání našeho květinového plesu. Zároveň děkujeme
našim rodinám, kamarádům a přátelům,
kteří nám při přípravě pomáhali a podporovali nás. Též děkujeme za krásné fotografie,
které se objevily na FB. Již nyní se těšíme na
všechny, kteří budou chtít náš ples navštívit
i příští rok, rezervujte si termín ve svém kalendáři a to 2.3. 2019.
Katka a Alena
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státní zámek benešov n/pl
1. - 31. 5. 2018, 9 - 15 h
ZÁMEK PATŘÍ DĚTEM
Speciální měsíc, kdy skupiny dětí z mateřských a základních škol mohou navštívit jakýkoli okruh zámku pouze za 20 Kč za dítě.
Pedagogický doprovod zdarma.
*Na prohlídku je nutná rezervace minimálně dva dny předem.
1. 5. - 30. 9. 2018
PROHLÍDKY SE ZÁMECKOU PANÍ
Speciální prohlídky určené pro předem objednané skupiny dětí z mateřských či prvního stupně základních škol. Děti provede zámecká paní, která dětem přiblíží, jak se žilo
na zámku v době renesance. Součástí prohlídky je i pohádkový pracovní list, který dětem slouží k zopakování vědomostí získaných během prohlídky.
Na akci je nutná rezervace minimálně jeden
týden předem.
25. 5. 2018, 20 - 21 h
NOC KOSTELŮ
Speciální prohlídka Dolního zámku ve večerních hodinách v rámci celostátního projektu „Noc kostelů“. Na prohlídku je požadována závazná rezervace.

SVS ZAHAJUJE STAVBU V BENEŠOVĚ N. PL. K ODSTRANĚNÍ
KANALIZAČNÍ VÝUSTI DC 49 V NÁDRAŽNÍ UL.
Severočeská vodárenská společnost
(SVS) zahajuje další plánovanou investiční
akci roku 2018 – v Benešově nad Ploučnicí
dojde k odstranění kanalizační výusti, spolu
s vybudováním nového kanalizačního výtlaku v délce 327 metrů a výstavbou ČSOV.
Součástí stavby je dále rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace v celkové délce
263 metrů.
Více o stavbě:
Jednotná kanalizace zakončená volnou
výustí DC 49 do řeky Ploučnice odvádí odpadní vody z činžovních domů v ulici Nádražní. Kanalizační systém je tvořen jednotnou kanalizací z kameniny o profilu DN 300.
Odpadní vody z činžovních domů jsou kanalizačními přípojkami svedeny nejprve do
septiků a poté jsou odsazené vody zaústěny
do kanalizace.
Stávající kanalizace se propadá a je v
nevyhovujícím stavu z důvodu posunutých
hrdel, netěsností spojů, viditelných kaveren
a děr na povrchu jak v trase, tak u kanalizačních šachet. Provizorní zásypy kamením
zhoršují stav kanalizace, projevující se především ve zpětném zatápění objektů odpadní vodou a vyšší četností vyvážení do-

movních septiků.
Tento nevyhovující technický i legislativní stav se SVS rozhodla vyřešit vybudováním nového kanalizačního výtlaku v délce
327 metrů, spolu s výstavbou čerpací stanice odpadních vod (ČSOV). Součástí stavby
je dále rekonstrukce splaškové a dešťové
kanalizace v celkové délce 263 metrů. Tím
dojde k zajištění, aby splaškové vody byly
důsledně odděleny od dešťových, a byly
čerpány k vyčistění do čistírny odpadních
vod.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla
zahájena protokolárním předáním staveniště 7. února 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 7. září 2018.
Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Děčín, kde SVS
pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb
k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.
Mgr. Jiří Hladík
tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.

ZÁVĚR KULATÉHO STOLU SVS: NOVÝ PROVOZNÍ MODEL JE PRO MĚSTA A OBCE NEJLEPŠÍM ŘEŠENÍM
Vedení SVS diskutovalo s akcionáři detaily fungování vodárenství po roce 2018 u kulatého stolu
Vedení Severočeské vodárenské společnosti (SVS) se setkalo u kulatého stolu s
akcionáři, kteří projevili zájem o detailní informace k projektu Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. Tématem debaty bylo především nastavení parametrů nového modelu provozování vodárenství, který by měl začít fungovat v severočeském regionu od ledna 2019. Zájem o
odbornou diskusi nad ekonomickými a
právními aspekty připravovaného projektu
měli především akcionáři reprezentující
skupinu měst a obcí, které v minulosti vyjadřovaly směrem k novému modelu určité
pochybnosti.
Parametry nového modelu provozování
vodárenství po roce 2018 by měli představitelé měst a obcí projednat na valné
hromadě 19. dubna. Podstatou tzv. vlastnického modelu se servisním prvkem je, že se od
sebe oddělí provozní a servisní činnosti.
Města a obce díky tomu získají 100% kontrolu
nad výběrem vodného a stočného a budou
moci také transparentně rozhodovat, kolik
finančních prostředků vynaloží na obnovu
vodárenské infrastruktury, kolik na samotné
provozování a kolik na podpůrné servisní
služby s ním spojené.
V praxi to znamená, že dojde k restrukturalizaci a servisní služby se ze společnosti
SčVK vyčlení do nové servisní firmy Seve-

ročeská servisní a. s. (SčS). Ve vodárenském
systému tak bude nově fungovat skupina tří
společností: SVS – vlastník vodohospodářského majetku a vlastník provozovatele, SčVK
– provozovatel ve 100% vlastnictví SVS, SčS –
servisní společnost, v níž bude mít SVS
prostřednictvím SčVK ovládající majoritní
podíl 75 % a podíl 25 % bude dle dohody
nabídnut k odkupu společnosti Veolia.
Nový provozní model a právě skutečnost, že bude 25% podíl v servisní společnosti nabídnut k odkupu společnosti Veolia,
se staly předmětem pochybností některých
starostů, kteří se klonili spíše k vybudování
nové provozní společnosti na zelené louce.
„V oblasti vodárenství se pro města a
obce jedná o zcela zásadní krok a já osobně
jsem měl pocit, že nemám dostatek informací k tomu, abych zvolené řešení mohl považovat za nejlepší. Proto vítám snahu vedení SVS s námi akcionáři detaily projektu
oproti loňskému roku daleko více diskutovat. S vedením SVS jsme dnes měli možnost
probrat jak expertní a právní posudky, tak
různé finanční modely, takže když si to nyní
jako ekonom srovnám dohromady, dává mi
připravovaný model daleko větší smysl, který budu moci na základě prezentovaných
faktů lépe obhájit i před zastupiteli a stranickými kolegy,“ říká místostarosta Štětí Miroslav Andrt.

„Veškeré posudky i analýzy ukázaly, že
varianta odkupu podílu v SčVK od Veolie je
logickým a jednoznačně nejvýhodnějším
řešením, a to jak z pohledu měst a obcí, tak z
pohledu zákazníků. Provozování po roce
2020 bude zajišťovat fungující a zaběhnutá
společnost, kterou města a obce již téměř z
poloviny vlastnily a která má s provozováním
v severočeském regionu desítky let zkušeností. Města a obce si za 1,94 miliardy Kč
nekupují licenci na provozování, ale druhou
polovinu fungující společnosti, včetně technické infrastruktury a 1 700 odborných zaměstnanců, bez níž by vodárenství na severu
Čech nefungovalo,“ vysvětluje předseda
představenstva SVS Tomáš Indra.
„Věřím, že se nám u kulatého stolu podařilo rozptýlit pochybnosti dosavadních
oponentů projektu a přesvědčit je, že zvolená varianta řešení je z pohledu města a obcí
tou nejvýhodnější. Voda se po 25 letech vrací zpět do českých rukou a města a obce
budou mít prostřednictvím SVS pod kontrolou veškeré finanční toky. Celá transakce a
transformace se navíc odehrají, aniž by bylo
kvůli tomu nutné zvyšovat cenu vodného a
stočného. Servisní smlouva garantuje
zachování současných pracovních míst, nikdo
tedy nepřijde o práci,“ dodává Tomáš Indra.
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DUBEN – MĚSÍC OKRESNÍCH I KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ, OLYMPIÁD A TURNAJŮ
V úterý 27. února 2018 se v Děčíně
uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnily D. Schánělová a D. Taichová, obě vítězky školního
kola. Úspěšnější byla D. Schánělová (9. A),
která si v konkurenci dvaceti soutěžících
angličtinářů, zástupců 8. a 9. ročníků základních škol z okresu, vybojovala velmi pěkné
8. místo. V mladší kategorii si své jazykové
znalosti vyzkoušelo patnáct žáků a D. Taichová (7. B) se umístila na 10. místě. Oběma
děvčatům děkujeme za reprezentaci školy.
Ve středu 28. února 2018 se v České Kamenici konalo městské kolo recitační soutěže,
kde naši recitátoři byli velice úspěšní.
Nejmladší kategorii vyhrál J. Doležal z 2. A a
druhé místo obsadila E. Takáčová (2. C). Ve
druhé kategorii získal díky recitačnímu výkonu P. Mališ (4. A) výborné druhé místo a
K. Bartáčková (5. A) získala čestné uznání.
Také v nejstarší kategorii získala N. Štechmüllerová (8. A) druhé místo. Ve středu 14.
března 2018 se v Děčíně uskutečnilo okresní
kolo recitační soutěže Dětská scéna 2018.
Do něj si postup vybojovali čtyři naši úspěšní recitátoři z městského kola. Nejlépe
si z našich reprezentantů vedl J. Doležal (2.
A), který si svým umístěním vybojoval postup do krajské přehlídky v Lounech. Blahopřejeme. V únoru soutěžilo 68 našich žáků
od 4. po 9. třídy v 5. ročníku matematické
soutěže Pangea. Po vyhodnocení jednotlivých soutěžních testů si nejlépe v jednotlivých kategoriích vedli – N. Ušáková z 4. A, A.
Bárta z 5. B, který se se svým výsledkem
umístil mezi páťáky v našem kraji na výborném 3. místě, L. Leknerová z 6. B – mezi žáky
v kraji na 25. místě, J. Dvořák ze 7. A, A.
Werner z 8. A a K. Dvořáková z 9. B. Bohužel
se nikomu z nich nepodařilo postoupit do
celorepublikového finále. Druhou matematickou soutěží byl již tradiční 24. ročník soutěže Matematický klokan, ve kterém soutěží
žáci od 2. po 9. třídy v kategoriích - Cvrček
(2. a 3. ročníky), Klokánek (4. a 5. třídy),
Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (žáci 8. a 9.
ročníků). Žáci v časovém limitu řeší matematické úlohy za 3, 4 a 5 bodů a kromě nejmladší kategorie Cvrček je zaznamenávají
do karty odpovědí. Nejlépe si v jednotlivých
kategoriích vedli: v kategorii Cvrček byl nejúspěšnější O. Martinec z 3. A, v kategorii
Klokánek zvítězila Katka Vojtová ze 4. A,
která byla nejúspěšnější školní řešitelkou, v
kategorii Benjamín vyřešil úlohy nejlépe J.
Martinec ze 7. C a v nejstarší kategorii Kadet
získala nejvyšší bodový zisk D. Schánělová z
9. A. Poslední březnovou olympiádou bylo
krajské kolo Zeměpisné olympiády, do kte-

z hudebního vystoupení
rého si vybojoval postup M. Werner ze 7. B.
V krajském kole soutěžilo v jeho kategorii B
pro žáky 7. tříd ZŠ a stejného ročníku víceletých gymnázií celkem 14 soutěžících ze
všech okresů Ústeckého kraje a Matěj se umístil na 9. místě. Děkujeme za reprezentaci
školy.
V průběhu března se uskutečnila také
florbalová liga družstev dívek i chlapců z 6. –
9. ročníků. Nejprve proběhla soutěž chlapců, naši florbalisté odehráli své zápasy ve
skupině Jih na ZŠ Dr. M. Tyrše v Děčíně. Naši
chlapci předvedli bojovný výkon, ale nepodařilo se jim postoupit do finálového kola.
Děvčata odehrála finálový turnaj na stejném místě, turnaje se zúčastnilo 9 dívčích
týmů a ani našim dívkám se nepodařilo uhrát umístění mezi nejlepšími. Posledním
florbalovým turnajem byl 23. března 2018
tradiční turnaj speciálních škol a tříd, který
každoročně pořádá Speciální ZŠ Česká Kamenice. Turnaje se zúčastnilo 7 týmů a naše
družstvo žáků ze speciální třídy vybojovalo
velmi pěkné 3. místo. Blahopřejeme.
Před velikonočními prázdninami se v úterý 27. března 2018 uskutečnilo v aule
školy hudební vystoupení kytarového dua J.
Kaulfers a I. Šoltys. Netradiční koncert s
melodiemi a písněmi od country po rock,
představil divákům kytaru v různých obdobích, při poslechu hudby si mohli všichni zazpívat i zatancovat.
Ve čtvrtek 1. března 2018 se na naší škole uskutečnilo společné setkání zástupců a
ředitelů mateřských škol z venkovského
území správního obvodu Děčín s realizátory
projektu MAP II. V rámci setkání byly podány informace o ukončeném projektu MAP

pro SO ORP Děčín a navazujícím projektu
MAP II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0008611) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož
realizace probíhá na našem území od 1. 2.
2017 do 31. 1. 2022 a do kterého je naše
škola také zapojena. Přítomní zástupci byli
informováni o vyhlášené Výzvě č. 02_
18_063 – Šablony II. Součástí setkání byla
také diskuze o otázkách inkluze v MŠ, dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků a
další otázky spolupráce mateřských škol.

Informace a fotografie z činnosti školy
na www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

informace ze zš

ź
ź

úterý 17. dubna 2018
TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ
individuální schůzky od 15 do 17.30 h
pro 3. – 9. r.
společné třídní schůzky od 15 h pro přípravku, 1. a 2. třídy
pondělí 30. dubna 2018
ŘEDITELSKÉ VOLNO
pátek 4. května 2018
ZÁPIS DO MŠ
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mateřská škola
SLUNÍČKOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Po dlouhé zimě jsme se konečně dočkali
vytouženého sluníčka. Moranu jsme poslali
po Ploučnici do dalekých zimních krajů. Jaro
jsme přivítali malou výzdobou naší zahrady,
protože se už nemůžeme dočkat, až vyběhneme do trávy, zaskotačíme si na trampolíně a zahrajeme si na písku. V měsíci březnu,
který je měsícem knihy, nám paní knihovnice ukázala knihovnu a přečetla dětem pohádku. V období čekání na jaro, nám připravili naši dobrovolní hasiči besedu spojenou
s prohlídkou hasičského auta a jeho vybavení. Ještě nás kromě vzdělávání dětí čeká
mnoho zajímavých aktivit, které přispívají k
všestrannému rozvoji dětí a k zábavnému
učení v naší školce. Příští týden nás například navštíví indiáni z Růžové. Každoročně
se připravujeme na olympiádu předškoláků.
Přiletí k nám čarodějnice a v plánu máme
plno dalších zábavných aktivit. Mgr. Z. Černá

gymnázium česká kamenice

ŽÁK GYMNÁZIA V ČESKÉ KAMENICI V CELOSTÁTNÍM KOLE
V jednom z minulých čísel jsme
informovali, že naši studenti kvarty, Vojtěch
a František Vlčkovi, postoupili do krajského
kola dějepisné olympiády, konaného 20. 3.
2018.

Naše ,,historické tažení pokračuje", neboť oba bratři úspěšně zabojovali. František
skončil na krásném 6. místě a Vojtěch
pokračuje dál do celostátního kola z 2. místa.
Republikové kolo má již formu tzv. „historického soustředění”, bude se konat od
21. do 25. 5. 2018 a Vojta bude určitě důstojným reprezentantem naší školy.
Mgr. Romana Dubská
Gymnázium Česká Kamenice

prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shelltypu Arakauna
Stáří 15 - 20 týdnů.
Cena 159 - 195,- Kč/ks

MAJÁLES 11. 5. 2018
Rádi bychom Vás pozvali jménem septimy Gymnázia v České Kamenici na velkolepou událost. Jedná se o tradiční festival
Majáles. Můžete se těšit na různé zajímavosti, jako je například Dogdancing, na zábavné aktivity pro děti a především na hudební produkci. Letošní Majáles budou doprovázet kapely Kabát Revival, M3TA, Podsvětáci a kapela složená z členů školy Blueser! Nebude chybět ani občerstvení.
Celá akce proběhne od 16:00 h v parku u
Mariánské kaple v České Kamenici.
Těšíme se na Vaši účast a předem Vám
všem přejeme příjemnou zábavu.
Septima
Gymnázium Česká Kamenice

Prodej se uskuteční:
29. dubna, 27. května
a 27. června 2018
u vlakového. nádraží
v Benešově n. Pl. - 14.20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup
králičích kožek - cena dle
poptávky.
Případné bližší informace:
Po - Pá
9 - 16 h
Tel.:
601 576 270
728 605 840
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MĚSTEM PROJEDE ZÁVOD MÍRU JUNIORŮ

stolní tenis

V neděli 6. května odstartuje v Benešově nad Ploučnicí královská etapa Závodu Míru
juniorů. Závodníky poté bude čekat dvojnásobná dávka ovesenského stoupání a poté ještě
fojtovický kopec. Start je v 10:00, od 9 hodin bude na náměstí probíhat doprovodný program.

19. kolo:
TJ Sokol Filipov B : GPD Benešov nad
Ploučnicí A - 8:10
J. Hanuš 4,5; L. Babička 3; M. Myslivec 1 ;
M. Štípek 1,5
20. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A : INPEKO
Krásné Březno A - 5:13
L. Babička 2; J. Hanuš 2; M. Štípek 1; M.
Myslivec 0
21. kolo:
GPD Benešov nad Ploučnicí A : SKST Děčín
B - 4:14
M. Myslivec 0; J. Hanuš 1; M. Babička 1; L.
Babička 2
22. kolo:
TJ Sokol Terezín A : GPD Benešov nad
Ploučnicí A - 9:9
J. Hanuš 2,5; L. Babička 3,5; M. Myslivec
0,5 ; M. Štípek 2,5
Konečné pořadí po posledním 22 kole, lepší
umístění jsme v této soutěži zatím neměli:
1. SKST Děčín
2. TJ Chemička Ústí nad Labem
3. SK Štětí
4. INPEKO Krásné Březno
5. GPD Benešov nad Ploučnicí
6. TTC Roudnice...
Úspěšnost našich hráčů:
15. Hanuš Jiří 63.64%
24. Babička Michal st. 55.32%
27. Štípek Martin 53.33%
30. Babička Lukáš 50.00%
44. Myslivec Miroslav 30.88%
2. Brabencová Pavlína 100.00%
27. Nebohý František 12.50%
Doufám , že příští sezónu se nám povede
ještě lépe, stolnímu tenisu zdar.
Martin Štípek

BENEŠOVŠTÍ VOLEJBALISTÉ SE UTKALI NA VELIKONOČNÍM TURNAJI
V sobotu 31. března 2018 se v Sokolovně uskutečnil tradiční volejbalový turnaj
smíšených družstev. Turnaje se zúčastnilo
26 hráčů /18 mužů, 8 žen/, kteří byli rozlosováni do 6 družstev. Hrálo se 15 zápasů,
30 setů a 731 podání, od 10 do 15,15 hodin.
Turnaj proběhl v pohodě a na závěr bylo provedeno vyhodnocení. Každý dostal
pomlázku od Rudy, macešku a další ceny
poskytnuté od školy Libverda a Agrozetu Č.
Budějovice. Nešlo ani tak o výhru, ale o to,
že jsme se zase sešli a zavzpomínali nad

kronikou, vedenou Alenou Matajovou.
Umístění družstev:
1. Plos Roman,Vrbický Karel, Machar
Tomáš, Trvajová Michaela
2. Gebhardt Luboš, Vrbický Jan, Čech
Milan, Bartáčková Pavla, Hánová Denisa
3. Štípek Martin, Čech Ruda, Pták Pavel,
Sýkorová Klára
4. Šteker Pavel, Jerie Miroslav, Bačkovský Rosťa, Bicanová Jana
5. Tomov Stani, Tomov Štěpán, Frühauf
Fanda, Kubátová Markéta, Ptáková Eliš-

ka
6. Gaži Tomáš, Štípek Jarda, Takáč Josef,
Pauknerová Petra
V lednu byl založen nový oddíl volejbalu
při MSK a má nyní již 25 členů. Ve spolupráci s místostarostou Jansou a Službami
města, se podařilo ještě do turnaje instalovat soupravu sloupků pro napínání sítě.
Děkuji všem, kdo přišel a také Městu
Benešov nad Ploučnicí za dlouholetou
podporu tohoto turnaje, který je pořádán
již od roku 1989.
Čech Ruda
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15. 4. 2018 od 16:00

Cesta za králem trollů
Že jsou trollové jen malé roztomilé
bytůstky? Ani nápad! Král trollů je
zlověstný a hrozivý obr z hor, který
dříme ve své jeskyni a čeká na to, až
se některá z princezen do svých
osmnáctých narozenin nestihne
provdat, aby ji mohl lapit a sníst.

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 13. dubna 2018. Příští číslo vyjde 11. května 2018.
Uzávěrka květnového vydání je: 29. dubna 2018.

vstup: 35,-/ 70,stopáž: 104 minut
______________________________
Městské kino Benešov n. Pl.
Čapkova 477
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: +420 724 598 686
e-mail: kultura@benesovnpl.cz
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