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Benešovské
noviny

Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

MĚSTO OSLAVILO STÉ VÝROČÍ REPUBLIKY

Město Benešov nad Ploučnicí si v sobotu 22. září připomnělo sté výročí ukončení 1.
světové války a vznik Československa. Za
přítomnosti litoměřického biskupa, mons.
Jana Baxanta došlo k odhalení pamětních
desek padlých Benešováků v kapli Panny
Marie Bolestné. „Tyto desky zde byly v době
první republiky a kaple tak byla jediným
válečným pomníkem v celé diecézi. I díky
dotacím Ministerstva kultury a našeho města došlo k opravě interiéru této kaple.
Vracíme jí tedy prvorepublikovou podobu,“
uvedl starosta města Filip Ušák. Odhalení
pamětních desek předcházela mše, po
která následovalo vysvěcení kaple.
Připomínka 100. výročí republiky dále
pokračovala na Ovesné, kde se díky dotaci
Ministerstva obrany podařilo zrekonstruovat pomník padlým občanům Habendorfu
– Ovesné. I zde došlo k jeho slavnostnímu
odhalení za přítomnosti biskupa Jana Baxanta. „Péče o památky a jejich zapojování
do života města je jedním z klíčových témat
mého starostování. Benešov má nesmírné

www.benesovnpl.cz

bohatství ve své historii a naším úkolem je
ho maximálně uchovávat,“ doplnil starosta.
Oslavy dále pokračovaly celodenním
programem v okolí kostela. Akce s názvem
Burčákobraní přilákala spousty návštěvníků. Do Benešova dorazili automobiloví veteráni, prvorepublikoví četníci i muzika. Příchozí se mohli svézt vláčkem nebo navštívit
stánky s historickými řemesly. Pro nejmenší
byly připraveny dětské atrakce a dílničky se
soutěžemi s pracovníky Centra dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí. Vystoupili mažoretky i tanečníci z Respectu. Dospělí měli
možnost ochutnat pravý moravský burčák a
dobré vínko z vinařství Skoupil. Den plný
zážitků ukončila funky párty v kině s kapelou
JUICY FREAK.
(ah)
foto: Bohumil Eichler
Další fotografie z akce najdete na
poslední straně Benešovských novin.

SLOVO STAROSTY
V září jsme si připomněli sté
výročí ukončení 1. světové války a především vzniku samostatného Československa. Naše město se k tomuto výročí připojilo poměrně výraznými oslavami v
rámci akce Burčákobraní. Bylo mi velkou
ctí, že se této události zúčastnil mons. Jan
Baxant, biskup litoměřický a také kolega
starosta z partnerského města Heidenau
Jurgen Opitz. V kapli Panny Marie Bolestné jsme odhalili pamětní desky padlým
občanům Benešova z 1. světové války,
které zde byly původně umístěny v dobách 1. republiky. Tehdy byla tato kaple
známá spíše jako „Válečná“ kaple a byla
tak vlastně válečným pomníkem, v rámci
Čech naprosto unikátním. Sté výročí jsme
si připomenuli i na Ovesné, kde jsme odhalili nově zrekonstruovaný pomník tamějším padlým občanům z 1. světové války. Jednalo se o velice pěknou a důstojnou připomínku událostí z před sta let.
Mé velké poděkování patří všem, kdo pomohli s organizací této akce, především
bych zmínil pány Luďka Smejkala za zorganizování výstavy v kapli a Radka Práška
za zajištění vojenské čestné stráže. Odpolední akce Burčákobraní navodila příjemnou atmosféru, při které se bavily stovky
návštěvníků. Velké díky všem, kdo pomáhal s organizací, ať už jsou to naše příspěvkové organizace - služby města a
CDM, městská policie či úřad.
V říjnu proběhly komunální volby,
které rozhodly o složení zastupitelstva
pro příští čtyři roky. Chtěl bych i touto cestou poblahopřát všem nově zvoleným zastupitelům a popřát jim co nejvíce energie do uvážlivých rozhodnutí. Za sebe
bych chtěl moc poděkovat všem lidem,
kteří byli občansky aktivní a šli k volbám.
Složení nového vedení města není ještě
známo, stejně jako termín ustavujícího
zastupitelstva, které proběhne v listopadu. Probíhají politická jednání.
Přeji Vám pohodové podzimní dny.
Filip Ušák, starosta města
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poděkování
Vážení občané města Benešov nad
Ploučnicí, jménem komise životního prostředí bych chtěl touto cestou poděkovat
všem, kteří v průběhu končícího volebního
období s naší komisí spolupracovali a přinášeli podněty k činnosti. Veliké poděkování patří i vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Haně Karlíčkové za velmi
aktivní činnost a promítání řady dohodnutých záležitostí do praxe. Za sebe děkuji za
práci všem dalším členům komise, tedy
jmenovitě Petrovi Jansovi, Antonínu Vorlovi
a Kateřině Králíkové.
Ota Dračka
předseda komise životního prostředí
Trenéři mladší přípravky MSK Benešov
n.Pl. děkují firmě KOVO-SAVČUK spol. s r. o.
za finanční příspěvek a Ovocnářství Kruml
Benešov n. Pl. za jablka pro děti na fotbalový turnaj mladších přípravek konaný na
městském stadioně MSK Benešov n. Pl. dne
22. 9. 2018

policie ČR - Benešov n. pl
Vzduchem lítaly bankovky
Zajímavým případem se v září zabývali
policisté z Benešova nad Ploučnicí. Oznamovatel nešťastně přišel o část své finanční
hotovosti, kterou si uschoval do kapsy u
bundy. Vzápětí usedl na motorku a rozjel se.
Scéna jako z filmu – muž jedoucí na motorce
a za ním poletovaly „papírky“. Lidé, kteří se
nacházeli kolem půl třetí odpoledne dvanáctého září především v blízkosti Děčínské
ulici v Benešově nad Ploučnici a poblíž ní,
mohli v její v blízkosti nacházet ztracené
peníze. Jednalo se o bankovky nominální
hodnoty 500,- Kč, 1.000,- Kč, 2.000,- Kč a
5.000,- Kč. Větší část z nich se policistům
podařilo zajistit zpět, leč i tak jejich majiteli
chybí zhruba 85.000,- Kč. Policisté dále na
případu pracují s ohledem na možný přečin
zatajení věci.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTA

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
pořadí

zvolený zastupitel

preferenční hlasy

Koalice PRO Benešov
1.
Filip Ušák,
2.
Radek Provazník
3.
Mgr. Petra Tojmarová
4.
Bc. Radek Prášek
5.
Emil Kačer

433
432
411
388
361

BENEŠOVŠTÍ PATRIOTI
1.
Petr Jansa
2.
Mgr. Jakub Zelený
3.
Pavel Urx
4.
MUDr. Jiří Slavík

581
446
431
401

NÁŠ BENEŠOV
1.
Bc. Andrea Kulíková
2.
František Buchta
3.
Martin Verner

379
313
278

Alternativa pro Benešov
1.
Ivan Neliba
2.
Petr Kořan

312
168

Česká strana sociálně demokratická
1.
Mgr. Zdeňka Černá

176

ZE ZÁSAHŮ SDH
krátce z města
Během podzimu dojde ke spuštění nové
kogenerační jednotky v sídle Benešovské
teplárenské společnosti. Na jednom z největších projektů v novodobé historii Benešova spolupracuje naše teplárna (BTS) a
společnost E.ON. Kogenerace významně
napomůže dalšímu zlevňování ceny tepla
pro koncové odběratele - obyvatele Sídliště.

Foto: Ota Dračka

Dne 27. 8. 2018 byla naše jednotka
vyslána s technikou CAS 20 v počtu 1+4 k
nahlášenému úniku provozních kapalin na
komunikaci v ulicích Děčínská a náměstí
Míru v Benešově nad Ploučnicí.
Dne 30. 8. 2018 byla naše jednotka
vyslána s technikou CAS 20 Scania v počtu
1+5 k nahlášenému vyvrácenému stromu
do obce Františkov nad Ploučnicí.
Dne 3. 9. 2018 byla naše jednotka
vyslána s technikou DA T4 v počtu 1+4 k
nahlášenému úniku nebezpečných látek na
vodní plochu do Benešova nad Ploučnicí za
asistence PČR a Povodí Ohře.

Zastupitelstvo Ústeckeho kraje přispěje
dotací 1,4 milionu korun na stavbu mostu v
Sokolovské ulici. Rozhodlo o tom na svém
posledním jednání.
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TŘETÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA PŘINESLO DALŠÍ
PODNĚTY NA ZLEPŠENÍ ŽIVOTA VE MĚSTĚ

V pondělí 24. září se v městském kině od
17 hodin uskutečnil již 3. ročník Fóra
Zdravého města Benešov nad Ploučnicí. Na
určení deseti největších problémů přišlo do
kina přes 50 občanů, včetně představitelů
města a zástupců městského úřadu. Po
přivítání a zhodnocení problémů z
předešlého fóra 2017 starostou města
Filipem Ušákem, se slova ujali zástupci
společnosti City Upgrade s.r.o., kteří
představili studie řešení ulice Komenského
a řešení prostranství náměstí Míru, ke
kterým se mohl kdokoli z občanů vyjádřit.
Facilitátorkou celého odpoledne byla
zástupkyně NSZM, paní Marta Vencovská.
Diskutovalo se u 7 stolů a zájemci mohli
sdělit svoje připomínky u každého z nich.
Tabule se začaly plnit zapisovanými nápady,
z každého stolu byla pak vybrána dvě
témata s nejvíce čárkami a ta se přepsala na
zvláštní papír. Z něj všichni zúčastnění na
závěr dvěma hlasy opuntíkovali ty náměty,
které byly podle jejich názoru nejdůležitější.
Aby mohlo dojít k ověření vybraných
problémů u většího počtu obyvatel, bude
nyní následovat druhá část fóra. Při ní se
budou moci vyjádřit i ti, kteří se neměli
možnost se osobně zúčastnit sezení v kině.
Hlasovat mohou prostřednictvím ankety,
kterou je možné vyplnit buď elektronicky v
Mobilním rozhlasu a na internetových
stránkách města, nebo je možné si
vyzvednout anketní lístek také na podatelně
MÚ, v městské knihovně, v městském kině,
v klubu seniorů a nebo v tomto vydání
Benešovských novin.
Na 4. ročníku Fóra zdravého města,
které se bude konat za rok, pak zástupci
radnice zhodnotí, jaké kroky byly učiněny ke
zlepšení či vyřešení 10 problémů, které
určili občané.

Problémy naformulované na Fóru
Zdravého města Benešov nad Ploučnicí
roku 2018, o kterých se bude hlasovat v
ověřovací anketě, jsou následující:

ź Pokračovat ve zprůchodnění ostrovů kolem Interkovu

ź Pořídit podzemní kontejnery na tříděný odpad

ź Instalovat zpomalovací semafory
na ul. Děčínská a Českolipská

ź Tvorba pracovních činností –
Brownfield (Benar)

ź Budovat turistické stezky v okolí
města

ź Rozšíření víceúčelového hřiště u ZŠ
ź Zpřístupnit zámecký park
ź Vybudovat cyklostezku do České
Kamenice

ź Seniorské bydlení
ź Zřízení senior taxi
ź Zrušit zbytečné svolávání hasičů

ZE ZÁSAHŮ SDH
Dne 4. 9. 2018 byla naše jednotka vyslána s technikou CAS 20 Scania v počtu 1+4 k
nahlášenému vyvrácenému stromu do
Benešova nad Ploučnicí.
Dne 5. 9. 2018 vyjela naše jednotka s
technikou CAS 20 Scania v počtu 1+4 k monitoringu vodní plochy a odklizení norných
stěn na Ploučnici v Benešově nad Ploučnicí .
Dne 7. 9. 2018 byla naše jednotka vyslána s technikou CAS 20 Scania v počtu 1+6 k
dopravní nehodě nákladního a osobního
automobilu v obci Dobrná za asistence HZS
Děčín,PČR a ZZS.
Dne 14. 9. 2018 byla naše jednotka vyslána s technikou CAS 20 Scania v počtu 1+3 k
dopravní nehodě osobního automobilu do
obce Heřmanov za asistence PČR a ZZS.
Dne 19. 9. 2018 byla naše jednotka vyslána s technikou CAS 20 Scania v počtu 1+2 k
požáru květináče na náměstí Míru v Benešově nad Ploučnicí.
Dne 21. 9. 2018 byla naše jednotka vyslána s technikou CAS 20 SCania v počtu 1+3
k nahlášenému úniku provozních kapalin na
komunikaci v ulicích Děčínská v Benešově
nad Ploučnicí za asistence MP.
Dne 23. 9. 2018 byla naše jednotka vyslána s technikou CAS 20 Scania v počtu 1+4 k
dopravní nehodě osobního automobilu ve
Františkově nad Ploučnicí za asistence PČR.
Dne 23. 9. 2018 byla naše jednotka vyslána s technikou DA T4 v počtu 1+2 k nahlášenému úniku provozních kapalin na komunikaci v ulici Příčná v Benešově nad
Ploučnicí.
Dne 28. 9. 2018 byla naše jednotka vyslána s technikou CAS 20 Scania v počtu 1+5
k nahlášenému vyvrácenému stromu na
stezku mezi Benešovem a Františkovem nad
Ploučnicí v lokalitě u hradu Ostrého.

(kočka na stromě)

ź Zvýšit dozor městské policie u děts-

vítání občánků

kých hřišť
ź Kryté autobusové zastávky na náměstí
ź Pokračovat v úpravě stezky na
Ploučnickou vyhlídku
Více informací:
Stanislava Feistnerová
koordinátor Zdravého města
Benešov nad Ploučnicí a MA21
tel.: 412 589 813
email: feistnerova@benesovnpl.cz
Anketní lístek najdete na str 4.
Vyplněný ho můžete odevzdat na
podatelně MÚ, v městské knihovně, v
městském kině nebo v klubu seniorů.

V listopadu chystáme slavnostní přivítání našich občánků do života města.
Vyzýváme proto rodiče, kterým se narodilo děťátko v období od dubna 2018 dosud, aby se dostavili co nejdříve s jeho
rodným listem na matriku zdejšího městského úřadu (kancelář v přízemí budovy –
vchod od zámku).
za SPOZ
Věra Erlebachová, matrikářka
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NULTÝ ROČNÍ BENEŠOVSKÉ ROKLE DOPADL NA VÝBORNOU

akce ve městě

Foto: Karel Veselý

12. 10., 13:00 h
DEN ÚCTY KE STÁŘÍ
kino,vstup zdarma
13. 10., 10:00 - 15:00 h
PODZIMNÍ BLEŠÁK
kino, pořádá CDM

Foto: rodina Mazáčkova

14. 10., 16:00 h
Promítání pro děti:
COCO
kino, vstup: 35,-/70,21. 10., 16:00 h
Promítání pro děti:
KRÁLÍČEK PETR
kino, vstup: 35,-/70,-

Dne 15. 9. 2018 proběhl úvodní nultý
ročník turistického pochodu Benešovská
rokle. Počasí turistice vyloženě přálo a
pochodu se zúčastnilo 27 dětí a 57 dospělých. Nejmladší účastnicí pochodu byla
Patricie Mazáčková (1rok), nejstarším
účastníkem František Švejdík (83 let). Mimo
Benešováků k nám zavítali výletníci třeba z
Prahy, Tachova či České Kamenice nebo
Děčína.
Jak to ale vlastně začalo:
„Benešovské rokle“ byl pochod okolím
Benešova nad Ploučnicí, který existoval na
přelomu 80.-90. let 20. století. Na tehdejším pořádání se podíleli jistě i mnozí z vás,
ale jako nejvýraznější osobnosti byli paní A.
Veselá a pan J. Pucholt. Pochod následně
zanikl a nikdo ho neobnovil. V podstatě celý
náš život „turistujeme“ - mimo jiné se též
pravidelně účastníme turistických pochodů
a i těch, které si udržely tradici a dnes se
pořádají již v 30. – 40. ročníku a kolikrát jsme
vzpomínali právě na „benešovský pochod“.
Rozhodli jsme se tedy , že pochod zkusíme
obnovit my. Z jara 2018 došlo ke kontaktu s
organizací KČT Děčín a byl tím získán silný a
zkušený partner v oblasti turistiky. Kontaktovali jsme p. A. Veselou, která nás v obnově
pochodu podpořila. Na MěÚ Benešov nad
Ploučnicí jsme si splnili ohlašovací povinnosti a další náležitosti a hlavně nám bylo
umožněno pro potřeby pochodu užít budovu kina. Následně a po jistých peripetiích
došlo ze strany „města“ i k odpuštění poplatku z pronájmu tohoto prostoru (běžná
praxe u výstav, plesů atd.). Souběžně proběhlo jednání na úřadě ve Františkově nad
Ploučnicí, kde byla myšlenka pochodu přijata velmi pozitivně. Aby byla celá „věc“

ošetřena i po stránce ochrany přírody, konzultovali jsme některé věci s p. Dračkou jako
se strážcem přírody a získali souhlas i na
CHKO, v jejímž území část pochodu vede.
Následovala žádost o minigrant na pořádání
turistické akce u společnosti SPOLCHEMIE,
který nám vyšel a tím pádem bylo možné
nakonec pochod uskutečnit v takové podobě, v jaké jsme jej nakonec viděli.
Následoval tisk materiálů, opatření pamětních předmětů pro nejmladšího a nejstaršího účastníka a drobné upomínkové předměty.
Závěrem článku bychom pak chtěli
poděkovat :
- Paní A. Veselé, která byla velmi
platnou členkou realizačního týmu na
startu a v cíli a velkou psychickou podporou.
- Pánům L. Smejkalovi a V. Šeflovi,
jejichž činnost s budováním a udržováním
turistických tras stejně jako s jejich osazováním informačními panely je rozsáhlá a
jaksi nedoceněná.
- Společnosti Spolchemie za poskytnutí
minigrantu na turistickou akci.
- Nikole Ušákové a Kristýně Kazárové za kontrolu na trase.
- Ale nejvíce však každému, kdo se akce
zúčastnil či jinak podpořil a tím nám dal
signál, že o takovouto akci je zájem a má
smysl v naší nastoupené cestě pokračovat…
A pomalu začínáme plánovat další ročník, termín je předběžně naplánovaný na
14. 9. 2019, na výběr bude více tras a pro
rodiče s kočárky zkusíme vymyslet trasu kočárkovou.
Ještě jednou děkujeme všem za podporu a doufáme, že nás podpoříte i v dalším
ročníku :-)
Zdena a Jan Ušákovi

25. 10.
Divadelní představení:
KDO SE BOJÍ POSTELE?
kino, vstup 120,-/150,28. 10.
TANEČNÍ KURZY – I. LEKCE
bližší informace na tel. 724 598 686
2. 11., 17:00 h
NA ZÁMKU STRAŠÍ
zámek
3. 11., 20:00 h
Halloweenská párty
HALL.O.DRUM
koupaliště, vstup 50,9. 11., 19:00 h
PROMÍTÁNÍ: CHATA NA PRODEJ
kino, vstup: 70,16. 11., 19:00 h
Divadelní představení:
ZAHRAJ TY EJSÍKY
kino, vstup70,24. 11., 20:00 h
TRAVESTI SHOW
kino, vstup: 250,30. 11., 15:00 h
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
náměstí
30. 11., 20:00 h
KNÍR PÁRTY
charitativní akce
pořádá Ondřej Kulík, kino
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VZPOMÍNKy

VÝSTAVU ZVÍŘECTVA NAVŠTÍVILO NA 550 NÁVŠTĚVNÍKŮ

Jsou tomu již 3 roky, kdy
odešel 13.10.2015 můj
manžel Ing. JAN HRDINA.
Vzpomíná Milena a synové

Dne 14. 10. 2018
uplyne 1 rok, co
nás opustil pan
KOLOMAN MARTINKA.
Stále na něj vzpomínají
Hasiči Benešov n. Pl.
Nezemřel jsem,
neboť vím,
že budu žít stále
v srdcích těch,
kteří mě milovali.
Dne 20. října 2018
jsou tomu 4 roky,
co nás opustil pan
STANISLAV KRIŠTAN.
Stále vzpomíná manželka a děti

historická publikace

Na svatováclavský svátek 28. září po
roce opět v u nás v Benešově proběhla výstava drobného domácího zvířectva na pozemku Českého svazu chovatelů v Bezručově ulici. K vidění tentokrát bylo 177 králíků, 30 kusů vodní drůbeže, 61 drůbeže
hrabavé a 46 okrasných holubů. Své zastoupení měla v místních skromných temperovaných prostorách i ušlechtilá morčata a okrasné ptactvo. Tuto pestrou podívanou sestavilo svými zvířaty 38 vystavovatelů. Nejvzdálenější vystavovatel pan Bušek k nám
zamířil z Nedomic na Mělnicku a nejel nadarmo. Odvezl si pohár za nejlepšího stříbřitého králíka. V soutěži družstev zvítězila
organizace Děčín. Vlastní výstava byla dopl-

něna doprovodným programem. Sváteční
den skvěle doprovázel hudbou i zpěvem
pan Bříško. Stánky s ručně vyráběnými dárkovými předměty paní Bizoňové a Ullrichové se u nás také již staly tradicí. Své místo s
nabídkou ovoce i zeleniny tu mělo i místní
ovocnářství manželů Krumlových. O občerstvení se postaral Gorilla team a pro mlsné jazýčky tu měla připravené sladké pochoutky paní Kavenská. Ve spolkové tombole, o kterou je pokaždé veliký zájem, byla
možnost výhry zajímavých cen i živých zvířat. Výstavu podpořilo krásné dopolední
slunečné počasí, i když se v odpoledních
hodinách zatáhlo a málem i na nás zapršelo.
Luděk Smejkal

z historie města očima vladimíra šefla

STALO SE PŘED 100 LETY – ZÁMECKÉ VLOUPÁNÍ
Ve středu 3. října proběhl v baru Plovárna na koupališti křest publikace "Benešov
nad Ploučnicí, živé historické město a 100
let republiky", která vznikla z iniciativy
starosty města Filipa Ušáka a Luďka
Smejkala. Role kmotra této knihy se zhostil
senátor Zbyňek Linhart. Publikace mohla
vzniknout díky sponzorům - firmě Noesis a
Mo.real. Zájemci mají možnost si publikaci
stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách města www.benesovnpl.cz
nebo je možné ji získat u starosty.

26. května 1918 v noci byla na dolním
zámku průmyslníka Kurta Grohmanna spáchána krádež. Součástí dolního zámku v té
době byl i byt pro hajného a jeho rodinu.
Právě manželka hajného slyšela v jednu hodinu ráno neurčitý šelest a hluk, linoucí se ze
zámku. Probudila tedy svého muže, hajného Rotha a ten se vydal do zámku na kontrolní obhlídku. Hned v první síni narazil na
tři muže, které ten den odpoledne již jednou viděl. Narazil na ně totiž ve svém revíru
- jednalo se o tři muže, z nichž jeden měl na
sobě vojenskou uniformu. Tito muži vzali
okamžitě do zaječích. Náš lesník sice zloděje
pronásledoval, ale brzy ztratil stopu. Poté se
ukázalo, že lupiči byli ve všech místnostech
tohoto křídla zámku, s výjimkou ložnice majitele Kurta Grohmana, který tam zrovna
spal. Gauneři to byli opravdu zruční - vlastní
šikovností se dostali do uzamčených schránek, ve kterých byly všechny ostatní klíče k
dalším místnostem. Do rukou se ji mimo jiné dostali i tři velmi cenné pušky. Pronásledování zlodějů už převzalo Benešovské čet-

nictvo a vojenský oddíl a již odpoledne
následující den se jim tři zloděje podařilo
vypátrat v lesních soutěskách mezi Březinami a Dobrnou. Kromě tří pušek, měli u sebe
ještě 21 paklíčů a 4 kilogramy cukru. Všichni
tři byli okamžitě převezeni k okresnímu
soudu v Benešově.

Dolní zámek s lodžií
- pohled ze zahrady.
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základní škola benešov nad ploučnicí

ZE ZÁŘIJOVÉHO DĚNÍ VE ŠKOLE A ŠKOLCE
Po slavnostním zahájení nového školního roku ožila naše škola pravidelným školním ruchem a více než pět set žáků se po
prázdninovém lenošení opět pustilo do práce. Na budově Bílá jsou umístěny přípravná
třída a třídy 1. – 3. ročníku. Všechny zbylé
třídy jsou umístěny na budově Nova.
Ve středu 12. září 2018 se na svém 3.
jednání sešla školská rada. Novým členem
ŠR byl za pedagogické pracovníky zvolen
pan V. Fous, který ve ŠR nahradil ředitele
školy Mgr. J. Zeleného. Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti
školy za školní rok 2017/18, projednala a
schválila doplnění Školního řádu o bod č. 5 Povinnosti pedagogických pracovníků v
souladu se zákonem o GDPR. Ředitel školy
seznámil členy školské rady s aktuálními informacemi o činnosti školy - realizaci projektu Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetenci, provedené kontrole stavu
budov, včetně potřebných investic. Dále
představil nový způsob prezentace činnosti
jednotlivých tříd, seznámil členy ŠR s přípravami zavedení žákovského parlamentu a
dalšími aktualitami ze školy.

Žáci IX. A se v rámci přípravy na volbu
povolání zúčastnili interaktivní besedy v Informačním a poradenském středisku Úřadu
práce v Děčíně. Pracovnice IPS jim poskytly
informace, které jim pomohou při správném rozhodování o jejich budoucím povolání. Další třídy se zúčastnily tradiční zahradnické a zemědělské výstavy Libverda
2018. Žáci dvou tříd – 6. A a 7. A – se spolu se
svými novými třídními učitelkami vydali na
adaptační výlet po okolí Benešova nad
Ploučnicí, jeho cílem bylo budování a stmelování třídních kolektivů.

V průběhu září úspěšně pokračovalo

budování mobilní multimediální učebny v
rámci projektu „Vybudování IT učebny pro
rozvoj klíčových kompetencí včetně
vybavení – ZŠ“ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_
075/0006117) v rámci operačního programu IROP. Učebna byla vybavena kvalitními notebooky, posílen signál pro WI-FI,
dostala nové osvětlení a vybavení pro odkládání a nabíjení notebooků. První žáci
začnou učebnu používat od začátku října.
V pondělí 17. září 2018 na Bílou školu
přijeli hokejisté z HC Děčín, aby namotivovali chlapce z 1. až 3. tříd k hraní hokeje.
Ukázali jim výzbroj brankáře a seznámili je,
kdy a kam mohou přijít na nábor. Každý žák
dostal letáček s informacemi a zábavnými
úkoly. Na závěr se všichni naučili hokejistický pokřik.
Ve čtvrtek 20. září 2018 žáci všech osmých tříd řešili soutěžní úlohy I. ročníku
celokrajské soutěže Krajská odysea (v rámci
projektu I KAP). Soutěž je zaměřena na podporu přírodních věd a technických oborů,
proto testy byly zaměřeny především na
matematickou gramotnost a na zvládání logických operací, nechyběly však také otázky
stavebního, strojního či elektrotechnického
charakteru nebo otázky z oblasti chemie a
přírodopisu. Výsledky budou známé v průběhu října, nejlepší řešitelé budou školu reprezentovat v okresním kole, kde budou
tvořit společné týmy se zástupci středních
škol.
Také v mateřské škole se rozjel školní
život naplno. Již tradicí je podzimní zahradní
slavnost, která proběhla ve čtvrtek 20. září
2018 na zahradě školky. Slavnost slouží k
přivítání nových kamarádů a zahajuje další
školní rok. Tu letošní nově oživila hudba
kapely GARANCE. Rodiče si hned v úvodu
odpoledne zasoutěžili a se svým malým nákladem si vyběhli do kopce. Následná přehlídka podzimních klobouků, které si doma
děti vyrobily s rodiči, napověděla, že podzim už skutečně ťuká na dveře. Dalším překvapením byla trampolína, která zdobí zahradu. Opékaly se buřty, ochutnával se dobrý koláč z dílny kuchařek. Velmi vydařenou
soutěží bylo malování na obličeje naruby, v
rámci které si děti mohly namalovat maminku nebo tatínka podle svých představ.
Po jejím skončení se všichni shodli, že se
budou těšit na další společné akce.
Ve čtvrtek 20. září 2018 se naše škola
stala místem Společného setkání se zástupci zapojených aktérů do vzdělávání z
území ORP Děčín s Realizačním týmem MAP
II pro SO ORP Děčín. Cílem setkání bylo
předání informací k aktuálnímu stavu pro-

jektu MAP II pro SO ORP Děčín (CZ.02.3.68/
0.0/0.0/17_047/0008611). Přítomní zástupci se seznámili s aktuálním stavem realizace projektu a plánovanými aktivitami –
dotazníková šetření cílená na rodiče dětí a
žáků, příprava na plánování ve školách a
tvorby sebereflexe školy, završení sběru
návrhů aktivit Implementace a připomínkování SWOT analýzy. Z přijatých návrhů aktivit bude následně vytvořen výběr, který
bude obsahovat aktivity spolupráce doporučené k financování a k realizaci v rámci
projektu MAP II. V závěrečné části setkání
se všichni účastníci zapojili do připomínkování předložených dokumentů. V průběhu
celého setkání probíhala mezi účastníky a
členy RT MAP II bohatá diskuze a panovala
velmi příjemná atmosféra.
Dokumenty školy, informace a fotografie z aktivit školy a školky na www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

informace ze školy
podzimní prázdniny
29. – 30. října 2018

prodej slepiček
Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu Araukana
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 159 - 205,- Kč/ks
Prodej se uskuteční:
27. října a 24. listopadu 2018
u vlakového. nádraží
v Benešově n. Pl. - 14.20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup
králičích kožek - cena dle
poptávky.
Případné bližší
bližší informace:
Po - Pá
9 - 16 h
Tel.:
601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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TURNAJ DĚTÍ NA UKONČENÍ TENISOVÉ SEZÓNY
V neděli 23. září 2018 se konal turnaj našich
dětských tenisových nadějí. Turnaje se
zúčastnilo celkem 14 hráčů, kteří byli
rozděleni do 3 věkových kategorií. Nejstarší
kategorie (starší žáci) hráli poprvé podle
pravidel tenisu na 1 zkrácený set a to do 4
gemů. Kategorie mladší žáci a přípravka
hrály na 1 set do 11 bodů, podání se střídalo
po dvou bodech. Turnaj se hrál takto
zkráceně z důvodu špatného počasí. Přesto
bylo k vidění spoustu napínavých utkání.
Konečné výsledky:
Přípravka:
1. Lenka Hubená
2. Max Podolínský
3. Viola Seifová
4. Martin Tojmar
Mladší žáci:
1. Samuel Feistner
2. Petr Štípek
3. Martin Podolínský
4. Filip Nesládek
Ve třetí kategorii starší žáci se mezi
sebou utkalo 6 hráčů. Zde byl jasným favo-

ritem Adam Bárta, kterého nikdo nedokázal
porazit.
Starší žáci:
1. Adam Bárta
2. Marek Štípek
3. Jakub Scháněl
4. Matěj Bártů
5. Tomáš Hlobil
6. Ondra Fišer
Touto cestou velice děkujeme především hlavním sponzorům a to firmě NBB Bohemia s.r.o., Armex energy a.s., Městu Benešov n. Pl. a Zoo Děčín a dále M. Miščíkovi fy. Vlamara, L. Bečanovi - restaurace Dřevák
za finanční a věcné dary pro naše nadějné
sportovce. Dále děkujeme rozhodčím R.
Provazníkovi, M. Podolínskému, a I. Štípkové. Samozřejmě děkujeme našemu správci
p. J. Strakovi s manželkou.
Přeji všem mladým hráčům, ať se
neustále zlepšují a tenis je pro ně hrou, která je bude vždy bavit.
Martin Štípek
Foto: Jan Scháněl

TENISOVÝ TURNAJ - SINGLY MUŽI 2018 - PŘINESL ZAJÍMAVÉ ZÁPASY
V sobotu 15. září 2018 se konal tenisový
turnaj mužů ve dvouhře, kterého se zúčastnilo dvanáct hráčů, sedm z Benešova n. Pl. a
pět z Děčína. Hrálo se ve dvou skupinách po
6 hráčích. Dva nejlepší ze skupiny postupovali do semifinále a vítězové semifinále se
utkali finále. Nechybělo samozřejmě utkání
ani o 3. a 4. místo. K vidění byly velmi vyrovnané a napínavé zápasy.
Výsledky:
1. místo – Rostislav Němec
2. místo – Zbyněk Hrnčíř
3. místo – Martin Podolínský
4. místo – Martin Štípek
Všem účastníkům děkujeme za úžasné
výkony. Děkujeme manželům Strakovým za
pohodový chod turnaje a Marcelu Miščíkovi
a jeho firmě Vlamara s.r.o. za poskytnuté
ceny do turnaje.
Martin Štípek
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