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Zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí

OPRAVA MOSTU PŘES PLOUČNICI FINIŠUJE

Bližší informace v úvodníku starosty města.
Foto: Filip Ušák

SPOLEK NAD PLOUČNICÍ PÁTRÁ PO STOPÁCH KARLA MAYE
Spolek nad Ploučnicí vydal v rámci projektu „Příběhy a stopy minulosti ožívají” dvě
pohlednice k zatčení Karla Maye ve Františkově nad Ploučnicí. Cílem projektu je oživit
populární témata Benešovska a ozvučit náš
region v očích turistů i rezidentů.
Na jedné z pohlednic najdete tento text:
„Jsem syn majitele kávové plantáže z ostrova Martinik Albin Wadenbach,“ řekl 4. ledna
1870 sebevědomě obecnímu strážníku z
dnešního Františkova (dříve z Dolních Valkeřic) promrzlý tulák bez dokladů, který hledal
úkryt ve stodole jednoho z místních sedláků. Jeho líčení o životě v tropickém ráji v Karibiku bylo natolik působivé, že trvalo české
policii skoro měsíc, než zjistila, že jde o výmysl fantazií mimořádně obdařeného sas-

www.benesovnpl.cz

kého zloděje a podvodníka na útěku Karla
Maye. Kariéru světoznámého spisovatele
románů z divokého západu započal až o čtyři roky později po odpykání trestu v žaláři.
Lenka Černá
Spolek nad Ploučnicí

SLOVO STAROSTY
Milí Benešováci,
Uplynulý měsíc přinesl především dokončování stavby mostu v Sokolovské ulici.
V tuto chvíli je most zpřístupněný pro
chodce a po vydání všech kolaudačních
povolení a následném předání díla předpokládáme někdy po 20. listopadu jeho
plné zprůjezdnění i pro osobní automobily.
Po více jak čtyřech letech tedy dojde k
normalizování dopravní situace ve městě.
Doufám, že pro příštích minimálně 50 let
bude mít město důstojné a bezpečné
propojení mezi oběma břehy v tom nejvytíženějším místě. Vidíme poslední dobou
často ve zprávách, že něco takového není
dnes vůbec samozřejmé.
V říjnu také došlo ke krajské opravě
silnice na Ovesnou a odtud dále na Dobrnou. Příští rok se bude pokračovat vybudováním nového mostku na Ovesné a úseku
od serpentin až do Dobrné. Chtěl bych
Vám ještě jednou poděkovat za trpělivost,
kterou jste během těch zhruba deseti dnů
měli. Výsledek myslím stojí za to a obě
místní části nyní spojuje krásná nová
cesta. Dopravní omezení v polovině října
byl takový malý trénink na mnohem větší
komplikace, které motoristy budou čekat v
době rekonstrukce silnice Děčín- Starý Šachov, která by se měla v příštím roce započít. Přesný harmonogram stavby není v tuto chvíli znám, nicméně je jasné, že nás
nečeká úplně jednoduché cestování.
Vážení přátelé, chtěl bych Vám touto
cestou ještě jednou poděkovat za spolupráci a trpělivost, kterou jste se mnou coby
starostou tohoto krásného města měli.
Pro mě osobně byla práce starosty obrovskou výzvou, za kterou jsem vděčný a na
kterou budu velice rád vzpomínat. Myslím, že jsme v uplynulém volebním období
udělali velké množství práce, která pozvedla toto město o pořádný kus dál.
Mnoho štěstí a pohody do listopadových dní přeje
Filip Ušák
starosta města
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výzva pro občany
V rámci akce „Rozsvícení vánočního
stromu“, která se bude konat 30. listopadu
2018, hledáme dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří by společně s námi vytvořili živý
betlém. Vítáni jsou jak dospěláci a děti v
kostýmech postav z betléma, tak živá zvířátka. Odměnou všem „postavám“ bude fotografie, kterou si budou moci účatníci vyzvednout na podatelně MÚ. Bližší informace podá kulturní referentka Pavla Klomfarová.
ź tel.: 724 598 686
ź kultura@benesovnpl.cz
Spolek nad Ploučnicí oslovuje veřejnost
na Benešovsku s prosbou o pomoc se vznikem publikace na téma Život jeptišek pěti
řádů ve Františkově nad Ploučnicí a na Benešovsku v letech 1951 – 1956. Zajímají nás
vzpomínky na běžný i pracovní život. Uvítáme jakékoliv informace, osobní vzpomínky, fotografie či jiné artefakty. Nyní dokončujeme textovou část a uvítáme spolupráci
obyvatel. Kontaktujte nás na e-mailu nebo
telefonicky:
ź spoleknadploucnici@seznam.cz
ź 606 512 905
Lenka Černá
Spolek nad Ploučnicí

VZPOMÍNKy
S hlubokým
zármutkem
oznamujeme,
že 12. října 2018
nás ve věku 48 let
navždy opustil
JiŘÍ HAVEL,
náš milovaný synek,
tatínek, manžel,
bratr, strýc a kamarád.
Stále vzpomínají rodiče Havlovi a sestra
Markéta s dcerou Barborkou.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Dne 23. 11. 2018
uplyne již delší čas,
co od nás odešel
náš bratr, pan
JAROSLAV HENDRICH.
Stále na něho
vzpomínáme a máme
ho ve svém srdci.
Sestry Anina a Iva

OSMÁCI SE SEZNÁMILI S TÉMATEM
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

V rámci Zdravého města proběhla v
aule základní školy osvětová akce věnovaná tématu udržitelného rozvoje a místní Agendě 21 jako metodě pro uplatňování zásad udržitelného rozvoje ve veřejné správě.
Žáky 8. tříd seznámil lektor Mgr. Petr
Panaš s pojmem udržitelný rozvoj a uvedl
i praktické příklady a důsledky narušení
některého ze tří pilířů udržitelného rozvoje (ekonomického, sociálního nebo
environmentálního).
Následovalo rozdělení žáků do tří
skupin, kteří pak zpracovali návrhy na
zlepšení dopravy v Benešově nad Ploučnicí dle problematiky v automobilové
osobní a nákladní dopravě, ve veřejné
osobní dopravě a v dopravě pro chodce a
cyklisty. Své výsledky pak jednotliví zástupci skupin odprezentovali před všemi
ostatními. Vzešly zajímavé náměty, které
budou předány vedení města.
Na závěr psali žáci v pracovních skupinách představy, jak bude město Benešov nad Ploučnicí vypadat v budoucnu. Své nápady situovali do časové osy:
2050, 2100, a 2200.
Akce byla příjemná a tímto děkuji
řediteli ZŠ Mgr. Jakubovi Zelenému za
spolupráci. Poděkování patří také všem
přítomným učitelkám.
Koordinátorka ZM
a MA21
Stanislava Feistnerová
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PROCHÁZKA K PLOUČNICKÉ VYHLÍDCE
PŘILÁKALA DESÍTKY LIDÍ

volby 2018
Vzhledem k podané žalobě na neplatnost voleb dne 5.11.2018 proběhlo jednání
u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č.j.
40 a 36/2018. Příslušný krajský soud vydá
ve věci návrhu usnesení a to ve středu 7. 11.
2018. Jeho výsledek najdete na elektronické úřední desce Krajského soudu v Ústí nad
Labem.
Do doby vydání usnesení není možné
svolat ustavující zasedání ZaM města.

poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za
účast a projev soustrasti při rozloučení Karla
Homoly 2. 10. 2018.
Rodina Homolova

ZE ZÁSAHŮ SDH

Benešováci si určitě všimli, že se během
roku z lesa opět vynořila Ploučnická
vyhlídka. Za tuto krásnou stavbu na Kozích
hřbetech vděčíme Maxu Heyßlerovi, který
zajistil prostředky na její výstavbu. Rozhledna byla slavnostně otevřena 8. června 1902
za přítomnosti mnoha občanů i tehdejších
osobností kulturního života Benešovska.
Znovuobnovení zarůstajícího výhledu
během letošního roku zajistili pracovníci
Služeb města. Je vidět, že odvedli velký kus
práce. Tato skutečnost neunikla pozornosti
místnímu vlastivědnému nadšenci Luďku
Smejkalovi. Rozhodl se tedy, že k této příležitosti uspořádá komentovanou vycházku
k rozhledně.
V neděli 21. října 2018, za krásného
podzimního počasí, vydalo se 42 účastníků
od budovy tělocvičny vzhůru k nádherným
výhledům nejen na město Benešov nad
Ploučnicí, ale také na jeho okolí. Na konci
vycházky účastníky čekal nejen krásný výhled, bylo zde také připraveno občerstvení v
podobě Maxových zdravých špekáčků a
minerální vody Heyßlerovky, přípravy toho-

to originálního občerstvení se ujala koordinátorka Zdravých měst Stanislava Feistnerová.
K tomuto dni nově vydalo nakladatelství V. Fukala novou pohlednici rozhledny.
Tuto pohlednici obdržel každý účastník,
který dosáhl vrcholu. K dispozici byla nejen
tato pohlednice, ale také další turistické
materiály, které publikuje nově vznikající
místní Horský spolek. K tomuto dni vydal
brožuru Putování po Kozích Hřbetech, upravil okolí vyhlídky, nainstaloval zde lavičku a
infopanel.
Kateřina Kadlecová

Dne 21. 10. 2018 byla jednotka vyslána
v počtu 1+5 s technikou CAS 20 Scania k
dopravní nehodě osobního automobilu do
ulice Děčínská v Benešově nad Ploučnicí za
asistence PČR,MP a ZZS.
Dne 24. 10. 2018 byla jednotka vyslána
k nahlášenému nalomenému stromu u autobusové zastávky v obci Soutěsky. Jednotka vyjela s technikou CAS 20 Scania v počtu
1+4.
Dne 24. 10. 2018 jednotka zasahovala u
dalšího vyvráceného stromu zjištěného při
návratu ze zásahu na základnu s technikou
CAS 20 Scania v počtu 1+4 v Benešově nad
Ploučnicí.
Dne 24. 10. 2018 byla jednotka vyslána
k nahlášeným vyvráceným stromům přes
pozemní komunikaci v obci Soutěsky.
Jednotka vyjela s technikou CAS 20 Scania v
počtu 1+4.
Dne 24. 10. 2018 byla jednotka vyslána
do Benešova nad Ploučnicí k nahlášeným
nalomeným větvím v areálu zámku. Jednotka vyjela s technikou AZ 30 IFA v počtu 1+3.
Dne 24. 10. 2018 byla jednotka vyslána
k nahlášenému vyvrácenému stromu, který
zasahoval do pozemní komunikace do obce
Blankartice s technikou CAS 20 Scania v
počtu 1+3.
Dne 26. 10. 2018 byla jednotka vyslána
s technikou CAS 20 Scania v počtu 1+3 do
Františkova nad Ploučnicí k nahlášenému
stromu, který hrozil pádem do vozovky. Na
místě jednotka uzavřela komunikaci a strom
byl za pomocí motorové pily pokácen, rozřezán a odklizen.
Dne 29. 10. 2018 byla jednotka s technikou CAS 20 Scania v počtu 1+5 společně s
HZS ÚK Děčín vyslána k dopravní nehodě
osobního automobilu v Heřmanově, kde se
postarala o označení místa nehody a protipožární opatření (olej na vozovce).
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den úcty ke stáří

PARTNERSTVÍ S MĚSTEM HEIDENAU UTUŽILI SENIOŘI
DALŠÍ SPOLEČNOU AKCÍ
Foto: Rudolf Čech

Dne 12. října jsme v benešovském kině
oslavili „Den úcty ke stáří“. Více jak 70
seniorů se sešlo v dobré náladě a přivítali
mezi sebou místostarostu Petra Jansu, který
akci zahájil. Bavilo se a tančilo za hudebního
doprovodu Vladimíra Kronavetra z České
Kamenice. Nedílnou součástí této akci bývá
také bohaté občerstvení. Celou akci financovalo Město Benešov nad Ploučnicí jako
poděkování pro své občany.
Pavla Klomfarová
kulturní referentka

svoz bioodpadu
Nejbližší termíny svozu:
13. a 27. listopadu
Informace o
případném svozu v
následujícím období
bude zveřejněna na
webových stránkách
města či bude
vyhlášena
rozhlasem.

stolní tenis
Výsledky prvních kol krajského přeboru
II. tř. skupiny C
GPD Benešov nad Ploučnicí X AKST Kalich
Litoměřice A
11:7
Body: Babička Michal st. 2; Štípek Martin
2,5; Hanuš Jiří 3,5; Babička Lukáš 3
GPD Benešov nad Ploučnicí X ATJ Dolní
Zálezly A
12:6
Body: Babička Michal st. 1,5; Štípek Martin
4,5; Nebohý František 0; Hanuš Jiří 4,5;
Babička Lukáš 1,5

V rámci projektu spolupráce mezi
městy jsme 25. 10. 2018 navštívili své
partnery seniory v Heidenau. Odjížděli jsme
autobusem v 7.30 a po přivítání u radnice v
Heidenau jsme společně navštívili organizaci AWO Jugendwerkstatt.
Tato organizace zajišťuje pro nevyučenou mládež pracovní aktivity při práci se
dřevem. Jejich výrobky jsou dřevěné hračky,
ptačí budky a zařízení pro venkovní dětská
hřiště. Po prohlídce areálu jsme šli na společný oběd. Po něm jsme předali seniorům z
Heidenau dárky od nás - benešovských
seniorů a od Města Benešov nad Ploučnicí.
Diskutovali jsme o další spolupráci a společných akcích, které jsou plánovány ještě v
tomto roce a diskutovali i nad přípravami
plánu akcí na rok 2019.
Poté jsme se přesunuli do bowlingového centra, kde jsme soutěžili na 4 drahách
v počtu 15 seniorů z Benešova n.Pl. a 13 z
Heidenau. Hráli jsme od 14 do 16 hodin. Vyhodnocení výsledků proběhlo v Pekárně
Schmidtt, nedaleko od Pirny, kde bylo moc
hezké prostředí a výborné zákusky. Nešlo
ani tak o to, kdo vyhrál, ale o to, že jsme
prožili příjemný den plný hezkých zážitků.
Na závěr jsme poděkovali Rossi Wolfové,
Petru Mildnerovi a překladatelce Alžbětě,
za výbornou organizaci této akce.
Společně se zase sejdeme v Klubu seniorů v Benešově nad Ploučnicí 27. listopa-

du 2018 při Vánočním tvoření s CDM.
Děkujeme také Městu Benešov nad
Ploučnicí za podporu tohoto partnerství,
které trvá již 26 let, a za zajištění autobusu,
který byl hrazen z projektu Rozvíjíme tradiční spolupráci.
Za účastníky z Klubu seniorů
Benešov nad Ploučnicí
Rudolf Čech

GPD Benešov nad Ploučnicí X ATTC
Roudnice C
8:10
Body: Hanuš Jiří 3,5; Myslivec Miroslav 0;
Babička Michal st. 1; Štípek Martin 3,5;
Babička Lukáš 0
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základní škola benešov nad ploučnicí

Z ŘÍJNOVÉHO DĚNÍ VE ŠKOLE A ŠKOLCE
V průběhu října se uskutečnilo několik
akcí věnovaných volbě povolání pro vycházející žáky školy. Ve škole se žákům
devátých tříd prezentovala českolipská Euroškola. Žáci IX. B, stejně jako jejich spolužáci z IX. A, se zúčastnili interaktivní besedy v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce v Děčíně. Další akcí byla
Živá knihovna povolání v OC Pivovar v Děčíně. Hlavním cílem bylo podpořit a motivovat zájem žáků 9. tříd o studium řemeslných oborů, představit jim možnost uplatnění na regionálním trhu práce. Poslední
říjnovou akcí k volbě povolání byla tradiční
výstava vzdělávání Škola Děčín 2018, která
proběhla také v OC Pivovar. Ta byla zaměřena na aktuální nabídku vzdělávacích programů středních škol v regionu a dalších škol
mimo region pro školní rok 2019 – 2020.
Součástí výstavy byla také prezentace
některých zaměstnavatelů. Všechny akce
mají za cíl pomoci vycházejícím žáků při
správné volbě jejich dalšího směřování.
V průběhu října se naši žáci zapojili také
do vědomostních soutěží. Nejprve si 16
žáků vyzkoušelo své znalosti z přírodovědných předmětů v tradičním Přírodovědném
klokanovi. Žáci v časovém limitu hledají odpovědi na 24 otázek z matematiky, biologie,
fyziky, chemie a zeměpisu. Otázky jsou rozděleny podle složitosti za 3, 4 a 5 bodů.
Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd, nejlépe
se ve školním kole dařilo Jakubovi Martincovi a Květě Bížové, oba z 8. C. Druhou soutěží byla Logická olympiáda, v té ze školy
soutěžilo 31 soutěžících od dětí MŠ po žáky
devátých tříd. Je to soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických
úlohách. Nerozhodují zde naučené znalosti,
ale schopnost samostatného uvažování a
pohotového rozhodování. Zatím jsou známé výsledky v kategoriích žáků 3. – 5. ročníků a kategorii určené žákům 6. – 9. tříd. V
mladší kategorii soutěžilo 11 616 řešitelů, z
toho v našem kraji 620, mezi nimi našich 15
žáků a nejlepší výsledek dosáhl Tomáš
Chlumský z 3. A. Ve starší kategorii řešilo
soutěžní úlohy 17 156 řešitelů, z toho v
našem kraji 1 211. U nás se do soutěže přihlásilo 10 žáků a nejlepším řešitelem byl
Pavel Dobrovolný ze 7. B. Pochvalu si zaslouží všichni naši soutěžící.
V průběhu října se uskutečnily také další
akce, které doplňují výuku – ve středu 10.
října 2018 se žákům v tělocvičně školy
představil sokolník pan Zaleš s programem
Dravci a sovy pro mladší žáky a odchovem
dravců a sov pro starší žáky. Žáci si vyslechli
spoustu zajímavých informací ze života

dravců. Dozvěděli se například, kolik který
dravec váží, jak rychle dokáže letět, čím se
jednotliví zástupci živí, jak daleko jsou
schopni vidět svou kořist a spoustu dalších
faktů a zajímavostí. Během přednášky měli
možnost si dravce naživo prohlédnout. Žáci
mohli klást panu Zalešovi otázky a dozvědět
se informace, které je zajímaly, a které třeba
během akce nezazněly. Žáci 8. a 9. tříd se v
rámci prevence negativních jevů zúčastnili
divadelního představení Homevideo, představení, které upozorňuje na nešvary dnešní
doby – problémy sociálních sítí, kyberšikanu nebo takzvaný cyber-mobbing. Po jeho
skončení proběhla beseda k tomuto tématu. Také žáci 6. ročníků navštívili v tomto
měsíci divadlo v Děčíně, zhlédli představení
Staré řecké báje a pověsti, které doplnilo
výuku literatury, ale také třeba dějepisu.
Žáci osmých tříd se v rámci projektu Zdravých měst zúčastnili přednášky a workshopu na téma Udržitelný rozvoj města.
Nejprve je lektor pan Petr Panaš seznámil s
pojmem udržitelný rozvoj, uvedl příklady a
pak sami žáci v pracovních skupinách měli
za úkol psát představy, jak bude naše město
vypadat v budoucnu.

V říjnu jako každý rok sbíraly děti na Bílé
škole žaludy a kaštany. Celkem bylo sebráno
831 kg kaštanů a žaludů. Nejlepší sběrači
jsou ve 3. A, kteří sebrali 140 kg, hned za
nimi jsou se 132 kg děti ze 3. B a na třetím
místě malí sběrači z 2. C se 106 kg. Děkujeme všem dětem a také rodičům, kteří se
sběru zúčastnili. Sebrané žaludy a kaštany si
odvezli lesníci a jejich píli jistě ocení v zimě
lesní zvířátka.
Úspěšně byl dokončen projekt „Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetencí včetně vybavení – ZŠ“ (CZ.06.4.59/
0.0/0.0/16_075/0006117) a multimediální
učebna již slouží k výuce. Informace o projektech školy, dokumentech školy a dalších
aktivitách na www.zsbnpl.cz.
Mgr. M. Šmídová

informace ze školy
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
úterý 13. listopadu
ź 1. stupeň – 15.30 h
ź 2. stupeň – 16.30 h
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EKOLOGICKÝ PROJEKT S NĚMECKÝMI STUDENTY

rychlý kontakt
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
Bešov nad Ploučnicí
407 22
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
a 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

Dne 4. 10. 2018 jsme se my, studenti
sexty Gymnázia v České Kamenici, vydali
vlakem z Děčína do Bad Schandau, kde nás
přivítali žáci z německého Gymnázia v Sebnitz. V rámci projektu ,,Národní park – naše
společná zodpovědnost“ na nás čekaly dva
dny vzájemného poznávání a také krásná
příroda Saského Švýcarska.
Nejprve se nás ujali sympatičtí zaměstnanci národního parku, kteří nás odvedli do
místního informačního a návštěvnického
centra. Zde jsme se dozvěděli řadu zajímavostí, obdivovali jsme především exponáty
vycpaných ptáků, divokých prasat a dalších
zvířat.
Po ukončení prohlídky nás autobus zavezl do městečka Schöna, odkud jsme pěšky
vyrazili k ubytovně. Když jsme vyložili svá
zavazadla a naobědvali jsme se, připravili
pro nás průvodci z parku společenské hry ty výrazně přispěly k prolamování ledů mezi
odlišnými jazykovými skupinami.
Následovala procházka na Zirkelstein,

odkud jsou nádherné výhledy do okolí. Seznámili jsme se s pověstí o skále, z níž jsme si
právě vychutnávali nádherné scenérie při
západu slunce. Výšlap po úzkých schodech
se nám postaral o pořádný hlad, nikdo proto
nelenil s přípravou táboráku. Za zpěvu a hry
na ukulele jsme si pochutnali na buřtech a
těstovinovém salátu a velký úspěch sklidily
především chutné steaky.
Druhý den nám dobré ráno v jídelně popřál švédský stůl. Po snídani jsme byli rozděleni do několika skupin a naše kroky zamířily přes pole do lesa, kde jsme plnili na
jednotlivých stanovištích úkoly.
V poledne jsme po poměrně náročném
putování stanuli na nádraží v Dolním Žlebu,
dokonce s hodinovým předstihem. Čas jsme
využili k návštěvě restaurace Grund, ale
brzy již nadešla chvíle loučení s německou
skupinu a pak už nás čekala jen cesta domů.
Kamila Krenková
studentka Gymnázia v České Kamenici

z historie města očima vladimíra šefla

OSUDY DOMŮ - OBUVNICTVÍ PUHL
Prostory v domě čp. 94 (ul. Krátká) byly
využívány od roku 1914 pro obuvnictví
Rudolfa Puhla. Živností zde v běhu času bylo
samozřejmě více, nicméně dnes bude stačit
pouze krátká vzpomínka na tuto epizodu.
Z vyprávění vnučky ševcovského mistra
víme, že typická pro Puhlovo obuvnictví
byla hromada rozbitých bot. Velikost této
kupy se prý, snad nikdy nezmenšila.
Zákazníci ševcovství se rekrutovali ze všech
koutů města, stejně jako z mnoha okolních
vesnic. Když byly boty opravené, tak ještě
než se dostaly k majiteli, byla s nimi
provedena zatěžkávací procházka – tu u

ševce Puhla většinou prováděla jeho
vnoučata. Někdy stačilo zajít na děčínskou
ulici, někdy se "testování" protáhlo až do
Nového města (Neustadt).
Hned vedle dílny byla kuchyň, která byla
neustále obsazena lidmi, kteří čekali na své
opravené boty. Právě v této kuchyni byla na
stěně připravena obkreslovací deska, podle
které se zde vyráběla i ortopedická obuv na
míru. Prý snad jen o Vánocích tato místnost
připomínala kuchyň – to se všechny rozbité
boty, ševcovské pomůcky a další propriety
uklidily. Na stole pak místo tkaniček, jazyků
a podrážek byly čerstvé točené klobásy z

řeznictví „U Jelena“ a nakládané červené
zelí.

Obuvnictví Puhl v čp. 94 (dům zcela vlevo)
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