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Milí Benešováci,
dovolte mi, abych Vám na počátku roku
2019 popřál hodně štěs , úspěchů
a především zdraví.
V krátkos bych se ještě chtěl ohlédnout
za posledním měsícem roku minulého.
Měsíc prosinec bývá každoročně
poměrně bohatý na kulturní dění
a výjimkou nebyl ani ten loňský.
O většině akcí se můžete dočíst
na jiném místě Benešovských
novin, proto je nebudu jednotlivě
vypisovat, jen moc děkuji všem,
kteří se podíleli na jejich přípravě
a úspěšné realizaci.
Opravený most již slouží
ke spokojenos nás všech a jeho
nově osvětlené zábradlí přispělo
k příjemné předvánoční atmosféře.
Přestože rekonstruovaný most je funkční
v plném rozsahu, rozhodli jsme se ponechat
omezení průjezdu dopravy pro vozidla
p o u ze d o 3 , 5 t . J e to p ř e d ev š í m
z důvodu bezpečnos a plynulos dopravy
v ulicích Sokolovská, Čs. Armády a Krátká.

Tam v době rekonstrukce vznikla nová
parkovací místa, která slouží především
pro zásobování a zákazníkům místních
obchodů. Bohužel tato situace zatěžuje
zejména horní část ulice Čs. Armády, kudy
projíždí autobusy hromadné dopravy.
Tuto situaci si uvědomujeme a s dopravním inženýrem jsme připravili řešení.
To jsme předali k vyjádření
příslušných orgánů, které musí
tento záměr odsouhlasit. Proto
prosím o trpělivost všechny, koho
se současná autobusová doprava
dotýká. Děláme maximum pro to,
abychom situaci vyřešili
co nejlépe a v co nejkratším čase.
O konečném řešení Vás budeme
včas informovat.
Ještě jednou nám všem přeji, abychom
vykročili do nového roku správnou nohou
a abychom jej za rok mohli považovat
za vydařený.
Pavel Urx, starosta města

Rozsvícení vánočního stromu

Zdobení betléma - setkání na faře

Betlém ve výklenku kostela

Tříkrálový koncert v kostele - SoliDeo

Přivítání roku 2019

Tříkrálový koncert v kostele - SoliDeo
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Ohlédnu za loňským rokem pohledem sta s ky evidence obyvatel a matriky
V loňském roce počet obyvatel
v Benešově nad Ploučnicí opět klesl.
Dle sta s ky evidence obyvatel je
k 31.12.2018 trvale hlášeno v našem
městě 3.690 obyvatel. To je opro roku
2017 o 20 obyvatel méně. Z tohoto
celkového počtu je 2.971 dospělých, dě
do osmnác let je v Benešově nad
Ploučnicí 719.
Věkový průměr současného Benešova
nad Ploučnicí zůstává 42 let.
Stále nás trápí, že je menší počet
narozených než zemřelých. Tento poměr
je v posledních letech neměnný. V roce
2018 se v našem městě narodilo
28 miminek (vloni stejně), ale s lítos

musíme konstatovat, že nás navždy
opus lo 44 našich spoluobčanů (vloni to
bylo 40 spoluobčanů).
S rados ale konstatujeme, že se sňatků
v matričním obvodu uzavírá stále více.
V loňském roce bylo uzavřeno celkem
75 manželství. V roce 2017 to bylo 63. Jen
v Benešově nad Ploučnicí bylo uzavřeno
61 sňatků. Z toho 15 novomanželských
párů si řeklo své ANO na nádvoří zámku,
4 v obřadní síni zámku, 2 v zámeckém
parku a jeden v sadech. Ostatní sňatky se
konaly v obřadní síni městského úřadu.
Dalších 14 sňatků bylo uzavřeno v obcích
našeho správního obvodu. Z toho byly
3 v Dolních Habar cích, 4 v Horních

Vítání občánků v našem městě
V sobotu 1. prosince 2018 pořádal
SPOZ tradiční vítání občánků do života
našeho města. Ke slavnostnímu aktu se
dostavily rodiny těchto miminek:
Valentýny Schelzigové, Jonáše Grabky,
Artura Hakla, Aleny Bartošové, Vojtěcha
Kropáče, Viktorie Horvátové, Lukáše
Kleina, Juliany Mikloškové a Václava
Špičky. Slavnostním projevem přivítal
malé občánky starosta města Pavel Urx
za p říto mn o s mat riká řky Věr y
Erlebachové a vedoucí odboru
Mgr. Zdeňky Čvančarové. Básničky
krásně přednesly Anička Půlpánová
a Johanka Ronešová. Celý obřad

doprovázela na klávesy Mgr. Zdeňka
Černá a zazpívala se svými odrostlými
Klubíčkáři deváťáky Radkem Heinzelem,
Simonou Petrovou, Klárou Štěpánkovou
a Bárou Brousilovou. Všechna miminka
dostala dárečky jako upomínku na tento
den Tímto velice děkujeme paní Pavle
Dernerové za výrobu obrázků se jmény
miminek.
Další obřad vítání občánků plánujeme
na jaro roku 2019. Kdo má zájem se
vítání občánků zúčastnit, dostavte se
s rodným listem dítěte na matriku
městského úřadu.
Věra Erlebachová, matrikářka

Habar cích, 1 v Merbol cích a 6 ve
Verneřicích. V roce 2018 v Benešově nad
Ploučnicí stvrdily 2 manželské páry svůj
manželský slib po padesá letech
obřadem zlaté svatby a mto jim ještě
jednou přejeme hodně zdraví do dalších
let. I v roce 2018 se někteří snoubenci
rozhodli uzavřít manželství na velmi
roman ckých nebo pro ně významných
místech. Oddávalo se na loukách,
v sadech, u kapličky, na zahradách i na
fotbalovém hřiš . Všem novomanželům
přejeme hodně štěs na jejich společné
cestě životem.
Věra Erlebachová
matrika a evidence obyvatel

Gymnázium Česká Kamenice vás zve
v úterý 15. 1. 2019, od 15.00 do 17.00
hodin do budovy Základní školy TGM
a Gymnázia v ul. Palackého 535
na Den otevřených dveří. Pro školní rok
2018/2019 přijímáme ke studiu žáky
z pátých i devátých tříd.
Kód oboru: 79-41-K/81 Gymnázium.
Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy
a umožníme prohlídku školy i kdykoliv
jindy dle Vašich časových možnos .
Dohodněte si předem termín na tel. čísle
412 584 468, 605 291 982 nebo napište
nám Váš požadavek na náš e-mail
iva.bouskova@zs-gymnazium.cz, rádi Vás
školou provedeme.
Kontaktní údaje :
e-mail:
skola@zs-gymnazium.cz

web:
www.zs-gymnazium.cz

Plán jednání zastupitelstva
města v roce 2019
středa 06.02.
středa 10.04.
středa 12.06.
středa 11.09.
středa 11.12.
Začátek jednání vždy od 17:00 hodin.
Místo konání: Městské kulturní zařízení.
S ohledem na možnost neplánovaných
událos nelze vyloučit změnu místa a
termínu jednání.
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Univerzita tře ho věku
Již 6,5 roku máme v Benešově nad Pl.
možnost navštěvovat Virtuální univerzitu
tře ho věku. Téměř polovina posluchačů
dochází už od začátku v roce 2012, další
se postupně přidávají. V nabídce
přednášek jsou zajímavá témata, každý si
dokáže vybrat podle vlastního zájmu.
Studium se skládá ze zimního a letního
semestru.
V každém semestru je ve vybraném
té m at u š e st p ře d n á š e k , k te ré s i
vyslechneme v posluchárně na "nové
škole". Zpracováním testů se dostáváme
stále dál a dál. Po šes úspěšně
absolvovaných semestrech se můžeme
zúčastnit promoce v aule ČZU v Praze.
Zde si převezmeme "Osvědčení
o absolutoriu VU3V“. Mezi účastníky se
vytvořila četná přátelství a můžu říct,
že jsme dobrá parta.

V lednu 2018 již podruhé pojede
13 posluchačů do Prahy na slavnostní
promoce. Všichni se moc těšíme.
Za podporu děkujeme Městu Benešov
nad Pl., že nám konzultační středisko
vytvořilo a částečně jej i dotuje. Rovněž
děkujeme ZŠ a MŠ Benešov nad Pl.,
za propůjčení posluchárny a nemalý dík
patří i naší vedoucí paní učitelce Hance
Franclové.
Pokud by měl někdo zájem navštěvovat
VU3V a přijít mezi nás, „letní semestr“
začín á v p o n d ělí 28. led n a 2019
v 15,30 hodin v nové budově ZŠ. Vybraná
témata jsou Gian Lorenzo Bernini - genius
evropského baroka nebo Lesnictví.
Do našich kurzů se mohou přihlásit
občané důchodového věku a invalidní
důchodci. Těšíme se na vás.
Marie Tojmarová

Vánoce v klubu seniorů
V úterý 27. listopadu 2018 zavítala do
Klubu seniorů děvčata z Centra dě
a mládeže, aby společně s německými
a českými seniory vyráběla vánoční
výzdobu. V Klubu se sešlo téměř čtyřicet
tvořivých nadšenců, kteří s rados
vyráběli krásné dekorace.
Část výrobků – andílci, srdíčka a věnce,
putovala na vánoční trhy do Heidenau.
Výtěžek z jejich prodeje byl použit
na činnost Klubu seniorů v Heidenau.
Tato akce byla ﬁnancována z projektu
„ Ro z v í j í m e t ra d i č n í s p o l u p rá c i “,
Euroregionu Elbe/Labe.

O zahájení již tradičního vánočního
setkání se postarala Mgr. Zdeňka Černá
se svými dětskými zpěváky. Další hudební
program měl na staros Vladimír
Kronavetr. Na závěr dostali němeč hosté
dárkové balíčky.
Ta ké t a t o v y d a ř e n á a k c e b y l a
ﬁnancována a konala se za podpory
projektu Euroregionu Labe/Elbe s názvem
„Rozvíjíme tradiční spolupráci“.
Všem účastníkům velice děkujeme
za milou a tvořivou atmosféru.
Pavla Klomfarová

Virtuální Univerzita tře ho věku
(VU3V) je jedna z forem Celoživotního
vzdělávání, organizovaná Provozně
ekonomickou fakultou České zemědělské
univerzity v Praze, Kamýcká 129, 165 00
Praha 6 - Suchdol.
Zájemci o studium se mohou přihlásit
v Konzultačním středisku v Benešově nad
Ploučnicí v budově Základní školy
u tutorky Hany Franclové.

Kam s vánočními stromky
Svoz vánočních stromků bude probíhat
od pondělí 7.1. do pátku 11.1.2019.
Stromky ukládejte vedle sběrných nádob
na komunální odpad. Na sídliště, mezi
nízké paneláky, bude přistaven kontejner
na ukládání stromků.
Stromky lze odvézt i na Sběrný dvůr.
Otvírací doba je:
pondělí 7:00 – 17:00 hod.
středa 14:00 –17:00 hod.
sobota 8:00 –12:00 hod.

Tříkrálový koncert
Tříkrálový koncert SoliDeo, který se
uskutečnil od 17:00 hodin dne 5.1.2019
v benešovském kostele Narození Panny
Marie, byl provázen mezi skladbami
silným potleskem diváků.
Posloužil také humanitárnímu účelu.
Celý výtěžek dobrovolné sbírky jde do
Domu dě a mládeže v Děčíně do kroužku
Krůčky. Tento kroužek je speciálně určen
pro hendikepované dě z celého okresu
Děčín.
Děkujeme všem dárcům!
Pavla Klomfarová
Foto na tulní straně.

Téměř padesát seniorů se v pondělí
dne 3. prosince 2018 v 13:00 hodin sešlo
v benešovském městském kulturním
zařízení. České i německé účastníky
setkání z Heidenau přivítal starosta města
Pavel Urx.
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Adventní čas na benešovské základce
Prosinec byl na naší škole věnován
adventu a dodržování lidových tradic
a zvyků. Ve středu 5. prosince 2018
za dětmi do mateřské školy a na 1. stupeň
přišel Mikuláš s čerty a anděly. Žáci obou
devátých tříd si pro své mladší kamarády
připravili mikulášskou návštěvu, při které
dětem přednesli připravené básničky
a písničky, pokárali hříšníky a předali
dětem drobné dárky. Všichni si tento den
krásně užili a budou na něj určitě
vzpomínat. Začátek adventu věnovaly
jednotlivé třídy ze školky i ze školy
přípravě na vánoční jarmark a vánoční
slavnost MŠ. Školní přípravy vyvrcholily
v úterý 11. prosince 2018, kdy se
slavnostně vyzdobená budova Nova
přiblížila nadcházejícím vánočním
svátkům. V tento den se uskutečnil
tradiční vánoční jarmark - ten letošní byl
vyvrcholením oslav 100. výročí vzniku
republiky na naší škole, jeho součás byla
v I. podlaží instalovaná výstava "Tady nová
republika", kterou připravilo Národní
pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského v Praze k 100. výročí
vzniku ČSR. Ve dvou podlažích školní
budovy si své stánky s výrobky připravili
žáci jednotlivých tříd se svými pedagogy.
Stánky nabízely vlastnoručně vyrobené
vánoční ozdoby a dekorace, ale i drobné
dárky, vánoční perníčky a cukroví, sladké
a slané občerstvení. V přízemí byly
připraveny malé tvůrčí dílny, ve kterých si
návštěvníci mohli vyrobit vánoční
dekoraci nebo si vlastnoručně namalovat

vánoční ozdoby, v galerii pak mohli
posedět u kávy, čaje nebo svařeného vína.
Ve č t v r te k 1 3 . 1 2 . 2 0 1 8 p ro b ě h l a
v Benešovském kině také vánoční
slavnost mateřské školy. Na podiu se
v krásných kostýmech básničkami,
písničkami a tancem představily
jednotlivé třídy z naší školky. Vánoční
slavnost zakončilo společné vystoupení
všech dě , po něm pak měli návštěvníci
možnost si vybrat drobné dárky, které
si pro ně připravily dě , jejich rodiče
a učitelky. Poděkování za obě vánoční
akce si zaslouží všichni, kteří se na nich
podíleli - dě , jejich rodiče a pedagogové
a samozřejmě všichni návštěvníci našich
vánočních akcí. Advent pokračoval
pohádkovým vystoupením dě ZUŠ
Žandov, dě v aule školy předvedly svým
spolužákům ze školy a předškolákům
ze školky hudební a pěvecké vystoupení
plné vánočních a pohádkových skladeb.
Odměnou jim byl veliký potlesk všech
diváků. Před Vánoci se také sportovalo.
V průběhu prosince se odehrály zápasy
ve vybíjené, přehazované a ﬂorbalu.
Vánoční turnaj vyvrcholil ﬁnálovými
zápasy v pátek 14. prosince 2018. Vavříny
vítězů si nakonec odnesli – ve vybíjené
vyhrály dívky ze 7. B, v přehazované se
lépe dařilo děvčatům z 8. A, ve ﬂorbalu
odehráli vítězný zápas chlapci z 6. A
v kategorii 6. a 7. tříd, mezi staršími ﬂorbal
vyhráli kluci z 9. A. Celý ﬁnálový turnaj
zakončilo volejbalové utkání pedagogů.
Blahopřejeme všem vítězným týmům.

strana 4

V rá m c i a d ve n t u s i žá c i ze 4 . C
nacvičili spolu s třídní učitelkou
Mgr. Z. Hubáčkovou divadelní představení
o narození Ježíška. Představení odehráli
v aule školy pro dě z MŠ i všechny dě
z I. stupně. Na představení pozvali také
své rodiče a členy klubu seniorů. Na závěr
každého představení si všichni společně
zazpívali vánoční koledy a o krůček
se přiblížili vánočním svátkům. Velmi
pěkné vánoční koledování si připravili
také žáci z 3. C se svou třídní učitelkou
Mgr. M. Rejmanovou, koledování bylo
doprovázeno hrou na známé i méně
známé současné i historické hudební
nástroje. Celý advent zakončilo společné
zpívání vánočních koled a písniček na Bílé
škole a také v aule školy a vánoční
bilancování na třídních besídkách. Pak už
dě čekaly vánoční prázdniny.
V závěru listopadu a v prosinci 2018
se uskutečnila školní kola vědomostních
olympiád. Na konci listopadu proběhlo
školní kolo Olympiády v českém jazyce,
ve kterém třináct žáků 8. a 9. tříd nejprve
řešilo mluvnický test a pak mělo za úkol
napsat slohovou práci formou prózy
na téma „Co všechno umí světlo“. Nejlépe
si s nástrahami olympiády poradili
J. Mar nec a N. Zubčíková (oba 8. C),
hned za nimi se umís l R. Heinzel z 9. B.
Všichni si vybojovali postup do lednového
okresního kola. Žáci naší školy se také
zapojili do letošní Astronomické
olympiády. Ve dvou kategoriích řešilo
v mul mediální učebně on-line soutěžní
úlohy v časovém limitu 40 minut dvanáct
žáků v kategorii 6. a 7. tříd a jedenáct žáků
v kategorii určené žákům 8. a 9. ročníků.
V mladší kategorii předvedli nejlepší
výsledky O. Šimon, na 2. – 3. místě
P. Dobrovolný a L. Leknerová (všichni
7. B). Všichni soutěžící v mladší kategorii
splnili podmínky pro postup do dalšího
kola. Ve starší kategorii se na 1. místě
umís l J. Mar nec (8. C), za ním se umís li
V. Mar nek (9. A) a B. Brousilová (9. B),
postup si vybojoval ještě O. Fišer (8. B).
Kra j s ké ko l o v o b o u kate g o r i í c h
se uskuteční až v březnu 2019.
Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům.
Více informací z činnos školy a školky
naleznete na www.zsbnpl.cz.
Přejeme všem úspěšný rok 2019
Mgr. M. Šmídová
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Vánoční turnaj - jedna z tradic v našem městě
Ve středu 26. prosince 2018 se
v S o ko l o v n ě u s k u t e č n i l t ra d i č n í
volejbalový turnaj smíšených družstev.
Letos to již byly 30. Vánoce, kdy se tento
turnaj v Benešově n.Pl. hraje. Turnaje se
zúčastnilo 21 hráčů (16 mužů a 5 žen). Po
rozlosování do pě družstev byl turnaj
záhájen v 10,15 hodin a hrálo se do 14,30
hodin. Bylo odehráno 10 vzájemných
zápasů a 20 setů. Na závěr bylo
provedeno vyhodnocení a ocenění všech
hráčů. Umístění bylo následující:
1. Vrbický Karel, Špička Milan, Jerie
Miroslav, Tomov Štěpán, Ptáková Eliška
2. Čech Milan, Š pek Mar n,
Bačkovský Ros slav, Matajová Zuzana
3. Šteker Pavel, Čech Ruda, Machar
Tomáš, Mansfeldová Monika
4. Plos Roman, Takáč Josef, Š pek
Jarda, Bartáčková Pavla
5. Minařík Miroslav, Zach Václav,
Frühauf Fanda, Cingelová Tereza
Po vyhodnocení se prohlížela kronika

a vzpomínalo se na předchozí turnaje.
Vz p o m e n u l o s e ro v n ěž n a J a r ku
Ka š p á rkovo u , E m ila Vrb ic kéh o
a Drahušku Hankovou, kteří již nejsou
mezi námi, ale byli to sportovci a dobří
lidé.
Poděkování patří všem hráčům
i divákům za účast a pohodu, která byla po
celý turnaj. Děkuji MSK, CDM a Městu

Pomozte s celorepublikovým průzkumem!
Milí přátelé přírody, o prvním lednovém
víkendu 4. – 6. 1. 2019 byl pro vás spuštěn,
zbrusu nový program sčítání ptáků "Ptačí
krmítka", který si určitě nesmíte nechat
ujít! Budeme přikrmovat, pozorovat, ale
také sčítat naše zimní hosty krmítek.
Srdečně vás zveme k další účas !
Zapojit se může každý, kdo má rád
ptáky, v zimě je přikrmuje a rád pozoruje
hemžení kolem krmítek. Podobně v zimě
sčítají ptáky stovky síc lidí v USA, Velké
Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku,
Německu a v dalších zemích. Nenechte si
ujít první ročník sčítání v Česku! Sčítá se
sice už od pátku 4. ledna 2019, akce
je vhodná i pro školní třídy, kluby, kroužky
či mateřské školy.
Sčítatá se v rámci celé ČR.
Než se do samotného sčítání pus te,
navš vte web www.birdlife.cz/krmitka,
vyberte si, v které oblas budete sčítat
a pokračujte na nové webové stránky, kde
najdete veškeré potřebné informace, jak
se do programu zapojit. Kdo se na stránkách zaregistruje, může hned získávat py
čím krmit, jaké krmítko si pořídit nebo jak
přilákat na krmítko vzácné ptačí druhy.
Na co se tedy můžete těšit?

Stanete se součás výzkumu sčítání
ptáků na krmítkách, dostanete zajímavé
materiály o ptácích navštěvujících krmítka
a jejich krmení, za účast získáte cer ﬁkát
s proﬁlem vašeho krmítka a děkovný
balíček, bude vás to jistě bavit.
Nenechte si pro sebe, kdo vám létá na
krmítko, a sčítejte s námi.
Těšíme se na vaše pozorování!
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Benešov nad Pl. za podporu tohoto
turnaje.
Zvláště děkuji Radě města za příspěvek
na konání tohoto jubilejního 30. ročníku
turnaje. Závěrem přeji všem občanům
Benešova nad Pl. hodně pohody,
splněných přání a hlavně pevné zdraví
v novém roce 2019.
Rudolf Čech

Strážci přírody informují
Také v roce 2019 se můžete v katastru
Benešova nad Ploučnicí setkávat
s benešovskými strážci přírody
Antonínem Vorlem, Otou Dračkou,
R a d ke m M u s i l e m , s M i ro s l ave m
Půlpánem z Karlovky a dalšími z CHKO
České středohoří.
Přejeme vám šťastný a úspěšný rok
2019 společně s naší krásnou přírodou
v evropsky významné lokalitě Dolní
Ploučnice. Všichni máme obrovské štěs ,
že náš společný domov je právě zde
a že máme možnost žít ve smyslu trvale
udržitelného rozvoje.
Je zimní období a proto vás chceme
požádat, abyste při přikrmování ptactva
a zvěře dbali na vhodnost, kvalitu
i úměrné množství poskytované stravy.
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V Benešově nad Ploučnicí vznikne nový odbor Klubu českých turistů
Ustavující schůze tohoto odboru bude
29.1.2019 v 17:00 hodin ve velké zasedací
místnos na MěÚ Benešov nad Ploučnicí.
Všichni jste srdečně zváni.
Pokud máte o turis ku zájem, máte
jakýkoliv nápad a chcete se podílet
na fungování odboru či rozvoji turis ky
staňte se členy. V rámci činnos odboru
budeme proza m pořádat turis cké
výlety, turis cké akce a zúčastňovat se
turis ckých pochodů konaných jinými
kluby. Do budoucna bychom chtěli
následně svoji činnost rozšířit a více se
podílet na turis ckém rozvoji města
a okolí. Členství v „klubu“ mimo
seberealizace nabízí i mnohé další výhody.
Na akcích pořádaných mto odborem
však budou vítáni i nečlenové KČT, i lidé,

Ze zásahů SHD

kteří se chtějí jen projít a udělat si
„výletní“ den. Někdo se může třeba sám
bát, nebo se mu samotnému nechce
nikam jít – pak tedy pojďte s námi.
Vezměte si svačinu a někdy pár korun
do kapsy na vlak či startovné a pojďte.
Samotná účast na výletu je zdarma.
Po domluvě nám můžete svěřit i své dítě
(starší 5 let).
Pokud máte zájem o vstup do odboru
nebo o účast na některém výletu, napište
prosím zprávu na tel.č.728808208 nebo
na email poutnikovaz@seznam.cz.
Červeně označené jsou turis cké
pochody a akce , kde je termín a cíl cesty
neměnný. U ostatních je
možné se na cíli cesty domluvit.
Zdena a Jan Ušákovi
Naplánované termíny kalendářní rok 2019:
8.6..2019 - Pohádkový les - Krásná Lípa
12.1.2019 - Hrad Ostrý
22.6.2019 - Helfenburk
26.01.2019 - Jehla
6.7.2019 - Říp
22.2.2019 - Kohout
17.8.2019 - Z České lípy do Zahrádek
2.3.2019 - Ze Stvolínek na Ronov
24.8.2019 - Osek - Rýzmburk - Vlčí Hora
9.3.2019 - Vaňovský vodopád
14.9.2019 - Benešovská rokle
16.3.2019 - Krásná Lípa - Krásný Buk
12.10.2019 - Rozhledna Chlum
6.4.2019 - Do Okoře bez oře
19.10.2019 - Dymník nebo Vlčí Hora
27.4.2019 - Zámecký vrch
26.10.2019 - Jetřichovice
4.5.2019 - Stezka odvahy - Brtníky
10.11.2019 - Komáří Vížka
11.5.2019 - Cesta za poznáním
14.12.2019 - Jedlová
18.5.2019 - Severní stopou - D. Poustevna

Dne 8. 12. 2018 výjezd ve 3:02 hodin
výjezd s technikou CAS 20 Scania v počtu
1+5 do Fran škova nad Pl. ke spadlému
stromu, který bránil průjezdu vozovkou
a strhl elektrické vedení.
Dne 30. 12. 2018 výjezd do Blankar c
ke spadlému stromu, který bránil
průjezdu vozovkou. Jednotka vyjela s CAS
20 Scania v počtu 1+5 a DA T4 1+1.
Dne 31. 12. 2018 v 17:45 hodin výjezd
k požáru stromu v Smetanově ulici,
zasahujícího do el. vedení. Jednotka
vyjela s CAS 20 Scania v počtu 1+5.
Sta s ka událos za rok 2018. Naše
jednotka měla za rok 2018 celkem
98 mimořádných událos , z toho:
Požáry - 18
Technické pomoci - 39
Únik nebezpečných látek - 14
Dopravní nehody - 8
Záchrana osob a zvířat - 4
Technologická pomoc - 1
Planý poplach - 1
Ostatní pomoc (ZOČ) - 13

Bilance benešovských turistů za rok 2018

Příroda vás žádá

V Holubárně proběhlo dne 27.12.2018
loučení benešovských turistů s rokem
2018. Účast byla 32 turistů a to nebyli
všichni. V roce 2018 tato skupina turistů
nachodila doložitelně podle Vandrovního

kalen d áře, p lán ovan éh o Blan ko u
Šturmovou, celkem 497 km. Je to parta,
která chodí na vandry vždy ve středu již
více než 15 let.
Rudolf Čech
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Budeme vám turistům velice vděčni,
když nám pomůžete na vašich výletech
průběžně odstraňovat odpadky
po někom, kdo toho není schopen.
Chceme, aby se všichni návštěvníci v naší
krásné přírodě cí li dobře.
Strážci přírody z Českého středohoří
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Rozsvícení vánočního stromu
V pátek dne 30. 11. 2018 od 15:00
otevřením brány Dolního zámku bylo
zahájeno vystoupení, které předcházelo
tradičnímu rozsvícení vánočního stromu.
Program na náměs moderoval Jiří Balda
z divadélka Uličník z Teplic. První hudební
vystoupení provedl Cliﬀ Canalas z
německého Heidenau. Po jeho koncertu
členové divadélka Uličník organizovali živý
Betlém, kde celkem „oblékli“ 28 postav
z náhodně vybraných návštěvníků

náměs . Dále účinkovaly dě z 6.A a dě
z Klubíčka pod vedením Mgr. Zdeňky
Černé.
„Třešničkou na dortu“ bylo samotné
rozsvícení stromu. Ten se tentokrát
rozzářil přesně v 17:00 hodin díky le cím
andělíčkům v podání Lucinky a Járy
Bouckých. Po rozsvícení stromu následovaly projevy starosty města Pavla Urxe
a faráře Fran ška Hylmara. O závěrečnou
tečku se postaraly dě z Tanečního klubu
Respect pod vedením Vlas ka Krejčího.
V bezprostředním okolí magnólie si
návštěvníci mohli prohlédnout a vyzkoušet dobové zvyky a řemesla. Nechybělo
ani občerstvení.
Všem účinkujícím patří veliké poděkování. Také děkujeme Andree Kulíkové,
Jaroslavu Bouckému, Službám města,
Státnímu zámku Benešov nad Ploučnicí
a za krásné fotograﬁe Janu Schánělovi
a Otovi Dračkovi.
Pavla Klomfarová

Vzpomínáme
Kdo žije v našich
s r d c í c h , te n n i kd y
neodešel. Dne
18.1.2019 je tomu pět
let, co nás opus l náš
ta nek, dědeček
a kamarád
OLDŘICH MUSIL.
Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají
manželka, dě , rodina Havelkova
z Habar c i Fran škova a kamarádi
z vandru Ruda, Jarýnek a Kulda.

Poděkování
Při návštěvě Benešova nad Ploučnicí
jsme též obdivovali Váš vánoční strom
i hezký betlém, kde jsou překrásné sochy
Josefa a Marie ve zvláštním provedení.
Autorům patří náš Dík.
Dluhošovi

Prosincové ohlédnu Centra dě a mládeže
Rok rychle utekl jako voda a před
námi byl závěrečný měsíc. Jednou
z nejnáročnějších akcí tohoto roku, jak na
přípravu, tak samotné ﬁnancování, byla
b ez p o c hy by „ M i ku l á š s ká n a d í l ka
s Krampusáky“. Tuto akci druhým rokem
pořádala naše organizace ve spolupráci
s Rodinným centrem Medvídek a Státním
zámkem Benešov nad Ploučnicí. Ačkoli
nám počasí letos tolik nepřálo, tak na

hlavní část jako zázrakem přestalo pršet
a akce se opět zúčastnilo na několik síc
lidí. Program byl rozdělen na dvě čás .
Pro velké návštěvníky byla připravena na
náměs velkolepá Krampus show, při
které diváci mohli vidět na 30 různých
masek, nechybělo ani andělské taneční
vystoupení TK Respect, Mikulášská
nadílka a hudební vystoupení skupiny
U-Style. Pro menší a bázlivější dě bylo
otevřeno zámecké sklepení, které se
proměnilo v pohádkové peklo. Zde řádilo

přes 20 čertů, kteří učili dě čer abecedu
a speciální počty. Dě mohly navš vit
samotného Lucifera, sepsat čer oupis
nebo si zahrát na klavír. Nechyběla ani
pekelná kuchyně, kde se vařily samé
čertovské dobroty.
Závěrečný měsíc roku navíc přinesl
vánoční setkání a besídky všech kroužků,
které naše centrum nabízí. Dě si
navzájem předávaly dárečky, zahrály si
vánoční turnaje a m se společně
rozloučily před vánočními prázdninami.
Děkujeme touto cestou všem našim
vedoucím, kteří připravují kroužky,
pomáhají při akcích a jsou pro nás
obrovskou podporou.

Máme tu nový rok a my Vám všem
děkujeme za obrovskou přízeň, kterou
nám věnuje. Přejeme Vám mnoho štěs
a úspěchů a těšíme se na další společná
setkání. Zvláštní poděkování
za Mikulášskou nadílku patří těmto
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sponzorům: Tomáš Rudolf – Rudcars,
Vianor (hlavní sponzor), Město Benešov
nad Pl., Interpap Oﬃce s.r.o., Řeznictví
U mostu Vernerovi, Bronswerk Heat
Transfer spol. s.r.o., MO.REAL s.r.o.,
Zdeněk Henig kastelán, INTERKOV spol.
s r.o, rodina Dolejšova, rodina Jansova,
A u t o - p n e u s e r v i s Vá c l a v P e t r,
MUDr. Antonín Zamykal, Stavební ﬁrma
Bardzák, TRANSCO Bohemia, s.r.o.,
JCR – Jiří Rynda, Ambit Fišer s.r.o.,
Pavel Urx – Pro Reklama.
Děkujeme i všem pracovníkům Služeb
města a jejich řediteli Ing. Košnarovi,
Pavle Klomfarové, zaměstnancům
MÚ Benešov nad Pl., všem zaměstnancům a dobrovolníkům pořádajících
organizací, tanečníkům Taneční skupiny
Respect, Městské policii Benešov nad
Ploučnicí, Policii ČR – oddělení Benešov
nad Pl., Dopravní policii Děčín, SZŠ a SDH
Benešov nad Pl.
Andrea Kulíková

25. 1. od 19.⁰⁰ hod.
kultura@benesovnpl.cz

vstupné 70,- Kč

Tel.: 724 598 686

Plesová sezóna:
9. 2. Retro párty – zahájení plesové sezóny, kino od 20:00
23. 2. Hasičský ples, kino od 20:00
2. 3. Kvě nový ples, kino od 19:30
8. 3. Ples TJ Dolní Habar ce, kino od 20:00
15. 3. Ples CDM Benešov nad Ploučnicí, kino od 20:00

Informace ZŠ a MŠ
31.1.2019
ukončení 1. polole školního roku 2018/19.
1.2.2019
jednodenní pololetní prázdniny.
18. 2.2019 do 22. 2.2019
jarní prázdniny pro okres Děčín
5.4.2019
zápis k základnímu vzdělávání
do ZŠ pro školní rok 2019/20.
10.5.2019
zápis k předškolnímu vzdělávání
do MŠ pro školní rok 2019/20.
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