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Zase do koly!
Zase, zase, zase !!!
Ach jo...

BENEŠOVSKÉ NOVINY
Informace k volbám do zastupitelstev krajů

Z bloku policie

Podrobný harmonogram úkolů a lhůt k volbám do zastupitelstev krajů, které se budou konat 5. 11.
a 6. 11. 2004 je uveden na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Pro Vaši informaci jsme
z jeho obsahu vybrali úkoly, za které, dle zákona o volbách do zastupitelstev krajů č. 130/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zodpovídá starosta nebo obecní úřad a některé další úkoly z právních předpisů
vyplývající.
Dnů přede
dnemvoleb

Datum
nejpozději do

Úkol

Zodpovídá

60

6. 9. 2004
pondělí

Stanovení minimálního počtu
členů okrskové volební komise
(§ 15 písm. C)

starosta

48

18. 9. 2004
sobota

Zaslání seznamu zaregistrovaných krajský úřad
kandidátních listin starostům obcí
(§22 odst. 3 písm. A)

45

21. 9. 2004
úterý

Poskytnutí každé polit. straně,
starosta
polit. hnutí a koalici, jejichž
kand. listina byla zaregistrována
informace o počtu a sídle volebních
Okrsků
(§15 písm. F)

41

25. 9. 2004
sobota

Jmenování zapisovatele okrskové
volební komise
(§ 17 odst. 6)

starosta

30

6. 10. 2004
středa

Delegování 1člena a 1 náhradníka
do OVK
(§ 17 odst. 2)

zaregistrované
polit.strany, polit.
hnutí, koalice

před
21 dnem
před
1. zas. OVK

před
15. 10. 2004

Delegování členů OVK starostou starosta
na neobsazená místa není-li dosaženo nejnižšího stanoveného počtu
podle § 15 písm. C)
(§ 17 odst. 2)

21

15. 10. 2004
pátek

První zasedání OVK
(§ 15 písm. D)

starosta

15

21. 10. 2004
čtvrtek

Zveřejnění oznámení o době a
místě konání voleb
(§ 27)

starosta

10

26. 10. 2004
úterý

Delegování členů do OVK
(§22 odst. 6)

polit.strany, polit.
hnutí, koalice, zaregistrované na
základě rozh.soudu

2. 11. 2004
úterý

Dodání hlasovacích lístků
voličům
(§ 24 odst. 4)

starosta

3

2

3. 11. 2004
středa

Uzavření stálého seznamu
voličů a předání výpisů OVK
(§ 26)

obecní úřad, městský
úřad, ÚMO

1. den voleb

5. 11. 2004
do 14.00 hodin
pátek

Dodání hlasovacích lístků okrsk.
volebním komisím

starosta

Zveme Vás na veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA,
které se koná dne 15.9.2004 v 17:00 hodin ve velké zasedací síni
Městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí.
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R.P z Jablonce n/Nisou nezaplatil
výživné na svou dceru z Verneřic.
Je stíhán pro trestný čin Zanedbání
povinné výživy podle § 213/1 TZ.
Dne 29.7.2004 napadl M.B. policistu
z OOP Benešov n/Pl. při výkonu
služby. V současné době je stíhán
pro trestný čin Útok na veřejného
činitele podle § 155 TZ.
V době od 31.7.204 do 1.8.2004 vnikl
uprchlý vězeň M.H. po rozbití okna
do Děčínské boudy na Bukové Hoře,
kde odcizil potraviny, přenosný
barevný televizor a uložené batohy.
Pachatel byl následně vypátrán orgány
OOP Benešov n/Pl. a v současné době
je stíhán pro trestný čin podle
§ 247/1b TZ.
Dne 8.8.2004 kolem 22.45 hodin
v Benešově n/Pl. vnikl R.H. za pomoci
drátu do osobního vozidla, které hodlal
odcizit, čemuž bylo včasným zásahem
policistů OOP Benešov n/Pl.
zabráněno. V současné době
je pachatel stíhán pro pokus trestného
činu neoprávněného užívání cizí věci
podle § 8/1 k 249/1 TZ.
Dne 17.8.2004 byl v Benešově n/Pl.
kontrolován řidič osobního vozidla,
kdy při následné kontrole bylo zjištěno,
že se jedná o R.H. z Benešovva n/Pl,
který má vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel. Je stíhán
pro trestný čin maření výkonu
úředního rozhodnutí podle
§ 171/1c TZ.
Policie dále šetří vloupání do budovy
základní školy v Benešově a odcizení
200 ks hliníkových plechů z Děčínské
boudy.
Dne 9.7.2004 kolem 03.00 hodin
v obci Valkeřice policisté kontrolovali
osoby R.J. a J.B. z Děčína, kteří odcizili
z kabin TJ Valkeřice 280 kusů šablon
hliníkových plechů. V současné době
jsou stíháni pro tr.čin krádež podle
§ 247/1a TZ.
Stejní
pachatelé se vloupali
do rekreační chaty v obci Valkeřice
a pokusili se odcizit hliníkové plechy
v obci Verneřice. Za toto jedná jsou
stíháni pro tr.čin krádež podle
§ 247/1a,b,e TZ.

BENEŠOVSKÉ NOVINY
Co nám přinesly prázdninové měsíce aneb letem světem o dění v našem městečku
Léto se pomalu chýlí ke konci a bylo opravdu krásné (až na ten
začátek).
Problémy s vodou jsme letos měli hlavně na Ovesné, kde jedna studna
vyschla a vodu jsme dováželi. Po kontrole odborným pracovníkem bylo
nařízeno řádné vyčištění tohoto vodního zdroje. Další problémy s vodou
v této lokalitě byly způsobeny nepovoleným zásahem do vodního zdroje,
celou záležitost nyní řeší stavební úřad. Na Bedřichově letos problémy
nebyly díky tomu, že město investovalo do nového vrtu.
Z plánovaných stavebních akcí byla dokončena oprava ulice
Wolkerovy, pokračuje výstavba trafostanice, v září proběhne
rekonstrukce střechy a výměna oken na domě čp.458 v Děčínské ulici.
Budovy učiliště zatím na město převedeny nejsou, čekáme na zářiové
rozhodnutí zastupitelstva kraje. Bohužel Kraj má stále vzhledem
k rozhodnutí soudu omezeno právo s nakládáním svým majetkem,
takže uvidíme...
Na koupališti hostoval Kinematograf bratří Čadíků, návštěvnost byla
velmi dobrá a vybráno bylo více než 13000Kč. Na naše malé město je to
úspěch.
V současné době uklízí služby města hřbitov, odkud budou odvezeny
všechny volně ležící části pomníků. Tyto totiž slouží jakýmsi
nenechavcům jako dobrý lup. Dneska fakt lidi ukradnou všechno. Pokud
byste si všimli na hřbitově podezřelých osob, které se potloukají kolem
starých hrobů, neváhejte upozornit policii.
Škola a školka se připravují na nový školní rok - maluje se, natírá, dárky
pro prvňáky již máme připraveny - letos jich bude téměř sedmdesát.
Na září chystají benešovští živnostníci a podnikatelé Svatováclavskou
pouť. Osobně z toho mám obrovskou radost. Vše se bude odehrávat
ve středu města - parkoviště, náměstí, kino. Budou zde trhy a kulturní
vystoupení a sama jsem zvědavá jeké to bude.Těšme se!
Během prázdnin řešila městská policie převážně problémy s alkoholem
posilněnými jedinci, dohlížela na majetek města, rušení nočního klidu
- mnohdy bizardní, domlouvala skupinkám mládeže, scházejícím

se v „tmavých zákoutích města“.
Přestupková komise řešila poměrně velké množství přestupků
z oblasti sousedských vztahů a drobných krádeží.
Na závěr jsem chtěla napsat, že v našem městečku byla
o prázdninách naprostá pohoda, ale vzhledem k předchozím dvěma
odstavcům by mi asi nikdo nevěřil.
Do nadcházejících podzimních měsíců vám přeji mnoho zdraví
a radosti, dětem pak úspěšné vykročení do nového školního roku.
Vaše starostka

Dámy a pánové,

materiály.
Protože se ale nechceme odmlčet na celé čtyři měsíce, připomínám,
že během září bude pokračovat oblíbený cyklus Letní podvečery
s hudbou. Na říjen připravujeme na Komorní sál sérii scénických
rozhovorů s lidmi, kteří mají co říct: naše pozvání k dnešnímu dni přijali
Jaroslav Dušek, Jan Budař či Jan Kačer.
Chystáme toho ale ještě víc, protože chceme, abyste v Městském
divadle Děčín byli maximálně spokojeni a abyste tam zažili jen a jen
příjemné chvíle.
Předprodej předplatného zahájíme na začátku září. Bližší informace
Vám jistě ráda podá naše spřízněná duše, paní Jana Kolesová. Díky ní
a díky panu dopravci Jiřímu Sůrovi navíc můžete divadlo navštívit
hromadně.
Přeji Vám všem příjemnou zábavu a těším se na shledání s Vámi
v Městském divadle Děčín.
MgA. Petr Michálek
ředitel MDD

22. června sehráli bratři Formanové na lodi Tajemství poslední
představení divadelní sezony 2003/2004. Bezprostředně po skončení
jsme tuto sezonu hodili přes palubu a v rybářské síti vylovili tu další,
která nese označení 2004/2005.
Dovolte mi proto, abych využil této příležitosti a seznámil Vás
s některými novinkami, které chystáme.
Tou nejpodstatnější je fakt, že zahajovací představení bude
až 13. listopadu 2004. V divadle totiž během léta probíhá třetí etapa
rekonstrukce divadla. Začneme proto se zpožděním, zato v novém:
s novými šatnami, s novým jevištěm, s novým protipožárním systémem,
s novým hydraulickým výtahem, atd.
Kromě toho přibude i nová abonentní skupina M, určená především
pro mladé lidi. Bude mít pouze poloviční formát (pět představení),
o to příznivější však bude její cena: 300.- Kč. V srpnu spustíme i nové
webové stránky, které Vám mimo jiné umožní objednat si lístek, aniž
byste k nám museli chodit. Novou podobu budou mít i měsíční letáky
a plakáty, takže se můžete těšit na přehlednější a zajímavější tiskové

13 061,50 Kč půjde z Benešova n.Pl. Nadaci Kapka naděje

Nezapomenutelné vzpomínky na báječný výlet
V úterý 29. června letošního roku si vyjeli místní důchodci na docela
pěkný výlet a to na hrad Loket a jednu moc zajímavou rozhlednu
ve Slavkovském lese. Ale nebýt veliké pomoci Městského úřadu
v Benešově n.Pl., který na nás důchodce pamatuje každý rok, nic bychom
neviděli ani neslyšeli, prostě bychom byli doma. Byla tu však iniciativa
někam se podívat. Za to že MěÚ nám na tento bezvadný zájezd poskytl
pěkný a pohodlný autobus s výborným řidičem, cesta tam i zpět proběhla
v pohodě, moc a moc pěkně děkujeme.
Hrad Loket, též město stejného jména, se vypíná na skále ležící
v hlubokém údolí, kde řeka Ohře jej obtáčí svým tokem skoro doslova
tvořící smyčku, se připomíná od r. 1239. Byl určen k vojenskému
zajištění celého kraje, jak ustanovil Jan Lucemburský. Karel IV.
jej zařadil mezi nezcizitelné královské hrady. O jeho bohaté i pohnuté
historii by se dalo hodně napsat - třebaže jej nedobili ani husité,
ale podařilo se to Švédům ve třicetileté válce r. 1648. Lokti dokonce
hrozilo jeho zaniknutí, ale nestalo se tak. V této době většina hradů spěla
ke svému zániku, protože ztrácely svůj vojenský i správní význam.
Zůstávaly opuštěné, chátraly a zbyly z nich zříceniny, pokud nezanikly
úplně.
Nyní se hrad prezentuje jako muzeum karlovarského porcelánu,
starého uměleckého skla, lidové keramiky, cínového a měděného
nádobí. Pro slabé nervy se nedoporučuje nahlížet do podzemních kobek
hradního vězení, kde se dochovaly mučící nástroje jěště dlouho

po zrušení práva útrpného. Ředitel hradu toho využil ke zřízení unikátní
výstavy vězeňství s audiovizuální show. Figury tu představují různé
druhy mučidel se zvukovým projevem výkřiků hrůzy.
Dalším cílem výletu místních důchodců byla vyhlídková věž na
Krásenském vrchu, kde uprostřed Slavkovského lesa se zvedá
v nadmořské výšce 777 m. Je to jedna z nejpodivuhodnějších rozhleden v
Čechách. Neobvyklý tvar zaujímá její schodiště, které vede po jejím
vnějším obvodu. Kamenná stavba je vysoká 25 m, u paty 11 m
v průměru, nahoře 3 m. Tato rarita mezi rozhlednami byla dílem sochaře
a stavitele Williho Russe. Inspirací mu byla mytologická babylonská
věž. Obec Krásno, v době hospodářské krize v letech 1933-34, zadala
tuto stavbu místním nezaměstnaným jako nouzovou práci za denní
výdělek 15,- Kčs. Když došly peníze, byly to poukázky na chleba.
Tehdejší celá stavba stála 53 tisíc korun.
Ještě malý dodatek - při cestě k rozhledně jsme překračovali menší
vodní tok pojmenovaný Dlouhá Stoka. Je to umělá vodní cesta, která
sloužila -podle místní tabule- třeba ke splavování dřeva i jiným účelům.
V jižních Čechách je podobná, ale větší Zlatá Stoka, či Švarcenberský
kanál. Je to unikátní vodní dílo dlouhé 24 km. Teče od západních hranic,
napájela 10 rybníků, měla 14 stavidel, přes ní vede 35 mostů a poháněla
52 rudných mlýnů se spádem 0,35m na 100m délky. Do řeky Ohře právě
vtéká v Lokti.
Zaznamenal Holub L.
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“Nejlepší nákup”
V měsíci červnu jsem zakoupila v textilu /v bývalé hračkárně/
na Sokolovské ulici v Benešově nad Ploučnicí boty, tzv.žabky,
očekávajíc brzké léto, bohužel to správné léto se dostavilo až o měsíc
později a tak jsem se do nových bot obula až v červenci. Dlouho jsem
si jich ale neužila neboť už v polovině srpna jsem jednoho dne ztratila
celou podrážku no a uznejte bez podrážky se jaksi chodit nedá…
A tak jsem se vypravila za oním asijským obchodníkem
provozujícím onu prodejnu, s dobrou vírou, že se nějak domluvíme,
přestože mi při prodeji se samozřejmostí sobě vlastní nevypsal
paragon.
Nikomu bych nepřála,aby zažil to ponížení a křivdu, kterou jsem
si od toho člověka který se nazývá OBCHODNÍKEM odnesla já.
Nejenže se mnou jednal sprostě a do očí mi tvrdil, že ty boty nejsou
od něho a jako by na mě křičel málo přidala se k němu i jeho
hysterická polovička. Poté co mi došlo, že prostě nemám šanci když
nemám paragon, hodila jsem mu boty na pult a chudší o 240.-korun
jsem odcházela s tím , že za blbost se platí, to jsem však neměla

ani zdání, co si obchodník v našem státě může dovolit. Ty boty
ve kterých jsem si chtěla užít léto po mně ten milý obchodník hodil až
na silnici, kde jen těsně minul jednu kolemjdoucí paní.
Já jen lituji, že jsem nepočkala s tou reklamací na svého manžela…
Chtěla bych tímto článkem říct všem, kteří se chystají utratit byť
svou jedinou vydělanou korunu , prosím neutrácejte jí u lidí, kteří
neuznávají morálku ani zákony této země, kteří si nás - zákazníky
nezaslouží.
Bývalá zákaznice - Pavlína Čabelková

Léčba trochu jinak
Téma: Pánevní dno
Bolesti hlavy, zad, kříže, vystřelující bolesti do nohou, bolestivá
menstruace, funkční neplodnost, bolesti při sezení, chrapot nebo
časté ztráty hlasu, zvýšená únavnost, atd. Tyto příznaky se často
vyskytují při poruchách v oblasti pánevního dna.
Co si vlastně představíme pod pojmem pánevní dno? Jde
o anatomický útvar v oblasti pánve, který se skládá z kostí, vazů
a svalů. Prochází jím konečník, pochva a močová trubice. Jako
funkční jednotka tvoří dno trupu - má několik velmi důležitých
funkcí:
· Zabraňuje břišním a pánevním orgánům vypadnutí z těla.
· Ochraňuje pánevní orgány proti vniknutí infekčních látek a před
fyzickým poškozením.
· Pomáhá s dýcháním (někteří lékaři ho nazývají pánevní bránice).
Princip pomoci s dechem jsem vysvětloval v předešlém tématu.
Poruchy pánevního dna jsou poměrně časté. Za nejčastější považuji
blokádu kostrče se zkrácením vazů, které kostrč propojují s ostatními
kostmi pánve. Další velmi časté je poškození při chirurgických
zákrocích gynekologických a operacích konečníku. A do třetice
zmíním porod, především nešetrně provedený.
Blokáda kostrče:
Kostrč je podle darwinistů pozůstatek ocasu. Jedná se o 4-5 srostlých
obratlů, které jsou vazivově připojeny ke křížové kosti. Tvoří konec
páteře. Vycházejí z ní poslední míšní kořeny tvořící nervy
pro svalstvo pánevního dna. Mezi kostrčí a kostí křížovou není pravý
kloub, ale chrupavčité spojení (tzv. syndesmóza.) Toto spojení
umožňuje jen velmi malý rozsah pohybů, ale nějaký být musí.
Kostrč by měla být plynulým prodloužením kříže, přechází
do volného ohybu. Jestliže nahmátnete konec kříže a pak dál kost
pokračuje kolmo dovnitř, máte stoprocentně neléčenou zlomenou
kostrč. V tomto případě kostrč utlačuje pánevní orgány a zhoršuje
jejich prokrvení. To se vždy projeví zvýšenou četností bolestí
a zánětů močopohlavní oblasti. Jak zde vlastně vznikne blokáda nebo
zlomenina? Velmi jednoduše stačí v zimě dobře upadnout na zadek.
Nemusí být ani zima, okolo nás je spousta nástrah, jako schody,
kluzké kameny v řece, noha spolužáka na základní škole či okovaná
bota vyhazovače z diskotéky. Stačí jeden náraz a už máme zaděláno
na problémy, které musí řešit odborník neb neřešeny dlouhodobě
přetrvávají a mohou se zhoršovat. Blokáda kostrče vždy způsobí
časté bolesti hlavy ( až migrény ) a zad, u žen bolestivou menstruaci
a v některých případech i funkční sterilitu ( to je neplodnost
v důsledku poruchy spolupráce a funkce celé pánve.) Dost obvyklá
je častosť zácpy či průjmu.
Jak sami zjistíte, zda máte zablokovanou kostrč? Lehněte si
na břicho. Ukazovákem sjíždějte po kříži v rýze mezi hýžděmi.
Postupně dojedete na konec kosti křížové, která se zanořuje hlouběji
mezi hýždě. Přejedete přes 2-3 mm hrbolek na malou kůstku. To je
kostrč. Nyní párkrát mírně zapružte kolmo do kostrče (prst svírá
s podlahou úhel cca 45°.) Pokud jste měli pocit nulového pružení,
popřípadě byl tlak bolestivý, máte zablokovanou kostrč.
Ve vyšetření můžete dále pokračovat. Sjeďte prstem do stran

- v prostoru mezi kostrčí a pánevními kostmi jsou vazy. Pokud je tlak
na ně bolestivý (bolest může i vystřelovat do zad, hýždí či nohou,)
máte určitě funkční poruchu pánevního dna a měli byste vyhledat
odbornou pomoc.
Poslední část vyšetření: sjeďte prstem po kostrči a snažte se dostat
pod ni tj. zatlačit na ni z druhé strany (zevnitř.) V případě bolestivosti
je stažená svalová složka pánevního dna ( především se jedná o sval
zdvihající řitní otvor a okružný sval řitní.)
Při nálezu bolestivosti v této oblasti je vhodné vyhledat vždy
odbornou pomoc. Tím myslím fyzioterapeuta, který ovládá metodu
Ludmily Mojžíšové popř. jiné vhodné techniky.
Fyzioterapeut umí protáhnout zkrácené svaly a vazy,
popř. zmobilizovat kostrč a dostat ji do původního postavení.
Tyto zákroky sice bývají občas bolestivé, ale odměna ve formě ztráty
migrény či bolestivé menstruace už podle mne stojí za tu trochu
nepohodlí.
Zkrácené svaly pánevního dna:
Dlouhodobé zkrácení jakýchkoliv svalů zhoršuje jejich funkci.
Svaly ztrácejí pružnost, jsou bolestivé. Skrze a mezi svaly procházejí
nervy, které mohou být zkracováním uskřinuty. To bolí taktéž.
Zkrácení zmenší objem pánve a tak utlačí pánevní orgány. Jak jsem
již výše zmínil utlačením se zhorší prokrvení orgánů, zhorší se tedy
i jejich pročišťování a jiné funkce. To vede k postupnému ničení
a bolestem.
Snad 80% případů bolestivé menstruace je způsobeno poruchou
funkce pánevního dna. Odstraněním těchto nerovnováh dojde
k takřka okamžité úpravě stavu a odbourání potřeby baštit léky proti
bolestem nebo na srovnání menstruačního cyklu. Tím, že do sebe
přestanete „cpát“ chemii a necháte tělo pracovat přirozeně, zabráníte
druhotným poškozením jako předčasné klimakterium, zvýšenou
možností nádorových onemocnění, přetížení jater …
Takže než zbaštíte prášek proti bolení či poletíte ke gynekologovi
pro lepší antikoncepci, zkuste si těch několik jednoduchých
vyšetření a při pozitivním nálezu zahoďte stud a pokuste se vyhledat
odborníka. Odměna bude vydatná.
Tolik pro dnešek k pánevnímu dnu. Příště se budu věnovat cvikům
pro zlepšení funkce pánevního dna a pánve jako celku a prevenci
poruch v pánevní oblasti po prodělané operaci. Letmo načrtnu i něco
cviků pro budoucí maminky cvičení před porodem a po něm.
Mimo článek bych se rád zmínil o své snaze začít v Benešově n. Pl.
s cvičením jogy, základů tai-či a jiných orientálních cvičení. Cvičení
by se odehrávalo jednou týdně v tělocvičně na Bílé škole
a trvalo by cca 1,5 hodiny. Učili bychom se nejen cvičení,
ale i některé samoléčebné postupy zaměřené na nejčastější bolestivá
místa těla. Začít bych chtěl v druhém týdnu měsíce září.
Máte-li zájem, ozvěte se, prosím.
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Názory, dotazy, připomínky, …
Filip Tesarčík, Palackého 5, Benešov n. Pl.
Email : filip.tesarcik@volny.cz
Mobil : 732 921 472
Pevná linka: 412 586 625

BENEŠOVSKÉ NOVINY
Vážení spoluobčané města Benešova nad Ploučnicí, přilehlých obcí a širokého okolí
S největší úctou si dovolujeme dáti vám na vědomí,
že v úterý letošního roku a to 28. září 2004 na veřejném prostranství našeho města se bude konat

"I. Svatováclavský jarmark"
v duchu staročeských tradic.
Starším občanům přiblíží vzdálené vzpomínky a mladším oživí vyprávění dědečků a babiček o konání těchto
velkolepých jarmarků a poutí. Shlédnete jarmareční stánky, umělecké kováře, sokolníky, kejklíře, dobové
kroje v ulicích i přehlídku šermířů, působivé vystoupení fakýra s jeho hady
a nebude chybět ani koutek pro zábavu těch nejmenších.
To je část toho co vás bude bavit a v čem určitě najdete svou zábavu...
Víme, že se čas vrátit nedá, ale pokus o obnovení či oživení něčeho pěkného z naší minulosti za to určitě stojí.
Bližší informace o programu a průběhu celého jarmarku se dozvíte na letácích, které budou včas vylepeny.
Srdečně zveme všechny a dobové oblečení vítáno !
Za Realizační výbor Marta Medalová
Akce se koná za podpory místních podnikatelů, Městského úřadu a místního Sboru dobrovolných hasičů.

Rekapitulace fotbalové sezóny 2003/2004
Elévi "A" obsadili konečné 2. místo.
Elévi "B" obsadili konečné 4. místo.
Ml. žáci obsadili konečné 1. místo. Své síly o přeborníka okresu měřili s
mužstvem ml. žáků Šluknova neúspěšně, ale i přesto tato sezóna pro ně byla více
než úspěšná.
St. žáci obsadili konečné 1. místo. Své síly o přeborníka okresu si taktéž měřili s
mužstvem st. žáků Šluknova, kde si svůj postup do I.A třídy vybojovali.
Následující sezónu 2004/2005 budou hrát v I.A třídě. Držme jim proto pěsti, aby
se jim úspěšně vedlo i nadále.
Dorost obsadil 3. Místo.
Mužstvo dospělých obsadilo 1. místo a tím si zajistilo postup ze III. třídy zpět do
II. Třídy.
Ženy obsadily 1. místo ve své skupině, celkově byly na krásném 5. místě.
St. garda obsadila konečné 4. místo.
O letní přestávce fotbalisté, fotbalistky a trenéři zvelebovali areál. Bylo třeba
opálit o znovu natřít zábradlí a střídačky, vybudovala se nová sprcha v kabině
rozhodčích, aby měli vlastní a nemuseli se sprchovat společně s hráči. Dále se
vymalovala kabina žen, elévů, rozhodčích i WC. Při této činnosti se odpracovalo
celkem 350 hodin.

Rozpis domácích zápasů na září:
Muži
11.9. Těchlovice 17:00, 25.9. Šluknov "B" 17:00
Dorost
11.9. Mikulášovice 11:00 hod.
St. Žáci
22.8. Trnovany "B" 10:30 , 5. 9. Libouchec 10:30, 19.9.
Neštěmice 10:30, 22.9. Dubí 10:30
Ml. Žáci
18.9. Junior DC 9:00
Ženy
4.9. Mikulášovice 15:00 hod., 18.9. Sobědruhy "B"
15:00
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vedení FO

Plán na sezónu 2004/2005
Rádi bychom i nadále zvelebovali areál. Je třeba udělat novou omítku na všech
budovách, opravit a natřít střechu.
V roce 2005 oslaví benešovská travnatá plocha 25. výročí od svého vzniku.

Soustředění - Jiřetín 2004
V prvním týdnu měsíce srpna se starší žáci Benešova n.Pl. zúčastnili
kondičního soustředění v krásném prostředí rekreačního střediska
Omikron Jiřetín pod Jedlovou. Bylo zaměřeno hlavně na nabrání
fyzické kondice. Trénovalo se dvoufázově, dopoledne v lesních
terénech nad táborem, odpoledne na hřišti v Dolním Podluží. Sehráli
jsme také jeden přípravný zápas s FK Rumburk (účastník oblastního
přeboru) a zvítězili jsme 3:2. Po odpoledním tréninku jsme k
regeneraci využívali koupaliště v Dolním Podluží. Podnikli jsme také
hezký výlet na křížovou cestu - rozhlednu Jedlová - hrad Tolštějn (10
km).
Ke zdaru soustředění přispěli také sponzoři : p. J. Zelený, J. Bergman
a J. Heran, za což jim patří vřelý dík.
První mistrovské utkání I.A třídy, do které se nám v minulé sezoně
podařilo přestoupit, hrajeme v neděli 22. 8. od 10:30 hod. Hostíme
mužstvo Trnovan a všechny příznivce srdečně zveme.
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SEPARAČNÍ A
A RECYKLAČNÍ
RECYKLAČNÍ DVŮR
DVŮR
SEPARAČNÍ
BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
areál bývalé kotelny v Děčínské ulici

Likvidace odpadů
NEBEZPEČNÉ ODPADY: B A RV Y,

Z N E Č I Š T Ě N É O B A L Y, O L E J E ,
ZÁŘIVKY, BATERIE, LEDNIČKY, TELEVIZORY,
LÉKY, DOMÁCÍ CHEMIKÁLIE atd.

Tyto nebezpečné odpady budou likvidovány zdarma od občanů, v rámci jejich řádně
zaplacených poplatků za systém nakládání s odpady města Benešov nad Ploučnicí.

OSTATNÍ ODPADY:

OBJEMNÉ ODPADY, ODPADY ZE ZAHRAD,
STAVEBNÍ SUTĚ, PNEUMATIKY, OBALOVÉ
ODPADY atd.

Za převzetí ostatních odpadů bude účtován následující poplatek:

Objemné a stavební odpady:
Pneumatiky:

30,- Kč za množství objemu ručního vozíku
100,- Kč za množství objemu přívěsu za os. automobil
200,- Kč za množství objemu dodávkového vozu

20,- Kč/1ks pneu osobního vozu

PROVOZNÍ DOBA PŘÍJMU ODPADŮ: STŘEDA 14 - 17 HOD.
SOBOTA 09 - 13 HOD.

!!! Po dohodě je možné zajistit odvoz Vašich odpadů vozem AVIA !!!

Kontakt pro další informace:kancelář Služby města Benešov n. Pl., 2p. v budově MěÚ, tel. 607 203 941
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Pro ženy
De Blasi M. – Tisíc dnů v Benátkách – nádherný příběh nečekané
lásky,skvěle napsaný a vyprávěný
Madeiros T. – Skandální noc – romantický příběh.
Morsi P. – Láska a lež – smělá, pracovitá a přesto nevyléčitelná
romantička – Princess Calhounová pevně věří v lásku na první pohled.
Brent M. – Podvržené dítě – osmnáctiletá Chantal slaví úspěchy jako
členka uměleckého tria artistů. Snaží se zapomenout na své smutné
dětství v Anglii, kde v útlém věku přišla o oba rodiče.
Beverley J. – Vévoda – Cressida je rozhodnuta získat zpět alespoň část
rodinného jmění,které prohrál její otec v hazardních hrách.
Bérard S. – Z nebe do ráje – dva prolínající se příběhy lásky, plné
napětí a vášně.
Brockway C. – Pokořená nevěsta – mladá Evelyn Whiteová nikdy
nezapomněla na dávné noční setkání s Justinem Powellem.Toho kdysi
přistihla v nepříjemné situaci a zavázala se slibem mlčení.

Detektivky
Bílek J. – Tři týdny vraha – kriminální příběhy.
Berenson
L. – Smrt chovatele psů – výborná detektivka
z připravované série příběhů, které se odehrávají mizi majiteli
a cvičiteli psích plemen.
Millar M. – Železná brána – zajímavá zápletka a nečekané zvraty,
to vše může čtenář očekávat od románu tohoto typu.
Frýbort P. – Bodyguard – nová role pro Honzu Jakeše, který býval
důstojníkem pražské kriminálky a později soukromým detektivem.
Hoag T. – Popel popelu –v Minneapolisu řádí sériový vrah mladých
žen. Svou oběť před smrtí týrá a pak na veřejném místě zapálí.

Napětí

Vzpomínka
Dne 10.srpna tomu bylo 5 let co nás navždy opustil pan Břetislav Denisov.
S láskou stále vzpomíná matka a sourozenci s dětmi

Ludlum R. – Jansonův rozsudek – bývalý tajný agent Paul Janson
vede poklidný život a za nic na světě by se nevrátil ke své minulé
profesi.Situaci však změní únos muže, který Jansonovi kdysi zachránil
život.
Altman J. – Střet špionů – dějem nabitý příběh líčí život
v Německu,Velké Británii a Spojených státech v prvních letech 2.svět.
Války.
Clark M.H. – Vražda v bílém – Katie DeMaiová pracuje v úřadu
státního zástupce a zabývá se vyšetřováním záhadných úmrtí.
Po autonehodě musí zůstat v nemocnici, kde k těmto případům
dochází.
Grisham J. – Král advokátů – mladý právník Carter se neochotně
ujme případu černocha obviněného ze zastřelení jiného
mladíka.Jakmile začne zkoumat minulost svého klienta, narazí
na neuvěřitelné tajemství a zjistí, že někomu velmi záleží na tom,
aby tajemstvím zůstala.

Historické
Kinkel T. – Synové vlčice
Plaidy J. – Dáma v Toweru – vypráví o osudu Anny Boleynové,
jedné z šesti žen Jindřicha VIII.
Štiavnický
A. – Čachtická paní ve vězení a na svobodě

Z lékařského prostředí
Birken G. – Infekce – před začínající lékařkou Annick Clementovou
se rýsuje slibná profesní budoucnost, když jeden z jejích dětských
pacientů onemocní záhadnou infekční chorobou.
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Poslední samuraj

3.9.pátek

(The Last Samurai)
Režie: Edward Zwick
Hrají: Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn
Píše se rok 1870 a v Japonsku hrozí válka mezi císařem a klany samurajů. Americký kapitán Woodrow Algren (Tom Cruise) je
veteránem mnoha bitev v boji za nezávislost. Byl proto najat Japonci, aby je vycvičil na boj se samuraji. Jenže osud umí být občas
škodolibý. Kapitán Algren je samuraji unesen a zcela propadne obdivu k jejich způsobu života, tradicím a morálnímu kodexu. Na
kterou stranu se však přidá, až skutečně dojde k boji ?
Vstupné 50,-Kč začátek představení v 18:00 hod.
Dobrodružný, USA, 2003, 154 minut, přístupno od 15-ti let.

Troja

10.9.pátek

(Troy)
Režie: Wolfgang Petersen
Hrají: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Peter O'Toole
Roku 1193 před Kristem unesl Trojský princ Paris (Orlando Bloom) ženu
Spartského krále Menelaose, krásnou Helenu (Diane Kruger). Králův
hněv vyústil v desetiletou válku mezi nejsilnějším z řeckých měst a
Trojany. Střetli se v ní největší antičtí hrdinové Sparty v čele s Achilesem
(Brad Pitt) a Troji, vedení Hectorem (Eric Bana), nejstarším synem krále
Priama. Její vyústění patří k největším příběhům všech dob …
Historický, USA, 2004, 160 minut, přístupno od 15-ti let.

Vstupné 50,-Kč

začátek představení v 18:00 hod.

Režie:D.J. Caruso
Hrají:Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Olivier Martinez, Gena Rowlands, Tchéky
Karyo
Zabije tě, aby se mohl stát tebou …
Speciální agentka FBI Illeana Scott (Angelina Jolie) není obyčejný detektiv. Své případy řeší pomocí
intuice a je mistryní na vypracovávaní psychologických profilů zločinců. Proto je také povolána do
Montrealu, kde se místní kriminálka marně snaží přijít na stopu sériového vraha. Na místě zjišťuje, že
ten po kom pátrá si vždy přivlastní identitu své oběti a tím vždy po sobě pečlivě zamete všechny stopy.
Jak si agentka poradí s vrahem – chameleonem, který přebírá identitu a životy svých obětí ?
Psychothriller, USA, 2004, 104 minut, přístupno od 15-ti let.
Vstupné 50,-Kč

začátek představení v 18:00 hod.

17.9.pátek

Zloděj životů
(Taking Lives)

24.9.pátek

Mazaný Filip
Režie: Václav Marhoul
Hrají: Tomáš Hanák, Vilma Cibulková, Pavel Liška, Jaroslav Dušek, David Vávra
Po sedmi letech reprízování úspěšného divadelního představení se stejnojmenným názvem režisér
Václav Marhoul převádí do filmové podoby vlastní scénář inspirovaný povídkami amerického
spisovatele Raymonda Chandlera.
Tomáš Hanák v něm představuje
soukromého detektiva Phila
Marlowa, tedy klasického hrdinu,
romantického kovboje, který bere
zákon do svých rukou v drsné prérii
velkoměst. Je to poctivý a
skeptický dříč, který se plahočí za
svými případy, které řeší po mnoha
omylech, často ztýraný, zmlácený
zločinci, nezřídka i policií. V tomto
světě násilí, nedůvěry a korupce je

všechno prodejné. Všechno kromě jeho samého.
Příběh je zasazen do prostředí města Los Angeles v roce 1937. Základní dějovou osou,
tohoto jinak pro diváky vděčného komediálního a parodického žánru, je zprvu banální a
„chandlerovsky" typické vyhledání pohřešované osoby. Celý případ je však samozřejmě
daleko složitější a Marlowe postupně rozplétá celé zamotané klubko vztahů a motivů, a to
až ke zdárnému konci.
Komedie, Česká republika, 2003, 99 minut, mládeži přístupno.

Vstupné 50,-Kč
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