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Co nám pøinesl bøezen - aneb letem svìtem o dìní v našem mìsteèku
Zastupitelstvo mìsta na svém bøeznovém zasedání schválilo rozpoèet na rok 2004. Diskutovali jsme mimo
jiné otázku možného prodeje BTS - téma èastých dotazù ze strany obèanù. Mohu zde tedy sdìlit, že zastupitelé
neuvažují
o prodeji BTS, to pro uklidnìní tìch, kteøí se na mì obrátili s naléhavou výzvou, abychom naši
teplárenskou spoleènost neprodávali.
Dalším pomìrnì ožehavým tématem byla informace o zámìru zøídit v budovách bývalé ubytovny støedního
odborného uèilištì pracovištì Výchovného ústavu Boletice. Tento zámìr nebyl mìstu oficielnì sdìlen, ovšem
po dotazu na Krajský úøad byl potvrzen. Mìsto nìkolik let usilovalo o pøevod tìchto nemovitostí do svého majetku
se zámìrem vybudovat zde byty pro mladé lidi, kteøí se chtìjí osamostatnit a na koupi bytu zatím nemají prostøedky.
Dále zde mìly být byty pro seniory a èást objektu mìla sloužit k drobnému podnikání.
Na tom, že objekty nejsou vhodné pro umístìní výchovného ústavu se zastupitelé jednohlasnì shodli - není
zde totiž žádný prostor pro volnoèasové aktivity obyvatel ústavu. Mìsto proto oslovilo Krajský úøad s opakovanou
žádostí o pøevod výše zmínìných nemovitostí do majetku mìsta a s nesouhlasným stanoviskem k zámìru zøídit zde
výchovný ústav.
Na co je tøeba dát pozor! Opìt se rozmáhají krádeže - lapkové kradou plynové bomby, hliníkové plechy, auta,
vykrádají chaty. Pokud si všimnete nìèeho podezøelého ve svém okolí, kontaktujte policii.
Služby mìsta zahajují èinnost sbìrného dvora - informace najdete uvnitø èísla. Vìøím, že teï už opravdu
nebude mít nikdo dùvod vyvážet své odpady do lesa èi do pøíkopù.
Vernisáž výstavy Benešovská kraslice bude ve ètvrtek 8.dubna od 14 hodin ve výstavních prostorách základní
školy.Budou zde ocenìni vítìzové, zúèastní se i vystavovatelé z Heidenau.
Na duben jsou stanoveny nìkteré termíny pro volby do Evropského parlamentu - jedná se o stanovení
minimálního poètu èlenù OVK, stanovení poètu a sídel volebních okrskù a jmenování zapisovatelù OVK. Všechny
informace budou vyvìšeny na úøední desce a otištìny v pøíštím èísle BN.
Pøeji všem krásné jaro,pøíjemné prožití Velikonoèních svátkù a hlavnì hodnì zdraví.
Vaše starostka.

Odpady

Kam s nimi?

Informace o provozu novì
vybudovaném Sbìrném dvoru
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Tenis

Tenisové kurty TJ Benar, zahajují provoz
po zimní pøestávce

Bolí Vás hlava?
Další z èlánkù F.Tesarèíka

“Léèba trochu jinak”
str.4

BENEŠOVSKÉ NOVINY
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva mìsta Benešov n.Pl. konaného dne 10.03.2004
od 175.00 hod. ve velké zasedací síni MìÚ Benešov n.Pl.
ZaM po projednání schválilo :
- rozpoèet mìsta na rok 2004.
- rozdìlení výtìžku z výherních hracích
pøístrojù dle zák. 586/1990 Sb. následovnì :
20 000,- Kè - hasièi, 5000,- Kè invalidi,
5000,- Kè - diabetici, 5000,- Kè - šipkaøi,
5000,- Kè - fotbal(dìti), 10000,- Kè
propagaèní skládaèka mìsta, 5000,- Kè
cyklistické závody, 2000,- Kè - Benešovská
kraslice, 2000,- Kè - Chrámový pìvecký
sbor.
- smlouvu o výstavbì plynárenského
zaøízení.
- smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení
vìcného bøemene.
- prodej BJ è.3 v èp. 250, ul. Èeskolipská,
za cenu 29 529,- Kè.
- prodej BJ è.2 v èp. 370, ul. Dìèínská,
za cenu 53 398,- Kè.
- prodej BJ è.5 v èp. 339, ul. Dìèínská,
za cenu 25 003,- Kè.
- prodej BJ è. 8 v èp. 179, ul. B. Nìmcové,
za cenu 226 820,- Kè.
- snížení penále z dluhu na nájmu a službách
pro manžele M. na 10% z celkové èástky.
- zámìr prodeje èásti st.p.è. 601.
- zámìr prodeje p.p.è. 563/3 a 2/3 podílu
p.p.è. 563/4 a 562/4 v k.ú. Ovesná.
- zámìr prodeje èásti p.p.è. 1185/2.
- prodej p.p.è. 168/1 a 168/2 o celkové
výmìøe 1674 m Èeskému rybáøskému svazu
MO Dìèín za cenu 44 445,- Kè.

- prodej p.p.è. 682/48 o výmìøe 510 m2,
za cenu 14 472,- Kè
- zámìr pøevodu p.p.è. 1257/9.
- zámìr telekomunikaèní stavby Benešov
nad Pl., ul. Dìèínská - Vilová, ÚPS obnova.
- pro rok 2004 realizovat z dotace Programu
regenerace mìstské památkové zóny dvì
akce a to opravu fasády èp. 17 a opravu
fasády Kaple Panny Marie.
ZaM po projednání neschválilo :
- odprodej èásti objektu MŠ.
ZaM po projednání ukládá :
- odb. VŽP a odb. SM provìøit možnost
prodeje èásti p.p.è. 87/2 z hlediska územního
plánu.
- starostce mìsta vznést protest proti
plánovanému využití bývalého internátu pro
è á st b o letického výchovného ústavu
a požádat Kraj. úøad o pøevedení tohoto
majetku na mìsto se sdìlením podmínek
s tím souvisejících.

V posledních BN jste byli informováni o nalezení bílého
prášku u M.J. Provedenou expertizou bylo zjištìno, že se
jedná o malé množství psychotropní látky Metamfetamin.
Vzhledem k tomu, že se jedná o malé množství byl pøípad
podle § 159a/1 TØ jako pøestupek dle § 30/1j zák.è.200/90
Sb. postoupen PÈR Okresnímu øeditelství Dìèín skupinì
zbraní, støeliva, výbušnin a drog k projednání.
Zapomìli platit výživné na své dìti:
- M.M. z Benešova n/Pl., který dluží 6.000 Kè
- J.È. z Dìèína, která dluží 4.000 Kè
- V.H. z Benešova n/Pl., který se zdržuje v Praze a dluží
4.200 Kè
Výše uvedení jsou stíhaní pro tr.èin Zanedbání povinné
výživy podle § 213/1 TZ.
Dne 19.2.2004 odcizil svému otci L.K. z È.Kamenice
v Benešovì n/Pl. jeho osobní vozidlo. Policii se vozidlo
podaøilo zajistit dne 24.2.2004 v Kamenickém Šenovì
a pøedat poškozenému. Vzhledem k tomu, že otec nedal
souhlas k tr. stíhání byl pøípad podle § 159a/2 TØ s použitím
§ 11/1i TØ odložen.
Výše uvedený L.K. z È.Kamenice vzal na návštìvu
do Benešova n/Pl. ke svému otci P.M. J.H. z È.Kamenice
a když se vrátili do È.Kamenice, tak P.M. a J.H. se vrátili
do Benešova n/Pl. a z chodby domu odcizili horské kolo.
Jsou policejním orgánem stíháni pro tr.èin Krádež podle
§ 247/1b TZ.

ZaM po projednání bere na vìdomí :
- zprávu o èinnosti RaM za uplynulé období.
- zprávu o èinnosti organizace Služby mìsta
Benešova nad Pl.
- žádost o odkoupení èásti p.p.è. 87/2,
záležitost bude projednána na pøíštím
zasedání po provìøení návrhu z hlediska
územního plánu.

Dne 28.2.2004 byl hlídkou v obci Verneøice kontrolován
øidiè osobního vozidla D.R. z Verneøic. Bylo zjištìno, že má
OS Dìèín vysloven zákaz øízení mot. vozidel. Byl zadržen
a policejním orgánem mu bylo sdìleno podezøení z tr.è.
Maøení výkonu úøedního rozhodnutí podle § 171/1c TZ.

USNESENÍ
z 5.jednání Rady mìsta Benešov n.Pl. Konané dne 15.03.2004 od 15.00 hod. v
malé zasedací síni MìÚ Benešov n.Pl.

Dále došlo k fyzickému napadení mezi dvìma osobami na
parkovišti na sídlišti pøed Videopùjèovnou. Napadení bylo
zamezeno a byla pøivolána hlídka PÈR,které byl pøípad
pøedán.

RaM po projednání schválila:
- uzavøení smlouvy o nájmu hrobového místa
è. 75/PI. Smlouva bude uzavøena na dobu
10 let.
- pøechod nájemní smlouvy è. 19/98 na èást
pozemku p.p.è. 117/1 k.ú. Benešov n.Pl.
o výmìøe 9 m2.
- ukonèení nájemní smlouvy na nebytové
prostory v èp. 17, Námìstí Míru, Benešov
n.Pl. s mìstem Dìèín ke dni 31.03.2004 .
- uzavøení nájemní smlouvy na nebytové
prostory v èp. 17, Námìstí Míru , Benešov
n.Pl. s Úøadem práce Dìèín, Bøezinova 442/1,
Dìèín. Smlouva bude uzavøena na dobu
neurèitou.
- realizaci /státní dotace / opravy fasády
èp. 17, Námìstí Míru Benešov n.Pl.
prostøednictvím firmy
Služby mìsta

Benešov n.Pl. pod stavebním dozorem odboru
VŽP Benešov n.Pl.
- bezplatný
pronájem telocvièny
na Sokolském vrchu, pro konání
velikonoèního turnaje
volejbalistù dne
10.04.2004.
RaM po projednání bere na vìdomí:
- zprávu o návrhu využití „ Modré Vopice „.
- kontrolu usnesení z minulých jednání RaM .
- zprávu o èinnosti Školní jídelny Benešov
n.Pl.
RaM po projednání ukládá:
- vedoucímu Služeb mìsta Benešov n.Pl.
vypracovat návrhy na zhotovení , opravy
ploch a ceny za plakátování ve mìstì .

USNESENÍ
z mimoøádného 6.jednání Rady mìsta Benešov n.Pl. Konané dne 15.03.2004
V kanceláøi starostky mìsta.
Rada mìsta schválila zámìr Základní školy Benešov n.Pl. zøídit v areálu základní školy
informaèní centrum a doporuèuje žádost o udìlení statutu informaèního centra ke schválení.

Zveme Vás na veøejné zasedání ZASTUPITELSTVA MÌSTA,
které se koná dne 21.4.2004 v 17:00 hodin ve velké zasedací síni
Mìstského úøadu v Benešovì nad Plouènicí.
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Z bloku Mìstské policie
V uplynulém mìsíci byla MP pøivolána ke dvìma
potyèkám mezi hosty herny JOKER. Jeden pøípad byl
pøedán PÈR k dalšímu šetøení a jeden byl vyøešen
na místì.

Obsluha èerpací stanice oznámila, že jeden zákazník ujel
bez placení po natankování benzínu v hodnotì 1160,- Kè.
Pachatel byl hlídkou zjištìn svìdecky a všechny údaje
pøedány PÈR k dalšímu šetøení.
Hlídce MP bylo oznámeno, že jeden z návštìvníkù
restaurace Budvarka po odchodu z této restaurace rozbil na
námìstí dvì okna. Dotazem v restauraci byl pachatel zjištìn,
zadržen v restauraci Blue Velvet a pøedán PÈR.
V jednom pøípadì byla hlídka MP první na místì dopravní
nehody, pøi které vznikla škoda na cizím majetku. Hlídka zde
zajistila místo nehody a asistovala pøi øízení dopravy,
protože v dùsledku nehody byl stržen telefonní kabel, který
ohrožoval úèastníky silnièního provozu.
Ve dnech kdy se øešilo parkování, bylo uloženo
10 blokových pokut a 9 pøestupkù bylo øešeno
napomenutím.
V souèasné dobì se bude provádìt zpøísnìná kontrola
venèení psù, protože chování nìkterých pejskaøù je velkým
problémem. Rovnìž bude èastìjší dohled na parkování ve
mìstì, protože ne všichni øidièi dodržují pravidla pro
parkování v zónì zákazu stání.

Hledáme ještì 27 lidí,
kteøí chtìjí

snížit váhu o 5-30 kg.
Poradenství zdarma, dlouhodobý dohled.
Pro nezávazné informace volejte
776 687 653 Po-Pá 20-21 hodin
nebo navštivte

www.snizeninadvahy.wz.cz
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Konec socialismu na Slovensku
Topí Pigula, Vladimír Žákoviè
Postøehy redaktorù geografického magazínu KOKTEJL z cesty na východ Slovenska.
Romské rabování nebylo ani èistì romské, ani èisté rabování. Pokud by šlo o akt romské
semknutosti, tak romský parlament (opravdu na Slovensku nìco takového mají ovšem
samozøejmì, že nepøijímá zákony) nìjak zùstal mimo hru. A valná vìtšina z onìch zhruba
400 000 slovenských Romù taktéž, vèetnì nejrùznìjších romských nevládních organizací.
O neromských nevládkách, které se na etnických otázkách pøiživují ani nemluvì. Romské
politické špièky, když vidìly, kam mohou emoce zajít, odvolaly velké demonstrace, které
byly svolány na podporu sociálních požadavkù. Navíc se mluví o romském rabování, ale
zmìna sociálních podpor se dotýká všech. Ovšem upøímnì je tøeba øíct, že neromové
nemívají tolik dìtí, aby je uživily sociální pøídavky. Teprve budoucnost ukáže, zda slovenská
vláda ustojí svùj radikální nástup k øešení romské problematiky nebo ustoupí vydírání.
Romové proti Cikánùm
Není pochyb, že opravdu byly nìjaké obchody vykradené. Stejnì tak, jako že z nich zmizelo
jídlo, alkohol, peníze. Souèet následných škod, jako jsou rozbité výlohy, vypáèené pokladny
a v jednom pøípadì i založený požár jsou do statisícù. “Máme hlad, naše dìti mají hlad, tak co
jsme mìli dìlat? Snížili mi pøíplatky na dva tisíce, pøedtím jsem mìla sedmnáct tisíc”
hulákala na mì ženská s dìckem v náruèí. Zvláštní je, že dùvodem rabování jsou snížené
sociální dávky a z nich pramenící hlad. Ovšem ono snížení v dobì rabování ještì nebylo
realitou. Jednoduše øeèeno, “z hladu” kradli døív, než stihli ten hlad dostat. Proè Romové,
vìdomi si možných restrikcí, radìji napadli obchody s potravinami, místo toho aby
“nenápadnì” nekradli kolem sebe, lze jen spekulovat. Ovšem urèité indicie, že v pozadí stojí
lichva, pøece jen jsou. V trebišovské osadì bydlí
rodiny s pìti i více dìtmi, v nuzné stavební buòce
vytápìné èímkoli co hoøí, s naèerno pøipojenou
elektrikou a nábytkem sebraným u popelnice.
Za sousedy mají krásný rodinný barák s vybavením,
které já mùžu jen závidìt, chovem prasat a králíkù. Výchozí pozice by mìla být stejná. Všichni jsou
nezamìstnaní. Vsadím se, že lichváøi nìjaké rabování neriskovali. Slovenská vláda udìlala opravdu
razantní krok. Když se seèetly všechny pøídavky a sociální podpory, mohla brát rodina s houfem
potomkù i nìkolik desítek tisíc. “Životní náklady mají minimální. Nájem ani elektøinu neplatí, protože
není uzavøena nájemní smlouva a odbìr energie je nelegální.” øekli na slovenském ministerstvu
sociálních vìcí. Kam jejich pøíspìvky šly? Jsem skuteènì naklonìný vìøit tomu, že lichváøùm, jejichž
existence je více, než jistá. Vìdí o nich jak politici, tak policisté. Ale vùle k øešení chybí.. “Když
nevrátíme peníze, bude bitka” “Jaké máte dluhy?” ptám se ve vybydlené bytovce, kde se kolem mì
tlaèí nìkolik rodin. “Já ètyøicet tisíc, já osmdesát.” Pod ètyøicet tisíc nikdo nešel. V jejich pøípadì
to nemají šanci splatit (tedy pokud nelhali). “Policajti jsou podplacení, vidìl jsem lichváøe, jak mu
strká peníze” øekl mi jeden z nich, který mì prosil, abych v žádném pøípadì nepoužil nikde jeho jméno.
“To máte tìžké, tady stojí Romové proti Cikánùm, bohatí vydírají chudé”.
Virtuální realita
Všichni, kteøí uvìøili titulkùm v novinách o romském rabování na východním Slovensku uvìøili vykonstruované mediální realitì, která
se dobøe prodává. Dùvody, proè se tyto nepokoje staly událostmi s velkým “U” mohou být následující. I u nás se øeší otázka zaèlenìní této
menšiny do majoritní spoleènosti, tedy podobná situace by mohla být teoreticky i našim problémem. Ostatnì nìkterá média si tuhle
spekulativní polívèièku bez ostychu pøihøála. U nás se zatím “vyplatí žít z dìtí.” Tedy v pøípadì vysokého poètu potomkù žít z dìtských
pøídavkù a dalších sociálních výhod. To je vìc, kterou slovenští politici jasnì zatrhli. Další dùvod mediální “chytlavosti” je fakt, že jde
o téma, na které se majoritní spoleènost “bílých” ráda podívá. Dá se dobøe “akènì zpracovat”, takže to vypadá, že východní Slovensko
zachvátila bouøe nepokojù ne nepodobná obèanské válce. Hlavní titulek ze slovenského Blesku jasnì øíkal, že “toto už je vojna”. Pøesuny
vojsk byly skuteènì velké a splnily svùj úèel. Zastrašily a tím zabránily možnému dalšímu vykrádání. Ale Košice si žily svým obyèejným
životem, jako by se naprosto nic nestalo. V Trebišovì nemìl ani jeden obchod obložené výklady døevotøískou jako ochranu proti rabování.
Ale dojem, který média pod rouškou informování veøejnosti zanechala byl akèní
a skuteènost znaènì zkresloval. Je totiž
rozdíl, když napíšete “Na východním
Slovensku se vzedmula vlna romského
rabování” nebo když je zpráva o tom,
že “skupiny Romù vykradly a znièily
nìkolik prodejen s potravinami”. Zprávy
o popisovaných událostech leccos
napovídají o samotných médiích. Jenže
to má bohužel tu výhodu, že skuteènì
málokdo si dává vìci do širších souvislostí
a selektuje. Média sice nesmìjí lhát,
ale mohou a informují silnì výbìrovì a bez
souvislostí.
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Léèba trochu jinak
Téma: Bolesti hlavy
Pod pojmem bolest hlavy si každý z nás pøedstavuje nìco jiného. Od bolestivého poranìní èi boule pøes úpalovou tenzní bolest až po migrénové stavy jde
o pocity nepøíjemné, velmi silnì narušující veškerou èinnost trpícího. Než jsem jednou prožil silnou migrénu, nevìøil jsem chytrým knihám, jež praví,
že dlouhodobá migrenózní bolest mùže èlovìka dohnat až k sebevražedným sklonùm. Je to fakt nemyslíte na nic jiného, než jak se toho zbavit.
Z mnoha pøíèin vzniku bolesti hlavy jsem vybral tøi nejèastìjší. Je jasné, že tento èlánek zdaleka neobsáhne celou škálu možných pøíèin (bolesti zubù,
zánìt trojklanného nervu, nádor, tepenné výdutì…)
Chtìl bych se zamìøit spíše na tzv. funkèní poruchy (tj. poruchy, které nevznikají v dùsledku poškození tkánì), které jsou stejnì pøíèinou nejèastìjší,
popøípadì se k ostatním „rády“ pøidružují.
Správná diagnostika pøíèin tìchto bolestí je (jako vždy) nejdùležitìjší podmínkou k zavedení správné terapie a jejímu odstranìní.
Reklamy v televizi, novinách a vùbec nám nabízejí zázraèné pilulky, které vyøeší každou bolest zad, hlavy, v kolenou,… a velká vìtšina z nás tomuto
bludu vìøí bere léky, které otupí jediný signál, kterým nám náš organismus mùže dát najevo dùležitou informaci: “Pozor, tady se nìco dìje, hrozí porucha
funkce, je potøeba to opravit!“ Proè to øíkám? Doèetl jsem se, že nejvíce lékù proti bolestem nezkonzumují ti, kterým už není jinak pomoci èi narkomani, ale
právì normální lidé, kteøí mají „normální bolesti zad a hlavy“. Tito jsou schopni pozøít obrovské množství lékù jenom proto, že nechtìjí poslouchat své tìlo
nechtìjí slyšet onen hlas z vnitøku volající po nápravì. Co takovéto „baštìní“ práškù udìlá s játry a ledvinami, že mnohé léky mají tvar ostrých krystalù a
když už je tìlo není schopno odbourávat hromadí se v kloubech, které rozrušují … no hanba mluvit. A pøitom je náprava nìkdy až smìšnì jednoduchá.
Pøíèiny a autoterapie bolestí hlavy:
( z pøehršle možných vybírám ty nejèastìjší, )
Zkrácené žvýkací svaly
Bolest se šíøí od ucha, èelistního kloubu, èi z oblasti spánkù do celé poloviny hlavy.
Test na zkrácené žvýkací svaly: pokrète 2-4 prst ruky, kterou píšete, v základních kloubech. Takto ohnuté je vložte mezi øezáky maximálnì
otevøených úst. Pokud cítíte zvýšené pnutí ve svalech okolo èelistí a ve spáncích, popø. do úst ani tøi prsty nevpravíte, máte zkrácené žvýkací svaly.
Odstranìní pøíèiny: pokud nemùžete vyhledat odbornou pomoc ( RHB ), využijte postup z tzv. postizometrické relaxace (PIR):
Sednìte si na židli ke stolu. Opøete se loktem o stùl a své èelo o dlaò tak, aby vaše hlava nebyla pøíliš zaklonìná èi pøedklonìná. Ukazovák
a prostøedník druhé ruky leží na spodních øezácích mírnì pootevøených úst.
Nyní vydechujte a pak, bìhem dlouhého hlubokého nádechu co nejvíce otevírejte ústa jako kdyby se vám chtìlo zívat. Pøi výdechu udržte
ústa
otevøená ( ruka pouze drží, netahá násilím èelist dál ) a pøi nádechu zkuste zazívat dál.
Po 10-15 nádeších ruku uvolnìte, odpoèiòte si a zkuste zopakovat test.
Zkrácené krátké napøimovaèe hlavy
Bolest se šíøí ze zátylku dopøedu do hlavy. Mùže vystøelovat do oèí, nebo se „sune“ po kùži zezadu dopøedu po celé ploše hlavy. (V pøípadì, že je
zkrácení jednostranné, je postižena jen jedna polovina hlavy a u dlouho trvající migrény mírnì vystøeluje i do „zdravé“ strany.)
Testem na toto zkrácení nám mùže být buï pohmat v oblasti linie šíje, kde pøi silnìjším tlaku cítíme bolest vystøelující zprvu do krku a po krátké
dobì i do hlavy, jako pøi migrénì. Silnìjší protažení šíje do kulatého pøedklonu je také vnímáno jako bolestivé nebo alespoò nepøíjemné.
Odstranìní zkrácení: zde již je vhodné vyhledat èlovìka znalého PIR a mìkkých technik, který vám zkrácené svaly cílenì protáhne.
Sami si mùžete ulevit pøiložením obkladu do oblasti zátylku ( zakrýt týl+celou krèní páteø). Otestujte, jaký typ obkladu vám „sedne“ víc zda
teplý èi studený. V obou pøípadech je vhodné použít bavlnìnou látku, kterou namoèíte do vody ( teplé èi studené ). Poté látku vymaèkejte (neždímejte!),
pøiložte ji na danou oblast, pøekryjte igelitem a navrch zabalte osuškou. Teplý zábal nenechte nikdy prochladnout jakmile cítíte jeho ochlazení, opìt ho
namoète do teplé vody a postup zopakujte.
Další možnost vidím v jemné masáži záhlaví lehnìte si na záda, uvolnìte se a krouživými pohyby promasírujte vy, èi nìkdo z vašich blízkých,
celou oblast linie šíje ( objeví se pøi záklonu hlavy. Smìr masáže je od páteøe do stran. Poté se soustøeïte na masáž samotných zkrácených svalù jsou
uloženy pod trapézovým svalem tìsnì pod linií šíje po stranách páteøe. Masáž provádìjte jemnými krouživými pohyby. Zkuste i jemnì „vrtat“ krouživì
zajíždìjte hloubìji do svalové tkánì. Masáž nesmí být bolestivá, mùže následovat po teplém obkladu.
Autoterapie PIR protažením: Posaïte se na židli s nízkým opìradlem a opøete se. Nyní obìma rukama pøiložte prsty na záhlaví a palce shora na
jaømovou kost (lícní oblouk). Uvolnìte krèní páteø, aby hlava byla držena jen rukama ruce hlavu navádìjí (ale netáhnou) do pøedkyvu tj. bradou k
hrudníku. Poté upøete zrak na podlahu a zhluboka a dlouze se nadechnìte. Zadržte dech a podívejte se do stropu, uvolnìte krk. Vydechnìte a s pohledem
nahoru dále zvolna dýchejte a soustøeïte se na uvolnìní všech svalù krku, pøedevším záhlaví. Po 5-10 nádeších mùžete celý postup zopakovat. Zprvu je
potøeba tuto metodu provádìt pomìrnì dlouho (až 15 minut,) po urèité dobì je schopnost relaxace vyšší a odeznìní bolestí hlavy takøka okamžité.
Pøilepení skalpu k dalším tkáním hlavy
Jde o pomìrnì èastou pøíèinu bolestí. Jak už jsem popisoval døíve, slepeniny a srùsty dìlají v tìle vždy neplechu omezují volnou pohyblivost
tkání a tím narušují správnou funkènost organismu.
Migréna se zaèíná šíøit z kterékoliv „vlasaté“ oblasti hlavy (i pùvodnì vlasaté.) Zprvu mùže mít charakter návalù tepla z této oblasti do celé hlavy,
poté pøechází do klasické vystøelující až bodavé bolesti. Pøilepení skalpu èasto jde èasto ruku v ruce s jinou pøíèinou bolesti, popø. se po urèité dobì, kdy
èlovìk trpí migrénami k prvotní pøíèinì pøidává.
Pokud si nejste, jisti, zda „vaše hlava lepí“ , nabízím zde jednoduchý zpùsob vyšetøení: uchopte mezi natažené prsty èást své kštice a zkuste ji
protáhnout s kùží („jedeme s kùží po lebce“) ve smìru rùstu vlasù. Pokud je pohyb po urèité dobì náhle zaražen, tj. kùže na konci pohybu volnì nepruží,
naopak je tuhá, napjatá, je zde urèitì „slepenina“. Po vyšetøení pružení v jednom smìru zkoušíme i protahování ve smìrech dalších, kde už není tak výrazné,
ale vždy u nìj v závìru musíme najít pružení. Takto postupnì vyšetøíme celý skalp. Je vhodné zaèínat z místa, kde zaèínají i migrény, protože je zde nejvyšší
pravdìpodobnost výskytu slepenin.
K odstranìní této pøíèiny je snad nejlepší pokraèování v testu v místì, kde jsme nalezli pøilepenou tkáò protáhneme kùži až do vyèerpání
pohybu (zaražení). Držíme dále kštici ve smìru protažení a èekáme. Po 10-30 sekundách se zaène kùže uvolòovat, což procítíte jako obnovení pohybu v
daném smìru. Dále držte vlasy až do úplného zastavení pohybu. Proveïte znovu test všemi smìry v této oblasti. V pøípadì, že narazíte na další zkrácení,
rovnou protáhnìte i toto. Až protáhnete jednu oblast ve všech zablokovaných smìrech, mùžete pokraèovat v další èásti skalpu.
Tuto metodu vyòatou z metodiky mìkkých technik považuji za jednu z nejlepších terapií i jako skvìlou prevenci bolestí hlavy. Lze provádìt
takøka kdekoliv i v práci, pokud si, ovšem nezapomenete høeben a vedle úèinku na mìkké tkánì hlavy má i obrovský relaxaèní charakter.
Tyto tøi pøíèiny považuji za nejèastìjší trapitele našich hlav. Je samozøejmé, že ke zkrácení èi slepení nedochází samovolnì.
Správná funkce svalù hlavy závisí na stavu páteøe a vùbec celého organismu, žvýkací svaly jsou stejnì jako jiné svaly hlavy a krku úzce spojeny s
psychikou tj. ve stresových situacích mají vysokou tendenci ke zkrácení.
Sezení na špatné židli nebo zírání do monitoru postavenému proti zdroji svìtla nás nutí k pøedsunutému držení hlavy a pøetìžování krátkých
napøimovaèù hlavy atd…
Tudíž aby byla vaše snaha k odstranìní bolesti hlavy úspìšná, je tøeba, abyste se hlídali, kdy, ve které poloze a pøi jaké práci cítíte zvýšené napìtí
šíje èi okolo èelistí. A potom už jde jen o to, abyste pøišli na zpùsob, jak èinnost provádìt bez tìchto pocitù. Nìkdy je tøeba vymìnit svìtlo, pøestavìt si
uspoøádání pracovištì.
Èasto je tøeba vymìnit obuv èi nìkterý odìv ( viz. vysoké podpatky pøi jejich nošení je napjata nejen šíje, ale pøetìžují celou èlovìku a vždy jsou
jednou z hlavních pøíèin svalových disbalancí a bolestivých stavù.) Ale o tom si povíme v nìkterém z dalších èlánkù.
Názory, dotazy, … :
Filip Tesarèík
Palackého 5 Benešov n. Pl.
Email : filip.tesarcik@volny.cz
Mobil : 737 000 346
Pevná linka: 412 586 625
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UHELNÉ SKLADY
Zdenìk salaè
Dìèínská 361, Èeská kamenice 407 21
DIÈ 178-401213025 IÈO 46715223
tel . : 412 584 675, mob. 602 432 838
Oznamujeme všem zákazníkùm zmìnu místa pùsobení naší firmy.
Najdete nás v bývalém areálu Milax - Bonex, vedle mìstské pily, smìr Jánská
telefonní èísla zùstala nezmìnìna
telefon - 412 584 675
fax - 412 584 597
mob.tel. - 602 432 839 PO-PÁ 6-14 hod, SO 8-11 hod
I nadále nabízíme :
- výhradní prodej ledvického uhlí
- ostravského èerného uhlí
- ostravského koksu
- uhelných a døevìných briket, štípaného døeva
- prodej pískù, štìrkù
- výmìna a prodej PB lahví 2 kg, 10 kg, 33 kg
- výkup kovového šrotu a barevných kovù
- výkup autovrakù
- prodej použitého hutního materiálu
- zajistíme vám pøepravu sklápìcími auty Liaz, IFA, Avie, multikára
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Prodej bytového textilu
zùstává na stálém místì
Otevírací doba bytového textilu:
PO-PÁ 8 - 17 hod.
SO
8 - 11 hod.

BENEŠOVSKÉ NOVINY

Stolní tenis
utkání: 3
Dne: 13.2.2004
Benar Benešov A - SKST Dìèín E
body: 9:9
Body: Babièka 4, Nebohý 3, Štípek M. 1, Maátko 1,
Body: Polanský 3,5, Matas a Ulrich po 2,5, Švec 0,5
utkání: 4
dne: 19.2.2004
Obalex Jílové A - Benar Benešov A
body: 6:12
Body: Šmucer 2, Paur a Kottek po 1,5, Bajus 1
Body: Štípek M. 4, Nebohý a Babièka po 3,5, Maátko 1

Pravidelné oèkování psù a koèek
2004

utkání: 5
dne: 26.2.2004
Krásná Lípa A - Benar Benešov A
body: 12:6
Body: Polák 4,5, Virgler 3,5, Sýkora 2,5, Král 1,5
Body: Nebohý 3, Babièka 2, Štípek M. 1, Maátko 0
utkání: 6
dne: 1.3.2004
Sokol Filipov - Benar Benešov A
body: 4:14
Body: Bednáø 2, Šimek a Kováø po 1, Štastný 0
Body: Babièka, Nebohý po 4,5, Štípek M. a Maátko po 2,5
utkání: 7
dne: 3.3.2004
SK Malá Veleò - Benar Benešov A
body: 8:10
Body: Rolenc 2,5, Schaffer a Schánìl po 2, Stínil 1,5
Body: Nebohý 4,5, Babièka 3,5, Štípek M. 2, Maátko 0

Pravidelné oèkování psù a koèek
probìhne v areálu

" Svazu chovatelù " Benešov n.Pl. / Dìèínská ulice /
dne 17.04.2004 od 09.00 hod. do 11.00 hod.
Ceny oèkování :
- vzteklina / povinné oèkování / 50,- kè
- pouze DHP / psinka ,parvovirosa,inf. hepatitida/ 100 ,- Kè
- vzteklina + DHP / dohromady / 150,- Kè.
Dále budou k dispozici pøípravky na odèervení a odblešení.
Oèkují se pouze zdravá zvíøata.
Oèkovací prùkazy ,vodítka a náhubky s sebou!

Ceník inzerce v BN
Již zpracované inzeráty

Inzerce nezpracovaná

(formát .jpg,.bmp,.cdr, event.jiný po dohodì)

A4 - 1300,- Kè
1/2 A4 - 650,- Kè
1/3 A4 - 325,- Kè
menší - 5,- Kè za každý 1cm2

A4 - 1600,- Kè
1/2 A4 - 800,- Kè
1/3 A4 - 450,- Kè
menší - 7,- Kè za každý 1cm2
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Barevná inzerce
- po tel. Dohodì
(412 589 802)
Vzpomínka, podìkování
- zdarma.

BENEŠOVSKÉ NOVINY

Jubilanti  duben 2004
Boháèová Rùena
Beneová Marie
Lamaèová Marie
Èechová Jarmila
Turchich Rudolf
Klouèek Jaroslav
Novák Josef
Kramosilová Milena
ebestová Boena
Jeøábek Václav
Bohatá Helena
Cepek Bøetislav
Bouka Jaroslav
Veselá Helena
Holub Ladislav
Kaufmann Miroslav
Holá Anna
Beneová Helena
Schicht Raimund
Loková Marie
Králíková Jiøina
Tempírová Xenie
Kleinová Gertruda
Zívalová jaroslava
Koláø Milo
Kravcová Elika
petová Vìra
Los Zdenìk
Hamáková Rùena
Plzáková Marie
Dobáková Magdaléna
Egrt Zdenìk
Vem jubilantùm pøejeme ve nejlepí,
hodnì tìstí a pøedevím pevné zdraví.

Nové knihy
v mìstské knihovnì
Pro ženy
Johnson S. – Smyslná vášeò – Serena se hodlá vymanit z nudného života
guvernantky, který jí pøináší jen svízel a ústrky. Jednoho veèera se vplíží na
jachtu pøipravenou k vyplutí.
Sheldon M. – Karty osudu – když tragicky zahyne milenec, s nímž èeká
Caroline dítì, pøestává vìøit, že se karta osudu nìkdy obrátí. Jenže nic není
takové jak se zdá.
Tarr H. – Rošákovy radosti – romanticko - historický pøíbìh.
Andrews V.C. – Úder hromu – tøetí díl románové ságy.
Anderson C. – Píseò lásky – Alex Montgomery s hrùzou zjišuje, že jeho
mladší bratr zneužil bezmocnou dívku. Sžíraný pocitem viny souhlasí,
že zachrání rodinnou èest – ožení se a vychová bratrovo dítì.
Detektivky
Combie D. – Pøípad nevìrné manželky – inspektorka Jamesová dostala za
úkol vypátrat vraha mladé bohaté vdané ženy. Podivná vražda
se v Londýnì stala už pøed nìkolika lety.
Patterson J. – Druhá šance – vzrušující dìj se odehrává pøímo v nitru
podsvìtí San Franciska .
Z lékaøského prostøedí
Thiery A. – Podivný osud doktora Tillaka – proè doktor zanechal slibné
kariéry srdeèního chirurga, opustil ženu i dítì a zapojil se do služeb jisté
humanitární organizace v Mexiku?
Historické
Vaòková L. – Vìzení pro krále – poslední díl nové trilogie.
Bauerová A. – Sluneèní cesta bójských králù – o dobrodružné cestì
keltských králù pøes Alpy na jih Itálie.
Faktografické
Cílek R. – Mordcentrála X – autor vypráví o tom, co se skuteènì stalo. Srpen
1933 a leden 1935. V obou pøípadech šlo o zloèin zákeøný a objednaný.
V obou pøípadech byl obìtí èlovìk, který se postavil mocným.

Podìkování

Velikonoce
Velikonoce, významné køesanské i idovské svátky,
jsou odedávna spojeny s vítáním jara a mnoha (nìkdy
i pøedkøesanskými) zvyky. Patøí k nim vynáení smrtky
na Smrtnou (pøedposlední) nedìli pøed Velikonocemi a jejím
vhozem do potoka - symbolizující konec zimy. Ozdobený
zelený stromek, který dìti pøináejí domù, pøedstavuje jaro
nový ivot. Na Zelený ètvrtek chodí koledníci s døevìnými
øehtaèkami èi klapaèkami, které nahrazují zvonìní.
Na Velikonoèní pondìlí chlapci dìvèata vyplácejí pomlázkou.
Pomlázka stejnì jako darovaná vajíèka souvisí s kultem
plodnosti. Barvení vajíèek, pojídání (pùvodnì beránka)
a peèení mazancù je dnes bìné i ve mìstech, koledníky vak
mùeme vidìt pøedevím na vesnici. Na Jiní Moravì,
ale i v øadì dalích oblastí Èech, Moravy a Slezska
je tradice koled stále silná a koledníci dnes jako døíve dávají
prùchod svému bujnému veselí.

Dìkuji všem co vedou a spravují naše mìsteèko a také chci
podìkovat gratulantkám za blahopøání k narozeninám.
Nebyla to jen gratulace ale také krásné pohlazení po duši.
Dìkuji D.K.
Dìkuji firmám : Velkoobchod tabákových výrobkù p.
Martan a Samoobsluha Sídlištì - p. Šoltys za uspoøádání maškarního
karnevalu pro žáky 1. stupnì, který se konal 5. 3. 2004
Josef Bøíško
Fotbalový oddíl “Stará garda” Benešov nad Plouènicí
dìkuje sponzorùm za pomoc pøi organizování plesu. Jsou to :
KOVO Savèuk, Cukrárna Pusinka, DYPA p.Dmyterczuk, Lékárna
p.Ferech, Zelenina pí.Urxová, Hraèky p.Verner, p.Chovanec,
Elecomp.Moravec, Koloniál Bednáøovi, Restaurace Døevák, Hotel
Jelen, Øeznictví pan Zelený.

Sezónní sleva na výrobu domácí
pálenky „SLIVOVICE“, 58,- Kè za 0,5 l

Pøivezte si jablka ze sklepa (pøípadnì jiné ovoce), my Vám zdarma ovoce
zpracujeme. Pálenku Vám pak vypálíme za stejnou cenu, jako byste si k nám
pøivezli již hotový kvas.
Pálíme dle zájmu každý den od 8:00 do 18:00 hod, v této dobì Vám také podáme
bližší informace, pøípadnì vyøídíme Vaši objednávku na adrese:
Benátky 15, 407 21 Èeská Kamenice tel.: 412 582 084, mob.: 723 509 665

Vyøídím úvìr preciznì a rychle, Ing. Jan Kotouè

Od žákù ZŠ
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od tvorby podnikatelského zámìru až po podpis úvìrové smlouvy v bance.
zaèínajícím podnikatelùm až do 1 mil. Kè na 6 let s úrokem 0%
malým a støedním podnikatelùm do 7 mil. Kè na 4 6 let s úrokem 3 5 %
Poradím pøi zavádìní podvojného úèetnictví, podnikatelském plánování,
finanèních rozborech atd. .
Benátky 15, 407 21 Èeská Kamenice,
Tel: 602 408 239, e-mail: jankotouc@mybox.cz

Mìstské kino
kino Beneov
Beneov nad
nad Plouènicí
Plouènicí
Mìstské
Duben 2004
8.4. ètvrtek

Želary

Krutý pøíbìh nìžné lásky. V hlavní roli Aòa Geislerová. Film byl nominován na Oscara v
kategorii cizojazyèných snímkù!
Píší se ètyøicátá léta, doba protektorátu a okupace Protektorátu Èechy a Morava Nìmci.
Eliška je mladá dívka, toho èasu nedostudovaná lékaøka, z dùvodu uzavøení vysokých škol.
Pracuje jako zdravotní sestra v mìstské nemocnici. Má milostný pomìr se sympatickým a
úspìšným...
Režie: Ondøej Trojan
scénáø: Petr Jarchovský (podle novely „Jozova Hanule“ Kvìty Legátové)
dále hrají: György Cserhalmi, Jaroslava Adamová, Miroslav Donutil, Jaroslav Dušek, Iva
Bittová, Ivan Trojan, Jan Hrušínský, Ondrej Koval, Juraj Hrèka, Edita Malovcic, Michael
Hofbauer, Imre Borároš, František Velecký, Svatopluk Beneš, Zita Kabátová, Reinhard
Simonischek, Gabriele Schmoll, Tomáš Žateèka, Anièka Vìrteláøová a Jan Tøíska
150 minut, ÈR

Zaèátek pøedstavení v 18:00, vstupné 50,- Kè.

Pach krve (Wrong Turn)

15.4. ètvrtek

Nejezdìte pochybnými zkratkami. Nechoïte do neznámého lesa. Jakmile totiž zachytí pach vaší
krve, masakru se nevyhnete. I když nejste v Texasu, ale tøeba v Západní Virginii.
Setkání s rodinkou zmutovaných kanibalistických zrùd.
Stanou se mladí výletníci obìtmi šílených kanibalù? Kolik hrdinù pøežije a dostane se z lesa ven?
Režie: Rob Schmidt
Scénáø: Alan B. McElroy
Hrají: Desmond Harrington, Eliza Dushku, Emmanuelle Chriqui, Jeremy Sisto, Kevin Zegers,
Lindy Booth
Horror 84 minut, Nìmecko, USA
Zaèátek pøedstavení v 18:00, vstupné 50,- Kè.

22.4. ètvrtek

Okno naproti

(La finestra di fronte)

Vítìzný snímek hlavní soutìže Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2003. • Giovanna je vdaná
žena a matka dvou dìtí. Práce úèetní ji nebaví. Obèas pozoruje v protìjším oknì mladého pohledného muže.
Pak manžel Filippo pøivede domù starého muže, jenž se zatoulal a nepamatuje si nic, ani své jméno.
Režie : Ferzan Özpetek
Scénáø : Gianni Romoli, Ferzan Özpetek
Hrají:Filippo Nigro (Filippo),Raoul Bova (Lorenzo),Giovanna Mezzogiornová (Giovanna),Massimo Girotti
(Davide Veroli),Serra Yilmazová (Eminé)
Psychologický, Melodrama 90 minut, Itálie, Portugalsko, Turecko, Velká Británie
Zaèátek pøedstavení v 18:00, vstupné 50,- Kè

29.4. ètvrtek

Spy Kids 3D: Game Over

Tøetí Mise. Tøetí Dimenze. Poprvé 3D v každém kinì
Ve tøetím díle SPY KIDS 3D - Game Over, tajní agenti Carme a Juni jsou opìt
zpátky na jejich dosud nejšílenìjší misi. Když se Carmen ztratí v nové
videohøe vytvoøenou žroutem energie a èasu ToyMakerem, Juni je povolán do
akce. Bìhem cesty virtuálním svìtem videohry musí Juni bojovat v stále
vyšších a tìžších úrovních, než se mu podaøí najít Carmen, aby mohli
spoleènými silami definitivnì pøelstít a doknoèit ToyMakerovou pátou
úroveò a vypnout hru døíve než „HRA“ skonèí pro všechny a pohltí celý svìt.
Režie: Robert Rodriguez
Hrají: Antonio Banderas, Carla Gugino, Sylvester Stallone, Salma Hayek,
Steve Buscemi, Alexa Vega, Daryl Sabara.
Dobrodružný , Akèní / Rodinný
USA, 2003, 89 min.
Zaèátek pøedstavení v 18:00, vstupné 70,- Kè
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Film ve

SEPARAÈNÍ A RECYKLAÈNÍ DVÙR
BENEŠOV
NAD
PLOUÈNICÍ
BENEŠOV
NAD
PLOUÈNICÍ
areál bývalé kotelny v Dìèínské ulici
ZAHAJUJE PROVOZ
od soboty 3.dubna 2004
Od obèanù mìsta Benešov nad Plouènicí a souèasnì poplatníkù
za provoz systému odstraòování odpadù, budou pøijímány
vytøídìné složky komunálních odpadù.
NEBEZPEÈNÉ ODPADY: B A RV Y,

Z N E È I Š T Ì N É O B A LY, O L E J E ,
ZÁØIVKY, BATERIE, LEDNIÈKY, TELEVIZORY,
LÉKY, DOMÁCÍ CHEMIKÁLIE atd.

Tyto nebezpeèné odpady budou likvidovány zdarma od obèanù, v rámci jejich øádnì
zaplacených poplatkù za systém nakládání s odpady mìsta Benešov nad Plouènicí.

OSTATNÍ ODPADY:

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

Za pøevzetí ostatních odpadù bude úètován následující poplatek:

Objemné a stavební odpady:
30,- Kèza množství objemu ruèního vozíku
100,- Kè za množství objemu pøívìsu za os. automobil
200,- Kè za množství objemu dodávkového vozu

Pneumatiky:
20,- Kè/1ks pneu osobního vozu

PROVOZNÍ DOBA PØÍJMU ODPADÙ: STØEDA 14 - 17 HOD.
SOBOTA 09 - 13 HOD.
Kontakt pro další informace:kanceláø Služby mìsta Benešov n. Pl., 2p. v budovì MìÚ, tel. 607 203 941
!!! Po dohodì je možné zajistit odvoz Vašich odpadù vozem AVIA !!!

Tìlovýchovná jednota
BENAR Benešov n.Pl.
oznamuje :
Zahájení provozu tenisových kurtù je od 1. 5. 2004
otevøeno dennì od 9.00 do 20.00 hodin.
Ceník tenisu : 1 osoba/1 hodinu 35,- Kè
do 15 let 25,- Kè
do 10 let 15,- Kè
dùchodci 25,- Kè
hra na cvièné zdi zdarma
Dìti do 10 let vstup na kurty jen v doprovodu dospìlých.
Pùjèovna : 1 raketa (dospìlí) 1 hodina 25,- Kè
dìtská 10,- Kè 3 míèe /1 hodina 30,- Kè
Do ceny se zapoèítává každá zapoèatá 1/2 hodina.
Je nutné dodržovat objednané èasy.
Nepøítomnost do 15 minut ruší dohodnutý èas.
Odvolání dohodnutého èasu je nutné provést minimálnì 2 hodiny pøedem.
Nestane-li se tak, pak se hradí dohodnutý èas v plné výši.
Objednat se je možné na tel. : 412 586 255 nebo osobnì u správce kurtù p. Václava Mareše.
Provádíme též výplet raket. Výplety je nutné donést.
p.V. Mareš - správce tenisových kurtù

Kalendáø turnajù v tenisu neregistrovaných
(bez vìkových kategorií a rozdílu pohlaví)

TJ BENAR Benešov nad Plouènicí na rok 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. 5. 2004 - jednotlivci
15. 5. 2004 - ètyøhra
29. 5. 2004 - jednotlivci
12. 6. 2004 - ètyøhra
26. 6. 2004 - jednotlivci
10. 7. 2004 - ètyøhra
24. 7. 2004 - jednotlivci

8.
7. 8. 2004 - ètyøhra
9. 21. 8. 2004 - jednotlivci
10.
4. 9. 2004 - ètyøhra
11. 18. 9. 2004 - jednotlivci
12.
2.10. 2004 - ètyøhra
13. 16.10. 2004 - jednotlivci
14. 30.10. 2004 - ètyøhra

zápis hráèù vždy v den turnaje v 8.00 hodin.
zápisné každého hráèe 50,- Kè
obèerstvení zajištìno

