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Co nám pøinesl øíjen, aneb letem svìtem o dìní v našem mìsteèku
Když píši svùj pøíspìvek, je podle
meteorologù poslední krásný den babího
léta.
Na støedeèním zasedání zastupitelstva
budeme schvalovat mimo jiné kupní
smlouvu na odkoupení budov uèilištì
za 290 000Kè. A za pár dní tu máme volby
do krajských zastupitelstev. Filosof
by øekl:“Furt se nìco dìje“.
Hned na zaèátku øíjna se utkali
benešovští šipkaøi se svými kolegy ze SRN.
Akce byla velmi zdaøilá, ve Døeváku bylo
pøipraveno obèerstvení a vše, co je
k podobnému sportovnímu klání potøeba.
Vítìzkou celého turnaje se stala
benešovská pøebornice paní Eva
Macharová. Mezi jednotlivými koly zápasu
jsme spoleènì zkoumali možnosti získat
finance na tento mnohdy podceòovaný
sport. Pokusíme se spoleènì zpracovat
projekt a získat tak dotaci.
Benešovští senioøi se utkali se svými
kolegy z Heidenau na bowlingovém turnaji.
Celá akce se uskuteènila v Heidenau a bylo
pøi ní jako obvykle veselo.
V øíjnu jsme na radnici vítali malé
obèánky do života mìsta. Dìti jsou
to opravdu krásné, hlavnì a jim štìstí
v životì pøeje.

O Svatováclavském jarmarku píšeme na jiném místì BN, ovšem musím
opìt ve svém povídání zkonstatovat, že v našem mìsteèku žijí prima lidi,
kteøí neváhají obìtovat svùj volný èas a uspoøádají tøeba právì takový
jarmark pro radost nás všech.
V mìstském kinì bylo v øíjnu posvícení, protože na Harryho Pottera
pøišlo cca 150 lidí, no a když to „zprùmìrujeme“s cca 5 návštìvníky
ostatních pøedstavení, není to tak špatné.
Ve mìstì se nám objevili sprayeøi. Pokud na nìkoho takového narazíte,
zavolejte prosím policii, a nemáme mìsto zohyzdìné výtvory tìchto
vandalù.
Kaple Panny Marie Bolestné svítí novotou, jen ten spadlý plot
v sousedství je opravdovou pihou na kráse tohoto útulného koutku
Benešova. Snad s ním vlastník už koneènì nìco udìlá-lepší žádný plot,
než taková polorozpadlá hrùza.
Za dveømi je listopad, mìsíc zaèínající „Dušièkami“, kdy vzpomínáme
na všechny, kteøí už odešli na jiné, snad lepší místo. Bude v tom
vzpomínání trošku smutku a nostalgie, ale snad bychom mìli
i popøemýšlet nad smyslem našeho konání na tomto svìtì. Jsme tu jen
malou chvilku, stojí za to dávat si radost, žít svùj život tak, aby na nás
jednou naši potomci vzpomínali s láskou a úsmìvem jako na lidi,
kteøí svùj život opravdu žili.
Vaše starostka

1.Svatováclavský jarmark

ètìte na str.4.
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RaM po projednání schválila:
- zámìr pronájmu nebytových prostor (kùlny u
domu è. 255, ul. Èeskolipská).
- dodatek k nájemní smlouvì è. 1/00.
- dodatek k nájemní smlouvì è. 55/97.
- dodatek k nájemní smlouvì è. 59/97.
- dodatek k nájemní smlouvì 13/97.
- dodatek k nájemní smlouvì 56/97.
- dodatek k nájemní smlouvì 58/97.
- dodatek k nájemní smlouvì 11/97.
- dodatek k nájemní smlouvì 8/02.
- dodatek k nájemní smlouvì è. 41/03.
- pronájem schránky kolumbária è.69.
Smlouva bude uzavøena na dobu 10 let.
- pronájem nebytových prostor v è. p. 17,
Nám. Míru, Benešov nad Plouènicí. Smlouva
bude uzavøena na dobu neurèitou.
- zøízení 2. pøípravné tøídy v ZŠ.
- uvolnìní pl. ploch pro výlep plakátù v dobì
voleb. kampanì dle volebního zákona.
RaM po projednání bere na vìdomí :
- kontrolu usnesení z minulých RaM.
- zprávu o èinnosti kontrolního a finanèního
výboru.
- žádost obyvatel domù è. p. 641, 642, Sídlištì
o pokácení 7ks stromù rostoucích pøed tìmito
domy.
- stížnost nájemníkù bytù v è. p. 95, ul. Krátká,
Benešov nad Plouènicí.
- oznámení øeditele ZŠ o udìlení výjimky

v poètu dìtí ve tøídách MŠ.
- nabídky f. PUZZLE POSTCARDS.
RaM po projednání neschválila:
- prodloužení pronájmu garáže na st.p.è. 814.
RaM po projednání ukládá :
- VŽP zajistit pokácení 3 ks uschlých borovic
dle vyjádøení lesníka p.Gregora.
- VŽP obeslat firmy :
1. AKS, s. r. o., Lovosická 1411, Dìèín.
2. SORTPROJEKT. Š. Mancová, Kamenická
175, Dìèín.3. ARCHPROJEKT, s.r.o.
Hradištì 96/6, Ústí n. L.
4. Kovaøík Miroslav, Dvoøákova 11, Dìèín.
5. Ing. Miloslav Mikyna, Na Pìšinì 274,
Dìèín.
6. Radek Beytler, Dìèín.
k podání nabídek na zpracování projektové
dokumentace - rekonstrukce objektù bývalého
uèilištì Benešov n. Pl.
- odboru VŽP provést kontrolu stavu
komunikace pøi nájezdu na most u restaurace
Blaník a výjezd na nový most.
- Službám mìsta stanovit hodinový nájem
nebytových prostor v Modré vopici.
RaM po projednání doporuèuje ZaM :
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
bytové jednotky è. 518/12 v domì è. p. 518,
ul. Dìèínská. Kupní cena èiní 38. 044, - Kè.

Volby do krajských zastupitelstev !!
Své volební právo mùžete uplatnit v pátek 5.listopadu od 14 do 22 hodin
a v sobotu 6. listopadu od 8 do 14 hodin.
V Benešovì nad Plouènicí volíme ve tøech volebních okrscích:
è.1-budova Základní školy,Opletalova 699(nová škola)
è.2-obøadní síò Mìstského úøadu,nám.Míru 1
è.3-budova Sokolovny,Sokolský vrch 267
Na plakátovacích plochách mìsta jsou vyvìšeny seznamy volebních
okrskù vèetnì popisných èísel,která k jednotlivým okrskùm patøí.
Volební komisi budete muset prokázat svou totožnost a státní obèanstvínezapomeòte si proto vzít s sebou obèanský prùkaz nebo jiný prùkaz
vydaný státním orgánem.
Pøeji vám dobrou volbu - starostka

Pozor!! Nová telefonní èísla

Mìstské policie:
775 088 156, 775 077 156
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- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
bytové jednotky è. 210/2 v domì è. p. 210,
ul. Sokolský vrch 210. Kupní cena
èiní 45. 989, - Kè.
- schválit zámìr prodeje pozemku
p. p. è. 627/1 v k. ú. Ovesná, o výmìøe 322 m2.
- schválit kupní smlouvu mezi Mìstem
Benešov nad Plouènicí a Pozemkovým
fondem ÈR, na úplatný pøevod pozemku
p. p. è. 1202/1 v k. ú. Benešov nad Plouènicí.
- schválit zámìr prodeje pozemku p. p. è. 87/2
o výmìøe 738 m2.
- schválit zámìr prodeje pozemku st. p. è. 132
o výmìøe 253 m2 v k. ú. Benešov
nad Plouènicí v souladu s územním plánem
mìsta /výstavba RD/
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
èástí st. p. è. 601, p. p. è. 1416 a p. p. è. 1276/2
v k. ú. Benešov nad Plouènicí.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
pozemku p. p. è. 1331/4 o výmìøe 2. 987 m2.
Kupní cena 21.580, - Kè v souladu
se smlouvou o smlouvì budoucí.
- schválit zámìr prodeje pozemku
p. p. è. 730/2, k. ú. Ovesná, zatíženého vìcným
bøemenem.
RaM po projednání rozhodla :
- o pronájmu bytu 1+0, Námìstí Míru 17,
Benešov n. Pl. na dobu urèitou 1 rok.
- o pronájmu bytu v èp. 560, Benešov n. Pl.
Na dobu urèitou 1 rok.

Z bloku policie
M.S. z Volfartic zapomnìl platit výživné na svou
dceru O.S. a je stíhán pro tr. èin „Zanedbání
povinné výživy“ dle § 213/1) TZ.
Stejného tr. èinu se dopustil M.M. z Valkeøic, který neplnil
vyživovací povinnost na své dva syny, kdy se tímto také dopustil
tr. èinu „Zanedbání povinné výživy“ dle § 213/1 TZ.
Dne 27. 8. 2004 M.P. z Verneøic zpùsobil v obci Verneøice L.H.
taktéž z Verneøic ublížení na zdraví s PN delší jak 7 dnù
a s omezením na bìžném zpùsobu života. Je stíhán pro tr. èin
„Ublížení na zdraví“ dle § 221/1) TZ.
Dlouho byl v klidu Š.V. z Benešova n/PL., ale dne 20. 10. 2004
si zakoupil starší os. automobil a pøestože má OS Dìèín vysloven
zákaz øízení motorových vozidel, toto vozidlo øídil v obci
Františkov n/PL. Je stíhán pro tr. èin „Maøení výkonu úøedního
rozhodnutí“ dle § 171/1c) TZ.
Dne 11. 9. 2004 kolem 01:10 na terase pøed restaurací Modrá
opice udeøila nìkolika ranami do oblièeje a poté i kopy do tìla
D.G. z Benešova n/PL poškozenou M.V. z Dìèína a zpùsobila jí
zranìní z PN delší jak 7 dnù a s omezením na bìžném zpùsobu
života. Je stíhána pro tr. èin. „Ublížení na zdraví“ dle § 221/1) TZ.
Policie dále šetøí odcizení osobního vozidla zn. Honda
v Benešovì n/PL., krádež penìženky s èástkou 20.000,-Kè v obci
Verneøice, vloupání do restaurace v obci Verneøice, odcizení
jalovice v obci Merboltice a nález pravdìpodobnì „pervitinu“
v havarovaném osobním automobilu v Benešovì n/PL.
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ZA ZDRAVÍM DÌTÍ K JADRANU
V prùbìhu letních prázdnin 2005 poøádá Místní skupina
Èeského èerveného køíže v Benešovì nad Plouènicí
ve spolupráci s Oblastním spolkem ÈÈK Chrudim,
Mìstským úøadem Benešov nad Plouènicí a Základní
školou Benešov nad Plouènicí ozdravný pobyt
pro zdravotnì oslabené dìti v Chorvatsku. Vìková hranice
je od sedmi let do sedmnácti vèetnì. Pobyt je urèen
pro zdravotní postižení dýchacích cest (astma atd.), kožní
onemocnìní (lupénka a jiné) a vady pohybového aparátu
(umožòující cestování autobusem). Pøípadná volná místa
mohou být obsazena zdravými dìtmi, zde ale není možné
èerpat pøípadnou státní dotaci (dotace pro dìti, splòující podmínku zdravotního postižení,
doposud nebyla zrušena).
Ubytování je zajištìno v pokojích s vlastním hygienickým vybavením, strava i pitný režim
je celodenní. V odborném doprovodu je lékaø. Délka akce je 17 dnù. Pøihlášky je možné získat
na internetu na adrese http://cckben.sweb.cz nebo od listopadu 2004 je možné si jí vyžádat
na Mìstském úøadu v Benešovì
nad Plouènicí èi v kanceláøi
Základní školy Benešov n/Pl.
V souèasné dobì je možné
si dohodnout splátkový režim
povinné èásti úhrady pobytu
zákonnými zástupci daného dítìte
(a máte pìkný dárek
k Vánocùm…).
Novinkou je možnost úèasti
dospìlého (rodiè èi jiný pøíbuzný
dítìte), za plnou cenu s možností
volby stravy formou polopenze
èi plné pense. Více informací
získáte na uvedené internetové
adrese.

Listopad 2004
19.11.pátek

Shrek 2

Nový animovaný film Shrek 2 navazuje na dìj Oskarem ovìnèeného prvního Shreka.
V pokraèování se Shrek, Oslík a princezna Fiona vydávají vstøíc novým dobrodružstvím,
pøi nichž se setkají s mnoha populárními postavami z pohádek.
Po souboji s draèicí a zlým lordem Farquaadem o ruku princezny Fiony èeká na Shreka
ještì tìžší úkol: návštìva tchýnì a tchána. Fionini rodièe, král Harold a královna Lillian,
vládnou Království za sedmero horami. Novomanželé se spolu s Oslíkem vydají na cestu.
Obyvatelé Království za sedmero horami se chystají uvítat znovunalezenou princeznu.
Ani král a královna se nemohou doèkat pøíchodu své dcery a jejího prince. Nikdo z nich
však netuší, jak nový ze vlastnì vypadá, a hlavnì,
jak se jejich malá holèièka... malinko... zmìnila.
Shrek a Fiona nemají ani tušení, jak moc jejich
svatba pøekazila tatínkovy velkolepé plány
na rodinné štìstí. Král teï musí na svou stranu získat
vlivnou Vílu Kmotøièku, pohledného Prince Krasonì
a proslulého zabijáka zlobrù Kocoura v botách,
aby jeho vizi "šastné budoucnosti" napravili.
Poèítaèovì animovanou komedii Shrek 2 režírovali
Andrew Adamson, Kelly Asbury a Conrad Vernon,
o produkci se postarali Aron Warner, John H.
Williams a David Lipman.
Hrají: hlasy: David Novotný, Tomáš Juøièka, Kamila
Špráchalová, Aleš Procházka, Rùžena Merunková,
Petr Pelzer, Jaroslava Kretschmerová, Libor Hruška.
animovaná komedie, 91 min., USA, mládeži
pøístupno

Vstupné 50,-Kè zaèátek pøedstavení v 18:00 hod.
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NOVINKY NA INTERNETU
Na Internetu se v souèasné dobì najde
celá øada stránek, které se zabývají
mìstem Benešov nad Plouènicí. Mezi
pomìrnì mladé stránky patøí
nekomerèní provedení na adrese
h t t p : / / b e n e s o v. n . p l . s w e b . c z ,
kde je mimo jiné i seznam všech ulic
mìsta s fotografiemi.
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1. Svatováclavský jarmark
Vážení spoluobèané,
dne 28. 9. 2004 probìhl 1. Svatováclavský jarmark, kterým jsme, jak alespoò doufáme, trochu pøispìli
ke zpestøení kulturního života v našem mìstì. Chtìli jsme navodit dávnou dobu jarmarkù a trošku
pøiblížit dobu našich dìdeèkù a babièek.
Tento jarmark bude mít další pokraèování pokud bude o nìj zájem.
Doufáme, že po letošním roèníku se k nám pøipojí další podnikatelé a pomùžou nám, aby každý další
roèník byl ještì lepší.
Také se omlouváme za nìjaké ty drobné chyby, které se nám tam vloudily a pøíštì je urèitì odstraníme.
Chtìli bychom podìkovat všem, kteøí se na tomto jarmarku podíleli, protože bez podpory všech tìchto
lidí a institucí bychom to ani nemohli uskuteènit.
Dìkujeme manželùm Savèukovým za penežní dar i když bohužel tady nemohli být, manželùm
Martanovým za financování koncertu p. Bøíška, práci v jarmareèním výboru a za krásné dobové
obleèení, ve kterém se nám prezentovali, cukrárnì Pusinka-manž. Strnadových, kteøí zasponzorovali
mažoretky, Zlatnictví -manž. Špièkových za sponzorování kapely JUVEL-FOLK, práci v jarmareèním
výboru a organizaci kolem zabijaèky, f. Liatris-manž. Lupaèových za finanèní pomoc a pí.Lupaèové
za práci v jarmareèním výboru a organizaci kolem jarmarku, Veèerka-Medalovi za práci a organizaci
jarmarku, zubní odd.MUDr.Chocenské za finanèní pomoc, f.NARVA panu Šlamborovi za finanèní
pomoc, Hotelu Jelen- manž. Bergmanovi za finanèní pomoc i když tady také nemohli být, aby vidìli
na co pøispìli. Pak chceme podìkovat dalším sponzorùm, kteøí ochotnì pøispìli buï finanènì nebo
svojí prací k úspìchu prvního jarmarku :
Autodat p. Záda, úèetnictví pí.Vojtìchovská, pekárna p.Procházka, 1. Benešovská zbrojíøka
pí.Vorlová, MOPSERVIS - p.Pecka, instalatérství p.Rumlena, autoopravna manž.Nìmcovi, restaurace
u Lípy pan Hruštinec, øeznictví - manž.Zelení, pekárna DINO - manž. Diringerovi, lékárna U Matky Boží - manž. Ferechovi, trafika pí. Slámová,
kadeønictví pí.Vintrová, kadeønictví pí.Vacenovská, pí.Vyhnálková, U Plže pí.Ženèuchová, p.Zajan, hraèkárna Vernerovi, potraviny Jedlièkovi,
odìvy u Babièkù - Vietnamci Láïa a Kvìta, zelenina pí.Urxová, veèerka pí.Bohatá, Stavební práce Bardzákovi, apartmány p.Kofroò, Kovoagrex,
jídelna Klasik pí.Pirzskallová, praktièní lékaøi rodina Zamykalova,
BENAR a.s., veèerka p. Urban, MUDr. Vácha, KDU-ÈSL, PAN-DAM
pí. Šumová, Mìstská policie, Svaz dobrovolných hasièù, bez kterého
bychom se neobešli, Mìstský úøad, který nám vyšel vstøíc,
pan Švihnos, dìvèata pí. Hejnové a Rokosové, která pracovala
u zabijaèky.
Dále bychom chtìli podìkovat výtvarnému kroužku pí.uèitelky
Šindlerové za hezké sluneènice, Policii ÈR, panu Konášovi za svatou
trpìlivost pøi malování transparentù, panu Šilerovi za focení a práci
s kamerou, panu Šumovi a jeho dceøi Lucii, paní Nadì Haklové
z Klubu dùchodcù, paní Kvìtì Novákové za upeèení koláèkù,
chovatelùm - p.Smejkalovi, Božkovi a Medalovi za malou výstavu
zvíøátek, pí.Sladké za pomoc pøi jarmarku, pí.Džobákové, Službám
mìsta p.Vyhnálkovi a jeho partì, která pracovala i ve svém volnu.
Technické služby mìsta Dìèína zajistily odvoz odpadu jako
sponzorský dar, za což jim patøí dík, stejnì tak paní Kolesové
za pomoc pøi organizaci jarmarku, tiskaøské firmì pana Feistnera
za propagaci a rádiu Dìèín za mediální podporu.
Za jarmareèní výbor M. Medalová

Malý dodatek ke zprávì o Jarmarku:
„Jarmareèní výbor“ odvedl pìkný kus práce.Slavnost se mi osobnì velmi líbila,bylo vidìt, že lidé se bavili dobøe sestaveným programem a ty malé
chybky v organizaci se vloudí vždycky.Každopádnì je senzaèní,že benešovští podnikatelé ukázali nám všem,že jim záleží na dìní v mìsteèku a
myslím,že z celé akce na nás dýchla láska k Benešovu a jeho tradicím.
Takže i já bych ráda podìkovala všem organizátorùm a sponzorùm.Pøedevším však paní Medalové,která byla „mámoutátou“ celého projektu a všem
èlenùm „jarmareèního výboru“.
Díky a už se tìším na další akce. Starostka
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Vítání obèánkù
Dne O9.lO.2OO4 se konalo tradièní vítání obèánkù do života našeho mìsta,
které pronáší naše paní starostka Mgr.Dagmar Tesarèíková. Pozvaní byli rodièe
dìtí se svými blízkými. Do života jsme pøivítali :
Jana Balvína, Petra Benedeka, Františka Bešáka, Martina Bøezinu, Ondøeje Daòka,
Patrika Slavíèka, Adrianu Gažiovou, Daniela Pilèeka, Karolínu Kellnerovou, Davida
Kerháta, Jaroslava Kosmatu, Radka Heinzela, Ditu Práškovou, Jakuba Seifera, Terezu
Vrabcovou, Michalu Ferkovou, Nikolu Štechmüllerovou, Marka Štípka, Toma Tejmara
a Lucii Tranovou.
K slavnostnímu aktu z celkového poètu 20 dìtí se dostavilo l3 dìtí. Všechny dìti od nás
dostaly dárek a maminky kytièku. Všem dìkujeme za úèast a tìšíme se, že pøíštì pøíjdou
všechni pozvaní. Vítání obèánkù provádíme 2x roènì a to vždy v kvìtnu a øíjnu. Vždy
je možné pøed obøadem využít služeb fotografa a natáèení na videokameru.
Marie Tojmarová, matrikáøka

Dìti, máte svìtýlka a lampiony?
Pøijïte na „Svìtelný prùvod“ 17. listopadu v 17. 00 hodin.
Pùjdeme od „Nové školy. “
Srdeènì zve KDU - ÈSL
Soutìž pro dìti

„MALOVÁNÍ NA KAMENÍ“
Téma: ŽIVOT
Uzávìrka soutìže je 31. 12. 2004
Své práce na oblázcích a kaméncích, mùžete odevzdat ve Veèerce na námìstí, v cukrárnì Pusinka, ve škole, nebo v mateøské škole.
Na vaše výtvory se tìší poøadatel: KDU - ÈSL a p. Josef Kyjovský z CK DEZKA Dìèín
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FOTBAL
V 5. - 8. kole 1. A tøídy starší žáci potvrdili úspìšný zaèátek sezóny a ètyøkrát
za sebou zvítìzili. Nejprve porazili 7 : 0 Neštìmice, které v té dobì byly na 2. místì.
V dalším zápase po výborném výkonu zvítìzili nad vedoucím Dubím 3 : 1, pro které
to byla první ztráta bodù. V 7. kole porazili Støekov 6 : 1 a v 8. kole Brozany 2 : 0.
Po této vynikající sérii se naše mužstvo dostalo dokonce na 1. místo soutìže !
Bohužel v 9. kole hráèi nepotvrdili pøedchozí výsledky a poprvé letos prohráli
- na høišti Košan utrpìli drtivou prohru 1 : 4. Nutno podotknout, že zaslouženou,
protože hráèi soupeøe udìlili našemu družstvu lekci v promìòování šancí
a pøedevším v dùrazu a bojovnosti.
Doufejme, že se naši hráèi z tohoto zápasu ponauèí a že naváží na své pøedchozí
úspìchy.
Radomír Tulka

Mezinárodní turnaj šipkaøù

Stolní tenis

Dne 2.10.2004 probìhl v Benešovì n.Pl. v restauraci „Døevák“ mezinárodní turnaj jednotlivcù. Naše
pozvání pøijal 8 èlenný tým z nìmeckého Cottbusu.
První pøekvapení zažili nìmeètí šipkaøi již pøi vstupu do restaurace. Pøi pohledu na police plné pohárù
zaèali tušit, že uspìt v tomto turnaji bude velmi tìžké.
Jejich obavy se potvrdily a vìtšina Nìmcù z turnaje vypadla již na zaèátku turnaje. Pak už se pokraèovalo
jen v režii benešovských šipkaøù a turnaj nakonec skonèil vítìzstvím Evy Macharové. Nìmeètí šipkaøi
se nehodlali jen tak vzdát a vyzvali nás na zápas družstev.
Opìt se pøesvìdèili, že se mají ještì co uèit. Prohráli 3:0.
Dalším pøekvapením bylo to, jakým zpùsobem bylo postaráno o pohoštìní. Jídlo formou švédských
stolù bylo velkým zpestøením tohoto dne. Veèer byl zakonèen pozváním na podobný turnaj do Nìmecka
s tím, že termín bude dodateènì upøesnìn.
Nakonec bychom rádi podìkovali paní starostce Tesarèíkové, která pøijala naše pozvání a vìnovala
nìmeckým šipkaøùm upomínkové pøedmìty se symbolikou našeho mìsta.
Zvláštní podìkování patøí i panu Šeflovi, který se postaral o jazykovou bariéru.
Za šipkaøe E.Macharová a L. Beèán

Úèastníci soutìže OP:
1. SKST Dìèín C
2. SKST Dìèín D
3. SKST Dìèín E
4. SKST Dìèín F
5. Sn. Varnsdorf B
6. Sn. Varnsdorf C
7. Benar Benešov A
8. Obalex Jílové A
Soutìž odehrají družstva ètyøkolovì dle
rozpisu STK. Hrají se dvì ètyøhry a 16
dvouher.
1. utkání 20. 9. 2004
SKST Dìèín D - Benar Benešov A 8:10
Body: Kotrch a Švec po 2, 5, Štecha 2,
Pfléger 1
Body: Nebohý 4, Štípek M. 3, 5, Štípìk J.
1, 5, Babièka 1.

Vracíme se fotografií ke zprávì
z minulého èísla BN o záchranì lidského
života panem Josefem Klainem,
zamìstnancem MŠ Benešov n.Pl.
Pøedstavitel zamìstnavatele mu za
tento èin pøedal hodnotný dárek.
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Jubilanti - listopad 2004
Pro ženy
Hofmanová J. - V sevøení osudu - pøíbìh mladé Simony, která
ve svém prvním zamìstnání hledá životní lásku, ale díky svému
sobectví nachází zklamání a musí obstát v osudové zkoušce.
Devine T. - Vášnivá vdova
Deveraux J. - Holly - autorka opìt pøedvádí své nenapodobitelné
schopnosti vykouzlit vyprávìní plné temných intrik a hlubokých
citù.
Venturi M. - Bøímì vzpomínek - Lindì je osmatøicet let,
je dvakrát rozvedená, má nezvladatelnou pubertální dceru
a malého chilského chlapeèka, o kterého se stará již ètyøi roky.

Napìtí
King S. - Pátá ètvrtina - soubor deseti povídek.
Nance J. J. - Turbulence - pøíbìh v jehož prudkých zvratech
se odhaluje odvrácená strana letecké dopravy.

Detektivky
Patterson J. - Ètyøi slepé myšky - Alex Cross dospìl k rozhodnutí
odejít od washingtonské policie. Když se u nìj objeví jeho parák
s tím, že jejich pøítel byl obvinìn z vraždy a platí pro nìj
nejpøísnìjší vojenské zákony, hned je vše jinak.
Christie A. - Parker Pyne zasahuje

Historické
Harrod - Eagles C. - Dynastie Morlandù - další díl - Království
stínù
Davis L. - Poseidonovo zlato - pøed oèima vám ožije antický Øím
s ulicemi kypícími každodenním životem v dobì upevòování
moci dynastie Flaviovcù.

Souèasné
Pawlowská - Hercíková - Vievegh - Tøi v háji - pøíbìh o lidech,
kteøí chtìjí lásku.
Vrbová L. - Kruh života - román o souèasné rodinì, kterou tvoøí
tøi generace žen.

Paní Hedvika Nováková se dožívá úctyhodných 90-ti let.
Na snímku pøijímá gratulaci od paní Tojmarové za MÚ.

Dušièkové rozjímání
Znám a obdivuji lidi ušlechtilé, kteøí s nièím po smrti nepoèítají.
Budují manželství a dobøe vychovávají dìti. Mají sociální cítìní,
citlivé svìdomí a úctu k životnímu prostøedí. Zvolili si nezištný
postoj k životu.
Nìkdy si øíkám : "Zrušme vìèno a ukáže se èistá nezištnost
a ušlechtilost". Na druhou stranu vdìènì pøijímám nadìji, že existuje
nìkdo, kdo všechnu ušlechtilost ocení. Tìžko bych nesla osud tìch,
kterým se život nevydaøil tak, jak toužili. Nadnáší mì nadìje.....,
že mnoho lidí na té vìènosti rozkvete do velké krásy, když prohráli
svùj život.
Nìkteøí tvrdí, že víra ve vìènost
A jdeme kam jdem
je jako berlièka. Proè ne.
i proti naší vùli
Neodøíkejme se žádné posily
po nás vždy zùstávají
a radosti, kterou Bùh nabízí.
otisky šlépìjí
Mnoho lidí dnes napøíklad
ozvìny slov
neuspoøádá svým blízkým
záøe myšlenek.
dùstojný pohøeb. Bojí se myslet
na velikou ztrátu. Èasto
se neodvažují ani pozvat pøátele.
A jdem kam jdem
Už neumìjí plakat s druhými.
kéž po nás zùstává
Nevíme, kolik v sobì nevìøící
vùnì úsmìvu
nosí nadìje. Jak se dokážou
duha pokoje.
bez této nadìje vyrovnat se smrtí
drahého èlovìka.
Možná až po smrti
Nìkteøí se snaží smrt jakoby
nìkomu v mlze zasvítí
nevidìt, ale je to øešení ? Vždy
slunko Tvé pravdivosti
jen víra dodává odvahu pøekonat
mnozí se zahøejí
strach ze smrti a taky tìch
pod pláštìm Tvé lásky
bolavých otázek kolem.

a ve stopách života
odvátého
naplno rozkvetou
rùže vdìènosti.

Vzpomínka
Dne 11. 11. 2004 uplyne 5 let,
co nás opustil pan Tomáš Dymák.
Stále vzpomínají dcery
Hana, Ilona a Eva s rodinami

od ètenáøky BN,
pøevzato z katolického týdeníku
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Sluby mìsta

Beneov nad Plouènicí
Nabízí výrobu a montá:

-

vestavìných skøíní
kuchyòských linek
nábytku na míru
pokládku plovoucích podlah

Ve za bezkonkurenènì nízké ceny
Blií informace nebo objednávky
na tel.: 777 105 861

