Prosinec 2004
Èíslo 12
Roèník XIV
www.benesovnpl.cz
Cena 5 Kè

Co nám pøinesl listopad, aneb letem svìtem o dìní v našem mìsteèku
Voleb do Zastupitelstva kraje se v Benešovì zúèastnilo
celkem 701 volièù- z celkového poètu 3246 volièù,
to je dost málo, že?
Výsledky jsou v Benešovì n. Pl. Následující:
ODS 33,38%, KSÈM 29,36%, ÈSSD 14,61%,
KDU-ÈSL 6,59%. Ostatní strany mají pod 5%.
Volby probìhly bez problémù, jen jsme mìli trošku
starost s obsazením okrskových volebních komisí,
ale i to se nakonec zvládlo.
Pøíští rok by mìl být po dlouhé dobì bez voleb do
èehokoliv, tak si trošku odpoèineme - pokud nebudou
pøedèasné parlamentní.
V listopadu jsme intenzivnì pracovali na sestavení
rozpoètu pro pøíští rok. Návrh je vyvìšen na úøední
desce, projednávat se bude na zasedání zastupitelstva
mìsta 8.12.2004. Kromì financování bìžného provozu
mìsta poèítáme s rekonstrukcí ulice Dvoøákovy,
opravou mostku na Sokolském vrchu, opravami domù
a bytù v majetku mìsta, výspravami mìstských
komunikací, opravou èásti dešové kanalizace,
vybudováním bytu pro správce budov uèilištì,
které mìsto koupilo. Nemalá èástka je vyèlenìna
na projektovou dokumentaci pro vybudování bytù
v bývalém uèilišti. V listopadu jsme podali žádost o
grant
z Duhové energie na rekonstrukci
elektroinstalace v budovì MìÚ, v pøíštím roce chceme
podat žádost o grant na obnovu høištì u základní školy.
Uspìli jsme s dvìma projekty Phare, teï jen èekáme,
kdy evropská komise uvolní finanèní prostøedky pro ÈR.
Po uzavøení smluv budeme moci èerpat peníze z EU
na kulturní život ve mìstì.
A z jiného soudku: Benešovští senioøi se sešli se svými
kolegy z Heidenau na sváteèním odpoledni v „Modré
vopici“. Nálada byla bájeèná, tanèilo se a debatovalo
a i když se za okny ženili všichni èerti, uvnitø bylo útulno
a veselo.

Slovo èerti mi pøipomìlo nadcházející prosinec
a svátek Svatého Mikuláše. Služby mìsta Benešova
poøádají v „Modré vopici“ pro malé benešováky
setkání s Mikulášem, èertem a možná i s andìlem.
Pøijïte v sobotu 4.12. v 15 hodin do „Modré vopice“,
je pro vás pøipravena nadílka sladkostí, od èerta uhlí
pro zlobidla.
V prosinci nás èeká také série adventních koncertù
v našem kostele, kde se pøedstaví se svým umìním
Solideo, Martina Vrátná a koncertní mistøi
z Ústí nad Labem.
První koncert bude v nedìli 5.12. od 15 hodin, zpívat
bude Martina Vrátná, za doprovodu sbormistra Státní
opery pana Adolfa Melichara .
Druhý koncert bude o týden pozdìji- v nedìli 12.12.,
zpívat a hrát bude Solideo.
Tøetí koncert bude další týden - v nedìli 19.12.,
zpívat a hrát budou umìlci z Ústí nad Labem.
Konec listopadu se nám ohlásil mírnými mrazy,
z komínù se kouøí, doma teplo, venku nedýchatelno.
Je logické, že topit musíme, otázkou je, èím. Opìt apeluji
na všechny „ekology“, kteøí hodí do kamen co jim pod
ruku pøijde. Plasty pøi spalování vytváøí karcinogení
plyny, které otravují nás všechny. Plasty do kamen
nepatøí!
S mrazy pøichází i starost o spoluobèany,
kteøí z rùzných dùvodù nemají støechu nad hlavou.
Každou zimu se opakuje situace s „milosrdenstvím“,
jež takovým lidem ubližuje. Jde o pár sklenek alkoholu
pro zahøátí. Každoroènì v prosinci se bohužel stane,
že hlídka mìstské policie zajišuje pøevoz polozmrzlého
èlovìka do nemocnice. A vždy je pøíèinou alkohol.
Milí benešováci, pøeji vám krásné a klidné Vánoce,
pod stromeèkem a najdete hodnì optimismu, radosti,
lásky a nìjakou drobnost od milého èlovìka.
Vaše starostka

Pøejeme vem spoluobèanùm
pøíjemné proití Vánoèních svátkù,
hodnì tìstí, zdravía spokojenosti.
Starostka, místostarosta, tajemník MÚ a celý Mìstský úøad.

BENEŠOVSKÉ NOVINY
USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva mìsta, konaného dne 27. 10. 04 od 17. 00 hod. ve velké zasedací síni MìÚ v Benešovì n. Pl.
ZaM po projednání schválilo:
- doplnìní kontrolního výboru o p. Zívala.
- prodej b.j.è. 12 v èp. 518, ul. Dìèínská,
za cenu 38 044, - Kè.
- prodej b.j. è. 2 v èp. 210, Sokolský vrch,
za cenu 45 989, - Kè.
- prodej b.j.è. 10 v èp. 528, ul. Bezruèova,
za cenu 45 530, - Kè.
- prodej b.j.è. 6 v èp. 528, ul. Bezruèova,
za cenu 42 048, - Kè.
- prodej b.j.è. 3 v èp. 210, Sokolský vrch,
za cenu 34 892, - Kè.
- prodej b.j.è. 10 v èp. 518, ul. Dìèínská,
za cenu55 160, - Kè.
- prodej b.j.è. 7 v èp. 250, ul. Èeskolipská,
za cenu 14657, - Kè.
- prodej b.j.è. 4 v èp. 345, ul. Nádražní,
spoleènosti Vlamara s.r.o., Dìèínská 271,
Benešov n. Pl., za cenu 15 292, - Kè.
- kupní smlouvu na odkoupení budov èp. 279 na st. p. è. 409, 307 - na st. p. è. 447, 689 na st. p. è. 72/2, dál pak st. p. è. 409 o výmìøe
1121 m2, st. p. è. 447 o výmìøe 366 m2,
st. p. è. 72/2 o výmìøe 823 m2 to vše za kupní
cenu 290 000, - Kè.
- rozpoètové opatøení è. 10.
- ceny za m pozemkù prodávaných mìstem :
50, - Kè/m pozemku urèeného pro nestavební
úèely (zahrady, louky, ostatní plochy)
100, - Kè/m pozemku urèeného pro zástavbu
150, - Kè/m pozemku urèeného pro rekreaèní

úèely.
- prodej p. p. è. 366/1 o výmìøe 501 m2,
za cenu 17 830, - Kè .
- prodej st. p. è. 601 - díl a), p. p. è. 1416 - díl d),
p. p. è. 1276/2 - díl c) o celkové výmìøe 708 m2 ,
za cenu 25 024, - Kè.
- prodej p. p. è. 1331/4 o výmìøe 2987 m2,
za cenu 21 580, - Kè.
- zámìr prodeje èásti p. p. è. 730/2, zatíženého
vìcným bøemenem práva pøístupu pro pøípadné
opravy rozvodù vody.
- zámìr prodeje st. p. è. 132.
- zámìr prodeje p. p. è. 87/2.
- uzavøení smlouvy o budoucí kupní smlouvì
na prodej èásti p. p. è. 1331/3, dle pravidel
pro prodej pozemkù na výstavbu RD.
- uzavøení smlouvy o budoucí kupní smlouvì
na prodej èásti p. p. è. 1331/3, dle pravidel
pro prodej pozemkù na výstavbu RD.
- k u p n í s m l o u v u è . 1 0 11 9 4 0 4 11 ,
kterou se pøevádí p. p. è. 1202/1 z pozemkového
fondu na mìsto Benešov n. Pl.
- zámìr prodeje p. p. è. 627/1 v k. ú. Ovesná.
- dodatek ke smlouvì è. 200407001.
- smlouvu è. 200420101 o zøízení vìcného
bøemene na p. p. è. 585/10 a st. p. è. 518.
- výpovìï smlouvy O odbìru využitelných
složek komunálního odpadu, uzavøenou
dne 6.3.2001 s firmou Pro EKO Varnsdorf s. r. o.
- sponzorskou smlouvu s Technickými službami
Dìèín a. s. o bezplatném pøistavìní 16 ks nádob

na SKO o objemu 240 l v rámci
Svatováclavského jarmarku konaného
dne 28. 10. 2004.
ZaM po projednání ukládá:
- odboru SM vyzvat žadatele o odprodej
st. p. è. 132 ke specifikaci zámìrù na pozemku
st. p. è. 132 a sdìlit jim podmínky prodeje
pozemkù urèených k výstavbì RD.
- odboru VŽP pøipravit podklady pro ukonèení
smlouvy s Technickými službami Dìèín a. s.
a vyhlášení veøejné obchodní soutìže.
Termín: 8. 12. 2004.
- odb. HS vypracovat novou vyhlášku
o poplatku na úhradu neinvestièních
nákladù na žáka, který je souèástí pøíspìvku
mìsta do rozpoètu ZŠ. Termín pøedložení :
8. 12. 2004.
- finanènímu výboru zapracovat do návrhu
rozpoètu mìsta nákup 2 automobilù na leasing.
Stávající auta budou použita na protiúèet.
ZaM po projednání ruší:
- vyhlášku è. 1/1997 s úèinností od 1. 1. 2005.
ZaM po projednání bere na vìdomí:
- splnìní úkolu v us. è. 195/2004.
- zprávu o èinnosti RaM za uplynulé období.
- zprávu finanèního výboru.
- zprávu kontrolního výboru.

USNESENÍ z 19. jednání Rady mìsta Benešov n. Pl., konané dne 22. 11. 2004 od 15. 00 hod. v malé zasedací síni MìÚ Benešov n.
RaM po projednání schválila:
- rozpoètové opatøení è. 11 - viz pøíloha
- uzavøení smlouvy o nájmu hrobového místa
è. 381/P II. Smlouva bude uzavøena na dobu
urèitou 10 let.
- uzavøení smlouvy o nájmu hrobového místa
è. 42/L IV. Smlouva bude uzavøena na dobu
urèitou 10 let.
- uzavøení smlouvy o nájmu schránky
kolumbária è. 66. Smlouva bude uzavøena
na dobu urèitou, a to do 30. 4. 2005.
- prodloužení nájemní smlouvy na byt
è. 1A
v è. p. 374, ul. Èeskolipská, Benešov
nad Plouènicí. Smlouva bude uzavøena na dobu
urèitou 1 rok.
- uzavøení smlouvy o nájmu nebytových prostor:
kùlna u è.p.255, ul. Èeskolipská, Benešov
nad Plouènicí (58, 17m2). Benešov
nad Plouènicí. Nájemné je stanoveno smluvní
cenou 200, - Kè / mìsíc. Smlouva se uzavírá
na dobu neurèitou.
- uzavøení smlouvy o nájmu nebytových prostor
- kùlna u è. p. 255, ul. Èeskolipská, Benešov
nad Plouènicí (59, 13m2). Nájemné je stanoveno
smluvní cenou 200, - Kè / mìsíc. Smlouva
se uzavírá na dobu neurèitou.

- prodloužení snížené ceny nájmu nebytových
prostor ordinace a rehabilitace v domì è. p. 602,
ul. Cihelní, Benešov nad Plouènicí o 6 mìsícù.
- bezplatný pronájem tìlocvièny na Sokolském
vrchu na poøádání turnaje v odbíjené
popø. stolním tenise skupinì sportovcù. Termín
p o d o h o d ì s e s p r á v c e m t ì l o c v i è n y,
tak aby nekolidoval s bìžným provozem
zaøízení.
RaM po projednání rozhodla:
- o ukonèení nájemní smlouvy na èást pozemku
p. p. è. 84/4 v k. ú. Benešov nad Plouènicí,
o výmìøe 10 m2 v souladu s NS è. 10/97.
- o ukonèení nájemní smlouvy na èást pozemku
p. p. è. 84/4 v k. ú. Benešov nad Plouènicí,
o výmìøe 55 m2 v souladu s NS è. 18/97.
- o pronájmu bytu v èp. 17, Námìstí Míru,
Benešov n. Pl. a to na dobu urèitou 1 rok.
RaM po projednání doporuèuje ZaM
schválit:
- rozbor hospodaøení za III. ètvrtletí 2004.
- uzavøení kupní smlouvy na prodej b. j. è. 212/2
v domì è. p. 212, Benešov n. Pl., ul. Sokolský
vrch, kupní cenu 35. 874, - Kè.

- kupní smlouvy na prodej b. j. è. 518/11 v domì
è. p. 518, Benešov n. Pl., ul. Dìèínská, kupní
cenu 34. 596, - Kè.
- revokovat us. è. 50/2004 ze dne 10. 3. 2004.
- schválit prodej èásti p. p. è 382/1.
- schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvì
na prodej èásti p. p. è. 1331/3 v k. ú. Benešov
n. Pl.
- schválit vyhlášku mìsta è 1/2004
“O pøíspìvcích na èásteènou úhradu
neinvestièních nákladù MŠ, šk. družin
a šk. klubù.“
- schválit rozpoèet mìsta pro rok 2005.
- schválit prodej bytové jednotky 528/8,
Bezruèova u. l, Benešov n. Pl. nejvyšší nabídce
a to 200. 000, - Kè.
RaM po projednání revokuje:
Rada mìsta revokuje usnesení RaM è. 340/04.
RaM po projednání ukládá:
- odboru SM vyzvat obì žadatelky se stejnou
nejvyšší nabídkou o b. j. 528/7 k II. kolu podání
nabídky na byt. Jednotku.

Zveme Vás na veøejné zasedání ZASTUPITELSTVA MÌSTA, které se koná
dne 8.12.2004 v 17:00 hodin,
ve velké zasedací síni Mìstského úøadu v Benešovì nad Plouènicí.

Zápis dìtí do 1. tøídy
Pro školní rok 2004 - 2005 je zápis dìtí již v pátek 21. ledna 2005 od 10:00 do 17:00 hodin v budovì ZŠ
Komenského (bílá škola).
K zápisu se dostaví rodièe s dìtmi, které nejpozdìji k 31. 8. 2005 dovrší 6 let.
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Mìstská policie informuje
Na zaèátku mìsíce byla oznámena hlídce
MìP krádež penìz a zboží z benešovské
pekárny. Hlídka neprodlenì zjistila
totožnost pachatelù a místo, kde se zdržují.
Záležitost byla pøedána k dalšímu postupu
odd. PÈR v Benešovì n. Pl.
Na telefonické oznámení obsluhy
restaurace Blaník zasahovala hlídka MìP
pøi „pacifikaci“ agresivního zákazníka,
jenž slovnì i fyzicky napadal hosty.
Jednalo se o „známou firmu“ V. H., z
našeho mìsta. Agresor byl vyveden z
podniku, celá záležitost byla pøedána k
došetøení odd. PÈR v Benešovì n. Pl.
Pøestože všechna školská zaøízení jsou
napojena na systém preventivní ochrany
objektù, chybièka se vloudila. Na zaøízení
v MŠ došlo následkem výpadku proudu k
poruše, èehož nevìdomky využil dnes již
známý pachatel. Okamžitì byla uèinìna
taková opatøení, aby se podobná situace
neopakovala.
V prùbìhu voleb do Zastupitelstva kraje
sloužily obì hlídky MìP nepøetržitì - šlo o
ostrahu volebních místností.
Problémem je èasté rušení noèního klidu
hudební produkcí v klubu Blue - velvet,
kde hlídky MìP musí zasahovat i
nìkolikrát za noc.

Z bloku policie

Hlídka MìP se úèastnila pátrání po
pachateli pøestupku verbálního útoku a
vyhrožování. Jednalo se o pachatele z
Heømanova, který se ukryl v domì svého
pøíbuzného. Celou záležitost øeší odd.
PÈR v Benešovì n. Pl.
Hlídky MìP monitorují v noèních
hodinách pohyb neznámých a
podezøelých osob na území mìsta, sledují
a zaznamenávají pohyb neznámých a
podezøelých automobilù. S nastávajícím
zimním obdobím nastává další povinnost kontroly osob bez pøístøeší.
Mezi bìžné povinnosti patøí úzká
spolupráce s jednotlivými odbory mìsta doprovod pracovnic sociálního odboru pøi
místních šetøeních, monitoring èerných
skládek s odb. životního prostøedí,
spolupráce se Službami mìsta pøi údržbì
komunikací, spolupráce se základní
školou pøi øešení záškoláctví, doruèování
obtížnì doruèitelných zásilek komise pro
projednávání pøestupkù.
Hlídky MìP provádí dále pravidelné
kontroly restauraèních zaøízení, zamìøené
na dodržování zákona o zákazu podávání
alkoholu mladistvým, v noèních hodinách
kontrolují pìší hlídky objekty škol a
podnikatelských subjektù.

M. B. z Benešova n.Pl.
zapomnìl platit výživné
na svého syna. Je stíhán pro
tr.è. Zanedbání povinné výživy dle § 213/l TZ.
Vzhledem k tomu, že zapomnìl nastoupit
i do výkonu trestu byl tam dne 19.11.2004
pøevezen policií.
M.K. ze Žandova byl dne 5.11.2004 zadržen
policii v obci St. Šachov, kde odcizil litinový
sloup. Je stíhán pro tr.è. Krádež dle § 247/l a,e TZ.
Dne 22.11.2004 bylo sdìleno obvinìní z již asi
ètvrtého tr. è. Výtržnictví dle § 2O2/l tr. z. M. H.
z Heømanova. Pøi posledním tr.è. se dále dopustil
ještì tr.è. Násilí proti skupinì obyvatel
a jednotlivci dle § l97a/l TZ.
Dne 8.11.2004 bylo hlášeno vloupání do MŠ
v Benešovì n.Pl. Dne 23.11.2004 byl jako
pachatel zjištìn T.P. z Dìèína, který ve své
výpovìdi uvedl, že do školky vnikl v noci z pátku
na sobotu, kdy v poledne ze školky odešel
a v nedìli veèer se tam vrátil pro elektroniku,
kterou odcizil. Je stíhán pro tr. è. Krádež
dle § 247/la,b TZ.

Pozor!! Nová telefonní èísla

Mìstské policie:
775 088 156, 775 077 156

V posledních BN bylo psáno o zajištìné látce,
provdìpodobnì pervitinu v havarovaném os.autì.
Expertízou bylo prokázáno, že se jedná
o metamfetamin (pervitin). Vzhledem k tomu,
že se jedná o malé množství bude pøípad øešen
jako pøestupek dle § 30/1 j z.è.2OO/9O Sb.

KRIZOVÁ PORADNA
Programy obèanské pomoci a sociální intervence - POPSI o. S.

*
*
*
*

Jste na dnì?
Neumíte si poradit v tìžké situaci?
Prožíváte tìžké období ve vašem životì?
Stojíte pøed tìžkým životním rozhodnutím?

Krizová poradna vám nabízí :
- anonymní, bezplatnou, nezávislou, dùvìrnou a nestrannou pomoc.
- poradenství pro rodinu a mezilidské vztahy.
- krizovou pomoc - v tìžkých životních situacích, které nejste schopni
zvládnout vlastními silami (domácí násilí, úmrtí partnera, rozvod, tìžký úraz
v rodinì, neèekané a náhlé zmìny v životì……).
- kontakty na další pomáhající organizace a sociální instituce.
- krizovou pomoc pro mládež - pokud hledá nezávislou pomoc ve své životní
situaci (napø. problémy ve škole, šikana, vztahové problémy, vlastní
nejistota…. ).
- pomoc obìtem trestných èinù.
- pomoc bez pøedchozího doporuèení èi doprovodu.
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Kde tuto poradnu najdete?
V budovì polikliniky v Dìèínì - U plovárny
1190/ 14, poslední patro pøímo proti schodùm
telefon: 412 502 129
Provozní hodiny:
Pondìlí :
8 - 18
Úterý :
8 - 16 (pouze pro objednané klienty)
Støeda :
8 - 18
Ètvrtek :
8 - 18
Pátek :
8 - 15 (pouze pro objednané klienty)

Pro krizovou intervenci kontaktní linka
732 599 451

BENEŠOVSKÉ NOVINY

Pøedvánoèní nadìlení v mateøské škole
Odvìkou touhou NORMÁLNÍHO èlovìka je dìlat ostatním lidem radost.
Potìšit je, vykouzlit na jejich tváøích úsmìv a hluboko uvnitø krásný pocit
sounáležitosti.
Ovšem jsou také výjimky, které do této kategorie nepatøí. Øíká se jim
vandalové, pobertové, zlodìji ….
Jak jinak nazvat lidi, kteøí nièí a devastují zaøízení vybudovaná pro dìti ?
Asi také chtìjí udìlat nìkomu „radost”! A zøejmì ze stejného dùvodu,
udìlat nìkomu radost, jiní dobrodinci navštívili naši mateøskou školu.
Jaké bylo naše pondìlní pøekvapení, když jsme po víkendu našli místa
po videích, gramorádiu a multifunkèních rádiích prázdná.
Místo pravidelné práce s dìtmi jsme sledovali policisty pøi zajišování stop
po pachatelích.
Uèitelky pøišly ve tøídách o elektroniku, ve které ztratily dobré pomocníky
pøi práci s dìtmi.
Používaly je ve všech oblastech výchovy - pøi nácviku her, písní,
dramatizaci pohádek, pøi reprodukci dokumentù (vystoupení dìtí v kinì,

besídky, slavnostní rozlouèení s pøedškoláky), pøi rozvoji hudebních
dovedností nejmenších dìtí atd.
A jak vysvìtlit malému dítìti, které chce pustit jeho oblíbenou pohádku,
že naše video a rádio má kdosi jiný.
Je opravdu nízké okrást dìtské zaøízení! Dnes, kdy každá taková instituce
zápasí o každou korunu na pomùcky a vìci potøebné pro správný chod,
nám zbyly oèi pro pláè a bezmoc nad tímto letošním „Ježíškem“.
Obracíme se tedy na Vás, benešovskou veøejnost - na maminky a táty,
prarodièe, benešovské podnikatele a živnostníky - pomozte nám z této složité
situace.
Bez Vašeho laskavého pøispìní si jinou elektroniku nepoøídíme.
Mnohem radìji máme pøíspìvky do novin, ve kterých dìkujeme všem,
kteøí nám pomáhají. Tentokrát prosíme o pomoc všechny lidi dobré vùle
a doufáme, že podobné nepøíjemné události zùstanou jenom ošklivou
vzpomínkou.
Kolektiv uèitelek Mateøské školy v Benešovì n. Pl.

Lampionový prùvod
Tak to uteklo jako voda
a my mìli opìt po roce
lampionový prùvod. Poèasí nám
letos opravdu nepøálo, ale i pøesto
se nás sešlo hodnì. Na námìstí nás
pøivítal a krátce pohovoøil náš
radní pan Ing. Josef Šuma.
Ve svých slovech pøipomnìl
15-té výroèí naší svobody,
s v o b o d y,
která není
samozøejmostí, ale i darem
a je jen na nás jak budeme tuto
svobodu chránit, mít k ní úctu
a jak bude vypadat.
Našeho prùvodu se zúèastnil
také tajemník naší krajské
organizace KDU-ÈSL p.Rostislav
Kadlec. Mrzí nás, že jsme
mu nedali prostor, aby pozdravil
všechny pøítomné, ale svou úèastí

Všem volièùm, kteøí nám dali svùj hlas dìkujeme. A i když jsme
ve volbách do Kraj. zastupitelstva neuspìli není to prohra. V kraji,
který Papež Jan Pavel II. vyhlásil za misijní území, nelze oèekávat výrazný
úspìch.
Pøejeme vám požehnané Vánoèní svátky a mnoho krásného v Novém
roce.
Za zdejší organizaci KDU - ÈSL p. Gajdošová, p. Šumová

nás moc potìšil.
Nezbývá než všem dìtem, rodièùm a všem, kteøí pøišli podìkovat,
že vydrželi a nedali se odradit poèasím. Dìkujeme p. Myškovskému
za zajištìní elektriky a mládeži za hudební doprovod. Dìti pak dostaly
malou sladkost, aby zapomnìly na hoøkost poèasí.
Pøipomínáme dìtem, že ještì stále probíhá soutìž malování na kamení,
která konèí 31. 12. 04 a dospìlým oznamujeme, že se 29.1.2005 chystá
již 2. Valentýnský ples v Sopce (Sorce).

Vánoèní zamyšlení
“Pojï dál, " øekl Bùh. "Tak ty bys se mnou chtìl dìlat
interview?”
"Jestli máš èas, " øekl jsem. Bùh se usmál a odpovìdìl
: "Mùj èas je vìènost, a proto je ho dost na všechno.
A na co se mì vlastnì chceš zeptat ?”
"Co tì na lidech nejvíc pøekvapuje?”
Bùh odpovìdìl : "To, že je nudí být dìtmi,
a tak pospíchají, aby byli dospìlí, a když jsou dospìlí,
zase touží být dìtmi.
Pøekvapuje mì, že ztrácejí zdraví, aby si vydìlali
peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby dali
do poøádku své zdraví.
Pøekvapuje mì, že se natolik strachují o budoucnost,
že zapomínají na pøítomnost, a tak vlastnì nežijí
ani pro pøítomnost, ani pro budoucnost.
Pøekvapuje mì, že žijí, jako by nikdy nemìli umøít,
a že umírají, jako kdyby nikdy nežili.. .. “
Bùh mì vzal za ruce a chvíli jsme mlèeli. Pak jsem
se zeptal : "Co bys chtìl jako rodiè nauèit své dìti ?”
Bùh se usmál a odpovìdìl :
"Chci, aby poznaly, že nemohou nikoho donutit,
aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí
milovali.
Chci, aby poznaly, že nejcennìjší v životì není to,
co v životì mají, ale koho mají.

Chci, aby poznaly, že není dobré porovnávat
se s druhými. Každý sám bude souzen sám za sebe,
ne v nìjaké skupinì lidí.
Chci, aby poznaly, že bohatý není ten, kdo má nejvíc,
ale ten kdo potøebuje nejménì.
Chci, aby poznaly, že trvá jen pár vteøin zpùsobit
lidem, které milujeme, hluboká zranìní, ale trvá
mnoho let, než se taková zranìní uzdraví.
Chci, aby se nauèily odpouštìt, odpouštìt skutkem.
Chci, aby vìdìly, že jsou lidé, ktìøí je velmi milují,
ale kteøí nevìdí, jak své city vyjádøit.
Chci, aby vìdìly, že za peníze si mohou koupit
všechno kromì štìstí.
Chci, aby poznaly, že opravdový pøítel je ten,
kdo o nich všechno ví, a pøesto je má rád.
C h c i, aby poznaly, že vždycky nestaèí,
aby jim odpustili druzí, ale že ony samy musejí
odpouštìt.
Chvíli jsem sedìl a tìšil se z Boží pøítomnosti.
Pak jsem Bohu podìkoval, že si na mì udìlal èas.
Podìkoval jsem mu za všechno, co pro mì a mou
rodinu dìlá. A Bùh odpovìdìl : "Kdykoli. Jsem
tu 24 hodin dennì. Jen se zeptej a já ti odpovím. “
Lidé zapomenou, co jste øekli. Lidé zapomenou,
co jste udìlali, ale nikdi nezapomenou, jak se vedle
vás cítili.
Ètenáøka BN, pøevzato z KN
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Pronájem tìlocvièny
Základní škola
Benešov nad Plouènicí
pronajímá obì tìlocvièny pro
veøejnost.
Ceny za pronájem jsou
bezkonkurenènì nízké :
velká tìlocvièna (nová škola) :
100, - Kè/hod.
pro individ. sporty (softtenis)
140, - Kè/hod.
pro ostatní míèové hry
(nelze kopanou a nohejbal)
malá tìlocvièna (bílá škola)
70, - Kè/hod.
pro všechny druhy èinnosti
Škola má ještì nìkteré volné termíny.

informace na tel. - 412 586 366
nebo pøímo ve škole u tajemnice.

BENEŠOVSKÉ NOVINY

Den seniorù

Dne 18.11. probehlo již tradièní setkání seniorù, letos poprvé v klubu “Modrá vopice”. Sváteèního odpoledne se zúèastnili pøátelé z Heidenau
a zástupci MÚ. Naši senioøi se jako vždy skvìle bavili.

Základní škola Benešov nad Plouènicí
se statutem Informaèního centra Státní informaèní politiky ve vzdìlávání
nabízí veøejnosti

Kurz základních dovedností v práci s poèítaèem
termín leden - únor 2005

zájemci se mohou pøihlásit:

(zahájení 10.l. v 16,00 a ukonèení 14.2. - vždy v pondìlí kromì 7.2.).

- rozsah 20 vyuèovacích hodin v poèítaèové uèebnì nové školy.
- kurz je urèen všem, kteøí se chtìjí nauèit základní dovednosti
v práci s poèítaèem.
školení povede kvalifikovaný lektor z øad našich pracovníkù.
obsah kurzu:
- základy operaèního systému Windows.
- základy psaní na poèítaèi v textovém editoru Word.
- základy práce s INTERNETEM a el. poštou (e- mail).
kurzovné: 1. 500 Kè

a) písemnì na adresu Základní škola, Opletalova 699, 407 22,
Benešov nad Plouènicí.
b) telefonicky na) 412 586 366 nebo 606 646 292
c) e-mailem na infozsbnpl@zsbnpl. Cz
d) osobnì ve škole u tajemnice školy
Uzávìrka pøihlášek 17. prosince ve 14, 00. Zájemci budou
zaøazováni dle pøijatých pøihlášek. Informace o úhradì budou
sdìleny pøi zahájení.

Dívky a ženy - nebojte se zmìny !
Kdo by nechtìl nìco zmìnit ? Snad každý tu a tam zatouží
po zmìnì. Ze své kadeønické praxe vím, že ženy èasto touží
po zmìnì úèesu, støihu, barvy vlasù a nìkdy i po úplné
extravaganci. Jestliže chcete zmìnit úèes je dùležité vìdìt,
jaký jste vlasový typ a jaké úèesy mùžete nosit. Vlasová
analýza odhalí, jaké máte vlasy. Vlasy mùžou být normální zdravé, jemné - tenké, suché - nepoddajné, porézní, mastné,
pøirozenì kudrnaté a pod. Èím je vlas silnìjší tím lépe. Úèesy
se vybírají i podle toho jak se ženy oblékají - ty se dìlí na úèesy
sportovní, elegantní, ležérní, moderní a extravagantní. Jeden
z tìchto extravagantních úèesù jsou copánky. Jedná
se o splétání copánkù s pomocí RASTY. Úèes sluší mladým
dívkám, ale i mladým ženám. Je velmi praktický
a dá se i dobarvovat. Pøi dobré péèi vydrží tento úèes až pùl
roku a nìkdy i déle. Vzhledem k nároènosti úèesu a finanènímu zatížení mùže se stát i vhodným dárkem pod stromeèek. Veškeré informace
o vlasové analýze a copánkách Vám bezplatnì zodpoví kadeønice do bytu p. Lída Šumová na tel. è. 724 293 072.
Na fotkách je jedna z mých zákaznic z Benešova nad Pl. pøed zmìnou a po zmìnì.
Pøeji vám všem krásné Vánoce a šastný Nový rok.
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Fotbalová sezóna
Jak jsme hráli a co jsme dìlali?
Protože se neúprosnì blíží opìt konec dalšího roku, chtìli bychom
všechny, kteøí se tak trochu zajímají o fotbal v našem mìstì seznámit s tím,
jak jsme si vedli a co jsme udìlali v uplynulém roce.
Náš fotbalový život zaèíná po nìkolik let již v zimì, kdy poøádáme
od druhé poloviny ledna do zaèátku bøezna zimní turnaj. Letos
se ho zúèastnilo 8 mužstev a zvítìzilo družstvo z Kamenického Šenova.
Také naše mládežnická mužstva a družstvo žen zaèalo v zimních mìsících
pøípravu na jarní èást sezóny a nìkterá se zúèastòovala rùzných halových
turnajù. Bìhem tìchto halových turnajù se projevuje bohužel velký
handicap, který naši hráèi mají oproti ostatním mužstvùm. To je,
nemožnost trénovat v tìlocviènì nebo hale odpovídajících rozmìrù. Jedna
taková v Benešovì je, ale pro fotbal absolutnì nepøístupná, protože ten
je v ní zakázán.
Tìsnì pøed opìtovným zaèátkem odvetné èásti soutìže jsme také poøádali,
jako jedna z mála organizací, v D. Habarticích již tradièní Sportovní ples.
Pro jarní sezónu jsme si vytyèili nìkolik dùležitých úkolù. Postup chlapù,
titul okresního pøeborníka a tím i postup do krajské soutìže u starších žákù,
titul okresního pøeborníka v mladších žácích a postup do finálové ètyøky
v soutìži žen. Tyto cíle se nám podaøilo splnit na 50%. Chlapi postoupili,
starší žáci po vítìzném finále o okresního pøeborníka s mužstvem Šluknova
také, ale mladší žáci ve finále nepøehráli i díky rozhodèím soupeøe
opìt ze Šluknova a ženy skonèily taktéž pøed branami finálové ètyøky.
Starší žáci ještì postoupili do finále okresního poháru, kde prohráli 0:1
s mužstvem Varnsdorfu.
Ostatní mužstva (dorost a obì pøípravky) se soustøedila na dùstojné
dohrání svých soutìží a pøípravu na další sezónu, která by mìla být
úspìšnìjší.
Na konci mìsíce kvìtna jsme poøádali nábor nových fotbalistù, na jehož
základì jsme mohli do další sezóny opìt pøihlásit dvì družstva pøípravek.
Na letní mìsíce jsme si naplánovali nìkteré práce na zvelebení
fotbalového areálu. S finanèním pøispìním mìstského úøadu jsme
na travnaté ploše zarovnali celý prostor pøed brankou k Plouènici,
natøeli kompletnì celé zábradlí okolo høištì, vybudovali a vymalovali
sprchy pro rozhodèí a vymalovali chodbu u šaten v novìjší budovì.

Na tìchto pracech se podíleli jak hráèky a hráèi mužstev žen a chlapù,
tak i èlenové výboru, tréneøi a nìkteøí pøíznivci benešovského fotbalu.
V rámci pøípravy na novou sezónu se kombinované mužstvo starších
a mladších žákù zúèastnilo kondièního soustøedìní v Jiøetínì pod Jedlovou.
Cíle pro sezónu 2004 - 2005 nejsou opìt malé. Mužstvo chlapù má za ùkol
udržení soutìže, protože dochází k rozsáhlé reorganizaci, zatím
je po podzimu na 9. místì. Dorost se pokusí již tuto sezónu o postup
do krajské soutìže, po podzimu bojuje o pøední místa. Starší žáci mìli
za úkol udržení soutìže, ale v polovinì sezóny atakují pøední pozice a jsou
na 2. místì. U mladších žákù byl pøedpoklad boje opìt o okresního
pøeborníka, ale momentálnì ztrácejí na vedoucí pozici a jsou tøetí.
Starší pøípravka "A" po slabším úvodu dotáhla úspìšnì èelo své skupiny
a na jaøe bude hrát finálovou skupinu o pøeborníka okresu. Starší pøípravka
"B" se možná až neèekanì úspìšnì vyrovnává s tím, že proti ní hrají
zkušenìjší a starší dìti a skonèila na 6. místì ve skupinì. Ženy chtìjí opìt
bojovat o postup do finálové ètyøky, zatím drží 5. místo.
Na pøíští rok poèítáme opìt s poøádáním zimního turnaje, plesu (doufáme,
že po dlouhé dobì opìt na Táboráku) a s dalším zvelebováním sportovního
areálu.
Pro celou èinnost oddílu, ve kterém hraje 130 lidí, z toho je skoro 100 dìtí,
jsou potøeba peníze. Tìch bohužel není nikdy dost a shánìjí se velmi tìžce.
Proto bychom chtìli velmi podìkovat všem, kteøí nám nìjakou formou
pomohli a pøát si, aby nám jich bylo takto naklonìno èím dále více
i pøes nepøízeò nìkterých "taky fanouškù", kteøí øeší problematiku fotbalu
v hospodì u piva. Na rozdíl od nich jenom nemluvíme, ale snažíme se nìco
dìlat i když se to samozøejmì neobejde bez chyb. Ale kdo nic nedìlá,
ten nic nezkazí.
Myslíme si, že je v posledních nìkolika letech vidìt práce s mládeží,
která by se mìla benešovskému fotbalu v budoucnu vrátit, protože
to je jediná cesta jak pozvednou úroveò fotbalu ve mìstì.
Na závìr bychom chtìli všem spoluobèanùm popøát do pøíštího roku
co možná nejvíce zdraví a spokojeného bytí, protože s tím pøichází
i to ostatní co od života oèekáváme.
Dìkujeme Vám, že jste vìnovali malou chvilièku tomuto èlánku.
sekretáø fotbalového oddílu Miloslav Kougl

Fotbal - starší žáci
V posledních ètyøech zápasech podzimní èásti 1. A tøídy starší žáci obèas
bojovali spíše sami se sebou než se soupeøi. Nepøedvádìli již tak pohlednou
hru jako v pøedchozích utkáních. Nejprve sice doma zvítìzili 3 : 0 nad
Pokraticemi a poté remizovali ve Svádovì, ale zøejmì všichni pøíznivci
našeho družstva oèekávali v obou zápasech spíše výraznìjší vítìzství,
nebo se jednalo o soupeøe z konce tabulky. V posledním domácím souboji s
Roudnicí naši hráèi vybojovali bod až v samém závìru, kdy se jim podaøilo
vyrovnat na 1 : 1. Byla to jediná bodová ztráta na domácím høišti. Podzim
zakonèili cenným vítìzstvím 3:0 v Bøezinách.
I pøes nìkteré bodové ztráty pøezimují naši hráèi na velmi lichotivém 2.
místì. Toto umístìní vynikne ještì víc, když si uvìdomíme, jakou hráèskou
základnu mají družstva Ústí, Dìèína, Roudnice nebo Neštìmic, která do
zápasù nasazují i své hráèe z vyšších soutìží. Navíc se benešovští žáci
mohou pyšnit nejúspìšnìjší obranou ze všech týmù. Nebýt ètyøgólového
pøídìlu v Košanech, bylo to ještì výraznìjší. Velký podíl na úspìchu
starších žákù má nìkolikaletá obìtavá práce trenérských nadšencù, kteøí se
klukùm pravidelnì vìnují na úkor svého volného èasu.
Pøejme proto našim klukùm, aby se
jim v jarní èásti soutìže daøilo alespoò
stejnì tak úspìšnì jako na podzim, aby
se jim vyhýbala zranìní a aby i nadále
pøedvádìli líbivý technický fotbal,
kterým budou bavit nejen sebe, ale i
poèetné benešovské pøíznivce.
Mnohokrát pøedvedli, že to umí. Není
jistì náhoda, že naše družstvo má
výraznì nejvìtší návštìvy na
domácích zápasech z celé soutìže !
R.Tulka
Tabulka - podzim
1. MFK Ústí B
2. Benešov
3. SIAD Dubí
4. Jun. Dìèín B
5. Košany
6. SK Roudnice B
7. Neštìmice B
8. Bøeziny
9. Brozany
10. Støekov
11. Svádov
12. Libouchec
13. Pokratice
14. Trnovany B

diváci
doma, venku, celkem
10
8
9
8
8
6
7
4
5
5
2
2
2
1

1
4
1
2
1
5
1
4
1
0
6
2
0
0

2
1
3
3
4
2
5
5
7
8
5
9
11
12

57 : 14
45 : 12
36 : 15
34 : 19
29 : 13
30 : 18
25 : 33
22 : 28
24 : 33
23 : 29
23 : 27
27 : 35
12 : 38
3 : 76

31 bodù
28
28
26
25
23
22
16
16
15
12
8
6
3

135
450
255
210
170
240
220
240
300
145
110
145
320
200

245
170
290
190
180
180
290
255
210
180
230
235
190
295

380
620
545
400
350
420
510
495
510
325
340
380
510
495

Stolní tenis
2.utkání 4. 10. 2004 - Benešov A - Dìèín SKST C 5:13
Body: Babièka 2, Nebohý, Štípek J a M po 1
Body: Matoušek 4, 5, Ulrych a Povejšil 3, 5, Maidl Z. 1, 5
3. utkání 11. 10. 2004 - Varnsdorf B - Benešov A 5:13
Body: Strnad 2, Marek, Somiè a Krejèí po 1
Body: Nebohý a Babièka po 4, 5, Štípek M. 3, 5, Štípek J. 0, 5
4. utkání 15. 10. 2004 - Benešov A - SKST Dìèín E 12:6
Body: Nebohý a Babièka po 4, 5, Štípek M. 2, Štefl 1
Body: Øízek 2, Hlavacká a Schneiderová po 1, 5, Tlustý 1
5. utkání 25. 10. 2004 - SKST Dìèín F - Benešov A 7:11
Body: Dyškantová 3, 5, Ruml 2, Vostrý 1, Rumlová 0, 5
Body: Nebohý 4, 5, Babièka 3, 5, Štípek J. 2, Maátko 1

Úèast žen v soutìži:
V soutìži nemohou startovat hráèky uvedené na základu prvoligového
SKST Dìèín A, mimo mládežnické kategorie. Ostatní mohou startovat buï
jako celá družstva nebo za družstvo smíšené a to v neomezeném poètu.

Strana 6

BENEŠOVSKÉ NOVINY

Jubilanti - prosinec 2004
Janeèek Václav
Hedrichová Frantika
Krupièková Frantika
Bubník Josef
Køíová Miloslava
Stelzig Frantiek
Augstenová Anna
lamborová Viola
mejkal Jan
Trèka Miloslav
Bene Jaroslav
Huber Roman
Kombercová Blaena
Martinka Koloman
Kalakur Jaroslav
Balánová Boena
ohaj Vladislav
Neckaøová Danuka
Vacula tìpán
Hamáèková tefania
Peèová Blanka

Pro ženy
McNaught J. - Dokonalá - osiøelá Julie vyrostla v láskyplném
prostøedí adoptivní rodiny. Unese ji pohledný Zachary Benedict,
který uprchne z vìzení a pøinutí Julii, aby ho odvezla do úkrytu
v coloradských horách..
Hanah K. - Kouzelná cesta - Emmaline je krásná, úspìšná
a ctižádostivá. Nechce rodinu, pøátele ani lásku, touží jen po úspìchu
a penìzích.
McAulay A. - Pøíliš pozdì na slzy - když ètrnáctiletá Anna neplánovanì
otìhotní, rodièe ji pošlou do tábora pro zlobivé holky z lepších rodin.

Detektivky
Jandourek J. - Vražda je krásná - série tøí vražd je spojena
s posledním vìdeckým objevem - terapii prodlužující lidský život.
Peters E. - Svatý zlodìj - devatenáctý pøípad bratra Cadfaela.

Souèasné
Cimický J. - Superstar story - Jana je patnáctiletá dívka žijící,
podobnì jako její vrstevnice, ve svém svìtì nadìjí a zklamání
až do okamžiku, kdy osud tvrdì zasáhne do jejího života.
Pøi autonehodì jí zahynou rodièe.

Historické
Saylor J. - V rukou bohynì - jsme v roce 56 pø. n. l. Pompeius dobyl
Východ. Julius Caesar vítìzí nad Galy. Jen Egypt stále vzdoruje
nadvládì Øíma, kde vládnou korupce, politické pletichy, milostné
skandály a vraždy.

Vem jubilantùm pøejeme ve nejlepí,
hodnì tìstí a pøedevím pevné zdraví.

Napìtí
Starling B. - Vodka - napínavý thriller.

Anketa
20. listopadu 2004, Benešov nad Plouènicí

Nakupujete vánoèní dárky
v pøedstihu nebo to necháváte
až na poslední chvíli?

Pøipravili: mlw & lm

Zdeòka Èerná, studentka
Dárky nakupuju na poslední chvíli,
zatím ale nemám vùbec ponìtí, co
koupit.
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Marta Medalová, živnostnice
Jsem vzorná babièka, maminka a
manželka, všechny dárky už mám
nakoupené. Na starost mám 26 lidí,
kterým chci udìlat radost.

Martin Štípek, projektant
Jak mám èas. Už máme jeden,
zbytek jak se dostaneme, když
nám nìkdo pohlídá…

10.12.pátek

Garfield ve filmu

(Garfield in Movie)

GARFIELD, všemi milovaný kocour, nemùže mít život sladší. Zaparkován na pohodlném køesle pøed televizí pojídá své oblíbené lasagne
a komanduje svého nebohého pána Jona (BRECKIN MEYER). Garfield je pánem vesmíru. Zamilovaný Jon opìt - jako již mnohokrát
v poslední dobì - vezme Garfielda ke krásné veterináøce Lize Wilsonové (JENNIFER LOVE HEWITT). Ta jako vždy konstatuje,
že Garfieldovi vùbec nic nechybí, "je to prostì jen spokojená tlustá koèka". Jon od ní tentokrát dostane živé, ocasem vrtící, stvoøení,
které Garfield ve svém životì rozhodnì nepostrádal. "Garfielde, seznam se s Odie, že je to roztomilá fenka. "
Vtipný kocour zùstane poprvé ve svých devíti životech beze slova.
Garfield øeší situaci slovy: "VEN, ZPROPADENÝ PSE!". Vyžene Odie do velkomìsta, kde fenka mizí
v ïábelských spárech místní celebrity Happyho Chapmana (STEPHEN TOBOLOWSKY). Øekli byste,
že se Garfield bude radovat. Ale když si do sebe zamilovaný kocour uvìdomí, co vše zpùsobil, jde do sebe.
Rozlouèí se se sladkou zahálkou a vrhne se do akce. Vyrazí na neuvìøitelnou misi: zachránit Odie!
Toto dobrodružství spojí Jona a Liz stejnì tak jako Garfieldovy koèièí kamarády Nermala a Arlene.
Ale - co je nejdùležitìjší - dá dohromady Garfielda s Odie, která - aèkoli by to vybíravý kocour nikdy
nepøiznal - je opravdu jeho nejlepší kamarádka.
260 milionù ètenáøù 2. 600 deníkù po celém svìtì se dennì smìje nad Garfieldovými hláškami jako "byl
bych radši, kdyby rána zaèínala pozdìji" nebo "radìji bych se rochnil jako prase, než abych pracoval".
Nyní se Garfield proslavuje jako hvìzda v poèítaèovì animovaném akèním filmu.
Režie: Pete Hewit
Hrají: hlasy: Jennifer Love Hewitt, Breckin Meyer
Èeský dabing: Vla, Jana Maøasová, David Prachaø, Libor Hruška, Jiøí Plachý, Zbyšek Pantùèek, Vladimír Brabec, Pavel Soukup
Rodinná komedie USA, pøístupno, délka: 77 min.
Zaèátek pøedstavení 18:00 hod.
Vstupné 50,- Kè

Adventní koncerty v kostele
Renata Vrátná (1975) vystudovala Pedagogickou fakultu University Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem, obor uèitelství
se specializací na hudební výchovu. Zpìv zaèala studovat v roce 1995 v pìvecké tøídì Jany Scholzeové. Vysokoškolská studia
pak zakonèila pod vedením své uèitelky v roce 1998. V tomtéž roce nastoupila do svého prvního angažmá v pìveckém souboru
Hudebního divadla Karlín. Zde pùsobila jeden rok. V nadcházející sezonì 1999 se stala èlenkou pìveckého operního sboru
Národního divadla v Praze.
Adolf Melichar (1967) absolovoval pražskou konzervatoø u prof. J. Ropka v oboru hry na varhany a dále studoval na Akademii múzických umìní v Praze,
obor dirigování, v tøídì prof. R. Elišky. Jako varhaník vystupoval v Praze, Karlových Varech, Teplé, Chebu a dalších místech. V souèasné dobì je sbormistrem
Státní opry Praha. Též je sbormistrem a dirigentem Bøevnovského chrámového sboru.

Zaèátek kocertu v 15:00 hodin.

Kvartet zpívajících hudebníkù SOLIDEO se opìt vrací do našeho kostela, aby nám pøedstavil svùj nový program,
sestavený tentokrát z adventní hudby 13. - 18. století. Bude to opìt zajímavá procházka do hudební historie, ale též podívaná,
nebo jak je již u souboru SOLIDEO zvykem, posluchaèi uvidí a uslyší více než 20 nevšedních, dobových instrumentù.
Tentokrát se, kromì støedovìkých dud, zvíøecích rohù z berana, muflona, krav a koz, fléten døevìných i kostìných, objeví
u nás poprvé i strunný nástroj trumšajt, nebo støedovìký cimbál.
Na programu budou adventní skladby, které zaujmou svou výpravností i melodikou (Panenka Maria po svìtì chodila,
Hledání noclehu, Veselá zpívání èasùv adventních, … a pod. ) a instrumentální díla, ve kterých vyniknou zajímavé hudební
nástroje.
Vìøíme, že program opìt upoutá posluchaèe všech vìkových kategorií. Proto je toto krátké pøiblížení adventního koncertu
zároveò pozvánkou k jeho návštìvì. Stojí rozhodnì za to!
Zaèátek kocertu v 17:00 hodin.

Nejznámìjší vánoèní písnì, duety a pastorely našich i svìtových skladatelù.

Zaèátek kocertu v 17:00 hodin.

Dne 4.12.2004 se koná od 15,00hod

Akce školy ke konci roku

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Tradièní Vánoèní jarmark

na koupališti v klubu

Modrá Vopice
Zveme tímto všechny dìti a rodièe.Pro dìti je pøipraven
bohatý program ( soutìže,disco,sladkosti…)
A pøijde i èert……..!!!

bude ve ètvrtek 16. 12. 2004 od 13 - 18 hodin
v prostorách nové školy.
V prùbìhu konání jarmarku vystoupí pìvecké sdružení
Klubko s vánoèním poøadem.
V úterý 21. 12. 2004 od 17:30 hod.
v aule nové školy bude vánoèní koncert
Klubíèka a ZUŠ Žandov.
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