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Beneovské hasièe si nemohu vynachválit. Jsou to lidé, kteøí
ochotnì pomáhají zdolávat vechny prùvihy, které nám pøíroda,
èi neopatrnost lidí pøichystá. Vidíme je zasahovat pøi povodních,
poárech, haváriích atd. Za jejich práci jim patøí velký dík.
Starostka

BENEŠOVSKÉ NOVINY
U S N E S E N Í z 1.jednání Rady mìsta Benešov n.Pl.
Konané dne 12.01.2004 od 15.00 hod. v malé zasedací síni MìÚ Benešov n.Pl.
RaM pro projednání schválila :
- prodej traktoru z majetku PO Služby mìsta
obci Dolní Habartice za cenu 45.000 Kè .
- uzavøení smlouvy o nájmu hrobového
místa è. 361/P II. Smlouva bude uzavøena na
dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o nájmu hrobového
místa è. 35/L IV.Smlouva bude uzavøena na
dobu 10 let.
- pronájem spoleèenské místnosti v Klubu
dùchodcù Benešov n.Pl. sboru CASD
Dìèín za uèelem pøednášek, konaných ve
dnech 10.2.,12.2.,17.2. a 19.2.2004 vždy od
17.00 hodin.
- rozpoètovou zmìnu è. 5 . / ZaM,
10.12.2003, us.è. 255/2003/
RaM po projednání bere na vìdomí :
- zprávu o inestièních akcích ve mìstì za rok
2003
- zprávu bytové komise.
- zprávu kulturní komise .
- konání vánoèního turnaje stolních tenistù v
tìlocviènì na Sokolském vrchu .
- žádost o pøíspìvek svazu postiženým
civilizaèními chorobami, ZO Benešov n.Pl. s
tím, že o jeho výši bude rozhodnuto až po
schválení rozpoètu mìsta.

RaM po projednání ukládá :
- odboru VŽP vyzvat firmu MARTIA a.s.,
Mezní 2854/4, Ústí nad Labem k
vypracování energetického auditu - dle
pøílohy.
- odboru VŽP podat RaM 2.2.2004 zprávu
o postupu opravy zábradlí po havárii na
novém mostì.
-odboru VŽP zdokumentovat umístìní
dopravních znaèek a zjistit
zda jsou
skuteènì opodstatnìné a to do 2.2.2004.
RaM po projednání neschválila :
- pronájem plakátovacích ploch firmì
RENGL s.r.o. Liberec.
RaM po projednání doporuèuje ZaM
schválit :
- prodej pozemku p.p.è. 562/2 k.ú. Ovesná,
za kupní cenu 25.029 Kè.
- prodej bytové jednotky è. 363/2 v è.p. 363,
ul. Nádražní, Benešov n.Pl., kupní cena
30.029 Kè.
- prodej bytové jednotky 356/3 v èp. 356, ul.
Nádražní, Benešov n.Pl., kupní cena 27.351
Kè.
- prodej bytové jednotky 332/1 v èp. 332, ul.
Heømanovská, Benešov n.Pl., kupní cena
49.586 Kè.

U S N E S E N Í z 1.jednání Zastupitelstva mìsta Benešov n.Pl.
konané dne 12.01.2004 od 15.00 hod. ve velké zasedací síni MìÚ Benešov n.Pl.
Zastupitelstvo mìsta schválilo:
- prodej BJ è.1 v èp. 171, ul. B. Nìmcové, za
cenu 43 000,- Kè.
- prodej BJ è. 10 v èp. 635, Sídlištì, za cenu
55 000,- Kè.
- prodej BJ è. 5 v èp. 513, ul. Husova, za cenu
50 213,- Kè.
- prodej BJ è. 1 v èp. 359, ul. Dìèínská, za cenu
59 537,- Kè.
- prodej BJ è. 3 v èp. 402, ul. Wolkerova, za
cenu 32 720,- Kè.
- prodej BJ è.3 v èp. 356, ul. Nádražní, za cenu
27 451,- Kè.
- prodej BJ è.1 v èp. 332, ul. Heømanovská, za
cenu 49 586,- Kè.
- prodej BJ è.2 v èp. 363, ul. Nádražní, za cenu
30 029,- Kè.
- prodej BJ è. 4 v èp. 179, ul. B. Nìmcové, za
cenu 58 070,- Kè.
- prodej p.p.è. 562/2 v k.ú. Ovesná, za cenu
25 029,- Kè.
- Smlouvu o dílo na vypracování
energetického auditu s firmou MARTIA, Ústí
nad Labem .
- prodej domu èp. 266, ul. Nádražní za cenu
350 000,- Kè.
- rozpoèet Sdružení obcí Benešovska na rok
2004 .
- pøíspìvek Sdružení obcí Benešovska na rok
2004 10,- Kè na obyvatele.
- zámìr prodeje p.p.è. 682/48.

- uzavøení bankovní záruky u KB Dìèín na
pùjèku poskytnutou ze SFŽP ÈR ve výši
393 000,- Kè a to formou termínovaného
vkladu. Jedná se o dotaci a pùjèku na výstavbu
Separaèního a recyklaèního dvora v Benešovì
nad Plouènicí dle smlouvy.
- Prodloužení platnosti budoucí kupní
smlouvy na p.p.è. 117/1, do 31. 8. 2005.
Zastupitelstvo mìsta neschválilo:
- prodej p.p.è. 89/3.
- zámìr prodeje p.p.è. 87/2.
Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí:
- zprávu o investièních akcích v roce 2003.
- žádost o odprodej bytu è. 349/5, ul. Žižkova.
- výroèní zprávu o poskytování informací v
roce 2003 dle zák. 106/1999 Sb.
Zastupitelstvo mìsta udìluje souhlas:
- k podání žádosti o dotaci na vypracování
energetického auditu pro pøíspìvkovou
organizaci Základní škola Benešov nad
Plouènicí. Žádost bude podána
prostøednictvím statutárního zástupce
pøíspìvkové organizace.
Zastupitelstvo mìsta revokuje:
- us.è. 37/2002.

Zveme Vás na veøejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MÌSTA,
které se koná dne 10. 3. 2004 v 17:00 hodin ve velké
zasedací síni Mìstského úøadu v Benešovì nad
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Z bloku policie

M.H z È. Lípy dne 30.10.2003 uzavøel
dohodu s obèankou Benešova n.Pl., od
které pøevzal fin. èástku 5.000,-Kè, s tím, že
za ní vymùže dluh na dlužníkovi do
2.12.2003, vzhledem k tomu, že tak
neuèinil je stíhán pro tr. èin Podvod dle §
250/1 TZ.
Dne 16.1.2004 bylo sdìleno podezøení J.R.
z D.H., který zapomnìl platit výživné na
svého syna do Benešova n.Pl., je stíhán pro
tr. èin Zanedbání povinné výživy dle §
213/1 TZ.
Dne 27.12.2003 došlo k výtržnictví a
ublížení na zdraví v hernì Joker v Benešovì
n.Pl., kdy jsou za tyto tr. èiny stíháni Z.H z
Benešova n.Pl., M.H. z È.Lípy a G.Š z È.
Lípy.
Opìt neplnil svou vyživovací povinnost
V.Ž. z Benešovì n.Pl., který je od 15.1.04
stíhán pro tr. èin Neplnìní vyživovací
povinnosti dle § 213/1 TZ a vzhledem k
tomu, že zapomnìl nastoupit výkon trestu
byl pøevezen do vìznice v Litomìøicích.
Dne 4.12.2003 I.Š z Benešova n.Pl. odcizila
v Pivnici u Babièkù z odložené bundy
penìženku s fin. hotovostí a dalšími
doklady, je stíhána pro tr. èin Krádež dle §
247/1d TZ.
Policie dále šetøí: - Zpronevìru 130 ks
betonových panelù v obci St. Šachov se
zpùsobenou škodou 130.000,-Kè, vloupání
do os. vozidla v obci Verneøice - Pøíbram se
škodou 107.000,-Kè, loupežné pøepadení
obèana Polska v Benešovì n.Pl. a vloupání
do RCH v obci Heømanov.
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Zpráva o èinnnosti SDH za rok 2003
V roce 2003 jsme mìli 24 ostrých výjezdù, z
èehož bylo 22 požárù, jeden výjezd na únik
nebezpeèných chemických látek a jeden planý
poplach. První výjezd byl 13. ledna 2003 k
požáru komína v Benešovì, další pak 5. 3. k
požáru domu v Èeskolipské ulici, 22. 3. hoøel
další komín v ulici Èeskoslovenské armády.
Ten samý den ještì louka v Markvarticích a
26. 3. louka ve Starém šachovì. Drùbežárna v
Malšovicích hoøela 13. dubna a 31. 5. hoøel
seník ve Velké Bukovinì, 7. 6. louka v
Benešovì a 9. 6. hoøel les na dìèínském
Snìžníku. 20 èervna jsme hasili byt v
Benešovì, 23. a 24. èervna hoøely lesy v
Bynovci a Kunraticích a 28. 6. hoøela kolna v
Soutìskách. Je pozoruhodné, že i pøes
mimoøádnì suché léto jsme v èervenci nemìli
jediný výjezd. Avšak v srpnu hoøelo 5 krát.
Ètvrtého les v Dobrné, 9. dvakrát louky ve
Valkeøicích, 18. dùm na Bedøichovì a 20. dùm
v Benešovì v ulici B. Nìmcové. Dále hoøely
louky 27. 10. v Benešovì a 29. 10. v Ovesné.
Dále naši èlenové provedli øadu technických
zásahù a technické pomoci mìstskému úøadu.
Mimo likvidaci vytékajících ropných
produktù dvakrát èistili studnu, myli
koupalištì, myli vozovku, v létì pomáhali
zavlažovat fotbalové høištì a provádìli
navážení vody do studny na Bedøichovì.
V prùbìhu roku došlo koneènì i k výstavbì
pøístøešku èerpacího stanovištì u sušicí vìže.

Pro letošní jaro zbývá osadit toto stanovištì
elektrickým èerpadlem a sušící vìž
repasovaným vrátkem, toto zaøízení
zprovoznit, udìlat terénní úpravy a oplotit.
Vìøím, že toto zaøízení usnadní naši práci, a
proto jej zprovozníme v co nejkratším
možném èase. Další úkol, který nám z
uplynulého roku zùstal je dokonèení
pøemístìní sirény z bývalé elektrárny, kde z
dùvodu privatizace objektu nebyla pøístupná.
Siréna byla demontována, provedena její
údržba a nabarvení. Nyní je pøipravena k
montáži na požární zbrojnici a její následné
pøipojení na dálkové ovládání IZS.
Mimo tyto akce naši èlenové provádìli opravy
a pravidelné zkoušky požární techniky. Svìdèí
o tom i poèty odpracovaných hodin :
Pøi údržbì výstroje a výzbroje bylo
odpracováno 520 hodin.
Všem, kteøí se zasloužili o akceschopnost
nšeho sboru a veškerou èinnost v oblasti
represe vèetnì výstavby èerpacího stanovištì
patøí upøímné podìkování.
Tak jako v pøedcházejících letech i vloni si
naše družstva mužù a žen zvyšovala svou
fyzickou pøípravu v požárním sportu. Ženy se
zùèastnily 7. roèníku Krušnohorské ligy
hasièù, kde v celkovém poøadí seriálu soutìží
obsadily 6. místo. I toto umístìní je však
vzhledem ke stálým zmìnám ve složení
kolektivu, technickým problémùm,

vzrùstající konkurenci i zvyšujícímu se
vìkovému prùmìru družstva úspìchem.
Vavøínù se naše ženy doèkaly až na domácích
soutìžích, kde pøi memoriálu ing. Vrbického v
konkurenci mužù obsadily 2. místo a soutìž o
pohár GØ a.s. Benar vyhrály.
Naši muži se zùèastòovali soutìží v rámci
okresu. V Markvarticích obsadili 2. místo, pøi
soutìži Krušnohorské ligy v Benešovì se
umístili na 12. místì, vyhráli memoriál ing.
Vrbického a v soutìži o pohár GØ Benaru
uhájili místo 2. V Køešicích nad Labem
získaly dvì pátá místa.
Závìrem mi dovolte, abych z tohoto místa
podìkoval pøedstavitelùm mìsta za pochopení
problematiky požární ochrany, zakoupení
vozidla Tatra a zvýšení rozpoètu.
Rovnìž dìkuji za pomoc okresnímu útvaru
Hasièského záchranného sboru Ústeckého
kraje i orgánùm SH ÈMS. Samozøejmì, že
nemalý díl podìkování patøí i našim
pøíznivcùm a sponzorùm, kterým není
lhostejný stav požární ochrany mìsta, ale i
jejich firem, p. Josefu Savèukovi, p. Michalu
Antonišinovi, p. Miloši Vojtìchovi, p.
Vladimíru Dmyterczukovi, p. Jaroslavu
Ferechovi i všem malým podnikatelùm, kteøí
nám pomáhají naši èinnost zabezpeèit.
Za SDH Pavel Pilecký
starosta SDHBenešov n.Pl.

Tisková zpráva Èeského èerveného køíže è.13/2003

Èeský èervený køíž vyhlašuje :
finanèní sbírku na pomoc obìtem katastrofálního zemìtøesení v Iránu.
Finanèní prostøedky je možno zasílat na Fond humanity ÈÈK-èíslo úètu:
10030-7334-0110/0100 variabilní symbol 400
Zároveò oznamujeme, že Èeský èervený køíž k tomuto úèelu uvolòuje èástku
500 000,- Kè ze svých vlastních zdrojù.
Za projevenou solidaritu pøedem dìkujeme.
V praze, dne 29. 12. 2003
JUDr. Jiøí Procházka, øeditel Úøadu ÈÈK

Valentýnský ples
poøádá KDU-ÈSL
dne 14. 2. 2004 (sobota) od 20.00 hod.
Centrum zábavy "SOPKA" (bývalá Sorka)
hraje : REMIX
vstupné : 50,- Kè
tombola
pøedprodej vstupenek - Veèerka, p. Medalová

Zápis dìtí do pr vních tøíd
koná se v pátek 6. února od 10:00 do 17:00 hodin
v základní škole v Komenského ulici (na bílé škole).
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Nabídka nemovitostí k odkoupení
Mìsto Benešov nad Plouènicí nabízí k odkoupení nebytový prostor u domu è.p.255, ul.Èeskolipská
v Benešovì nad Plouènicí.
Kupní cena èiní 106.040,-Kè.
Mìsto Benešov nad Plouènicí nabízí k odkoupení objekt bývalé kotelny se st.p.è.1078, ul.Družstevní v
Benešovì nad Plouènicí.
Kupní cena objektu èiní 257.295,-Kè.
Mìsto Benešov nad Plouènicí nabízí k odkoupení bytovou jednotku è.179/8, ul.Boženy Nìmcové v Benešovì nad
Plouènicí. Bytová jednotka je volná bez nájemního vztahu.
Kupní cena èiní 226.820,-Kè.
Mìsto Benešov nad Plouènicí nabízí k odkoupení bytové jednotky, které jsou obsazené nájemníky:
b.j.è.179/2 v ul.Boženy Nìmcové
b.j.è.454/1 v ul.Èeskolipské
b.j.è.454/8 v ul.Èeskolipské
b.j.è.250/1 v ul.Èeskolipské
b.j.è.250/2 v ul.Èeskolipské
b.j.è.250/3 v ul.Èeskolipské
b.j.è.250/4 v ul.Èeskolipské
b.j.è.250/5 v ul.Èeskolipské
b.j.è.380/2 v ul.Wolkerovì
b.j.è.380/3 v ul.Wolkerovì
b.j.è.255/2 v ul.Èeskolipské

Kupní cena 55.644,-Kè
Kupní cena 61.800,-Kè
Kupní cena 46.120,-Kè
Kupní cena 40.408,-Kè
Kupní cena 44.920,-Kè
Kupní cena 29.529,-Kè
Kupní cena 36.666,-Kè
Kupní cena 26.821,-Kè
Kupní cena 58.680,-Kè
Kupní cena 70.392,-Kè
Kupní cena 63.740,-Kè

II.kategorie
I.kategorie
II.kategorie
II.kategorie
II.kategorie
IV.kategorie
IV.kategorie
IV.kategorie
II.kategorie
II.kategorie
I.kategorie

velikost 1+1
velikost 1+1
velikost 1+1
velikost 2+1
velikost 2+1
velikost 2+1
velikost 2+1
velikost 2+1
velikost 1+1
velikost 1+1
velikost 2+1

Bližší informace o všech nabízených nemovitostech Vám budou sdìleny

O firmì PAN-DAM
Ráda bych pøedstavila svou novou firmu PAN-DAM svým spoluobèanùm prostøednictvím B.N. Jedná se o vlasové služby
s docházkou za zákazníkem . Po roèní „odmlce“ na Ú.P. jsem se rozhodla podnikat ve svém oboru i já . Èlovìk se nenauèí plavat
dokud neskoèí do vody a tak ani já nemohu vìdìt nyní jak dopadnu dokud to nezkusím . Vím že nás jako kadeønic pracuje zde opravdu
hodnì , pøesto se nebojím zkusit to také . Každá máme své zkušenosti , svou vlastní fantazii a každá má svùj vlastní styl práce . Proto je
dobøe , že je nás zde tolik a naši obèané si mohou opravdu vybrat . Z tohoto dùvodu je dobré a vøele doporuèuji èas od èasu kadeønice
prostøídat . Po zkušenostech v dìèínském salonu JORDWELL , èesání nejvyššího úèesu na svìtì zapsaného do Guinessovy knihy
rekordù vím že jsou také zákazníci, kteøí nehledají jen „klasiku“ ale chtìjí víc . Pro ty jsem rozšíøila své služby o NAPLÉTÁNÍ
COPÁNKÙ ( s cenou od 4000 – 6000 Kè - dle délky vlasù ) a nebo jako módní doplnìk na vlasech (1 copánek za 30 až 50 Kè - dle
délky vlasù ) . Další nabídkou mých služeb je VLASOVÁ TYPOLOGIE . Na rozdíl od reálného kadeønictví má tato služba
neocenitelnou vlastnost . Umožòuje pomocí elektronického kadeønictví vyzkoušet více variant úèesù a rùzných barevných odstínù
vlasù v poèítaèovém programu Hair Studio . A to bez potøeby trávit spousta hodin pod rukama kadeøníkù platit hodnì penìz za rùzné
pokusné úèesy a co je nejhorší zbyteènì trápit vaše vlasy øadou chemických i mechanických postupù , zejména støíháním , odbarvením
a barvením .Staèí vás jen vyfotit , dohodnout støih , barvu a poèet barevných odstínù . Výsledkem poèítaèového zpracování budou
barevné fotografie A4 na základì kterých se potom mùžete rozhodnout pro nejvhodnìjší zmìnu . Tato služba v Dìèínì ani v blízkém
okolí dosud není , a tak budeme v Benešovì první kde se bude tato služba nabízet . Vidíte že škála mé profese a mého podnikání je
široká a ráda vyhovím tìm , kteøí budou o mé služby stát .
Ludmila Šumová

Pùvodní foto

Úèesy navržené PC
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… Jako korálky na šòùøe jdou za sebou roky v
letopoètu a rok 2003 je už minulostí. Už doznìly vánoèní
koledy, výzdoba z oken zmizela zpátky do krabic a
rozdány jsou všechny dárky. Ty malé i ty velké. I když
nevìøím, že existují malé dárky. Každý, který je darován
nezištnì a od srdce, je ten nejvìtší. Vypovídá o tom, že Vás
má nìkdo rád, že Vám chce udìlat radost.
A velkou radost mìly v pøedvánoèním èase i dìti ve
školce. V každé tøídì našly pod stromeèkem spoustu
krásných hraèek, které pro nì zakoupili naši milí dárci a
sponzoøi. veliký dík patøí všem, kteøí pøispìli k vytvoøení
krásné a sváteèní atmosféry. Jsou to pánové :
V. Zíval, S. Egrt, Jakub Vyhnálek, J. Ferech, J. Martan s
chotí, M. Štípek, Z. Zajan, J. Sùra, P. Milichovský, R.
Lukeš, dále pak paní : Z. Kouglová, Pritulová, Leinová,

Mrázková, Oravíková, Pacinová, J. Soorová, H.
Svobodová, J. Polanská, I. Pillárová, H. Urxová, Rokosová
a manželé Kalabisovi, Strnadovi z cukrárny Pusinka,
Èvanèarovi, Frièovi a Antonišinovi, Klub dùchodcù v
Benešovì n.Pl., Bašistovi, Havránkovi, Vortubcovi,
Vyhnálkovi, Kuncovi, paní Perková, Doèekalová a p.
Klein, který nám daroval televizi a video.
Zvláštní dík patøí i f. Auto-team Nìmec (paní Nìmcové)
a f. DYPA pana Dmyterczuka za celoroèní pøízeò.
Všem upøímì jménem dìtí i dospìlých ze školky
dìkujeme a v celém roce 2004 pøejeme pevné zdraví,
spokojenost a radost z dobré práce. A se jim povede vše
do èeho se pustí.
Hodnì štìstí
Kolektiv uèitelek z mateøské školy

Všimli jste si, milí spoluobèané, jakou pozornost
vìnují nìkteøí obyvatelé našeho mìsta pøed vánocemi
veøejné zeleni ?
Celý rok žádný zájem - nepotøebují stromky a keøe proøezat, zalít ?
Jen ale pøijde konec roku, støíhají, øežou, lámou o stošest ! Jen si
prohlédnìtì keøe a stromy na Sídlišti, kolem školní jídelny a v parku.
Tøebaže u samoobsluhy déle než týden prodávali vánoèní stromky a
vìtve, jsou mezi námi tak spoøiví lidé, že radìji olámou smrk hned
vedle !
Je smutné, že podobné poèínání objevili na svých pozemcích i
nìkteøí zahrádkáøi. Ti celý rok ošetøují své keøe a stromky, radují se
když povyrostou, vykvetou, a pak bìhem chvilky nìjaký vandal
jejich práci bezohlednì znièí.
Zelené rostliny pro nás zajišují základní životní podmínku - kyslík.
Mìli bychom si jich všichni vážit, starat se o nì, opatrovat je jako oko
v hlavì. A také si všímat tìch, kteøí zeleò nièí a nezùstávat pøitom
zticha.
A. Veselá, Jonášová Jaroslava, Jonáš Jiøí

!!!

Záchranná stanice

"BODLINKA" dìkuje

Bílý obláèek
" Obláèku bílý na nebesích,
kam se mi podìla moje milá ?
Hledám ji na zemi, ve vodách, v lesích,
krev mi tu strachem tuhne v žilách.
Ty jsi tu pluješ po okolí
a celý svìt máš jak na dlani,
pastýøe vidíš jak oveèky nahání,
pyšní lidé Bohu se neklaní.
Kolikrát vidìl jsi bolestí plakat,
nadìji v dalekých konèinách svìtù,
tolikrát spatøil jsi silnou víru,
hojící rány kyticí kvìtù.
Obláèku bílý na nebesích,
co víøíš kolem èistý vzduch,
zanes má slùvka k mojí lásce,
bzuèícím hejnem luèních much.
Ze zemì volám tu na všechny strany,
tak daleko, kam jen mùj hlas doletí,
že miluji svoji hvìzdièku jasnou,
po všechna pøíští už staletí..."
Martione

paní uè. Doležalové a žákùm IV.B
,p. Finkesové a
p. Urxové
za sponzorské dary (konzervy, granule)
pro pøezimující ježky.

Muzeum a Galerie

U Sv. Huberta
v Beneovì nad Plouènicí
si Vás dovoluje pozvat na cyklus pøednáek

Martina Zíky

PAN-DAM

v roce 2004

vlasové služby
Pánské -dámské - dìtské
Copánky zm. RASTA
Ludmila Šumová
Sídlištì 637
Benešov nad Plouènicí
Tel.: 606 916 384
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Etnická a relaxaèní hudba
Pøednáky se budou konat kadou 3. støedu v
mìsíci od 18.00 hod.
(pøípadné zmìny budou vyvìeny v místì
galerie)

inf. :604 427 003, 412 586 324

BENEŠOVSKÉ NOVINY

Jaké bylo poèasí v našem regionu v roce 2003 ?
Pro pøíznivce a sledovatele poèasí pøináším pøehled o tom, jaké bylo poèasí v našem mìstì a nejbližším okolí v roce 2003.
mìsíc

úhrn
srážek
(mm/ m2)

nejvyšší
snìhová
pokrývka

novýsníh
(padání)

mlha

slunce

bouøky

vìtry
silné,
nárazové

mrznoucí
mrholení

jinovatka
(šedivák)

kroupy

déš,
pøeháòky

12x
7x
5x
6x
1x.(24.10.)
6x

2x
1x
7x
2x
1x
4x
4x
2x
-

3x
14x
15x
18x
14x
21x
14x
23x
9x
6x
-

1x(19.4.)
2x
3x
3x
2x
1x(15.12.)

1x
1x
4x
1x
1x
1x
2x

1x
-

13x
2x
1x
8x
4x
-

1x
1x
1x
-

1x
1x
7x
11x
14x
7x
13x
6x
13x
16x
9x
7x

(cm)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

52,6
6,6
16,5
22,4
41,5
43,1
65,1
24,9
27,5
44,5
16,4
33,7

15
8
2
3
8

Ztabulky vyplývá:
- nejdeštivìjší mìsíc byl øíjen - 16krát pršelo
- nejvíce srážek spadlo v èervenci - 65,1 mm/ m2
- nejvíce snìhu jsme mìli v únoru a v prosinci, a to 8 cm
- první sníh napadl 24. øíjna sluníèko nám nejvíce pøálo v srpnu - bylo 23 slunných dní
- v roce 2003 se pøes naše území pøehnalo 12 bouøek, pøièemž první se ohlásila 19. dubna a poslední byla snìhová bouøe 15.prosince
- vìtrným mìsícem byl duben
Celkovì lze rok 2003 charakterizovat velmi brzkým pøíchodem jara èi léta, nebo jarní teploty dosáhly hodnot letních ( i pøes 20°C) ),
vysokými letními teplotami až tropickými ( až 35°C)
krupobitím (3x) a rychlým pøíchodem zimy, což dokazují první mrazíky a sníh, pøestože teplota vzduchu v listopadu a prosinci se
pohybovala kolem 0°C i mírnì nad nulou.
Pohodový a meteorologicky pøíjemný rok 2004 všem spoluobèanùm pøeje
J. Hloušková

Pøehled utkání:

Stolní tenis

úèastníci soutìže
OP:

11. utkání - 8. prosinec 03

1.
A
2.
B
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sokol Filipov - Benar Benešov A
03:15
Body: Bednáø a Horný po 1, Mrázek a Kováø po 0,5
Body: Babièka a Nebohý po 4,5, Štípek M. 4, Štípek
J. 2
12. utkání - 15. prosinec 03

Doprava Dìèín - Benar Benešov A
03:15
Body: Panasuk 3, Provazník, Drobeèek a Chládek
po 0
Body: Babièka 4,5, Nebohý, Štípek M. a Maátko po
3,5
13. utkáni - 22. prosinec 03

Jílové B - Benar Benešov A
0:18

Benar Benešov
Benar Benešov
Doprava Dìèín
Obalex Jílové A
Obalex Jílové B
Obalex Jílové C
SK Malá Veleò
Sn. Varnsdorf C
TJ Krásná Lípa

Po odehrání první poloviny soutìže zùstane
prvních 8 družstev v okresním pøeboru, dalších 8
utvoøí okresní soutìž. Získané body družstvùm
zùstávají. V obou soutìžích se utkají opìt každý s
každým, ale 2x. Po odehrání ètyøher a první serií
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Jubilanti  únor 2004
emberová Varvara
Danková Kvìtoslava
Grujbárová Vlastimila
Kleinertová Danue
Zahradník Zdenìk
CHmelová Milada
Koke Jiøí
pringl Jaroslav
tìpánková Marie
Blehová Jaroslava
Harajdová Margita
vestková Frantika
Jeilová Miluka
Smejkalová Nasa
Ètvrtníèková Jiøina
Jelínková Aneka

Lealová Helena
Mikíèková Emilie
Bohata Jaroslav
Vtelenská Vìra
Zajícová Frantika
Duánková Anna
Rek Jaroslav
Winter Josef
Kuchaøíková Elika
Opoèenská Marie
Jílková Boena
Tojmarová Anna
Mádle Ivo
Horvátová Albìta
indelka Jan
tefflová Marie

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

Nové knihy
v mìstské knihovnì
Pro ženy
Blake J. – Andìl se špatnou povìstí – romantickohistorický pøíbìh.
Swann C. – Azurová hvìzda – v románu se autorce
podaøilo pùsobivì vykreslit dobu vlády francouzského krále
Filipa Slièného na poèátku 14.stol.
Hunter J. – Potìšení – na odlehlém skotském hradì se
odhalují tajemství a dostávají prùchod touhy.
Øeháèková V. – Mládí nevybouøené – pøíbìh Lidky od
jejího dìtství až do chvíle,kdy jako zralá žena poznává
skuteènou lásku.

Detektivky
Christie A. – Zlo pod sluncem
Hillerman T. – Zlodìj èasu – napínavý pøíbìh nás zavede
do zapadlých koutù Nového Mexika,na posvátnou pùdu
indiánských pohøebiš.

Napìtí
Wilson S. – Proroctví ohnì – román o pøátelství a lásce,o
tom , že vìci jsou málokdy takové ,jaké se zdají.Pøídech
tajemna dodává tomuto ètení na zajímavosti.
Macháèek L. – Milenka Pùlnoc – autor rozvíjí dramatický
osud mladé ženy, znetvoøené úrazem .

Historické

Duchovní okénko
Od Petra Prokopa Siostrzoneka, pøevora bøevnovského.
Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se víc zdravý než nemocný, dostalo se ti
více požehnání, než milionu tìch, kteøí nepøežijí tento týden.
Jestliže jsi dosud nezažil hrùzy válek, osamìlost ve vìzení, agónii muèení
nebo svíravou bolest hladu, jsi na tom lépe než 500 milionù lidí ve svìtì.
Jestliže máš v lednièce jídlo, jsi-li obleèen, máš-li støechu nad hlavou a
místo na spaní, jsi bohatší než 75% lidí na svìtì.
Jestliže máš peníze v bance nebo jen v penìžence a mùžeš dát pár drobných
nìkde na misku, patøíš mezi 8% nejbohatších lidí na zemi.
Jestliže držíš hlavu zpøíma, máš úsmìv na tváøi a pociuješ vdìènost, je to
požehnání. Hodnì lidí by to mohlo prožívat, ale vìtšinou to neumìjí.
Jestliže mùžeš nìkoho vzít za ruku, obejmout ho, nebo se alespoò dotknout
jeho ramene, dostává se ti požehnání, protože tak nabízíš uzdravující dotek.
Jestliže mùžeš pøeèíst toto poselství, dostal jsi dvojí požehnání.
Nìkdo na tebe myslí a ty jsi se to dozvìdìl, dvì miliardy lidí neumìjí èíst.
Pøeji ti šastný den, spoèítej všechna svá požehnání a pøipomínej si, z èeho
je možno se radovat.
Tímto svìtem projdu jen jednou.
Proto každé dobro a laskavost,
které mohu prokázat kterékoliv
lidské bytosti nebo nìmé tváøi,
nech vykonám nyní a neodkládám.
Nebo nepùjdu již touto cestou.

Korber
T. – C í s a ø o v n a – o v z e s t u p u a
moci,pøátelství,intrikách a vášnivé lásce byzantské
císaøovny Theodory.
Z lékaøského prostøedí
Denkar H. – Sestøièka – mladá zdravotní sestra je
nespravedlivì naøèena ,že zavinila smrt novorozence.

Váleèné
Murrison A. – Tichý útoèník – váleèná zpovìï jednoho
z prvních dùstojníkù,kteøí pùsobili v jednotce pilotù
kluzákù britské armády.

Vzpomínka
Dne 19. 2. 2004 tomu bude
10 let, kdy nás neèekanì
opustil náš syn

Michal Pipka
Ani èas nezahojil bolest nad
jeho zbyteèným odchodem.
Stále vzpomínají rodièe,
sestra a rodina.

Ètenáøka BN

Ceník inzerce v BN

Dne 26.února uplyne ètrnáct rokù od smrti mého
manžela

A4 - 1300 Kè
1/2 A4 - 650 Kè
1/3 A4 - 325 Kè
menší formát - 5Kè/cm2

p.Josefa Matouška
Všem, kteøí se mnou vzpomínají, dìkuji.
Marie Matoušková.
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Léèba trochu jinak
Dobrý den.
Jmenuji se Filip Tesarèík a v našem malebném mìsteèku už nìkolik mìsícù provozuji masérské rekondièní a regeneraèní služby.
Za tu krátkou dobu, co služby provozuji jsem narazil na jeden základní problém. Mizivé znalosti vlastního tìla a metodik, jak si sám zdraví
udržet. Výsledek onoho “nárazu” nyní ètete. Nebude  li tento první èlánek i èlánkem posledním, chtìl bych vám zde ukázat a popsat alespoò
èást té pøehršle možností uzdravování svépomocí. Pøeji pøíjemnou èetbu.
Téma: Co je to aktivní jizva a jak se jí zbavit.
Nejprve vysvìtlím, za co je považována jizva pasivní. Pasivní jizva je jizva zhojená, nebolestivá, na dotek mìkká, èasto úzká. U pasivní jizvy
došlo k dokonalému vyhojení a všechny vrstvy tkání ( kùže, svaly, vazy, vnitøní orgány ) jsou vùèi sobì posunlivé, bez srùstù. Nejsou s nimi
žádné problémy.
Aktivní jizva je pravým opakem. Vzniká nedokonalým zhojením rány. Za nedokonalé zhojení považujme jakékoliv komplikace pøi hojení 
zánìt rány, špatnì provedené nebo žádné šití rány, rozestoupení jizvy, attend.
A jak zjistíte, zda jste nositelem aktivní jizvy? Velmi jednoduše  nejprve zavzpomínejte, zda jste nìkdy absolvovali operaci ( šití rány, zánìt
slepého støeva, komplikovaný porod, ), potom si vybavte co nejvíce tržných, bodných, øezných ran popøípadì popálenin, které jste utržili v
prùbìhu života a zùstaly vám po nich památky  ani jste je nemuseli øešit s lékaøem, ale jizva zùstala.
Nyní se zamìøte na to, jak jizvy vypadají.
Jak jsme si už øekli jizvy pasivní jsou jakoby bílé linky a pokud je stlaèíme nebo po nich pøejíždíme, necítíme žádné nepøíjemné pocity.
Aktivní jizvy oproti tomu mohou být zarudlé ( a vìtšinou jsou), pokud po nich pøejíždíme koneèky prstù cítíme vtaženiny a bulky ( ty mohou
být nìkdy veliké jako pecky od tøešní ). Kùže v okolí aktivní jizvy bývá opocená, zarudlá èi úplnì bledá, èasto s vymizelým ochlupením.
Pøi tlaku na aktivní jizvu pociujeme bolest, která pøi delším trvání tlaku zaèíná vyzaøovat do rùzných èástí tìla. Èasto tato bolest vyzaøuje tam,
kde sami obèas cítíte pnutí, zhoršenou pohyblivost attend.
Tak.
Ètete-li dál buï jste nositelem aktivní jizvy, nebo vás to stejnì zajímá a to jsem rád.
Je nasnadì otázka jak to, že tato bolest vyzaøuje i z jizvy staré 20 i více let a jak to (což je snad ještì zajímavìjší), že po vyléèení této aktivní
jizvy dochází i k odstranìní bolestí a zlepšení hybnosti v místech, která s ní zdánlivì vùbec nesouvisí???
Pøíklad: Pac. trpìla dlouhodobì bolestmi záhlaví, migrény mìla asi tak 2x do mìsíce. Obèas cítí bodavou bolest pod 4. žebrem vpravo. Byla
diagnostikována aktivní jizva po operaci slepého støeva (v pravém podbøišku). Pro úplnost dodávám, že tato operace probìhla 12 let pøed
naším setkáním. Provádìl jsem tlakovou masáž této jizvy. Po 10 minutách tlakové masáže zaèala pac. prožívat stejné bolesti, které ji poslední
léta navštìvovaly èím dál èastìji. Šíøily se od jizvy do køíže a nohou a na druhou stranu do hrudi, záhlaví,...  po dalších 5 minutách dostala
pac. ukrutnou migrénu a uštìpaènì se mne ptala, zda opravdu platí za léèení. Za dalších 15 minut postupnì odeznìla migréna, poté bolesti
køíže i nohou a nakonec se snížila i bolestivost jizvy. Pac. si nadále provádí preventivní tlakovou masáž a vìtšina jejích potíží byla vyøešena.
Ve špatnì se hojící ránì vznikají srùsty, prorùstají jednotlivé vrstvy tkání a zhoršují tak svou pohyblivost.
Pro správnou hybnost a vùbec všechny funkce tìla je nutné, aby jeho jednotlivé èásti byly v poøádku a vùèi sobì pohyblivé. A právì zde je
jádro problému  aktivní jizva zpùsobí to, že v její oblasti dojde k srùstùm jednotlivých tkání  slepí se svaly, k nim se nalepí kùže, ... Chtít po
slepených svalech kvalitní práci je podobné, jako kdybyste do motoru automobilu nalili litr vteøinového lepidla a poté se chtìli nastartovat.
Každý  i ten nejmenší  pohyb tìla se odráží ve všech svalech. Tj. když napø. vsedì jím  nezapojuji jen svaly ruky a úst, ale i zádové a bøišní
svaly zmìnou napìtí èi mírným záklonem umožní ruce pohyb talíø-pusa. Nohy spolupracují také  vyrovnávají tìžištì tìla,...
Když zùstanu u jizvy po operaci slepého støeva  narušuje celistvost a správnou funkci bøišní stìny. Nìkteré svaly úplnì zkrátí, u nìkterých
zpùsobí ochabnutí. A zpìt k pøíkladu s jídlem  nedojde k zaujmutí správné polohy tìla a hlavy  ta jizva ji prostì znemožní. Kvùli tomu
musíme pøetìžovat jiné svalové skupiny. To co bøišní svaly zvládaly v pohodì najednou dìlají hluboké ohybaèe krku ( mm. scaleni ) a krátké
vzpøimovaèe šíje. Pøetížení tìchto svalù pùsobí dále napø. bolesti hlavy, blokády žeber,...
Jak léèit aktivní jizvy???
Možností je hned nìkolik  LASER, tlaková masáž a ( u rozsáhlých jizev doporuèovaná ) operace s následnou rehabilitací, suchý obstøik.
LASER  osobní zkušenost s tímto druhem léèby nemám. Uèil jsem se, že funguje a vím, že je finanènì nejnároènìjší.
Tlaková masáž  mnou již výše zmiòovaná. Dle mého názoru je tlaková masáž (dále jen TM) nejvhodnìjším zpùsobem odstranìní. Mùžete si ji
totiž provádìt sami, což vám pøináší oproti LASERU znaènou finanèní úsporu. Nejste na nikom èasovì závislí  pouze na sobì a svém
odhodlání se vyléèit.
Tlaková masáž se provádí následujícím zpùsobem: tlaèíme koneèky prstù ( máte-li dlouhé nehty, pak bøíšky prstù ) kolmo do jizvy. Tlaèíme
hlavnì do míst, kde jsme nalezli vtaženiny nebo bulky. Tlaèíme silou 5 kg. ( Nauète se nejdøíve tlaèit touto silou napø. na domácí váhu. Až
budete mít správný tlak zvládnutý, mùžete tlaèit na jizvu ).
Tlak je nutno udržovat do té doby, kdy pocítíte pod prsty tzv. fenomén tání  to je pocit, jako kdyby se vám zaèaly prsty do stlaèované tkánì
propadat. V tuto chvíli jste nastartovali hojivý proces. Tlaète dál nezmìnìnou silou až do chvíle, kdy fenomén tání ustane  tj. prsty se
pøestanou propadat.
Takovýmto zpùsobem si "protáhnìte" celou jizvu.
Jak již bylo výše zmínìno, mùžou se pøi tlaku zaèít znenadání objevovat bolesti i v jiných zdánlivì nesouvisejících místech. Je dùležité
nepøestat provádìt TM. Existuje teorie (nepøíliš uznávaná "civilizovanou" medicínou,) že se léèená nemoc "chce" ještì jednou rozlouèit a
ukázat, jaká byla, takže mùžeme øíct, že tyto bolestivé projevy nám dokazují správnost našeho poèínání.
Suchý obstøik  pomìrnì bolestivý zákrok. Je velmi úèinný, ale vìtšina lékaøù v Èechách ho nedìlá, protože ho buï neumí, nebo se jim
finanènì nevyplatí. Pøi tomto zákroku lékaø vbodává do jizvy suchou jehlu a to do tìch nejbolestivìjších míst jizvy. Èasto se také objeví
vyzaøování bolesti do jiných èástí tìla. Vpich a bolest spustí urèitou reakci nervového a imunitního systému  postupné hojení. Po nìkolika
opakováních se jizva vyhojí.
Nu  pro dnešek už bylo informací až dost. Doufám, že vás mùj èlánek zaujal a pøinesl vám nový pohled na urèitou èást problematiky zdraví.
Rád bych v podobných èláncích pokraèoval, ale závisí na vašich ohlasech. Pište, volejte, mailujte mi vaše reakce a sdìlte mi, prosím, èemu z
oblasti zdraví bych se mìl podle vás v èláncích vìnovat. Prozatím pøipravuji èlánky o svépomocném léèení celulitidy a strií, svépomocných
alternativních a klasických metodikách pøi bolestech zad a hlavy.
Tedy za mìsíc nashledanou.
Bc. 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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