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BENEŠOVSKÉ NOVINY
USNESENÍ
3.jednání Rady mìsta Benešov n.Pl. Konané dne 02.02.2004 od 15.00 hod.
v malé zasedací síni MìÚ Benešov n.Pl.
RaM po projednání schválila:
- smlouvu o poskytnutí pøístøeší na ubytovnì
v è.p. 374, Èeskolipská ulice ,Benešov n.Pl.s
p. F.D. , smlouva bude uzavøena na dobu
urèitou 1 rok .
- smlouvu o poskytnutí pøístøeší na ubytovnì
v è.p. 374, Èeskolipská ulice ,Benešov n.Pl.s
p. F. È., smlouva bude uzavøena na dobu
urèitou 1 rok .
- zámìr pronájmu pozemku p.p.è. 89/3 v k.ú.
Benešov n.Pl. o výmìøe 960 m2.
- pøechod nájmu hrobového místa è. 3/L II.
.Nová smlouva bude uzavøena na dobu
urèitou 10 let.
- pøechod nájmu hrobového místa è.233/P
II. Nová smlouva bude uzavøena na dobu
urèitou 10 let.
- uzavøení smlouvy o nájmu hrobového
místa è.179/P I . Smlouva bude uzavøena na
dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o nájmu schránky
kolumbária è.120 .Smlouva bude uzavøena
na dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o nájmu schránky
kolumbária è. 116. Smlouva bude uzavøena
do dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o nájmu schránky
kolumbária è. 115. Smlouva bude uzavøena
na dobu 10 let.
- uzavøení smlouvy o nájmu schránky
kolumbária è. 114. Smlouva bude uzavøena
na dobu urèitou 10 let.
- dodatek, kterým se prodlužuje smlouva o
nájmu
nebytových prostor uzavøených
mezi mìstem Benešov n.Pl. jako nájemcem
a Janem
Holakovským jako
pronajímatelem na pronájem trafostanice
na Bedøichovì . Smlouva je uzavøena na
dobu od 01.01. 2004 do 30.06.2004.

- pronájem p.p.è. 172/1 v k.ú. Benešov n.Pl. o
výmìøe 70 m2 . Smlouva bude uzavøena na dobu
neurèitou.
- úèast mìsta Benešov n.Pl. v programu „ Podpory
a rozvoje aktivit tìlovýchovy a sportu v Ústeckém
kraji 2004 „ - akce „ Závody horských kol , kdy
finanèní spoluúèast mìsta Benešov n.Pl. bude do
5.000 Kè.
- pøesun jednání RaM z 23.02.2004
na
25.02.2004.
- návrh na usnesení z RaM 02.02.2004.
RaM po projednání ukládá :
- odboru VŽP ve spolupráci s p. B. Chourem
zmapovat mìsto a navrhnout umístìní nových
dopravních znáèek .
RaM po projednání bere na vìdomí :
- kontrolu usnesení z minulých jednání RaM .
- zprávu odboru správy majetku o prùhìhu
invetarizace za rok 2003.
- nabídku p. Pryla.
RaM nemá námitek :
- k projektové dokumentaci na rekonstrukci
telekomunikaèních kabelù.
RaM po projednání doporuèuje ZaM schválit
:
- zámìr telekumunikaèní stavby .
RaM po projednání vydává souhlas :
- statutárnímu zástupci ZŠ Benešov n.Pl. na
uzavøení smlouvy o nájmu energ. hospodáøství a o
výkonu doložek práv a povinností s f. BTS
Benešov n.Pl.

USNESENÍ
4.jednání Rady mìsta Benešov n.Pl. Konané dne 25.02.2004 od 15.00 hod. v malé
zasedací síni MìÚ Benešov n.Pl.
RaM po projednání schválila :
- použítí výnosu z hospodaøení Služeb mìsta
Benešov n.Pl. ve výši
73.404,- Kè na
rekonstrukci objektu “ Modrá Vopice “ .
- uzavøení smlouvy o pronájmu kolumbária è.
118 a 119 .Smlouva bude uzavøena na dobu 10
let.
- uzavøení nové nájemní smlouvy na byt v èp.
477, Èapkova ulice, Benešov n.Pl. . Smlouva
vstupuje v platnost 02.03.2004 a bude uzavøena
na dobu 1 rok.
- výpovìï z nájmu Svazu chovatelù, Benešov
n.Pl., p.p.è. 380/1 .
- využití èásti p.p.è. 245/6 a 229/5 u èp. 582,
Bezruèova, Benešov n.Pl. jako odstavnou
plouchu a èást p.p.è. 245/6 pro Svaz
chovatelù , Benešov n.Pl.
- èerpání zbytku pøíspìvku ve výši 2.309,- Kè
udìleným us.è. 130/03 Charitì Dìèín / péèe o
problémové rodiny.
RaM po projednání bere na vìdomí :
- kontrolu usnesení z minulých jednání RaM .
- zprávu o èinnosti Služeb mìsta Benešov n.Pl.
- žádost o odkoupení p.p.è. 89/3.S tím, že o
odkoupení bude rozhodnuto po schválení
uzemního plánu mìsta .

RaM po projednání ukládá :
- vedoucímu služeb p. Vyhnálkovi do jednání
RaM 15.03.2004 zpracovat návrhy na využítí „
Modré vopice „jako centra pro mládež i
pøípadného
komerèího využití .
- správì majetku pøipravit podklady pro prodej
p.p.è. 380/1.
Ram doporuèuje ZaM :
- schválit zámìr pozemku p.p.è. 1257/9, k.ú.
Benešov n.Pl.
- schválit uzavøení kupní smlouvy o prodeji
p.p.è 168/1 a 168/2 , k.ú. Benešov n.Pl. o
výmìøe 568 m2 a 1106 m2 s Èeským
rybáøským svazem , m.o. Dìèín. Kupní cena
44.445,- Kè.
- schválit odprodej bytové jednotky è. 5 v èp.
339, Dìèínská ul. , Benešov n.Pl. Kupní cena
bytové jednotky dle pravidel o prodeji bytù èiní
25.003 Kè.
- schválit zámìr prodeje 2/3 podílu p.p.è.
563/4 a 562/4 , k.ú. Ovesná .
- schválit zámìr prodeje st.p.è. 601.
- schválit zámìr prodeje p.p.è. 1185/2, k.ú.
Benešov n.Pl.
- schválit uzavøení kupní smlouvy na prodej
p.p.è. 682/48 , k.ú. Benešov n.Pl., za kupní
cenu 14.472,- Kè.
- neschválit zámìr prodeje èásto objektu MŠ .

V posledních
BN jste byli informování o
zpronevìøe l3O ks betonových panelù v hodnotì
l30 000.- Kè. v obci St. Šachov. Jako pachatel byl
zjištìn J.M. ze St. Šachova a je stíhán pro tr.è.
Zpronevìra dle § 248/l,2 tr.z.
Zapomnìli platit výživné na své dìti a jsou stíhání
pro tr.è. Zanedbání povinné výživy dle § 213/1
tr.zákona:
- M.B. z Dìèína dluží na svého nezl. syna èástku
3.000.-Kè.
- J.K. z Benešova n.Pl. dluží èástku 4.800.-Kè a v
posledních 3 letech byl pro tento tr.è. stíhán
nejménì 2x.
V.S. z Benešova n.Pl., Který byl stíhán pro tr.è. dle §
213/l projevil úèinnou lítost a dluh ve výší l4.000.Kè uhradil pøed projednáním jeho tr.è. u soudu, a tak
bude trestní stíhání proti jeho osobì zastaveno.
F.B a R.K. z Benešova n.Pl. se rozhodli pomstít
svého pøíbuzného ,který po napadení skonèil v
nemocnici a tak vnikli do rod. domku v D.
Habarticích a zde napadli podnájemníka M.È. z
Benešova n.Pl. Jsou stíháni pro tr.è. porušování
dom. svobody dle § 238/l,2 tr.z.
Dne 16.2. 2004 kolem l0:00 hod. pronásledovala
hlídka policie z Dìèína pøes Dobrnou do Benešova
n.Pl. muže v OA zn. BMV na kterém mìl falešnou
spz. Muže zadržela na Táborském vrchu. V muži
byl zjištìn M.J. z Benešova n.Pl., který má
vyslovený zákaz øízení mot. vozidel. Je stíhán pro
tr.è. Maøení výkonu úøedního rozhodnutí dle § l7l/lc
t r .
z á k o n a
(dle jeho sdìlení je za tento tr.è. od svého
propuštìní z výkonu trestu stíhán již po páté).
Pøi prohlídce u M.J. byl nalezen bílý prášek o
kterém M.J. prohlásil že to je „ PERNÍK“ pro jeho
potøebu. Byl zajištìn a zaslán na odborné zkoumání.
O výsledku zkoumání budete informováni.

Nová telefonní èísla Mìstského úøadu
v Benešovì n.Pl.
MìÚ  ústøedna : 412 586 341, 412 589 811
Fax :
412 589 812
Starostka :
412 586 345, 412 589 801
Místostarosta : 412 589 802
Tajemník :
412 586 398, 412 589 803
Matrika, evid. obyvatel, pasy, obè. prùkazy :
412 589 805
Sociální odbor : 412 589 813 - 814
Správa majetku : 412 589 825 - 826
Stavební úøad : 412 589 818  820
Odbor výstavby
a živ. prostøedí : 412 589 821 - 822
odpady :
412 589 823
Pokladna :
412 589 806
Služby mìsta : 412 589 815 - 816
Knihovna :
412 589 824
Mìstská policie : 412 589 817

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 Plouènicí.
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Osvojení dítìte
Dosud je u nás stále mnoho dìtí, které byly rodièi opuštìny nebo jim hrozí,
že opuštìny budou a proto potøebují vèasnou, citlivou a úèelnou ochranu a
pomoc. Pro øadu z nich se daøí najít nové rodiny, které dìtem poskytnou
lásku a bezpeèí v klidném rodinném zázemí.
O osvojení dítìte žádají vìtšinou manželé, kteøí po dítìti touží, avšak jejich
pøání zùstalo nenaplnìno. Jsou však i taková manželství, která již dìti mají,
ale v jejich rodinì a pøedevším v jejich srdcích je ještì dostatek místa pro
pøijetí dalšího dítìte.
Ti, kteøí uvažují o osvojení dítìte nebo o pìstounské péèi a nevìdí jak k
tomuto závažnému aktu uèinit první kroky, by se mìli obrátit na Mìstský
úøad v Dìèínì, odbor sociálních vìcí a zdravotnictví. Zde, na oddìlení
sociálnì-právní ochrany dìtí, jim paní Hanušová, která má na starosti
agendu náhradní rodinné péèe, poskytne veškeré informace. Vhodné je
pøedem se telefonicky domluvit na termínu schùzky (è. tel. 412 593 153).
MÚ Dìèín, odbor soc. péèe

NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA 2004
Žádáme tímto všechny benešovské poplatníky nájmu hrobového
místa a schránky kolumbária, kteøí mají uzavøenou smlouvu o nájmu
s Mìstem Benešov nad Plouènicí, aby v zájmu úsporných opatøení,
provedli, pokud možno, úhradu nájmu za rok 2004 bez pøedem
zaslané složenky hotovì do pokladny mìsta ve stanovené úøední dny
(pondìlí, støeda 8-17 hod.).
Za hotovostní úhradu se nevybírá žádný poplatek; pokladna je
umístìna v budovì MìÚ.
V pøípadì, že poplatek touto formou uhrazen nebude do 30.6.2004,
bude nájemci zaslána složenka na úhradu nájmu.
Lenka Suchá, vedoucí odboru správy majetku mìsta

Valentýnský ples - byl místem setkávání
Plesová sezóna je v plném proudu. V Dolních Habarticích v Centru
zábavy "SOPKA" (døíve Sorka) se uskuteènil 14. 2. 04 první ples
místní organizace KDU-ÈSL. Bìhem zábavy pøijela paní senátorka
Roitová, která krátce pozdravila všechny pøítomné a kytièku za naši
stranu jí pøedal pan ing. Josef Šuma. Celou dobu panovala v sále milá
a veselá nálada všech pøítomných.
Kolem pùlnoci se uskuteènila tombola, která byla losována
netradièním zpùsobem taháním lístkù ze sklenìné koule. První tøi
hlavní ceny nám vylosovala paní senátorka Roitová. Výhercem 1.
ceny - zájezd pro 2 osoby do zahranièí - se stala paní Iva Havlíèková
(Jirušková), mìla z toho velikou radost a všichni ostatní jí to moc
pøáli. Po skonèení tomboly mìla sólo paní senátorka a tak si každý
mohl s paní senátorkou zatanèit. Pak se s námi rozlouèila a odjíždìla
zpìt do Prahy a to už bylo dlouho po pùlnoci.
Všech organizaèních úkolù se ujala skupinka žen z KDU-ÈSL i z øad
dobrovolníkù, pøièemž nìkteøí z poøadatelù nìkolik nocí témìø

nespali. První Valentýnský ples patøí k novým nápadùm naší strany.
Máme radost, že vše dopadlo dobøe a že se lidem ples opravdu líbil.
Rádi bychom pøíští rok opìt pro naše spoluobèany ples uspoøádali,
protože ples je vždycky místem setkávání lidí.
Už nyní máme opìt pøislíbený zájezd na pøíští ples KDU-ÈSL a jiné
hodnotné ceny od sponzorù z Dìèínské organizace KDU-ÈSL, kteøí
na plese byli a moc se jim to líbilo.
Dìkujeme z celého srdce všem našim sponzorùm, kterých bylo z
našeho mìsta tolik, že by nám to ani v BN neotiskli. ( ...ale otiskli
pozn. BN)
Moc dìkujeme paní Martì Medalové, paní Janì Sladké, panu
Horohleïovi, kteøí pro nás udìlali opravdu velice mnoho a pomohli
tak ke zdárnému prùbìhu celé akce.
Za místní organizaci KDU-ÈSL p. Bedøiška Gajdošová

Výtvarná soutìž
V prosincovém èísle BN jsme uveøejnili vyhlášení výtvarné soutìže pro dìti na téma "Z pohádky do pohádky, Svìtelný prùvod, Lípa u
naší školy, Vánoèní Betlém".
Na zdaru celé akce se nemalou mìrou podílely paní uèitelky u všech vìkových kategorií. Dìti malovaly i doma a práce odevzdaly v
cukrárnì "Pusinka".
K vyhodnocení došlo díky shodì porotcù, kteøí nemìli vùbec lehkou úlohu. Hodnotili práce 20 dìtí pøedškolního vìku, 59 prací dìtí z 1.
- 5. roèníku a 36 prací dìtí z 6. - 9. tøíd. Porota ve složení : A. Kraèmar, D. Tesarèíková, L. Øadová, Š. Kadavá, H. Havelková urèili toto
poøadí:
Pøedškolní dìti : Kateøina Mitrušková, Martina Oravíková, Zuzanka Vyhnálková
1. - 5. roèník : Minaøík, Hout, Lucka Sluková, Lucie Jagerová
6. - 9. roèník : Slavík, Jan Maátko, Ilona Adamcová
Témìø všechny práce budete moci shlédnout na vernisáži v pátek 27. 2. 2004 od 14.00 hod. v nové škole. Zde dojde také k vyhodnocení.
KDU-ÈSL Bedøiška Gajdošová
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Masopust
Masopust patøil na vsi k nejveselejším obdobím roku. Zaèínal o
svátku Tøí králù (6. 1.) a konèil 47 dní pøed Velikonocemi, na tzv.
Popeleèní støedu. Oslavy Masopustu propukaly až poslední tøi
dny, po nichž následoval ètyøicetidenní pøedvelikonoèní pùst,
(nedìle se do nìj nepoèítaly) ovšem už "Tuèný ètvrtek" pøed
masopustní nedìlí se pekly koblihy. Slavit se zaèínalo v nedìli a
vrcholem oslav byl prùvod maškar v úterý. Masky chodily
"vinšovat" dùm od domu a jejich pohoštìní bylo doprovázeno
rùznými žerty a bezmezným veselím. O pùlnoci pak ponocný
odtroubil konec masopustu a zaèal pøímý pùst. Šlo o
pøedkøesanské svátky pøíchodu jara a ukonèení zimního
spánku pøírody. Ještì v 50. letech se Masopust bouølivì slavil v
každé vesnici, dnes tato tradice zaèíná mít opìt budoucnost.
Od žákù ZŠ

Masopust, masopust, jen mì holka neopus....
Tak nìjak zní text lidové poezie. Je doba veselí, plesù a maškarních
merend. Také u nás ve školce bylo veselo. Uspoøádaly jsme pro dìti
karneval, na kterém opravdu nic nechybìlo. Barevná a pestrá
výzdoba tøíd, veselé masky a kostýmy, pamlsky a obèerstvení na
krásnì prostøených stolech, poøádná tombola a v neposlední øadì
veselé a rozjaøené dìti, které si ten den opravdu užily. Pro velký
úspìch ho chtìly druhý den zopakovat.
A že nás naši sponzoøi a dárci neopustili, za to jim chceme
podìkovat. Upøímnì a z celého srdce dìkujeme panu Miloslavu
Ptákovi za video Philips, cukrárnì "Pusinka" za nádherné
karnevalové dorty, další díky patøí paní Z. Kouglové a K.

Štìpánkové a panu místostarostovi P. Urxovi za fotodokumentaci a
pøíspìvek na obèertsvení.
Dìkujeme také všem úžasným rodièùm, kteøí svým dìtem
pøipravili nádherné kostýmy a pøinesly pro všechny ostatní rùzné
dobroty a dárky do tomboly. Tak bájeèná spolupráce MŠ s rodièi
není zcela bìžná o to víc si jí vážíme.
Pøejeme všem krásný, veselý a pohodový masopustní èas a užijte si
ho stejnì bájeènì jako my v mateøské škole. A doufáme, že naše další
dobrá spolupráce bude pokraèovat i v jarníma letním období.
Kolektiv uèitelek z mateøské školy
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Co nám pøinesl únor aneb letem svìtem o dìní v našem mìsteèku
Sešli se starostové na schùzi Sdružení obcí Benešovska, jedním z témat byla dopravní obslužnost území. Zde jsme dohodli zpùsob
financování autobusové dopravy pro naše obèany. Dále se zpracovává koncepce rozvoje území zahrnujícího 11 sdružených obcí. Na pøíští
schùzi bude pøizván øeditel úøadu práce ke konzultaci nad problémy veøejnì prospìšných prací.
Celý mìsíc jsme pracovali na sestavení rozpoètu na letošní rok. Je pøipraven pro zastupitele na 10.bøezen, kdy probìhne zasedání
zastupitelstva mìsta.
Byl zkolaudován sbìrný dvùr, hospodaøit s ním budou Služby mìsta Benešova. Obèané budou o nabízených možnostech využití sbìrného
dvora informováni prostøednictvím letákù.
Èlenky KDU-ÈSL uspoøádaly výtvarnou soutìž pro dìti, šestièlenná hodnotící komise mìla opravdu tìžkou práci vybrat ty nejlepší, protože
dìti malovaly nádherná dílka.
Senioøi byli v Heidenau na slavnosti „Rùžového pondìlí“. Byli všichni pøevleèeni za mimina a opìt prokázali, že bavit se umí. V ten den byl
také dohodnut kalendáø akcí na rok 2004.
V rámci družebních akcí byly benešovské dìti na ètyødenní vzdìlávací akci v Heinewalde.
Obdrželi jsme státní dotaci 210 000Kè na obnovu a zachování kulturních památek. Je to sice jen èást toho, oè jsme žádali, ale dvì z
plánovaných akcí mùžeme realizovat. Zde je nutno podotknout, že stejnou èástkou se na rekonstrukci podílí mìsto.
Byli jsme v Severoèeské plynárenské spoleènosti projednat výstavbu další èásti plynofikace. Jedná se o plynofikaci Husovy ulice.
Pøedbìžná cena pro mìsto je 580 000Kè.
Na zasedání zastupitelstva budeme rozdìlovat èást výtìžku z výherních pøístrojù. Navrhujeme rozdìlit èástku 59 000Kè mezi diabetiky,
invalidy, hasièe, sportovce.
6. a 17. února probìhl zápis dìtí do prvních tøíd. K zápisu se dostavilo celkem 64 dìtí, u 18 dìtí bylo požádáno o odklad školní docházky. Pro
tyto pøedškoláky bude opìt otevøen pøípravný roèník, který se velmi osvìdèil. Do prvních tøíd nám tedy nastoupí 46 dìtí, což je stejnì jako
loni a dle prùzkumu bude poèet dìtí nastupujících do školy stoupat. A to je velmi dobøe.
Chystáme výstavu Benešovská kraslice. Instalovaná bude ve škole. Prosím proto všechny, kteøí oplýváte umìním namalovat kraslici,
pøineste své dílo do 29.3. na MìÚ, zaøadíme je mezi vystavované exponáty a mùžete získat i hezkou cenu. Podotýkám, že výstavy se úèastní
též partnerské mìsto Heidenau.
Co øíci na závìr? Pisateli nechutného anonymu doporuèuji, aby se pøíštì podepsal, chce-li dostat odpovìï. Upozoròuji také, že závist a
zloba velmi nepøíznivì ovlivòují zdravotní stav a mùže se z nich vyvinout i vážné onemocnìní
.Jaro je za dveømi,brzy nám mìsteèko rozkvete a bude tu krásnì a útulno. Pøeji vám pøíjemný bøezen, hodnì sluníèka a dobré nálady.
Vaše starostka

Co se v Benešovì podaøilo za posledních 5 let
Rok 1999: Zaèali jsme jezdit po obchvatu, byla dokonèena
plynofikace ulic Zámecká, Kostelní, U studánky. V ulici Kostelní
byly zrekonstruovány inženýrské sítì, byla vydláždìna. Po rozsáhlé
rekonstrukci byl otevøen Horní zámek, bylo zprovoznìno mìstské
kino. Byly postaveny plynové kotelny v Družstevní ulici. Dùm èp.
518 v Dìèínské ulici dostal novou fasádu a støechu.
Rok 2000:Byl postaven supermarket Edeka, probìhla oprava
opìrné zdi v ulici Èeskolipská a poté celopotah této ulice, byla
zahájena výstavba 22 bytù v budovì bývalé ZŠ, dokonèili jsme
plynofikaci Dìèínské ulice. Všechny vodojemy byly opraveny,
zaèaly pøípravné práce na centrálním odkanalizování mìsta. Byly
postaveny dvì plynové kotelny. V rámci obnovy technického parku
byla zakoupena Multicara-zameták, radlice, sypaè.
Rok 2001: Byla dokonèena výstavba parkovištì pod zámkem,
skonèila rekultivace skládky. 22 nových bytù bylo pøedáno do
užívání obèanùm mìsta. Rekonstrukce se doèkaly chodníky v
Dìèínské ulici, u EDEKY, v ulici Sokolovské, kde byla opravena i
kanalizace a vybudován propoj plynu od obchvatu. Na sídlišti
vzniklo nové høištì a parkovištì. Opravena byla høbitovní zeï,
kolumbárium, vestibul a støecha. Letní kino bylo jako jedno z mála v
kraji uvedeno do provozu. V Základní škole jsme nákladem pùl
milionu vybudovali uèebnu výpoèetní techniky.
Rok 2002: Benešovu se zcela vyhnuly povodnì a narodila se zde
trojèata.Probìhla plynofikace ulic Sokolovská, ÈSLA, Krátká,
Žižkova, èásti Palackého, odkanalizování spodní èásti námìstí. Dùm
èp. 494 v Dìèínské ulici dostal novou fasádu, støechu a okna. V
areálu bývalé kotelny vzniká sbìrný dvùr. Je opraveno koryto
Heømanovského potoka vèetnì protipovodòových opatøení, v
Sokolovnì je vybudována plynová kotelna.
Rok 2003: V tomto roce byla dokonèena výstavba sbìrného dvora.
Nový povrch dostaly ulice Žižkova, Pod Ostrým, èást ÈSLA,

Sokolovská, Krátká. Byly vybudovány chodníky v ulici Krátké ,
Žižkovì a ve spodní èásti námìstí. Dùm èp. 494 byl opatøen novými
balkony a fasádou „ze dvora“. Dùm èp.17 je opatøen novými okny,
sousoší kalvárie bylo pøestìhováno z Èeskolipské ulice a zdobí teï
námìstí. Ke školce byl vybudován nový chodník, v parku je zcela
nové oplocené pískovištì pro nejmenší. Pøispìli jsme na opravu
kaple Panny Marie Bolestné. Probìhla plynofikace ulic Smetanova,
Wolkerova. V rámci obnovy technického parku byl zakoupen“
hasièský vùz Tatra a firmou BTS nový traktor.
Co bude dál? V letošním roce máme hodnì plánù. Vše ovšem závisí
na finanèní situaci mìsta. Co se nám podaøí, to uvidíme až se rok s
rokem sejde.

Strana5

BENEŠOVSKÉ NOVINY

Stolní tenis

Tabulka po první polovinì soutìže rozdìlená na nadstavbovou èást pro družstva
Okresní pøebor I. – na 1. – 8. místì a Okresní pøebor II. – na 9. – 16. Místì.

utkání : 1
Benar Benešov A - SKST Dìèín D
dne: 16.1.2004
body: 10:8
Body: Nebohý, Babièka po 3,5, Štípek M. 2, Štípek J. 1 a Maátko 0
Body: Pivoòka 3, Viták a Meidl po 2,5, Pfleger 0

OP I. 1. – 8. Místo

1. Krásná Lípa A
2. SKST Dìèín E
3. Malá Veleò
utkání : 2
4. Benar Benešov A
Benar Benešov A - Slovan Varnsdorf C
5.
SKST Dìèín D
dne: 31.1.2004
6. Obalex Jílové A
body: 11:7
Body: Nebohý a Babièka po 4,5, Štípek M. a Maátko po 1, Štípek J. 0, 7. Sn. Varnsdorf
Body: Marek a Krejèí po 2,5, Fuchsig 2, Pospíšil 0
8. Sokol Filipov

OP II. 9. – 16. Místo
9. SKST Dìèín F
10. SKST Dìèín H
11. Obalex Jílové B
12. Krásná Lípa B
13. SKST Dìèín G
14. ŠSK Jílové
15. Benar Benešov B
16. Doprava Dìèín

Pro zdraví dìtí kolem nás.....

Internet kolem nás....

Stejnì, jako v loòském roce, mají rodièe dìtí ve vìku od šesti
do sedmnácti let možnost využít o hlavních prázdninách 2004
zahranièní ozdravný pobyt v Chorvatsku, který bude v délce
sedmnácti dnù u Jadranského moøe. O dìti je postaráno nejen
co do programu, ale i po zdravotní stránce (lékaø je v
doprovodu), ubytování, stravování i pitného režimu. Bližší
informace je možné získat na telefonu 603 219 689 a na
internetových stránkách, kde jsou k dispozici i pøihlášky. Na
tìchto stránkách jsou i fotografie z roku 2003.

S rozvojem internetu pøibývá i stránek z našeho mìsta, ne ale
každý o nich ví. Podívejme se na nìkteré z nich :
Základní škola a školka:
http://sweb.cz/zsben
http://zsbnpl.cz
Mìsto Benešov n.Pl. - oficiální stránky:

http://www.benesovnpl.cz
Neoficiální stránky o mìstì :

http//sweb.cz/benesov.n.pl.
Èeský èervený køíž - místní skupina:

http://sweb.cz/cckben

Adresa stránek je: http://sweb.cz/cckben

Èeský svaz ochráncù pøírody :

http://sweb.cz/csop.ben
O pobyt již zaèíná být zájem, zejména ze strany rodièù s
dìtmi, trpícími astmatem, alergiemi, kožními onemocními a
rùznými formami vad pohybového aparátu.

Tyto stránky mají i odkazy na další zajímavé a užiteèné stránky.
Nìkteøí podnikatelé a firmy z našeho mìsta také využívají internetu
svými stránkami, kde je na nìkterých možné i hledat zamìstnání.
O.Draèka

Pravidelné oèkování psù a koèek 2004
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!

Benešovská kraslice
Svá díla mùžete donést do 29.3.2004
na Mìstský úøad v Benešovì n.Pl.
Výstava s ocenìním vítìzù
bude 8.4.2004 od 14:00 hodin
ve výstavních prostorách ZŠ.
1.cena - dárkový koš
2.cena - dárkový balíèek
3.cena - bonboniera
+ zvláštní ceny za originalitu

Oèkování bude již tradiènì provádìt MVDr. Karel Linzmayer.

Prodám byt 4+1, 115m2
v soukromém vlastnictví,
po celkové rekonstrukci + garáž, zahrádka.
Cena dohodou. Spìchá.

Informace na tel.: 608 981 533
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Jubilanti  bøezen 2004
Hrdina Jan
abka Josef
Jersák Vilém
Hladká Vìra
Poppová Vìra
Mare Václav
áková Jiøina
Ingerová Elika
Slámová Rùena
Bartoò Stanislav
Babièková tefana
Hronovská Boena
Kuchaøíková Marie

Nové knihy
v mìstské knihovnì

Losová Olga
Joná Oldøich
Èech Jaroslav
Nekvapil Josef
Kindl Miroslav
Bøezinová Anna
Hrodková Irena
Hedrich Eduard
Havelka Jindøich
Pospíilová Hana
Smejkal Frantiek
Vosecká Kvìtoslava
Votroubková Hana

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

Vzpomínka
Dne 10.3.2004 uplynou již 4 roky od tragického úmrtí
mého manžela
pana Franka Pirzkalla.
Odešel od nás náhle a neèekanì, bez možnosti rozlouèení.
Dìkuji všem, kteøí mu vìnují tichou vzpomínku.
Zdeòka Pirzkallová s rodinou.
Dne 4.3. To bude 1.výroèí úmrtí naší maminky a babièky
paní Anny Stachové.
Kdo jste ji znal, vzpomìòte s námi.
Dìti s rodinami.
Dne 18. 3. 2004 to bude pìt let, co nás navždy opustil
pan Václav Ježil.
S láskou stále vzpomíná manželka s rodinou.

Pro ženy
Kejvalová T. – Takovej krásnej život –úsmìvné ètení plné pohody,
zachycuje humorné epizody ze životního období, kdy matka se sklony k
recesi vychovává sama dvì dìti.
Coulterová C. – Divoká hvìzda – pestrý dìj romantického pøíbìhu je
prostoupen napìtím a vášnìmi.
Drake S. – Vítìzný rytíø – anglická šlechtièna Igraninia pohøbila
manžela, jenž podlehl morové nákaze a rozhodla se opustit rodový hrad.
Na cestì ji pøepadl skotský váleèník Graham a jako zajatkyni ji odvleèe
zpìt.
Steel D. – Správná volba – Paris má všechno co si mùže pøát – úspìšného
muže a již odrostlé dìti. Vše se zmìní v jediném okamžiku.

Napìtí
Straub P. – Tajemství – desetiletý Tom, syn zámožných rodièù je zranìn a
ve stavu klinické smrti má vize sebe samotného v budoucnosti.

Historické
Spinrad N. – Druidský král – fascinující pøíbìh z hlubin vìkù, v nichž se
uprustøed nepropustných galských hvozdù støetly dvì epochy.
Scarrow S. – Na køídlech orla – píše se rok 42 našeho letopoètu.Lucinius
Cato právì dorazil do Germánie, aby nastoupil do II.legie nejúdernìjší
jednotky øímské armády.

Detektivky
Kellerman F. – Ïáblùv polibek – poutavá netradièní detektivka.
Cornwell P. – Ohnisko požáru – další z napínavých pøíbìhù, v nichž
hlavní roli hraje šarmantní soudní patoložka Kay Scarpettová.
McBain E. – Dveøe – specializací Alexe Hardyho jsou vloupání a právì se
chystá na nejvìtší ránu svého života. Roky se øídí heslem, že nejsou na
svìtì dveøe, které by se nedaly otevøít.

" Pøiel jsem k vám s radostí a nalezl jen smutek,
nevdìèné dìti tohoto svìta,
pøeel jsem k vám s upøímností a nalezl jen le,
jazyk jako had vae ústa zdobí,
pøiel jsem k vám s hrdostí a nalezl jen skepsi,
srdce kamenná v hrudi u nebijí,
pøiel jsem k vám s láskou a nalezl jen pohrdání,
neupøímné modlitby uráí Otce mého,
pøiel jsem k vám naslouchat a pochopit vai bolest,
vak nalezl jsem neúctu a pokrytectví,
pøiel jsem k vám zvìstovat nadìji budoucnosti
a nalezl jen zálibu ve zkáze svìta,
pøiel jsem k vám s odkrytou duí,
a vy jste mi plivli do tváøe,
pøiel jsem , abych vám ivot daroval
a vy jste ten dar zcizili,
pøesto jsem vak pøiel zemøít za vae høíchy,
protoe mùj Otec vás tak bezmeznì miluje........"

Neplaète, že jsem odešla, ten klid a mír mi pøejte a v srdci
vìènou vzpomínku si na mne uchovejte.
Pøed 2 lety, dne 23. bøezna navždy bez rozlouèení odešla
paní Vìra Havelková z Benešova nad Pl.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi
manžel Jinøich a dìti s rodinami.

Martione

Státní zámek Benešov n.Pl.
pøijme

prùvodkyni (prùvodce)
Dne 19. 3. uplynou již 4 roky od úmrtí
paní Blaženy Mikšové.
Vzpomíná paní Marie Matoušková a dcera Alena
Pospíšilová s rodinou

Požadavky : støedoškolské vzdìlání ukonèené maturitou,
znalost nìmeckého jazyka
Zájemci se mohou hlásit osobnì na adrese :
Zámecká 51, Benešov nad Pl.

tel. : 412 586 795
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Mìstské kino Beneov nad Plouènicí
Bøezen 2004
26.3. Pátek

Pán prstenù: Návrat krále
(The Lord Of The Rings: The Return Of The King)

Režie: Peter Jackson
Scénáø: Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson
Produkce: Barrie M. Osborne, Fran Walsh, Peter Jackson
Pøedloha: J. R. R. Tolkien
Hrají: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Cate Blanchett, Sean Astin
Dobrodružný, USA, 2004, 201 minut, v pùvodním znìní s titulky
Nadchází èas rozhodující bitvy o pøežití Støedozemì. Putování jednotlivých èlenù Spoleèenstva
prstenu se dostává do poslední a rozhodující fáze. Èarodìj Gandalf, elf Legolas a trpaslík Gimli
spìchají s dìdicem trùnu Aragornem na pomoc zemi Gondor, která odolává ohromnému
Sauronovu vojsku. Hobiti Frodo a Sam se v doprovodu Gluma snaží dostat hluboko do zemì
Mordor, kde musí v ohních Hory osudu znièit magický Prsten moci. Jedinì tak bude síla mocného
pána temnot Saurona zlomena. Podaøí se jim naplnit poslání Spoleèenstva a zachránit Støedozem?
A za jakou cenu ?
Vstupné 50,-Kè
zaèátek pøedstavení 18:00 hod.

Léèba trochu jinak
Po mìsíci se opìt ozývám. Dìkuji všem, kteøí mne oslovili ohlednì èlánku za podnìty, kritiku i chválu. Jak jsem slíbil, dnešní èlánek je na

Téma: Strie alternativní zpùsob léèby.
Co je to strie?
Pro strii (lat.stria) existuje èeský název pajizévka. Jde o trhlinku v kùži, která nevzniká vnìjším poranìním. (Na rozdíl od jizev, které vznikají porušením
kùže zvenèí.)
Pohledem tedy nacházíme trhliny na kùži ( nejèastìji na bøiše, stehnech a bedrech,) jež jsou „vyplnìny“ nekvalitní kùží, která je na omak jemná a pøi
pøiblížení okrajù trhliny na ní vzniká množství záhybù. Barva této pokožky je vìtšinou bílá. Pokud je barva èervená až fialová, lze pøedpokládat buï
zvýšenou funkci nadledvin popø. pøítomnost aktivní jizvy v oblasti této strie. Pohmatem zjišujeme veliký rozdíl v napìtí okolní zdravé kùže a
„tìstovitosti“ trhliny. ( POZOR pokud zde pohmatem naleznete i aktivní jizvu, je nutno jizvu léèit jako první a poté teprve strie.)

Vznik strií:
Strie vzniká v té situaci, kdy v tìle dochází k tak rychlým zmìnám, že kùže není schopna dostateènì rychle dorùstat. Kùže tento stav „øeší“ následujícnì:
v místech kde je nejvíce napjata a „cítí“, že dojde k roztržení, zaène rychle tvoøit nekvalitní pojivo (kolagen bílkovina bílé barvy) a s tvorbou nekvalitní
pokožky (vrchní vrstvy kùže) se zaène rozestupovat. Tím dochází k povolení tahu. Vzhledem k tomu, že jedna strie mùže mít jen urèitou šíøku (potom už
by se roztrhla) je logické, že budoucí poèet strií na tìle závisí na tom, jak velké je pnutí na kùži strie se pøestanou tvoøit až poté, kdy je zažehnána hrozba
roztržení kùže.
Z pøedchozího odstavce vyplývá jediné strie jsou sebeobranou kùže proti jejímu roztržení v tom jsou skvìlé. Co je ovšem horší: všechny svaly pod
striemi mají silnou tendenci k oslabení až ochabnutí + po snížení tahu (napø. zhubnutí, porodu) není kùže schopna tyto pajizvy sama vyhojit (a svaly
zùstávají ochablé dál).
A mimo jiné majitelé i majitelky pajizévek mi zajisté dají zapravdu po kosmetické stránce vypadají dosti neesteticky.

U koho je vysoká pravdìpodobnost vzniku strií?
Jak již bylo øeèeno výše u každého, kdo „roste z kùže“, tj. u rychle rostoucích lidí v pubertì, tìhotných žen, rychle vzniklé nadváhy, rychlého nárùstu
svalové hmoty (kulturisti,)…
Jak léèit strie?Vzhledem k nedostatku místa se dnes omezím na jedinou metodiku. Považuji ji za metodu první volby pro léèbu tohoto poranìní kùže.
Nazývá se metoda hlazení a je souèástí celé rehabilitaèní metodiky ( v ÈR ji rozvíjí a vyuèuje dr. Herrmachová )

Metoda hlazení:
Používáme buï celou plochu dlaní a prstù, popøípadì ( u menších ploch ) pouze bøíška prstù. Je tøeba jemnými rychlými tahy hladit strie po celé jejich
délce. Hlazení provádìjte 1- 2 minuty. Poté nechte pokožku alespoò 1 hodinu odpoèinout. Pak lze hlazení opakovat.
Podmínkou úspìšné léèby je opakovat hlazení zpoèátku nejménì pìtkrát a asi po dvou týdnech minimálnì tøikrát dennì.
Máte-li zájem o pokraèování tohoto tématu, ozvìte se, prosím co nejdøíve. V opaèném pøípadì se tìšte pøíští mìsíc na Téma: Bolesti v zádech cviky,
alternativní zpùsoby léèby.
Tedy za mìsíc nashledanou.
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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