BENEŠOVSKÉ NOVINY

ZaM schválilo:
- závěrečný účet města za rok 2003.
- audit účetní závěrky města za rok 2003.
- prodej bj.č.6 v čp513, ul.Husova, za cenu 58 816Kč.
- prodej bj.č.4 v čp513, ul.Husova, za cenu 20 581Kč.
- prodej bj.č.5 v čp.513,ul.Husova, za cenu 10 607 Kč.
- odprodat p.p.č. 380/1 žadatelům obálkovou
metodou se startovací cenou 100 000,- Kč.
- zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy a práva
odběru pitné vody ze studny, vše na p.p.č.563/4 pro
majitele nemovitosti čp.40.
- prodej 2/3 podílu p.p.č.563/4 a562/4
za cenu 24 427Kč.
- směnnou smlouvu č.2/03/Ln-35010, jíž bezúplatně
směňuje pozemky města v hodnotě 2 090Kč
za pozemky ČR v hodnotě 177 570Kč.
- doplnění souborného stanoviska ke konceptu
územního plánu obce pro město Benešov n.Pl.
- 50% podíl města na financování opravy fasády čp.17
a 20% podíl na financování opravy Kaple Panny
Marie Bolestné.
- rozdělení výtěžku z VHP následovně: rekondiční
pobyt invalidů - 5 000Kč, cyklistické závody
osvobození - 5 000Kč, turnaj žen v kopané - 5 000Kč,
Slunovrat - 27 743 Kč.
ZaM neschválilo:
- prodej p.p.č.380/1 za cenu 53 714Kč.
- záměr prodeje p.p.č,644/1 a části p.p.č.1263/2.
ZaM bere na vědomí:
- zprávu finančního výboru
- popis SDH k problematice prodeje vozu Škoda.
- prac. schůzku zastupitelstva o BTS s.r.o.
Dne 25. 5. 2004 v 17.00 na MěÚ.
ZaM revokuje:
- usnesení 46/2004, kterým schválilo smlouvu o
výstavbě plyn. zařízení ul. Husova - č.
DZP/121181000204-5-SoS/2004.

RaM po projednání schválila:
- uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa
č.135/PI. Smlouva bude uzavřena na dobu 10 let.
- uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa
č. 146/ PI. Smlouva bude uzavřena na dobu 10 let.
- uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa
č. 106/P. Smlouva bude uzavřena na dobu 10 let.
- uzavření smlouvy o nájmu schránky kolumbária
č.117. Smlouva bude uzavřena na dobu 10 let.
- výši a rozdělení rezervního fondu Základní školy
Benešov n.Pl.
- čerpání rezervního fondu Základní školy
Benešov n.Pl.
- pronájem pozemku před hotelem Jelen,
za účelem zřízení předzahrádky o rozloze
26,46 m2 na dobu od 1.6. do 31.8.2004. Poplatek
za užívání prostranství je stanoven vyhláškou.
- vybudování kanalizační přípojky dešťové
a splaškové vody přes p.p.č. 366/1 a 366/2
v k.ú.Benešov n.Pl. za součinnosti s organizací
Služby města.
- využívání budovy bývalé kotelny v Družstevní
ulici organizací Služby města Benešov n.Pl.
- zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci ulice Dvořákova - zpracovatel
Ing. Frančík Vladimír, Nový Bor .
- podání projektu „ Vzdělávací a informační
centrum „ z Programu rozvoje lidských zdrojů
2/2004.
RaM po projednání bere na vědomí:
- zprávu Služeb města Benešov n.Pl o zahájení
provozu sběrného dvora, Děčínská ulice Benešov
n.Pl.
- zprávu finančního výboru.
- žádost o pronájem plochy parkoviště

Plynofikace ul.Husova:
Ještě jednou bych se vrátila k problému plynofikace
ul.Husovy.Víme,že podíl města je letos 42% z
ceny.Předpoklad je 580 000Kč,pokud z výběrového
řízení nevzejde cena vyšší.To by se dalo zvládnout,i
když v rozpočtu na to máme vyčleněno pouze 500
000Kč.Problém nastává u následné úpravy
komunikace,která není ve vlastnictví města.Vlastník
komunikace bude požadovat celopotah,což bude stát
dle předběžného propočtu 600 000Kč.S touto částkou
již rozpočet nedisponuje a investor stavbySeveročeská plynárenská nezahrnuje následnou
opravu komunikace jako součást stavby.Když se na
problém podíváme z jiné strany,vložíme do této
investice minimálně 1 100 000Kč,zařízení bude
majetkem plynáren a kraje,napojíme 15 domů.Možná
se mnou nebudete souhlasit,ale dle mého názoru
bychom měli akci odložit(s rizikem,že podmínky
budou v budoucnu ještě horší,ale i nadějí na
vstřícnější přístup,či změnu dodavatele
stavby),finance,které máme vyčleněny na plyn
investovat do rozbitých komunikací
Smetanova,Wolkerova.
Akce Výchovný ústav
O stanovisku města k umístění výchovného ústavu
jsem jednala s hejtmanem,krajskými zastupiteli
p.Lukáčovou a JUDr.Francem,s ředitelem ústavu p.
Žejdlem.Dopis se stanoviskem města obdrželi
všichni zastupitelé Ústeckého kraje a byl projednán
na minulé schůzi zastupitelstva kraje.Minulý týden
jsem společně s krajskou zastupitelkou paní
Lukáčovou a pracovníky KÚ objekt
prohlédla,následně jsme byli i na zdravotním
středisku,jehož privatizace se táhne již více než 10
let.Předpoklad:Kraj zřejmě nabídne městu objekty
učiliště k odkoupení.Zatím si netroufám říci,že jsme
"vyhráli",oficielně nemáme dosud nic v ruce,musíme
být stále připraveni na všechny varianty,protože
ministerstvo údajně již vyčlenilo finance na
odkoupení objektů učiliště pro výchovný ústav.Vše
bude záviset také na ceně,za kterou bude kraj objekty
odprodávat.
Občané města sepsali petici,jíž vyjadřují nesouhlas s
umístěním výchovného ústavu v prostorách
učiliště.Pod petici se podepsalo 571 občanů,z toho
478 občanů uvedlo své rodné číslo,splňuje tedy
podmínky petice.O petici občanů budeme informovat
krajské zastupitelstvo.

na p.p.č. 50/2, k.ú. Benešov n.Pl.
- informaci o situaci
návrhu financování
plynofikace v Husově ulici.
RaM po projednání ukládá:
- vedoucímu Služeb města obnovit značení
„Zákaz venčení psů„ na sídlišti a dále ohraničit
pískoviště na sídlišti /viz pískoviště v parku Sadu
míru/.
- vedoucí HS odboru zjistit ceny a nabídky firem na
výrobu košů a sáčků na výkaly.
- odboru SM k specifikaci podnikatelského
záměru v souvislosti s žádostí o pronájem plochy
parkoviště a to do RaM 26.4.2004.
- vedoucímu Služeb města zveřejnit v BN
nabídku poskytovaných služeb a orientační ceny
za tyto služby.
- Službám města opravit dlaždice před hotelem
Jelen a p. Kolesovou.
- odboru SÚ prověřit činnost na břehu náhona .
- odboru VŽP provéstv zahr. Kolonii místní
šetření a vyzvat Povodí Ohře ke kontrole vodního
toku z Ovesné .
RaM po projednání doporučuje ZaM schválit:
- závěrečný účet města za rok 2003.
RaM po projednání nedoporučuje ZaM
schválit:
- prodej části p.p.č. 1263/2 a části p.p.č. 644/1
v k.ú. Benešov n.Pl.
RaM po projednání rozhodla:
- o pronájmu bytu č. 4 v č.p. 374, Českolipská ulice
, Benešov n.Pl na dobu určitou 1 rok.
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K.Z. z Benešova n/PL. je stíhán pro tr. čin „Neoprávněný
zásah do práva k domu, bytu a nebo nebytového prostoru“
dle § 249a/2) T.Z., protože vyměnil zámek vstupních
dveří do společného bytu a tak bránil své družce užívat
jejich společný byt.
V.J. z Benešova n/PL. dne 23. 3. 2004 odcizil ke škodě
občana Benešova n/PL. hliníkové nádoby, které odevzdal
do sběrny v Benešově n/PL, kde za tento hliník dostal 120,Kč. Vzhledem k tomu, že byl pro stejný trestný čin
v posledních třech letech stíhán. Bylo mu sděleno
p o d e z ř e n í z e s p á c h á n í t r. č i n u „ K R Á D E Ž “
dle § 247/1e) T.Z.
Při šetření krádeže železného šrotu v obci Valkeřice bylo
policejními orgány zjištěno, že jeden z pachatelů
R.H., který řídil motorové vozidlo má Okresním soudem
v Děčíně uložen zákaz řízení mot. vozidel. Bylo
mu sděleno podezření z tr. činu „Maření výkonu úředního
rozhodnutí“ dle § 171/1c) T. Z.
Dne 15. 4. 2004 se stejného tr. činu dopustil J.G.
z Benešova n/PL. , který dne 15. 4. 2004 řídil
v Benešově n/PL. řídil svůj OA zn. VW Passat, na kterém
měl falešné SPZ. Bylo mu sděleno podezření z tr. činu “Maření výkonu úředního rozhodnutí“ dle § 171/1c) T. Z.
a dále bude oznámen správnímu orgánu MěU Děčín
pro přestupek za to, že užíval vozidlo s falešnou SPZ
a neměl uzavřenou smlouvu na povinné ručení.
Stejného trestného činu se dopustil i D.R. z Verneřic,
který má Okresním soudem vysloven zákaz řízení mot.
vozidel až do roku 2009 a dne 16. 4. 2004 mu bylo sděleno
podezření z tr. činu “Maření výkonu úředního rozhodnutí“
dle § 171/1c) T.Z.

V měsíci dubnu prováděla MP ve třech případech zákrok
v restauraci Blaník. Z toho dvakrát při fyzickém napadení
a v jednom případě vyvedla hosta který odmítal restauraci
opustit po zavírací hodině.
Dále hlídka MP nařídila zrušení nepovolené předzahrádky před restaurací Tipsport.
Na základě oznámení zaměstnanců dráhy byla z prostoru
nádraží odklizena zdechlina jezevce předána myslivcům
a následně na veterinární stanici.
Na základě telefonického oznámení hlídka MP zjistila,
že na parkovišti pod zámeckým parkem se neznámý
pachatel pokusil vyloupit nebo odcizit vozidlo. Byl zjištěn
a přivolán majitel, který po té co konstatoval
že mu nevznikla žádná škoda nechtěl věc hlásit.
I nadále probíhají namátkové kontroly restaurací ohledně
podávání alkoholu mladistvým osobám, kontroly
ukázněnosti pejskařů a průběžně kontroly zakázaného
stání ve městě.
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Duben byl ve znamení oslav svátků jara - Velikonoc. Soutěž
“Benešovská kraslice” má své vítěze, vernisáže výstavy se zúčastnili
kromě našich vystavovatelů také autoři kraslic z Heidenau a bylo
to prima. O Velikonocích městská policie řešila pouze jeden případ
nemírného pití .
Zasedalo zastupitelstvo města, které řešilo mimo jiné otázku
plynofikace, či dalšího vyjednávání s krajem o osudu budov internátu
učiliště v Nerudově ulici. Informace naleznete na straně 2.
Přípravy na Slunovrat jsou v plném proudu, letos opět chystáme
zajímavou létací atrakci - nebudou to parašutisti ani balón, ale něco
velmi adrenalinového, nechte se překvapit.
K některým dotazům spoluobčanů:
Antukové hřiště na sídlišti bylo vybudováno na základě přání
občanů, kteří se obrátili na město s peticí za vybudování tohoto
sportoviště. Celé to stálo 80 000Kč a dotyční se zavázali, že hřiště
budou využívat a starat se o ně. Pokud se tak neděje, bude zřejmě
chyba někde jinde než na městě, které svůj závazek splnilo.
Výkop pod školou slouží k rozvodům plynu pro firmu Bottari
a je na něj vydáno stavební povolení.
Z Ploučnice byl vytažen mrtvý jelen bez hlavy. Kdo takto zachází
se zvěří nevím, předali jsme zprávu mysliveckému sdružení
k prošetření.
Máme hodně stížností ze sídliště na majitele psů, kteří nechají své

miláčky kálet na veřejná prostranství i do pískovišť. Budou
pokutováni městskou policií, která se nyní na tento fenomén
zaměřila. Pískoviště na sídlišti bude oploceno - jenom bych nerada,
aby se stalo to, co v parku, kde do oploceného pískoviště jakási dáma
svého pejska přímo umístila - snad aby jí neutekl? To, že si tam potom
hrají děti bylo asi vedlejší. Chystáme také nákup košů a sáčků na psí
exkrementy. Pokud ani to nepomůže, bude zvýšen poplatek
za psa. Mimochodem - na sídlišti je vyčleněn prostor pro venčení psů,
tak snad není nutné ráno psa vypustit ze dveří a z tepla domova
se pak dívat, jak dělá hromádky na chodník, trávník, či pískoviště.
V pátek 30.4. bude v areálu koupaliště od 16 hodin pořádáno
zábavné odpoledne a podvečer pro děti, večer bude vatra, přes níž
budou skákat čarodějnice - tedy pokud to zvládnou a pokud
se odváží.Bude otevřena terasa s občerstvením, zveme všechny
na tento magický svátek, vstupné dobrá nálada. V polovině května
- podle počasí budou napuštěny bazény. Od 14. do 16.5. Proběhne
na koupališti již 10.ročník trampského nohejbalu.
V květnu budeme na radnici vítat občánky, máme i několik svateb.
Náš stát bude členem Evropské unie. Ale hlavně je květen nazýván
časem lásky, takže vám přeji kromě zdraví a poklidu někoho blízkého
pro ten krásný lásky čas.
Vaše starostka
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Léčba trochu jinak
Téma: Břicho a záda jsou celek (aneb jak zdravě hubnout a zbavit se bolestí zad)
Břicho, jeho tvar, velikost, pevnost, jsou dnes jedním z měřítek krásy. Touha po „plochobřichosti“ dohání některé lidi k šílenství ve formě
anorexie, pojídání hubnoucích prášků, nárazovým dietám, …
Z pohledu východních filozofií a medicín je břicho centrem lidské životní energie a podle jeho stavu lze určit celkový stav těla i duše.
Sledují jak přílišnou ochablost tak zvýšené napětí břišní stěny.
V tomto první článku na dané téma Vám vysvětlím anatomické a funkční souvislosti břicha a zbytku těla. Je nutné nejdřív pochopit,
„jak to funguje“, než se začnete snažit „něco s tím dělat“. Doufám, že vysvětlení je čtivé a pochopitelné.
Břicho je válec uzavřený ze všech stran svalovinou, který obsahuje orgány břišní dutiny. Funkčně i anatomicky je břicho úzce spjato s pánví
a hrudníkem.
Představme si břicho odděleně od těla seshora je kryto bránicí, zepředu a z boků svalstvem břišní stěny, zezadu svalstvem zad a páteří
a konečně zespoda pánví a svalstvem pánevního dna ( to zabraňuje, aby orgány „vyjely ven“).
Svalstvo břišní a zádové se v odborné medicíně nazývá svalovým korzetem. Jeho správná funkce (ve spolupráci s bránicí a pánví
jako celkem) zajišťuje hned několik věcí:
Břišní svaly tvoří protitah svalům zad. Jejich spolupráce umožňuje pohyby především v úseku bederní páteře. Zajišťují předklon, záklon
a napomáhají i v rotaci. Mají i velmi důležitou posturální (polohovou) funkci. Při stoji, sedu, …, zajišťuje vzpřímenost trupu mimo jiné
souhyb těchto dvou velkých svalových skupin.
Především svalstvo břišní svými stahy masíruje orgány břišní dutiny a tím napomáhá pohybům trávící trubice (peristaltice).
Tato „masáž“ také podporuje odvod krve a lymfy břicha do celkového oběhu. Správná funkce svalového korzetu tedy napomáhá
správnému trávení.
Svalový korzet napomáhá také dýchání. Nádech totiž vypadá takto: začne se smršťovat bránice, díky tomu klesá dolů do břicha
a vytlačuje orgány břišní dutiny dolů a do stran. V určité fázi se zapojí svalový korzet a svaly pánevního dna a zastaví tak vytlačování
orgánů. Bránice se dále stahuje. Díky tomu, že už nemůže klesat, táhne za žebra, k nimž je připojena a stahováním dolů rozšiřuje hrudník.
Tak vznikne v plicích podtlak vzhledem k okolí vzduch je nasáván do plic. Při výdechu se celý svalový korzet zaktivuje o něco více,
bránice se postupně uvolňuje a tlakem orgánů břišní dutiny vzniká v plicích přetlak vzduch je vytlačován (vydechován) ven.
Jakákoliv porucha ve svalovém korzetu zhoršuje jeho funkci jako celku a vždy bude mít odezvu do celého organismu. Za nejčastější
poruchy svalového korzetu považuji:
!
(především po operacích slepého střeva, žlučníku a gynekologických operacích). O aktivních jizvách jsem se bohatě
rozepsal již dříve. Zde bych rád poznamenal jen několik věcí. Přítomnost aktivní jizvy je takřka vždy spojena s hlubokými srůsty
ve svalstvu a orgánech břišní dutiny. Nejsou vyjímečné ani případy, kdy dochází k zesílení vazů okolo střev a zúžení průmětu střeva,
v nejhorší situaci se poškozený úsek střev úplně uzavře (dojde k ucpání střev).
!
( tj. pajizvy ) jak už jsem popisoval dříve způsobí ochabnutí svalu, nad nímž probíhají.
!
. Zde bych chtěl zdůraznit jeden sval sval čtverhranný bederní (m. quadratus lumborum).
Tento sval se zkracuje takřka při každé funkční poruše těla a reflexně dokáže povolit či křečovitě stáhnout část břišní stěny. Dále dokáže
napodobit „housera“ a ledvinovou či žlučníkovou koliku.
!
z nedostatku pohybu.
, které vznikají nejčastěji naražením kostrče a zhmožděním svalstva a vazů při nešetrně provedené gynekologické
operaci (popř. operaci konečníku) mají také za následek uvolnění nebo křečovité stažení břišní svaloviny (především oblasti podbřišku).
O pánevním dnu se ale zmíním podrobněji někdy jindy.
a vlastně celého svalového korzetu má za následek:
normálně jsou plošky obratlů vzájemně vodorovné, tlak na meziobratlovou ploténku je rovnoměrný. Oslabení
břišní stěny (vždy spojené se zkrácením svalů zad) zruší tuto rovnováhu. Svalstvo zad přetahuje obratle do nadměrného záklonu a tím
na své straně zužuje a na bližní rozšiřuje prostor mezi těly obratlů jednostranně přetěžuje meziobratlovou ploténku, což vede k její postupné
degeneraci a v horším případě až k jejímu výhřezu.
se projeví jejich „zlenivěním“, tj. aktivita hladkého svalstva střev klesá, dochází ke zpomalení
průchodu potravy tělem. Díky tomu mají bakterie ve střevech vyvolat chemické reakce (jako kvašení a hnití), které by ve zdravém střevě
nikdy neproběhly. Tyto chemické reakce vytvářejí toxické látky, jež díky zpomalení střevní činnosti, mají čas vniknout do těla. Se zhoršenou
masáží orgánů dochází také ke zhoršení odvodu krve a mízy z břicha. Pomalá cirkulace tělních tekutin ještě více umožňuje vstřebávání
toxinů. Člověk se postupně otravuje. Po určité době dojde k tomu, že některá tekutina z břicha neodchází vůbec poničené, unavené
a otrávené orgány začnou postupně otékat. Pokud nedojde k zásahu z vaší strany, je jasné že jednou (ať za měsíc či 20 let) budete mít břicho
oteklé, tvrdé, budete mít stále hlad (protože poničené orgány si z přijaté stravy nebudou schopny skoro nic vzít) a budete patřit do skupiny
s rizikem častých zácp a průjmů, rakoviny střev, …
Vyřazením svalového korzetu se
. Je častý povrchní dech, pocit neustálé dechové nedostatečnosti.
Člověk, u něhož již začalo probíhat otékání orgánů, cítí vleže, jak mu orgány břicha tlačí na plíce a srdce, u opravdu silného postižení
(v Čechách poměrně častému) dochází k přetěžování srdce, zvyšování tlaku. V krajním případě po dlouhodobém namáhání může tento stav
vyústit v infarkt srdečního svalu.
Shrnu-li vše do jednoho odstavce z jiného pohledu. Postupné povolování břišní stěny má za následek otoky v břišní dutině, svaly jsou dále
přetěžovány a povolují, tím vzniká prostor pro další otoky atd. Otoky něco váží. Ve „vyspělé“ formě poškození se mohou podílet
(spolu se zbytky stravy přilepenými na střevní stěnu) polovinou i větší částí na celkové váze břicha. Dvojnásobek původní váhy břicha
přetahuje páteř do špatného postavení a způsobí přetížení až zkrácení svalů zad (tj. k jejich bolestem). Dochází k omezení hybnosti, zhoršení
pohyblivosti celého člověka. Tělo v tomto stavu nemá sílu se vrátit samo, bez Vašeho přičinění zpět.
O tom, jak se přičinit, zhubnout a zbavit se bolestí si promluvíme příště.
Názory, dotazy, … :
Filip Tesarčík
Palackého 5 Benešov n. Pl.
Email : filip.tesarcik@volny.cz
Mobil : 737 000 346
Pevná linka: 412 586 625
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Jistě neuniklo vaší pozornosti, že každých 14 dnů konkrétně každý
sudý týden v úterý se objeví ve vašem městě zelené polyetylenové
pytle naplněné čímsi - na první pohled nedefinovatelným. Ano jedná
se o pytle, jejichž obsahem je tříděný odpad. Město Benešov nad
Ploučnicí se před časem zapojilo do systému sběru tříděných odpadů,
systému, který každému občanovi umožňuje třídit odpady. Jedná se o
velmi jednoduchý způsob, kdy zdarma obdržený pytel naplněný tím
kterým druhem odpadu se v určený den ráno odloží na viditelném
místě svozové trasy a odtud je ještě týž den odvezen ke zpracování.
Jednoduchost spočívá mimo jiné v tom, že svozová (chcete-li
objízdná trasa) byla navržena tak, aby donášková vzdálenost nebyla
příliš veliká a tedy nemuselo se s odpadem putovat na velké
vzdálenosti. Totiž dostupnost a není zde třeba hovořit pouze o
dostupnosti „vzdálenostní“, ale například i ekonomické, je pro ono
třídění odpadů určující. Dlužno dodat, že popsaný - tak zvaný pytlový
způsob třídění odpadů je velmi efektivní a co více, poskytuje
domáctnostmi kvalitně předtříděné komodity. Je totiž možné
dohlédnout na drobná nedopatření v podobě chybného vytřídění
odpadu a na tyto konkrétní domácnost, resp. č.p. Upozornit.
Který odpad lze třídit a následně recyklovat se dozvíte v několika
pokračováních následujících vydání místních novin. Zkráceně se
jedná o 7 konkrétních komodit sběrový papír, nápojový karton,
textil, plasty, lahvové sklo, drobné kovy a polystyren. Připravujeme
zajištění zpětného odběru vybitých přístrojových baterií.
Dnes tedy v prvním článku se zastavíme u prvně jmenovaného
druhu, kterým je SBĚROVÝ PAPÍR.
Obsah odpadových pytlů s papírem se dále ve firmě Pro EKO
VARNSDORF třídí dle druhů a kvality papíru, následně se lisuje do

balíků a připravuje k expedici ke konečným zpracovatelům papíru
papírnám. Zmíněná kvalita vytřídění papíru přímo určuje jeho
následné využití a tedy způsob recyklace.
Z novinového papíru, kam patří časopisy, noviny, knihy zbavené
vazeb, sešity, tiskové a psací papíry vzniká po recyklaci papír určený
k tiskárenským výrobám nové tiskoviny. Takový papír se vyznačuje
svou délkou vlákna. Zároveň může být aplikován jako nejkvalitnější
příměs sběrového papíru pro výrobu hygienických papírů,
tj. ubrousků, toaletního papíru apod. Tímto sortimentem se taktéž
zabývala donedávna provozovaná a nedaleká Papírna v České
Kamenici. Z lepenky a kartonu se opět vyrábí formáty pro lepenkové
krabice. Ze směsného papíru, kam patří drobné netříditelné papíry,
letáky, katalogy a ostatní čistý obalový materiál vzniká papír na
výrobu nelepenkových krabic, různých proložek a jim podobných
výrobků. V menším množství se směsný papír spolu se sběrovým
textilem používá na výrobu střešních lepenek.
Papír, který nepatří do sběrového papíru, což jsou papíry znečištěné
potravinami, různé mastné a voskované papíry, kopíráky a dehtované
papíry a k naší nelibosti se objeví ve tříděném odpadu, končí ve
spalovně komunálních odpadů, kde z něj vzniká tepelná energie.
Tak tedy Vy, co jste ještě nezačali přidejte se! Stačí se jen
rozhodnout pro nepochybně potřebnou věc a pak si vyzvednout na
jednom z distribučních míst odpadové pytle.
Vaším přičiněním snížíte objem svých popelnic a tím snížíte
množství odpadu ukládaného na skládce. V neposlední řadě
pomůžete společnému životnímu prostředí!
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Česká spořitelna se v loňském roce stala jednoznačně lídrem českého trhu
v poskytování hypoték na bydlení. V březnu letošního roku banka nabídla
klientům nový hypoteční úvěr Hypohit za úrok, který prolomil hranici
tři procent a je všem klientům garantován ve výši 2,99 % (roční fix),
resp. 3,99 % (tříletý fix).
Pokud tedy uvažujete o novém bydlení, chcete se přestěhovat do většího bytu
nebo domku či rekonstruovat stávající nemovitost, je Vám určen následující
rozhovor s paní Věrou Pižlovou, manažerem pobočky
v Benešově nad Ploučnicí.
Česká spořitelna rozšířila od března letošního roku svou nabídku
hypotečních úvěrů o Hypotéku Hypohit.
Hypohit je prvním z kroků, kterým banka postupně nahradí úspěšný program
TOP Bydlení, díky němuž jsme se stali špičkou mezi hypotečními bankami.
Jen za rok 2003 jsme poskytli soukromým osobám téměř 10 tisíc nových
hypoték v celkovém objemu zhruba 11,5 miliard korun. Jsme přesvědčeni,
že Hypotéka Hypohit bude neméně úspěšná.

Tabulka OP 1 ve stolním
tenise po 11. kole

Tabulka OP 2 ve stolním
tenise po 11. kole

1. Krásná Lípa A
2. SKST Děčín E
3. Benar Benešov A
4. SKST Děčín D
5. Obalex Jílové A
6. Sn. Varnsdorf C
7. Malá Veleň
8. Sokol Filipov

1. SKST Děčín F
2. SKST Děčín G
3. Obalex Jílové B
4. Krásná Lípa B
5. SKST Děčín H
6. Doprava Děčín
7. Benar Benešov B
8. ŠSK Jílové

O jakou hypotéku tedy jde?
Hypohit je určen na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci bydlení, Hypotékou
Hypohit lze navíc financovat i vypořádání závazků s tím spojených. Nemusí jít
přitom o vlastní bydlení. Úvěr poskytujeme až do výše 90 % hodnoty
nemovitosti se splatností 5 až 25 let. Hypoteční úvěr lze standardně vyřídit
do 10-ti dnů, v případě žádosti klienta nabízíme také expresní vyřízení
hypotéky, v případě dodání všech podkladů dokonce do 3 pracovních dnů.
Řadu zájemců o hypotéku určitě zaujme úroková sazba této hypotéky, která
je 2,99 %.
Tato sazba je velmi atraktivní a je fixována na jeden rok. Upozorňuji,
že jde o garantovanou sazbu, kterou obdrží každý klient, který splní podmínky
pro získání hypotéky. Nejde tedy o sazbu „od“. Klienti si mohou zvolit rovněž
tříletou dobu fixace a zde obdrží rovněž velmi zajímavou úrokovou sazbu
3,99 %. I v tomto případě jde o sazbu garantovanou. Po uplynutí prvního
období fixace může klient dobu fixace libovolně měnit: zvolit může mezi
fixingem na jeden, tři, pět nebo deset let.
Kam se mají zájemci o hypotéku obrátit?
Podrobnější informace o kompletní nabídce hypotečních úvěrů
České spořitelny, včetně návrhu řešení financování bydlení klientů,
rádi poskytneme v pobočce České spořitelny v Benešově nad Ploučnicí,
Nám. Míru 1, tel.: 412 557 211 nebo na e-mailové adrese: vpizlova@csas.cz.
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6.5.čtvrtek

Bláznivá škola

(High Schooll High)

Nová bláznivá komedie Davida Zuzkera, spolutvůrce Bláznivých střel a žhavých výstřelů.
Režie: Hart Bochner
Hrají: Jon Lovitz, Tia Carrereová, Louise Flechterová, Mekhi Phifer, Malinda Williamsová
Mistr filmové parodie David Zuzker si tentokrát vzal na mušku snímky ze školního prostředí jako jsou Nebezpečné myšlenky, pomáda a dokonce i klasická Džungle před
tabulí. Richard C. Clark je středoškolský profesor plný mladičkých ideálů a touhy "učit". Nechá se proto přeložit na problémový ústav, kde profesorům nejde o to, aby
mladé lidi vzdělávali, ale o to., aby ve zdraví přežili výuku. Clarkovo svaté nadšení oslní krásnou kolegyni Victorii natolik, že se s nezkušeným profesůrkem duševně i
sexuálně velmi sblíží. Ovšem ostatní členové profesorského sboru, včetně sadistické ředitelky Doyleové, nemohou Clarka vystát. Stejně jako studenti, ta sebranka
polointeligentních grázlů s okoralou mozkovou kůrou. Právě jejich důvěru musí profesor Clark získat...
Komedie USA, mládeži přístupný
začátek představení 18:00 hod.
vstupné 50,- Kč

13.5.čtvrtek

Muž, který zabil

(Levity)

Billy Bob Thornton ve strhujícím dramatu o vykoupení
Režie: Ed Solomon
Hrají: Billy Bob Thornton (Manuel Jordan), Holly Hunterová (Adele Easleyová),
Morgan Freeman (Miles Evans), Kirsten Dunstová (Sofia Mellingerová), Dorian
Harewood (Mackie Whittaker), Geoffrey Wigdor (Abner Easley), Luke Robertson
(mladý Abner), Billoah Greene (Don), Catherine Colveyová (Claire)
Eda Salomon známe jako úspěšného scenáristu hollywoodských popcornových hitů
MIB – Muži v černém, Super Mario Bros. či Charlieho andílci. Jako režisér však
debutuje zcela odlišným typem snímku. Strhující pychologický příběh o touze po odpuštění a odvaze vzdorovat vlastní
děsivé minulosti připravoval dvacet let a pro hlavní role v něm získal nejžádanější americké herce současnosti.
USA, 2003, 100 min.
začátek představení 18:00 hod.
vstupné 50,- Kč

20.5.čtvrtek

Piráti z Karibiku - Prokletí Černé perly

(Pirates of Carribean)

Pod pirátskou vlajkou vzhůru za dobrodružstvím. Odvážní korzáři, půvabné
dámy, spousta rumu a velký poklad Aztéků.
Režie: Gore Verbinski
Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jonathan
Pryce, Jack Davenport
Třpytivé vody Karibiku jsou pro darebáckého, ale šarmantního kapitána Jacka
Sparrowa (Johnny Depp) nevyčerpatelným zdrojem tajemných a vzrušujících
dobrodružství. Jeho idylický život se však razantně změní ve chvíli, kdy se lstivý
kapitán Barbossa (Geoffrey Rush) zmocní jeho lodi Černá perla a napadne město Port
Royal, odkud unese guvernérovu (Jonathan Pryce) okouzlující dceru Elizabeth Swann
(Keira Knightley). Její kamarád z dětství Will Turner (Orlando Bloom) se spolu s
Jackem vydává na palubě nejrychlejší lodi britské flotily na odvážnou výpravu za
záchranou Elizabeth a ukradené Černé perly. V patách je jim Elizabethin snoubenec, sympatický a ctižádostivý Commodore Norrington (Jack Davenport). Will ale netuší,
že je Barbossa i s celou svou pirátskou posádkou pod vlivem prokletí, které jej odsuzuje k věčnému životu ve světě nemrtvých a každou noc jej proměňuje v živého
kostlivce. Kletbu může zlomit pouze vrácení ukradené části prokletého pokladu na jeho původní místo.Posádky obou lodí se vydávají vstříc vzrušujícímu střetnutí s
Barbossou na tajemný ostrov Isla de Muerta. Když pak pozvednou své meče k souboji s obávanými piráty Karibiku, je v sázce Jackova pomsta, Černá perla, zapomenutý
poklad, zlomení kletby nad Barbossou a jeho posádkou, osud britské námořní flotily a v neposlední řadě také životy našich statečných hrdinů.
Dobrodružný USA, 140 min, české titulky, mládeži přístupný
začátek představení 18:00 hod.
vstupné 50,- Kč

27.5.čtvrtek

Kdysi dávno v Mexiku

(Once Upon a Time in Mexico)

Sága o mýtickém hrdinovi s kytarou – El Mariachim (Antonio Banderas)
pokračuje velkolepým akčním filmem.
Režie: Robert Rodriguez
Hrají: Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, Mickey Rourke,
Eva Mendes, Danny Trejo, Enrique Iglesias, Marco Leonardi, Cheech
Marin, Willem Dafoe
El Mariachi (Banderas) je poznamenán tragédií a uchýlil se k odloučenému
životu v ústraní. Když jej ale zkorumpovaný agent CIA Sands (Johnny Depp)
najme k překažení plánu zákeřného bosse Barilla (Willem Dafoe), který má v
úmyslu zabít mexického prezidenta, samotářský hrdina je donucen svůj úkryt
opustit a vydat se vstříc novému dobrodružství.
El Mariachi, kterého i tentokrát doprovázejí dva věrní pomocníci Lorenzo
(Enrique Iglesias) a Fideo (Marco Leopardi), má však také vlastní důvod k
návratu – krvavou pomstu.
akční komedie, 146 min, české titulky, mládeži přístupný
začátek představení 18:00 hod.
vstupné 50,- Kč
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