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Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

 tentokrát u ohnì

Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
prázdniny jsou u konce, proto bych kolákùm ráda popøála klidný a pohodový návrat do kolních lavic.
A prvòáèkùm, a se ve kole líbí! Aè teploty byly neustále vysoké, osobnì mì tìilo, e dìti svùj volný èas pøíli
netrávily doma u poèítaèù a tabletù. Po celé léto jsem je potkávala na procházkách, u øeky, na høiti Zkrátka tomu
bylo jak za naich dìtských let, kdy jsme byli rádi ve spoleènosti svých blízkých a kamarádù.
Dovolte mi nyní, vzhledem k tomu, e je konec volebního období, abych se v následujícím textu vìnovala oblastem,
které se nás vech dotýkají.

V základní kole i mateøince dochází neustále k modernizaci, opravám a udrovacím pracem, take na dìti letos èekají
mnohé novinky. Pøed nedávnem obì koly oblékly nový kabát, budovy byly zatepleny, dolo k výmìnì oken a dveøí
a v základní kole se topí novou kotelnou. Celkovì byla zrekonstruovaná a odizolovaná tìlocvièna v mateøské kole
a neustálou rekonstrukcí prochází kolní zahrada, na které pøibyly nové workoutové prvky, je bychom rádi umístili
i mimo ni. Po domluvì se kolou je mùe vyuívat i iroká veøejnost. Finiují práce na opravì oplocení u koly a do
budoucna bude obnoven i chodník kolem budovy. kola také ji v pøedelém kolním roce vyuívala novì
zrekonstruovanou jídelnu, která se opravovala v minulém roce. V budovách M a Z byly v dobì prázdnin provedeny
nové nátìry zdí, opraveny a obnoveny byly nìkteré sociály  stavební úpravy WC u chlapcù s rozíøením kabinek,
výmìnou zárubní, dveøí a sanitární keramiky i u dívek + dveøe.
Dìti z mateøské i základní koly se také mohou tìit na obnovený krouek výuky na flétnu, který bude novì probíhat
v letoním kolním roce po èásteèné výluce. Krouek flétny zajistí kola bez pøíspìvku rodièù.
I nadále mohou dìti vyuít nabídky výuky na hudební nástroje
v poboèce ZU Trhové Sviny na naí kole.

Strategický plán obce pøedstavuje dùleitý støednìdobý dokument,
který pomáhá usmìrnit budoucí rozvoj mìst a obcí. Vìtinou vychází z
dlouhodobé rozvojové vize, na jejím základì stanovuje hlavní cíle
rozvoje. Pro naplnìní cílù vytyèuje konkrétní opatøení a z nich
vycházející projekty. Slouí také pro monost èerpání grantù a dotací,
vèetnì z programu POV.
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Od zpracování Strategického plánu Obce Beneov nad Èernou ubìhl nìjaký èas, proto je dnes ji takøka vyèerpán.
Bude tedy nutné jej aktualizovat, a to podle mìnících se podmínek a potøeb obyvatel obce.

Pøed lety se nae obec potýkala s povodnìmi, pøi kterých dolo k závanému pokození vech dotèených mostù
a mostkù. Tyto mosty nebyly na tak velkou zátì, kterou nyní procházejí, stavìny. Jsem moc ráda, e mohu napsat,
e vechny mosty v celém obvodu Beneova nad Èernou byly opraveny a zrekonstruovány, nebo obec usilovala
a zaslouila se o to, aby krajský úøad tyto stavby nezaøadil do èekacích knih. K pokození dochází také na silnicích
a místních komunikacích, které musí procházet neustálými opravami a rekonstrukcemi. Vdy bylo nutné øeit
i opravy vedení sítí pod komunikacemi  pøedevím obnovit vodovod a kanalizaci, pøièem v nìkterých èástech dolo
k prodlouení. Vodovod jsme nechali prodlouit na dvou místech pod komunikací od køiovatky smìrem k Fáberùm,
následnì po dokonèení tìchto prací byl u komunikace vybudován nový chodník. Od Jednoty po køiovatku byl
obnoven vodovod i kanalizace a novì upraven povrch komunikace. Prodlouení vodovodu a kanalizace se podaøilo
i smìrem k Bentexu Automotive. Stejnì tak byl prodlouen a dokonèen vodovod a k pøípojkám v Hartunkovì.
Nìkteré èásti vodovodu byly ji obnoveny v Dìkanských Skalinách a osazena byla nová oupata. Vodovod v Lièovì
a Dìkanských Skalinách se snaíme zamìøit a pøipravit na jeho celkovou rekonstrukci.
Dokonèena byla rekonstrukce èistírny odpadních vod, která v souèasné dobì
na základì nové technologie vypoutí vodu v takovém stavu, e nijak
nepokozuje nae ivotní prostøedí. Podle Povodí Vltavy je dokonce pøíkladem
èitìní pro jiné obce.

Po etapách jsme se pustili i do rekonstrukce námìstí, kdy bylo tøeba na základì
dohody s krajským úøadem zaèít opravou silnice. Záleitostí obce pak byla
pøedevím nákladná oprava vodovodu a kanalizace pod ní. A po dokonèení
oprav se mohly zaèít budovat nové kamenné chodníky i obrubníky, a to
s ohledem na Mìstskou památkovou zónu, ve které se námìstí nachází. Dalí
etapou byla obnova chodníku uprostøed námìstí a s tím obnova zelenì námìstí,
na které se bude pokraèovat v prùbìhu dalích etap obnovy.
V tìch by se mìla opravit celá komunikace od horní èásti a ke kostelu, ale
pøedevím bude nutné opìt se pustit do obnovy vodovodu a kanalizace
a veøejného osvìtlení. A poté bude moné dokonèit obnovy zbytku chodníkù
na námìstí. Ve výrobì je nový mobiliáø  odpadkové koe a lavice.
Obnovou prola také komunikace u zámeènictví, kde bylo nutné opìt nejprve zaèít s opravou vodovodu a kanalizace
a ostatních sítí. Po ukonèení se pøipravil povrch nejprve z kamení a tìrku a po usednutí se provedla povrchová
úprava komunikace, které jetì pøedcházelo uloení obrubníkù, chodníkù a nájezdù do domù v ulici. Tímto zpùsobem
se pøipravuje také oprava komunikace v Beneovì na Rafandì.
Mimochodem  pøístupové cesty proly obnovou i v osadì Klení. A rekonstrukcí prola také komunikace od hlavní
silnice na Pøedlesí.
Povinností obcí je peèovat o kulturní památky. Podaøilo se nám zrekonstruovat
kapli v Pustých Skalinách, dolo k obnovì interiéru kaple v Kuøí a cílem
k procházkám se stala obnovená kaple na Vítì.
Pro nae pìí i cyklo turisty jsme propojili pìí stezku od nejstarího modøínu
po bývalou zemìdìlskou kolu. K procházkám je vyuívána i spojnice od novì
vzniklé ulice v Beneovì smìrem k Hemperku, kterou èasto pìí dojdou a do
Dluhotì a nìkteøí pokraèují i k Dìkanským Skalinám. Tato cesta byla osazena
stromy, které kolem ní vytvoøily alej. Obec odkoupila zboøenou stodolu vedle
Koálù, která ohroovala provoz na silnici. Havarijní stav se podaøilo odstranit
a zbourat tento objekt a vytvoøit tak místo, které slouí nejen k parkování, ale
do budoucna bude slouit jako odpoèivadlo pro pìí a cyklisty. K vylepení
vzhledu obce také pøispìly tarasy u silnice a komunikací obnovené pøírodním
kamenem.
Høbitovní zeï v Beneovì nad Èernou se doèkala nového kabátu a v souèasné
dobì se provádìjí dokonèovací práce. Do konce záøí bude obnova ukonèena.
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Ji se pracuje na projektu pro zasíování stavebních parcel Beneov nad Èernou, základní technická vybavenost.
Obec vstoupila do jednání o odkoupení nebo smìny stavebního pozemku pro bytovou výstavbu. Pokud dojde
k vyhláení dotace na startovní byty, chtìla by této pøíleitosti obec vyuít.
Není moné zde vyjmenovat vechnu práci, která byla v tomto volebním období zrealizována, není ani moné se
dotknout vech odvìtví, kterými se obec zabývá a musí zabývat. Napøíklad odpadové hospodáøství, které
neustále vylepujeme, a to také tím, e se snaíme obèany nauèit tøídit. Tìí mì, e mnozí vìdí, e tøídìním dìlají
dobrou vìc. Pozornost jsme vìnovali také výsadbì nové zelenì, aby veøejné prostory, které jsou vem na oèích,
byly nejen k uitku a poitku naim obèanùm, ale aby také trochu reprezentovaly obec. Pracuje se na dalích
projektech, jako jsou Komplexní pozemkové úpravy, co je èasovì velmi nároèná práce. Zapomenout nesmím
ani na organizaci kulturních, sportovních a spoleèenských akcí. Vìøím, e toto je oblast, která se viditelnì
zlepuje a vem lidem, kteøí se na kulturním a sportovním ivotì obci podílí, patøí velké díky!

Jednu z velkých bolestí pro mì pøedstavoval praktický lékaø v Beneovì nad Èernou, kterému jsem vyøídila
celou registraci a smlouvy se zdravotními pojiovnami a pøeci se nepovedlo udret si jej v obci i pøes rùzné
slevy na nájmu a jiná zvýhodnìní. Neustále jsem tedy oslovovala jiné moné praktické lékaøe a hledala pomoc,
a to jak na krajském úøadì, tak na Veobecné zdravotní pojiovnì. Na VZP mi bylo sdìleno, e pokud si najdu
k sobì stejnì velkou obec, budou zdravotní pojiovny ochotny uzavøít smlouvy o poskytování a úhradì
hrazených zdravotních slueb pro veobecné praktické lékaøství. e nae obec bude podpoøena Veobecnou
zdravotní pojiovnou a bude si moci nechat vyhlásit výbìrové øízení pro správní obvod obce Beneov nad
Èernou. Vstoupila jsem do jednání s Horní Stropnicí, kde se pøed èasem potýkali s podobnými problémy ohlednì
praktického lékaøe. Byli ochotni vstoupit do spoleèného jednání ohlednì spoleèného zájmu praktického lékaøe
pro obì obce. Nejprve jsem Horní Stropnici i naemu zastupitelstvu navrhovala zaloit si vlastní spoleènost
a zamìstnávat si lékaøe a zdravotní sestry, aby lékaøi nemuseli vést nároènou papírovou agendu, kterou vìtina
lékaøù vést nechce. Nároèná legislativa jim práci komplikuje, co je také jednou z pøíèin nedostatku praktických
lékaøù. Zastupitelstvo naí obce k tomuto pøistoupilo s urèitými obavami, a tak nezbylo ne hledat dále.
Na základì naich inzercí a trvajícímu zájmu o praktického lékaøe v naí obci se pøihlásila spoleènost Veobecný
lékaø, její prohláení si mùete pøeèíst v tomto zpravodaji.
Nedokái odhadnout, zda spoleènost, která nám ohlednì praktického lékaøe poskytla svou pomoc, bude fungovat
dobøe a e setrvá se svými slubami v naí obci, ale jedno vím urèitì e je tøeba neustále dìlat ve pro to,
abychom nezùstávali v pohranièí bez praktických lékaøù, aè se jedná o celorepublikový problém. Je nutné tlaèit
na ministerstvo zdravotnictví a nai vládu, aby se tento stav zlepil a aby nebyly na prvním místì peníze, ale lidé
 pacienti!

Ráda bych podìkovala za práci vem souèasným èlenùm zastupitelstva, kteøí se v rámci svých moností
a schopností podíleli na vedení a rozvoji obce.
Dìkujeme vem spolkùm a neziskovým organizacím za jejich obìtavou práci pro obec v rámci jejich volného
èasu. Svými èinnostmi významnì pøispívají k rozvoji spoleèenského, kulturního a sportovního ivota v naí obci.
Velmi si váíme jejich úsilí, ochoty, nezitné práce a pozitivního pøínosu.
Dìkujeme vem podnikatelùm, kteøí ochotnì obci pomáhají nejen svou prací a slubami, ale i sponzorskými
dary, díky kterým mùeme realizovat spoleèenské a kulturní akce pro nae obèany.
Dìkujeme vem obèanùm naí obce za jejich vstøícnost, pochopení a zájem o dìní v obci a za práce na jejím
zvelebování (napøíklad úpravami vlastních domù a zahrad). Dìkuji také zamìstnancùm základní a mateøské
koly za pøíkladnou pedagogickou práci a péèi o nae dìti.
Máli se mysl úspìnì zabývat hledáním pravdy, musí být nejdøíve bez pout a potom bez pøedsudkù.
Je tisíckrát krásnìjí dívat se na vìci s nìkým, kdo hned pochopí, s nìkým, kdo dodá vaemu vjemu nový názor,
vzruení a nadení.
A hlavnì nezapomínejte, e kdy nìkdo na Vás chrlí jed  nadává Vám, pomlouvá Vás  on vlastnì mluví o sobì.
Neberte si z toho nic osobnì.
Veronika Zemanová Korchová
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Tisková informace

(Praha 16.8. 2018)
V Horní Stropnici na Èeskokrumlovsku otevøe zaèátkem záøí svoji dalí jihoèeskou ordinaci spoleènost
VeobecnýLékaø.cz, pøípravy na sputìní praxe jdou v tìchto týdnech do finále. Provozovatelem nové
ordinace bude spoleènost VeobecnýLékaø.cz, kterou vede primáøka MUDr. Olga Janovská. Budeme
pùsobit v moderním komplexu v centru Horní Stropnice. Smlouvu uzavøeme se vemi pojiovnami, øíká
primáøka. Jsem ráda, e nae dalí ordinace bude právì v Horní Stropnici  nejlépe se cítíme mimo velká
mìsta, blí pacientùm a pøírodì a to podhùøí Novohradských hor dokonale naplòuje. Jako jihoèeská rodaèka
mám sama k tomuto regionu neobyèejnì blízký vztah, dodává prim. MUDr. Janovská.
Provoz ordinace v moderní budovì na adrese Horní Stropnice 280 bude zahájen po nezbytných
administrativních procesech spojených s otevøením nové ordinace, termín zahájení provozu se plánuje
na pondìlí 3.9. Stávající ordinace splòuje po stránce lékaøského vybavení standard spoleènosti
VeobecnýLékaø.cz, pøímo u svého praktického lékaøe tak budou mít pacienti k dispozici EKG (pro mìøení
srdeèní aktivity), INR (pro pacienty na warfarinu), CRP (pro okamité zjitìní zánìtlivých hodnot v krvi
a pøípadnou indikaci antibiotik) a Holter (pro kontinuální monitoring krevního tlaku).
V souèasnosti jednáme o tom, který z naich kolegù v Horní Stropnici nastoupí, konkrétní jméno
prozradíme co nejdøíve. Mohu ale slíbit, e bìhem záøí se pacienti budou v ordinaci setkávat pøedevím
se mnou. Ji od záøí plánujeme provoz na pìt dní v týdnu, postupnì chceme poèet ordinaèních hodin
navyovat, prozrazuje prim. MUDr. Janovská. Intenzivnì také pracujeme na pøevzetí ordinace
v sousedním Beneovì nad Èernou, zde bychom se rádi pøedstavili od øíjna èi listopadu letoního roku,
plánuje primáøka.
Spoleènost Veobecný lékaø také na pøelom záøí a øíjna pøipravuje slavnostní zahájení provozu v této
ordinaci, kdy si nejirí veøejnost bude moci prohlédnout nové prostory ordinace a pøedevím se neformálnì
setkat s novým lékaøem, který bude v ordinaci v Horní Stropnici pùsobit ji nastálo. Pøesné datum tohoto
dne otevøených dveøí pøineseme ji brzy.
Pøedpokládané ordinaèní hodiny v záøí 2018:

9:00  12:00
13:00  16::00

7:00  9:00
16:00  18:00
7:00  12:00
16:00  18:00

13:00  16::00
7:00  12:00

Spoleènost Veobecný lékaø s. r. o. poskytuje primární péèi praktického lékaøe, zdravotní péèi o seniory
v domácím prostøedí, zdravotní sluby a nadstandardní lékaøské sluby v domovech pro seniory a pracovnì
lékaøskou péèi pro více jak stovku zamìstnavatelù. Sluby VeobecnéhoLékaøe.cz vyuívá více ne 17 000
pacientù. Spoleènost zaloila v roce 2014 primáøka MUDr. Olga Janovská se svým manelem
Ing. Tomáem Janovským. Více informací najdete na www.vseobecnylekar.cz.
Kontakt pro média:
Ing. Martin Fuèík |marketing & PR manaer | Veobecný lékaø s.r.o. | tel: 608 625 983 |
martin.fucik@vseobecnylekar.cz
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Volby do zastupitelstev obcí se budou konat v pátek 5. øíjna a v sobotu 6. øíjna 2018 na Obecním úøadì
v Beneovì nad Èernou v prostorách zasedací místnosti.
Obèané, kteøí se nemohou ze zdravotních dùvodù dostavit do volební místnosti a chtìjí volit, se mohou
nahlásit nejpozdìji do pátku 5. øíjna 2018 do 12 hodin na Obecním úøadì v Beneovì nad Èernou, tel.
380 322 118. V dobì voleb mohou obèané poádat pøímo volební komisi, a to v pátek od 14 hodin na tel.
380 322 118. Tito obèané budou v dobì voleb navtíveni èleny okrskovou volební komisí s pøenosnou
volební urnou.

Pøedvolební...
Je to tak, jsem v Beneovì náplava, bydlím tady necelých pìt let. Pøedtím jsem se tu vyskytoval jen
náhodou, turisticky, a mìl jsem vdycky pocit, e Beneov je nejrozdrbanìjí obec iroko daleko. Ale
v poslední dobì se nestaèím divit, mìsteèko se mìní pøed oèima.
Nejnápadnìjí jsou samozøejmì zmìny na námìstí a v nìkolika okolních ulicích, kde doslova nezùstal
kámen na kameni. Ale jetì dùleitìjí je pro mì to, co se událo pod povrchem komunikací  roky
odkládaná generálka vody a kanalizace. Vichni si vimneme nových cest, alejí a kamenných tarasù,
rekonstrukce zelenì, promìny areálù bývalého Svazarmu a za sbìrným dvorem, opravy kaplièek a zdi kolem
høbitova, atd., atd. Málokdo z nás ale zaregistruje, e byla tøeba opravena èistírna odpadních vod, plot kolem
dìtského areálu, e byla nakoupena spousta techniky pro ikovnou rychlou rotu a pro hospodaøení
v mìstských lesích, e obec umí psát ádosti o dotace a sehnat peníze nad rámec rozpoètu. Vìtinou se
moc nestaráme o aktivity OÚ ve spádových obcích. Bereme u jako samozøejmost rok od roku bohatí
kulturní kalendáø, e je posekáno a uklizeno (zvlátì po rùzných akcích). Oko potìí novì postavené nebo
opravené domy.
Samozøejmì, do ideálního stavu je jetì daleko a pøiznejme si, e to obèas radnici moc neulehèujeme.
Pøíznivìjímu dojmu z obce asi nejvíc vadí desítky let neudrované objekty, které èasto u opravdu hrozí
zøícením. Ale i obyèejný nepoøádek u domù a zahrádek, skládky veho moného na veøejných plochách,
parkování na trávnících, apod., to vechno by nemuselo být.
Blíí se volby do obecního zastupitelstva a jednotlivé kandidátky zbrojí. Pøemýlejí, co obyvatelé
Beneova jetì potøebují  napadá mì tøeba nìjaká trvale udritelná péèe o nemocné a seniory nebo lepí
nabídka pro turisty, aby se z Beneova stala vyhledávaná brána do Novohradských hor a Sobìnovské
vrchoviny. Kandidáti by ale také mìli dùkladnì zvaovat, co ze svých slibù budou umìt opravdu splnit.
Souèasná garnitura na radnici toti nasadila laku hodnì vysoko.
Mgr. Václav Dolanský

Váení spoluobèané,
termín stavebních úprav komunikace v èásti ulic Linecká a Omlenická byl vzhledem k rozíøení pøedmìtu
díla prodlouen do konce mìsíce záøí letoního roku. Z tohoto dùvodu bude i nadále platná uzavírka a
obslunost zastávek z ul. Bezruèova dle stejných jízdních øádù platných v dobì uzavírky. Tyto jízdní øády
jsou uvedeny na webových stránkách www.busem.cz.
Marika Laisková, referent odboru správy majetku a ekonomiky MìÚ Kaplice
tel.: 380 303 162, 606 731 351, email: marika.laiskova@mestokaplice.cz
Zdroj:http://www.mestokaplice.cz/

je mezinárodní cyklistický etapový závod, který se koná od 5. do 9. záøí 2018.
Je souèástí Svìtového poháru v silnièní cyklistice a tedy v kategorii závodù
mezinárodní cyklistické federace UCI 2.2. Jedná se o druhý nejvýznamnìjí
závod a zároveò o nejdelí etapový závod v silnièní cyklistice v Èeské
republice. Letos probìhne ji sedmý roèník.
V nedìli 9. záøí budou kolem poledne závodníci projídìt také Beneovem
nad Èernou.
Více informací na http://www.okolojiznichcech.cz
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V sobotu, 4.8. 2018 se na beneovském
hasièském høiti konal 9. roèník
Memoriálu Jiøího Sládka  hasièská
soutì, která i letos mìla dvì èásti.
Sranda tafetu a poární útok. tafeta
byla, jako kadý rok, utajovaná a
vichni soutìící vèetnì domácích
drustev byli se soutìními disciplínami
seznámeni a na nástupu pøed soutìí.
Pro mnohé to bylo pøekvapení. Letos
jsme trochu provìtrali mozkové
závity. Mladé hasièe uèíme rùzné
dovednosti a tak na naich stanovitích
nechybìlo uzlování, zdravovìda, vìcné
prostøedky, mapa s buzolou ani hasièské
a topografické znaèky. Moná byli trochu ve výhodì vedoucí mládee, ale jen nìkteøí. V drustvu byl
vìtinou maximálnì jeden a to výsledky pøíli neovlivnilo. Poární útok byl bez záludností, ale èasy ze tafet
trochu poøadím zamíchaly. A tak putovní pohár muù putoval do Pøídolí a enám zùstal pohár doma. Pøítí
rok nás èeká jubilejní 10. roèník, tak uvidíme, co si na soutìící vymyslíme.
Za SDH Beneov nad Èernou Rùena Lepová

V ÈR se pouívají tøi signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel.

Tón sirény
Délka tónu
Název signálu
Kolísavý
140 vteøin
Veobecná výstraha
Varovný signál veobecná výstraha je vyhlaován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteøin  mùe zaznít
tøikrát po sobì v cca tøíminutových intervalech. Obyvatelstvo je poté informováno napø. rozhlasem, televizí,
místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly sloek integrovaného záchranného systému nebo jiným
zpùsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém pøípadì dìlat.

Tón sirény
Délka tónu
Název signálu
Pøeruovaný
60 vteøin
Poární poplach
Je vyhlaován pøeruovaným tónem sirény, který napodobuje hlas trubky troubící tón HOØÍ, HOØÍ po dobu
jedné minuty (25 vteøin trvalý tón, 10 vteøin pøestávka, 25 vteøin trvalý tón). Tento signál svolává jednotky poární
ochrany.

Tón sirény
Délka tónu
Název signálu
Nepøeruovaný 140 vteøin
Zkouka sirén
Ovìøování provozuschopnosti systému varování a vyrozumìní se provádí kadou první støedu v mìsíci ve 12 hodin
v poledne akustickou zkoukou koncových prvkù varování zkuebním tónem (nepøeruovaný tón sirény po dobu
140 vteøin).
V pøípadì mluvících sirén uslyíte také hláení:
www.codelat.cz

Celé léto nás, podobnì jako vìtinu zemì, suuje sucho a nedostatek sráek. Rádi bychom touto cestou
podìkovali naim hasièùm z výjezdové jednotky, kteøí èást svého volného èasu vìnovali zalévání
soukromých i obecních zahrádek a sadù.
Za Obec Beneov nad Èernou místostarosta Marian Malák
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Kdy si Martina pøála psa, netuila, e se Sníkem budou samé
potíe. Z malého bílého tìnìte vyrostl pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. Dokonce i její máma
se ho bojí. A tak kdy Martina jednoho dne najde Sníka mrtvého, hned ji napadne, e nezemøel náhodou.
Opravdu Sníka nìkdo zabil? Martina se spolu s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem pustí
do vyetøování Sníkovy smrti a jejich dobrodruné pátrání pøinese neèekaná odhalení.
Po kníce Bertík a èmuchadlo pøichází úspìná autorka knih pro dospìlé s dalím neobyèejným pøíbìhem pro dìti,
tentokrát s detektivní zápletkou.
První èást strhující nové kniní série od Neala Shustermana, autora ètenáøského hitu
Bez ance. Ve svìtì budoucnosti lidstvo zvítìzilo nad nemoci, stárnutím a nakonec i nad smrtí. Nikdo neumírá a Zemi
hrozí pøelidnìní. Jedinými, kdo mùe ukonèit ivot, jsou tak smrtky. Dva mladí lidé, Citra a Rowan, jsou vybráni,
aby se stali uèedníky tohoto øemesla  co je role, po ní ani jeden z nich netouí. Musí si osvojit umìní brát ivot,
a pøitom mít na pamìti, e kdy se jim to nepodaøí, mohou vlastní ivot ztratit. Okolnosti je postaví proti sobì a brzy
je jasné, e pokud jeden z nich vyhraje, druhý musí zemøít Za dokonalý svìt je tøeba zaplatit vysokou cenu.
Román vypráví o ivotì v exilu a o hledání spravedlnosti. Zatímco v rodné
zemi komunisté budovali diktaturu, stavìl Jan Antonín Baa v brazilské dungli nové Zlíny. Ideál nadeného
baováka s pevnì naplánovaným ivotem dostává na novém kontinentu úplnì jiné rozmìry a boj s chaosem nikdy
nekonèí. V románu se Jan Antonín snaí posmrtnì vyprávìt svùj pøíbìh tak, jak ho proil on, a ne jak ho líèila
komunistická propaganda a její historikové. Vzpomíná na své nejblií spolupracovníky a rádce, na vyhrané
i prohrané bitvy a nehodlá ze svìta zmizet, dokud nenajde spravedlnost. Ale o starém i novém ivotì nevypráví sám.
Hovoøí o nìm také eny, které s ním ily exilový ivot v Brazílii  dcery Ludmila a Edita i vnuèka Dolores, ze
Ljubodrag a dalí jeho souputníci. Suverénní vypravìèka Markéta Pilátová vystavìla na základì rodinných
vzpomínek, deníkù, dokumentù, Baových prozaických i básnických pokusù neobyèejnì ètivý román dvacátého
století, v nìm tolik jednoznaèných èinù lze interpretovat tolika protikladnými zpùsoby.
Narodila se v porodnici, pøesto je úøednì nalezenec. Kdy ji toti Ina s Jaromírem ke svým
dvìma biologicky vlastním synùm adoptovali, mìla témìø ve vech kolonkách rodného listu vepsán údaj Nezjitìno.
Ina rozumìla trápením, která Malce její sloitý pøíbìh pøináel. Touila stát pøi ní, ale mnohdy to zkrátka nevylo.
Dvaadvacetiletá Malka se dostává do neèekané ivotní situace, která ji nutí zaplnit prázdná místa svého ivota
a odpovìdìt si na otázku, co vlastnì dìlá mámu mámou. Ètyøicetiletá Alice tohle promýlet nepotøebuje  zøetelnì
to vnímá svou intuicí, avak sloité konstelace mateøství, do kterých se dostává, jsou i pro ni neèekanou výzvou.
Otcem dítìte, které obì eny spojí, je Alicin manel Roman, jen po dítìti hluboce touí. Román Malinka
je pøedevím svinì a vtipnì vyprávìný pøíbìh, který s nesmlouvavou naléhavostí zobrazuje krizi lidské identity,
zamýlí se nad její podstatou a právem na ni. Rodièovství v mnoha podobách se v nìm vymyká definicím. Postavy
románu se navzájem potøebují k ivotu, ale ten je èasto kodolibì plácá pøes prsty.
Tansy zdìdí tetièèin obchod s botami v anglickém mìsteèku Sticklepondu
a dostane bájeèný nápad  co kdyby se zamìøila jen na svatební obuv? A tak se zrodí Popelèiny støevíèky, obchùdek
nejen se svatebními botami, ale také s rozmanitými doplòky, dáreèky pro druièky a úasnými èokoládovými
støevíèky. Ké by bylo vechno tak dokonalé i v Tansyinì osobním ivotì. Její snoubenec toti asi nebude ten pravý
a rodinné vztahy jsou napjatìjí ne kdy døív. Tansy momentálnì nachází jedinou radost v obchodu, který zaívá
skvìlý úspìch. Je tu ovem jeden èlovìk, který není zrovna nadený z Popelèiných støevíèkù a proudu zákazníkù
míøících za vysnìnými botami.
Herec Ivo Hawksley, obyvatel domku vedle obchodu, pøiel do Sticklepondu, aby vyléèil své zlomené srdce, jene
ruch v obchùdku mu mnoho klidu nedopøává. Brzy ale zjistí, e toho mají s Tansy spoleèného víc, ne si oba mysleli,
a odhalení tajemství z minulosti prolomí ledy
Kvìta je po manelovì smrti suována pocitem samoty a neuiteènosti. Ve sklepì svého
domu proto vybuduje malou místnost  doupì  a èeká na návtìvníka, kterého by do ní mohla zavøít a jemu by
mohla vyprávìt svùj ivotní pøíbìh.
Zatímco Kvìta opeèovává svého vìznì, v Americe umírá na rakovinu Akiko Ikedaová. Dochází sice na chemoterapii,
ta vak nezabírá a její manel postupnì ztrácí víru v manelèino uzdravení.
Hoang Thi Anhová opoutí rodný Vietnam a vydává se na dalekou cestu do Prahy, aby pomohla své dceøi s vedením
domácnosti a malého obchodu. Naráí pøi tom na odcizení, nejen kulturní, ale také rodinné a generaèní.
Holokaust patøí mezi významná témata èeské pováleèné prózy. Pøedkládaný
výbor se nesnaí tento obraz naruit, ale obohatit o hlasy, je zùstávaly skryté na stránkách literárních èasopisù.
Antologie pøináí povídky autorù a autorek známých (Ladislav Fuks, Arnot Lustig èi Jiøí Weil), v kontextu literatury
o oa vak nepøíli zmiòovaných (Frantiek Hrubín) èi dnes ji pozapomenutých (Mirek Elpl, Hermína Franková nebo
Johana Vondøejcová), které dosud nevyly v ádné samostatné knize èi výboru. Antologie je rozdìlena do tøí
tematických blokù, je zachycují nelehké osudy idù na sklonku druhé republiky a v protektorátu, v ghettech èi
vyhlazovacích táborech a v pováleèných letech.
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Kolik jste napoèítali ètvercù?
Nevím, jak Vy, já jich napoèítala 40. Pokud jich máte víc, dejte vìdìt, kolik.
A tady je nový úkol na záøí.
Zaèíná kola a tak trocha matematiky. Kolikrát se v èíselné øadì od 1 do 60 objeví èíslice ?
Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457 do 20.9. 2018
Rùena Lepová

Celý letoní rok se nese
ve znamení akcí vìnovaných
100. výroèí zaloení naí
republiky.
Také my se chceme pøipojit
k oslavám a pøipravujeme
pro Vás výstavu fotografií
a dobových dokumentù.
Chtìli bychom Vás touto
cestou poádat, máte  li
ve svých archivech nìco,
co by mohlo být zajímavé
i pro ostatní, o zapùjèení,
pøípadnì o poøízení kopie.
Více informací v knihovnì
nebo na tel. 727 814 457.

místo, kde byla poøízena tato fotografie. Dùm by mìl být v Beneovì.
Pokud víte, budeme rádi, kdy se ozvete na tel 727 814 457.

Inzerce

Rùena Lepová
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Místní akèní skupina Sdruení Rùe (MAS) pøipravuje ocenìní Talent v MASce 2017/18
v kategorii humanitní, technické, sportovní, umìlecké, pøírodovìdné a speciální.
Jedná se o program na podporu a prezentaci talentovaných dìtí a mládee. Nepùjde jen o morální ocenìní dìtí, jejich
rodin a uèitelù, trenérù èi vedoucích. Chceme podpoøit i dalí rozvoj talentovaných formou usnadnìní jejich pøístupu
k dalímu vzdìlávání, k úèasti na speciálních akcích, koleních a kurzech.
Za tímto úèelem MAS shromaïuje prostøedky, buduje kontakty aj. V minulém roce jsme poádali obce a informaèní
centra, aby se pochlubily úspìchy obyvatel svých obcí. Byli jsme pøekvapeni mnostvím odpovìdí, kálou èinností,
kterým se u nás vìnujeme i úspìchy v nich.
Proto jsme pøipravili program (doufáme, e dlouhodobý), kterým chceme talent v naich dìtech rozvíjet.
Obracíme se tedy na obce, spolky, koly i irokou veøejnost s ádostí o nominaci dìtí ve vìku 7  19 let v uvedených
oborech. Mladí dìti, doufáme, e podchytíme zejména prostøednictvím základních kol, støedokoláky spíe
prostøednictvím jejich rodièù a známých. Nicménì ani kola nemusí vìdìt o vech mimokolních aktivitách dìtí, ve
kterých mohou být i mimoøádnì úspìné.
A co vechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?
Humanitní  humanitní soutìe (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba a pod.
Technická  technické soutìe  soutì v programování, radiotechnice, modeláøské soutìe a pod.
Sportovní  nejlepí výsledky dosaené v rùzných sportech
Umìlecké  soutìe hudebních kol, concetino atd., taneèní soutìe rùzných druhù, výtvarné soutìe, výstavy,
projekty atd.
Pøírodovìdná  pøírodovìdné pøedmìtové soutìe (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutìe typu ekologická olympiáda,
astronomická olympiáda, logická olympiáda, vèelaøství, chovatelství atd.
Speciální  soutìe hendikepovaných
Uzávìrka nominací je 31.10.2018, slavnostní vyhláení bude koncem roku 2018.
Více informací získáte v MAS Sdruení Rùe, ikovo námìstí 107, Borovany, u RNDr. Zuzany Guthové, tel:
724 643 050, manazer@mas.sdruzeniruze.cz
formuláø k nominaci naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz
Zuzana Guthová, manaerka MAS Sdruení Rùe

sídlo MAS: ikovo námìstí 107, 373 12 Borovany
1. ledna 2019
0,9
støedokolské nebo vysokokolské vzdìlání

 zkuenosti v oblasti vzdìlávací politiky
 praxe v oblasti vzdìlávání (i neformálního) dìtí do 15 let min 2 roky.
 znalost práce na PC ( WORD, Excel, Outlook, Internet)
 organizaèní schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
 øidièský prùkaz
Pracovní náplò:
 vytváøení komunikaèní strategie a budování kapacit (koordinace vzdìlávacích aktivit v regionu atd.), redakce
zpravodaje, aktualizace webových stránek, zpracování monitorovacích zpráv, zpracování analýz a návrhových
opatøení pro oblast vzdìlávání

 ivotopis s prùbìhem praxe
 motivaèní dopis

Ing. Magdalena Chytrová  manaerka projektu tel.: 608608334, chytrova.magda@gmail.com
Motivaèní dopis ivotopisem je nutno doruèit písemnì nebo elektronicky
Pohovory s uchazeèi probìhnou v do 15. øíjna 2018
Vyhlaovatel si vyhrazuje právo zruit toto výbìrové øízení kdykoliv v jeho prùbìhu èi nevybrat ádného
uchazeèe.
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KAPLICE
1.  30. záøí 2018
VÝSTAVA PRACÍ ÁKÙ MARTINA KUBALÁKA:
Výstavní síò kina Kaplice
Od 1. záøí po celý mìsíc  výstava abstraktních obrazù
Kap Café
14. záøí 2018, pátek od 17.00 hodin
Nová pohádka Divadla Láryfáry je plná humoru a
písnièek! Ovem pozor, tentokrát z bláznivého
cirkusového prostøedí. Pojïte s námi zjistit, e ve co se
na první pohled leskne a tøpytí, mùe být ve skuteènosti
úplnì jinaèí. Za oponou Cirkusu Francesco toti panují
podivné pomìry. Tvrdou rukou tu vládne principál
Francesco a jeho ena Dulcinela. Proè utekli lvi? Proè se
hadí ena urazila? Proè u tady neskáèou opice? To ve
spoleènì s dìtmi zjistí a moná i napraví cestovatelka
Betty, která si èirou náhodou koupí lístek právì do tohoto
cirkusu.
Kino Kaplice
vstup 100/50, Kè
14. záøí 2018, pátek od 17.00 hodin
 hudební veèer
Kap Café
vstup 80, Kè
15. záøí 2018, sobota od 10.00  18.00 hodin
Celodenní soutìní hra pro zdravé i handicapované dìti a
jejich rodièe!
Soutìící projdou více ne dvaceti dobrodrunými
zkoukami, které otestují jejich dovednosti a odvahu. Za
kadou zkouku obdrí zlatý nugget, který mohou vloit
na váhu. Pokud se podaøí bìhem stanoveného limitu
nasbírat od vech soutìících dostateèné mnoství
nuggetù, váha ukáe cestu k pokladu... Po celý den bude
na hradì bude zajitìno støedovìké obèerstvení vèetnì
hudebního doprovodu.
Hrad Poøeín vstup: dìti 100 / dospìlí 200, Kè
21. záøí 2018 od 17.00 hodin

eny, sleèny, budoucí nevìsty a maturantky pøijïte se
inspirovat a nebo si jen uít pøíjemný podveèer v
prostøedí naí kavárny. Program pro vás pøipravila Adéla
Kolková ve spolupráci se Svatebním salonem Eden Èeské
Budìjovice a s kaplickými obchùdky. Mùete se tìit i na prodej atù, doplòkù, tombolu a øadu dalích
pøekvapení.
Kap Café
Vstup 60, Kè, rezervace nutná v Kap Cafe
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Klubovna pro volnoèasové aktivity dìtí a mládee
 bývalý svazarm
V pøípadì nepøíznivého poèasí promítáme ve sportovní
hale v Beneovì nad Èernou
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