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  13.9.  Den po�ární prevence
  14.9.  Folk a country fest
  25.9.  Beseda o bylinkách s Radmilou Malinovskou
  31.9.  6.10.   Týden knihoven

  Více na plakátech k akcím.

Obyvatelé bytovky è.p.2 v Bene�ovì nad Èernou by rádi
podìkovali panu Jiøímu Petráskovi a Ondøeji Mondekovi za
provedení výkopových prací na kanalizaci v bytovce pod
schodi�tìm. Podobné práce nejsou populární, proto�e nikdo
neví, co je èeká po odkrytí staré kanalizace.
Jmenovaní pánové pomohli na 1*****,
za to velké

Obyvatelé bytovky è.p.2

Vá�ení spoluobèané,

jsme na poèátku nového �kolního roku, kdy se pøedev�ím tì�íme na na�e prvòáèky, pro které zaèíná nìco
nového, dal�í etapa �ivota spojená zejména s mo�ností dal�ího vzdìlání, mo�ností získání nových kamarádù
a také zahájení nových aktivit, je� mohou být pro dal�í vývoj dítìte klíèové. Øeè je tøeba o výuce na nìjaký
hudební  nástroj  v  na�í  poboèce ZU�. V�em �ákùm  i  celému uèitelskému  sboru  pøejeme  jen  to  nejlep�í  a
maximální pohodu.
V dobì prázdnin probíhaly stavební práce a úpravy pro pøípravu  tøídy pro dvouleté dìti. Základní �kola a
mateøská �kola spoleènì s obcí se sna�í pomoci mladým rodinám, tedy maminkám, které musí po mateøské
nastoupit co nejdøíve do zamìstnání, a nemají kam své dìti umístit. Doba je taková, �e se èas odchodu do
dùchodu stále oddaluje a babièky a dìdeèkové nemohou s hlídáním svých vnouèat pomoci, proto�e musí také
chodit do práce. Rodièe samozøejmì dìtem �ádné zaøízení nenahradí, ale na to by mìli myslet pøedev�ím na�i
zákonodárci a vytvoøit k tomu lep�í podmínky. Ji� v minulých dobách byli rodièe nuceni dávat dìti do jeslí.
Podpora rodin je v dne�ní dobì velmi dùle�itá, je podstatné, aby mìli dostatek mo�ností bydlení, zamìstnání
a vzdìlávacích zaøízení pro  své dìti. Na�e obec v  tomto  smìru  øe�í nìkteré  z  tìchto zále�itostí,  napøíklad
pøipravuje dal�í mo�nosti k bydlení. Pøipravujeme projekt pro dal�í mo�nost výstavby rodinných domù a dal�ím
chystaným projektem je i výstavba bytové jednotky pro rodiny v na�í obci.
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Oba tyto projekty budou finanènì i èasovì nároèné (nejdùle�itìj�í bude zajistit dostatek finanèních prostøedkù
pro  jejich  realizaci),  ale  rádi  bychom  docílili  toho,  aby  mladí  lidé  z  Bene�ova  nad  Èernou  neodcházeli.
Doufejme, �e se v�e podaøí ke spokojenosti na�ich obèanù.
Pøeji vám v�em je�tì dostatek teplých a pøíjemných dnù a sluncem prozáøené babí léto.
�Cílem vzdìlání a moudrosti je, aby èlovìk vidìl pøed sebou jasnou cestu �ivota, po ní opatrnì vykraèoval,
pamatoval na minulost, znal pøítomnost a pøedvídal budoucnost.� � Jan Amos Komenský

�Posláním od zaèátku do konce budi� hledati a nalézati zpùsob, který by umo�nil, aby uèitelé ménì uèili,
�áci se v�ak více nauèili, aby ve �kolách nemìl místa køik, pocit o�klivosti, vìdomí marné práce.� � Jan
Amos Komenský

Veronika Zemanová Korchová

V sobotu 10. srpna probìhl ji� desátý roèník na�eho hasièského memoriálu J.Sládka. Nejdøív dru�stva mu�ù
i �en soutì�ila ve �tafetì a pak byl na øadì po�ární útok. Soutì�e se zúèastnilo celkem devìt dru�stev a
putovní pohár mu�ù za první místo po letech zùstal doma. Pohár �en se na rok odstìhoval do Netøebic.
Gratulujeme vítìzùm a dìkujeme v�em úèastníkù za skvìlou atmosféru, kterou na na�em hasièském høi�ti
vytvoøili.

SDH Bene�ov nad Èernou
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Svaz knihovníkù a informaèních pracovníkù ÈR poøádá ji� 23. roèník celostátní akce na podporu èetby
a knihoven. V centru na�eho zájmu jsou pøedev�ím na�i u�ivatelé, ov�em letos pro ka�dou cílovou skupinu
pøipravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a ètenáøství je nabídnout atraktivní vyu�ití
volného èasu nejen novým ètenáøùm, ale peèovat hlavnì o na�e ètenáøe stávající.
Také v na�í knihovnì jsme pro Vás
pøipravili program.

Kromì besed pro Z� a M�, které
probìhnou v dopoledních hodinách po
domluvì s vyuèujícími, je pro veøejnost
pøipravena beseda s
èeskobudìjovickým spisovatelem Jiøím
Bøezinou. Máteli rádi detektivky,
urèitì si pøijïte poslechnout, jak je pí�e
jeden z jejich autorù. A pokud byste si
rádi nìkterou z nich pøeèetli,
nezapomeòte se pro ni zastavit v na�í
knihovnì.
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V srpnu probìhla v bene�ovské knihovnì revize knihovního fondu a jeho celková aktualizace.
Z toho dùvodu bylo vyøazeno vìt�í mno�ství knih, které nebyly pùjèeny od doby, kdy byl
poøízen elektronický výpùjèní systém, tj. od roku 2004. Zároveò byly vyøazeny knihy
po�kozené nebo zastaralé. A proto�e jsem v prùbìhu revize narazila na nejeden zajímavý titul,
nìkteré z nich Vám na stránkách zpravodaje pøipomenu. Tak�e zde najdete nejen kni�ní
novinky, ale i tipy na zajímavé ètení. A máme tady první várku.

 Poslední èíslo �kolního èasopisu Drb je trhák. Díky komiksu, který
napsal Arne a ilustrovala Sefa. Zatrpklý øeditel �koly to v�ak vidí jinak. Èasopis okam�itì zaká�e a Arnovi
dokonce hrozí vyhazov. Ale stejnì jako superman Archie v jeho komiksu riskuje a doká�e v�e pro �enu
svého srdce, Arne se odvá�í v�eho, aby umo�nil vydání dal�ího èísla, proto�e s ním se redakce chce
zúèastnit celostátní soutì�e. A to je moc dùle�ité pro �éfredaktorku Uli. A ta je moc dùle�itá pro Arna.
Tak�e vymyslí ponìkud krkolomný plán, ale  jenom klídek!

Pùvabné a výjimeèné dílo je urèeno v�em
generacím, nebo� autorka zachytila zejména to, co v�echny souèasné generace spojuje spoleèné prvky
dìtství. A� intimnì otevøené výpovìdi dospívající dívky nechybí hluboký cit ani skvìlý humor.

 Romantický pøíbìh velké lásky se odehrává v Anglii na poèátku 15.století v
období vlády Jindøicha IV. Na podzim r. 1403 pøijí�dí na trentský hrad, le�ící na strategicky dùle�ité hranici
s Walesem, baron Jordan Chandler, králùv dlouholetý pøítel, poradce i èlen jeho dru�iny, aby dojednal z
panovníkova pøíkazu sòatek svého synovce s Clare, star�í dcerou a bohatou dìdièkou hrabìte de Wallys. Má
jej pøimìt v neklidné dobì, kdy Jindøich IV. teprve upevòuje svou moc a bezpeènost Anglie ohro�uje
pøipravované spojenectví vel�ského rebela Owena Glendovera s Francií, aby se vzdal neutrálního postoje a
prokázal svou loajalitu. Setkání Jordana, odvá�ného a èestného mu�e, s Clare, hrdou, nezávislou a
vzdìlanou dívkou, pí�ící pod pseudonymem Slavík hrdinské pøíbìhy, má pro oba osudový význam.
Zamilovaná dvojice musí je�tì pøekonat nedùvìru krále, intriky i obvinìní ze zrady, ne� mù�e uzavøít
man�elství. Autorka se ve své romanci inspirovala �ivotem skuteèné spisovatelky 15.století Christine di
Pisan.

Dìj knihy Stanislavy Nopové Pro práci zabíjet je situován do malé
politicky nestabilní zemì. Pøed volbami slibují usmìvaví kandidáti nulovou kriminalitu, prosperitu a
sociální jistoty pro v�echny. Zvítìzí, ale po volbách je v�echno jinak� Ru�í se tisíce pracovních míst, mizí
lidé, objevují se hromadné hroby.

Na poèátku 19. století dorazí cestovatel Hans do tajemného mìsta
Wandernburgu na pomezí Pruska a Saska. Záhadné mìsto se li�í od v�ech ostatních zejména tím, �e ka�dou
noc se mìní rozmístìní domù. Hans chce zùstat jen pøes noc, ale bùhvíproè nedoká�e odjet a jeho �ivot se
zcela zmìní. Proniká do v�ech vrstev místní spoleènosti a nachází tu svou velkou lásku. V jejím domì se
setkává s lidmi, kteøí se stejnì jako dnes my zamý�lejí nad budoucností Evropy. Hansùv poklidný pobyt
v�ak naru�í neèekaná událost: ve mìstì zaène øádit vrah. A jak se posléze uká�e, Hans nejspí� není tím, za
koho se vydává.

Autor, oblíbený komik, severoèeský patriot a amatérský
historik (jak sám sebe nazývá), se inspiroval kronikou Krhútù Ervína Hrycha a po nároèném bádání objevil
hrdý slovanský národ Kru�nohorcù, kteøí jako první osídlili severoèeské pohoøí a dali mu své jméno. Od té
doby je toto území známé jako Kru�né hory. Humoristická kní�ka seznámí ètenáøe s dìjinami Kru�nohorcù,
s jejich vztahem k �enám, volbì Miss, humoru, kultuøe, sportu, politice, Evropské unii, ekonomice,
nábo�enství, válèení, revoluci, s kru�nohorskými povìstmi, bajkami a pohádkami, s kru�nohorskou kuchyní
� a vùbec se v�emi aspekty nev�edního �ivota zapomenutého národa.

70 pøíbìhù ze 16. století s pøevá�nì milostnou tematikou. Sedm dní si
vyprávìjí hosté vyhlá�ených lázní Cauterers v Pyrenejích.

Rozvedený spisovatel Miles a jeho pøítel herec Jack, který je zasnoubený a má pøed
svatbou, vyrazí na �pánskou jízdu�. Zatímco Miles opou�tí mìsto s vidinou pár dní strávených ve
spoleènosti nejlep�ího vína, Jack si chce výlet u�ít se v�ím v�udy. K dobrému pití toti� patøí i spoleènost
krásných �en� Do milostných dobrodru�ství zaplétá i Milese, který podobné avantýry � vzhledem k blí�ící
se Jackovì svatbì � pøíli� neschvaluje. I on se nakonec nechá strhnout opojným vínem, které v�ak obìma
brzy ztrpkne na jazyku. Výlet dvou kamarádù pøed ètyøicítkou popisuje Rex Pickett s lehkostí a mírnou
ironií.
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Nauèili jsme se nosit do barevných kontejnerù plasty, papír, sklo. Tøídit mù�eme v na�í obci i obleèení,
drobný kovový odpad  �edivý kontejner u sbìrného dvora a elektrické spotøebièe a svìtelné zdroje ve
dvoøe.
V poslední dobì se ve sdìlovacích prostøedcích hovoøí o zaná�ení kanalizací a èistièek zpùsobeném
vyléváním tukù a olejù do kuchyòských výlevek. To je problém i u nás. Pøitom je mo�né tento odpad slévat
do lahví a odná�et do sbìrného dvora. Odbìrateli jsou výtopny a rafinérie na výrobu pohonných hmot a
mazacích olejù. Men�ím zlem ne� tuky vylít do odpadu je odlo�it je v plastové lahvi do popelnice
(doporuèení z médií).
Ka�dopádnì máme v tøídìní odpadu rezervy. Svìdèí o tom popelnice plné recyklovatelného odpadu, zápach
z nìkterých komínù v zimì (ale tìchto topièù i u nás ubývá).
Velkým ne�varem je ukládání smìsného odpadu do barevných kontejnerù, novì napø. odkládání  bioodpadu
do hnìdých popelnic v plastových pytlíkách. Jejich obsah je odvá�en ke kompostování do Horní Stropnice,
pokud se v nìm nachází nìco, co tam nepatøí, je celý náklad vrácen zpìt.

V rámci dotaèního programu "De��ovka" nabízí stát pøíspìvek na vybudování systémù pro zachytávání
srá�kové vody. Pokud si stavebník nebo vlastník domu rozhodne na svém pozemku vybudovat nádr� pro
zachytávání de��ové vody, nechá si zpracovat odborný posudek, podle kterého nádr� s filtrací zabuduje ke
svému domu, pak mù�e následnì dostat 50% nákladù. Pro pøiznání dotace je tøeba nádr� instalovat u
stávajících staveb do roka, u novostaveb do dvou let. Dotace se vztahuje i na pøestavbu �umpy na
akumulaèní nádr�.
Program De��ovka podporuje vybudování tìchto systémù:
1. Systém pouze pro zálivku
2. Systém pro vyu�ití srá�kové vody jako vody u�itkové
3. Systém pro pøeèi�tìné odpadní vody bez vyu�ití srá�kové vody
3. Systém pro vyu�ití pøeèi�tìné odpadní vody s vyu�itím srá�kové vody
Informace jsou na www.dotacedestovka.cz. Firmy, které zpracovávají posudky zároveò dodávají i nádr�e,
nìkteré pomáhají i vyøídit dotaci.
Na svém pozemku lze vodu udr�et napø. i vybudováním vsakovací jámy nebo jezírka osázeného zelení.

Z minulého èísla:  Správná odpovìï  kùra stromu
Správné odpovìdi poslaly Marie Soukupová a Hana Boleèková. Gratulujeme.

Zaèíná nový �kolní rok a my zaèínáme s novou soutì�í. Ka�dý mìsíc Vám pøipomeneme krátkou ukázkou známou
kní�ku a Va�ím úkolem bude poznat knihu a jejího autora. Pro zaèátek nìco hodnì (alespoò doufám) jednoduchého.

Doktor Vlach si rozdìlil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárnì, majíli pøed sebou mísu koblih.
Pøedstavte si luxusní kavárnu za nedìlního dopoledne. Venku je krásný den a hostù v kavárnì je málo. U� jste se
nasnídali, pøeèetli jste v�echny noviny a teï jste se pohodlnì opøeli v mìkkém boxu a zamy�lenì se díváte na mísu
koblih. Nuda se pomalu rozlézá do v�ech koutù kavárny.
A tu se tedy má ukázat, do které skupiny lidí podle teorie doktora Vlacha patøíte. Jsteli prý èlovìkem bez fantasie, bez
touhy po dynamice a beze smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupì a bezmy�lenkovitì tøebas a� do
poledne a pak se zvednete a pùjdete k obìdu.
Mám dùvodné podezøení, �e do této prvé skupiny zaøazuje doktor Vlach také mne. Myslím, �e není v právu. O humoru
a o té dynamice nebudeme mluvit, ale to, �e mi upírá fantasii, kdy� ví, �e se mi povedlo správnì vyplnit úøední
formuláøe pøiznání k dani dùchodové, to mne opravdu pøekvapuje. Ale na tom nezále�í. I kdybych mezi lidi toho druhu
opravdu patøil, bylo by mi to milej�í, ne�li být pøíslu�níkem skupiny druhé, která prý se pøi pohledu na ty koblihy baví
pøedstavou, co by se dìlo, kdyby nìkdo z èista jasna a bez výstrahy zaèal ostatní náv�tìvníky kavárny tím peèivem
bombardovat.

Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20. 9. 2019.
Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce, na kterého èeká bylinkový èaj od Radmily �Gaudí� Malinovské.

Rù�ena Lep�ová
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Mo�tárna v Borovanech bude v leto�ním roce u� �estým rokem
v provozu. Roènì se v ní zpracuje 100 � 300 hl mo�tu (podle
toho, kolik se urodí jablek). Pøibli�nì 3/4 vylisovaného mo�tu
na místì pro zájemce pasterizujeme do Bag in box systému,
sklenìných lahví nebo i PET lahví.
Mo�tárna se nachází v areálu slu�eb Mìsta Borovany na
Tøeboòské ulici a je v provozu po pøedchozí dohodì od záøí
v úterý a v sobotu, v pøípadì velkého zájmu i v pátek. Mo�tárna
zralá jablka a hru�ky na mo�tování také vykupuje.

Zde uvádíme ceník a kontakty pro leto�ní rok:

(pátek                                                            9:00 � 16:00)

3. záøí 2019, úterý od 15.00 hodin Kulturní dùm Kaplice

Veøejné  projednání  ohlednì  vlivu  zámìru  �Dálnice  D3,  stavba  0312
Kaplicenádra�í  �  Na�idla  �  Dolní  Dvoøi�tì,  st.  hranice�  na  �ivotní
prostøedí a veøejné zdraví. Poøádá Ministerstvo �ivotního prostøedí

Od 9. záøí � 29. záøí 2019 Výstavní síò kina Kaplice

14. záøí 2019, sobota od 10.00 hodin

Výroba  domácího  mo�tu,  buchty  makové,  tvarohové,  povidlové.
Krouhání  zelí,  stloukání  másla.  Lisování  vína  a  ochutnávka.  Výroba
hustého  støedovìkého  piva.  Peèená  selátka  a  dal�í  dobroty.  Hradní
øemesla � kováø, pøadlena, lovèí, kameníci, støíhání ovcí. Hudba skupina
Soumrak. Vyjí�ïky na koních. Soutì�e, divadlo�
Hrad Poøe�ín       vstupné bì�né

17. záøí 2019, úterý od 18.10 hodin

Zelení Kaplice Vás zvou na besedu s energetickým poradcem
sdru�ení Calla Ing. Edvardem Sequensem
Evangelická modlitebna Archa, Pohorská ulice 865, Kaplice vstup
zdarma

20. záøí 2019, pátek od 14.00  18.00 hodin
21. záøí 2019, sobota od 9.00 � 16.00

Velká chovatelskozemìdìlská výstava. Kolem 500 zvíøat. Doprovodný
program: Rybáøi, Mladí myslivci  z  jihu, Kynologický klub, Draví ptáci,
Pstruhaøství Kaplice, skákací hrad, farmáøi, historické traktory, rybáøská
soutì� v pátek. Hudební doprovod s kapelami Hastro�, Správná pìtka
a Py�kot band. Grilované prase, gulá�, kaplická cmunda, koláèky. Zve
KIC a Mìsto Kaplice a ÈSCH ZO Støíte�.
Mìstský park Kaplice        vstup 50, Kè, dìti do 7 let zdarma

Po celé záøí

Kap Café
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Inzerce
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