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Více na plakátech k akcím.

http://www.detskylekar.info/ordinacni
hodiny#mikesova

Pro zájemce o lístek na divadelní pøedstavení PRACHY!!!
máme skvìlou zprávu. Dostali jsme informaci z Divadla
Palace, �e  pro nás mají náhradní termín, a to

 Zakoupené lístky zùstávají
v platnosti. Tak�e pokud lístek máte, pi�te si nový termín
do kalendáøe, pokud ne a chtìli byste s námi vyrazit
do Prahy, zastavte se v knihovnì nebo volejte  727 814 457
a domluvíme se na zamluvení místa.
Pøed náv�tìvou divadla je v odpoledních hodinách pro
zájemce domluvena prohlídka Werichovy vily na Kampì.
Cena lístku do divadla je 400,, Vstupné do Werichovy vily
si platí ka�dý sám. Vstupné dle kategorie: 100 Kè/dospìlý,
60 Kè/student, senior, ZTP, 50 Kè/dítì do 15 let.

Vá�ení spoluobèané,

po ukonèení nouzového stavu se pomalu navracíme do bì�ného �ivota. Na nìkterých lidech je vidìt znaèné
uvolnìní, druzí se zase obávají dal�í vlny epidemie. Myslím si, �e bychom se mìli z uplynulých týdnù
pouèit a v�ichni spoleènì se sna�it pøedcházet pøípadnému onemocnìní. A to nejen koronaviru, ale i jiných
nemocí� Pøedev�ím bychom si mìli pøisvojit hygienické návyky, které nám bìhem opatøení byly
naøizovány a doporuèovány. Kolikrát jsme brali na lehkou váhu, �e jsou rùzná onemocnìní, která nám
mohou znepøíjemnit �ivot. COVID19 na nás vztyèil prst, �e nastal èas ke zvý�ené opatrnosti vùèi v�emu,
co ohro�uje na�e zdraví. Také nám toto nepøíznivé období ukázalo, �e si umíme vzájemnì pomáhat, co� by
nám mìlo zùstat napoøád, proto�e jsou neustále kolem nás lidé, kteøí potøebují na�i pomoc. Nemìli bychom
zapomínat ani na bì�nou v�ední pomoc, která dotyèné urèitì potì�í.
S velkou opatrností se musíme zamìøit na pøipravované akce v na�í obci. Vzhledem k avizovanému
uvolnìní opatøení a� bìhem èervna jsme byli nuceni odlo�it na pøí�tí rok i akce tohoto mìsíce. Také byla
zru�ena a odlo�ena akce pomoci druhým Summer Job, která se mìla uskuteènit zaèátkem èervence.

http://www.detskylekar.info/ordinacni-hodiny#mikesova
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Pokud se nic nenadálého nenastane, tradiènì by mìla probìhnout Svatojakubská pou� a akce s ní spojené.
O tìchto a dal�ích událostech vás budeme podrobnìji informovat v dal�ím èísle na�eho zpravodaje.

�Dìkovat máme jak za v�echno, co dostáváme darem, tak i za to, co dobrého jsme mìli mo�nost vykonat.�
Vojtìch Kodet

Na zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno projednání a poøízení nového

Zastupitelstvo obce dále schválilo termín uzávìrky pøíjmu podnìtù a �ádostí o zmìny Územního plánu obec
Bene�ov nad Èernou do 31. srpna 2020 vèetnì.
Pova�uji za dùle�ité informovat na�e obèany o pøípravì nového územního plánu a vysvìtlit, co to územní plán
je a co jeho pøíprava obná�í.

 ( ) je územnì plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového
a funkèního uspoøádání území v krajinì a jejího vyu�ití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové pøedpoklady,
které by umo�nily dal�í výstavbu a trvale udr�itelný rozvoj spoèívající v nalezení vyvá�eného stavu mezi zájmy
�ivotního prostøedí, hospodáøství a pro spoleèenství lidí obývající dané území. Územní plán by se mìl sna�it
naplnit potøeby souèasné generace tak, aby umo�nil udr�et stálou, nebo vy��í �ivotní úroveò budoucích generací.

V Èeské republice je ÚP vyhotovován na základì stavebního zákona 183/2006 Sb. ÚP vydává zastupitelstvo
obce formou opatøení obecné povahy (OOP) a nabývá úèinnosti patnáctým dnem po dni vyvì�ení veøejné
vyhlá�ky na úøední desce (viz § 173 správního øádu). ÚP je tvoøen tzv. výrokovou èástí (ta obsahuje po�adavky
a  podmínky  rozvoje  území  stanovené  v  textové  èásti  a  vymezené  ve  výkresech)  a  tzv.  odùvodnìním
(obsahujícím odùvodnìní øe�ení, východiska øe�ení, podklady apod., které má rovnì� textovou a grafickou
èást). Výkresová dokumentace se v souèasné dobì zhotovuje v mìøítku 1:5 000 nebo 1:10 000.
Územní plán je speciální formou opatøení obecné povahy. Je tedy vydáván zastupitelstvem obce jako celek
(výrok a odùvodnìní). Územní plán  je vyhotoven na základì územnì analytických podkladù, doplòujících
prùzkumù, vlastních podkladù a rozborù daného území, popøípadì územních studií. ÚP musí být v souladu
se zásadami územního rozvoje.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plo�ného a prostorového
uspoøádání (dále jen �urbanistická koncepce�), uspoøádání krajiny a koncepci veøejné infrastruktury; vymezí
zastavìné  území,  plochy  a  koridory,  zejména  zastavitelné  plochy  a  plochy  vymezené  ke  zmìnì  stávající
zástavby, k obnovì nebo opìtovnému vyu�ití znehodnoceného území (dále jen �plocha pøestavby�), pro veøejnì
prospì�né stavby, pro veøejnì prospì�ná opatøení a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro vyu�ití tìchto
ploch a koridorù.

O poøízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce a) z vlastního podnìtu, b) na návrh orgánu veøejné
správy, c) na návrh obèana obce, d) na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná
práva k pozemku nebo stavbì na území obce, e) na návrh oprávnìného investora.

Návrh na poøízení územního plánu se podává u obce, pro její� území se územní plán poøizuje, a obsahuje
a) údaje umo�òující identifikaci navrhovatele, vèetnì uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv
k pozemku nebo stavbì na území obce, b) údaje o navrhované zmìnì vyu�ití ploch na území obce, c) údaje
o souèasném vyu�ití ploch dotèených návrhem navrhovatele, d) dùvody pro poøízení územního plánu nebo
jeho  zmìny,  e)  návrh  úhrady  nákladù  na  poøízení  územního  plánu.  Splòujeli  návrh  v�echny  stanovené
nále�itosti, poøizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladnì pøedlo�í k rozhodnutí zastupitelstvu
obce  pøíslu�né  k  vydání  územního  plánu.  O  výsledku  jednání  zastupitelstva  informuje  obec  bezodkladnì
navrhovatele a úøad územního plánování.

Na základì rozhodnutí zastupitelstva obce o poøízení územního plánu poøizovatel ve spolupráci s urèeným
zastupitelem zpracuje návrh zadání územního plánu. V návrhu zadání stanoví hlavní cíle a po�adavky
na zpracování návrhu územního plánu, pøípadnì vymezí øe�ené území u územního plánu pro vymezenou èást.
Nále�itosti obsahu zadání územního plánu stanoví provádìcí právní pøedpis.
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Na základì schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynù pro zpracování návrhu územního
plánu poøizovatel poøídí pro obec zpracování návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivù na udr�itelný rozvoj
území, pokud  se zpracovává. Poøizovatel oznámí místo a dobu konání  spoleèného  jednání  a doruèí návrh
územního plánu a vyhodnocení vlivù návrhu územního plánu na udr�itelný rozvoj území, pokud se zpracovává,
veøejnou vyhlá�kou. Do 30 dnù ode dne doruèení mù�e ka�dý uplatnit u poøizovatele písemné pøipomínky.
Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu
a zajistí øe�ení pøípadných rozporù.

Návrh územního plánu posuzuje pøed øízením o jeho vydání krajský úøad, kterému poøizovatel pøedlo�í návrh
územního plánu.

O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se koná veøejné projednání. Poøizovatel zajistí, aby
po dobu 30 dnù ode dne doruèení veøejné vyhlá�ky byl návrh územního plánu vystaven k veøejnému nahlédnutí
u poøizovatele a v obci, pro kterou územní plán poøizuje. K veøejnému projednání pøizve jednotlivì obec, pro
kterou je územní plán poøizován, dotèené orgány a sousední obce, a to nejménì 30 dnù pøedem. Námitky proti
návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemkù a staveb dotèených návrhem øe�ení, oprávnìný
investor a zástupce veøejnosti. Nejpozdìji do 7 dnù ode dne veøejného projednání mù�e ka�dý uplatnit své
pøipomínky a dotèené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odùvodnìní, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotèená práva a vymezit území dotèené námitkou. Dotèené orgány a krajský úøad jako
nadøízený orgán uplatní ve stejné lhùtì stanoviska k èástem øe�ení, které byly od spoleèného jednání zmìnìny.
K pozdìji uplatnìným stanoviskùm, pøipomínkám a námitkám se nepøihlí�í. Dotèené osoby oprávnìné k podání
námitek musí být na tuto skuteènost upozornìny. Ke stanoviskùm, námitkám a pøipomínkám ve vìcech,
o kterých bylo rozhodnuto pøi vydání zásad územního rozvoje, nebo regulaèního plánu vydaného krajem,
se nepøihlí�í. Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje
s ohledem na veøejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných
k návrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné, poøizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu
v souladu s výsledky projednání.

Poøizovatel pøedkládá, zastupitelstvu pøíslu�né obce návrh na vydání územního plánu s  jeho odùvodnìním
Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ovìøení, �e není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územnì
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem øe�ení rozporù a se stanovisky dotèených orgánù
(tìch se vyjadøuje k novému ÚP cca 38)nebo stanoviskem krajského úøadu.

Poøizovatel  pøedlo�í  zastupitelstvu  obce  nejpozdìji  do  4  let  po  vydání  územního  plánu  a  poté  pravidelnì
nejménì jednou za 4 roky zprávu o uplatòování územního plánu v uplynulém období, která mù�e obsahovat
pokyny pro zpracování návrhu zmìny územního plánu. Poøizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního
plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho zmìny a toto vyhotovení opatøí záznamem o úèinnost. Obsahové
nále�itosti zprávy o uplatòování územního plánu a jeho zmìny stanoví provádìcí právní pøedpis.
Pøíprava  a  poøízení  nového  ÚP  je  velmi  nároèná  a  zdlouhavá
zále�itost a dùle�ité je, aby tato nová úprava byla ku prospìchu nás
v�ech i k na�emu �ivotnímu prostøedí.
�Plány jsou pilnému k u�itku, ale ka�dý, kdo se ukvapuje, bude mít
nedostatek.� � �alamoun

Závìrem  nám  v�em  pøeji  hlavnì  zdraví.  Buïme  k  sobì  i  nadále
ohleduplní a nezapomínejme na úsmìv, který jsme tak èasto
pod rou�kou nemohli vidìt.
�V �ivotì se doèkáme odmìny podle toho, jak ohleduplní budeme
k ostatním lidem.� � Earl Nightingale

�Humor se nedá nauèit. Vedle ducha a vtipu pøedpokládá pøedev�ím
velkou dávku dobroty srdce, trpìlivosti, ohleduplnosti a lásky k lidem.
Proto je tak øídký.� � Curt Goetz

 Veronika Zemanová Korchová
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Myslím, �e jsme ji zvládli dobøe. Okam�itì jsme zaèali shánìt rou�ky, pøièem� záhy se nabízeli sami místní
lidé, �e je budou �ít a nabízet ostatním zdarma. Objí�dìla jsem pak pøedev�ím seniory a rou�ky jim
pøedávala, stejnì tak jsem spolupracovala s panem doktorem a lidem vozila léky. Zkrátka jsme museli
upustit od bì�né práce, která v tu chvíli nebyla tak dùle�itá, a vìnovat se této pomoci. Musím øíct,
�e mi udìlalo velkou radost, jak se lidé dokázali dát dohromady a pomoci.

Urèitý strach tady samozøejmì byl. Øekla bych ale, �e napøíklad zmínìní senioøi to zvládali celkem
v pohodì. Panika ka�dopádnì obèas vznikala v obchodech, proto�e se na�li lidé, kteøí nerespektovali
naøízení a nechtìli nosit rou�ky. Nakonec i oni se ale pøizpùsobili. A kdy� zmiòuji obchody, tak mì potì�ilo,
jak pìknì s námi spolupracovaly. Distribuovali jsme skrz nì rou�ky. Zdarma. Vìøím, �e to mnoha lidem
skuteènì pomohlo.

Ka�dý den dostáváme informace z krizového �tábu, tak�e o na�em okolí víme v�echno. Ne, u nás na�tìstí
nikdo naka�ený nebyl.

Popravdì jsem strach o vlastní zdraví nepoci�ovala. Byly to tak hektické dny a týdny, �e jsem nemìla èas
se zastavit a pøemý�let sama o sobì. Nejvìt�í obavy jsem mìla o na�e seniory, samozøejmì také o rodinu.
Jsem skuteènì moc ráda, jak dobøe to u nás dopadlo.

Jenom tím, �e jsme museli nakupovat dezinfekci, rukavice a tak dále. Také jsme neustále jezdili, tak�e jsme
mìli vìt�í spotøebu pohonných hmot. Nijak výraznì se tedy krize rozpoètu nedotkla. Bojíme se v�ak toho,
co pøijde. Myslím si, �e dopad to bude mít na v�echny obce a mìsta, nás nevyjímaje. Mluvím napøíklad
o dotacích, které mo�ná budou omezené, tudí� budou ohro�ené na�e investièní akce, tøeba výstavba
bytového domu, kde jsme chtìli vybudovat bydlení pro mladé. Ale tì�ko pøedvídat, v�echno se teprve uvidí.

To je smutné, ale nedá se nic dìlat. Mìli jsme naplánováno hodnì akcí, které jsme museli zru�it, napøíklad
èervnové Horalské hry. Zamrzí to. Osobnì se tì�ím, a� kultura bude opìt fungovat. Doufám, �e v létì v�e
klapne podle plánu.

Kdyby pøi�la dal�í vlna, tak u� to bude jiné v tom, �e budeme vìdìt, jak se zachovat. Na zaèátku s tím nikdo
nemìl zku�enost. Vláda, kraje, obce� Pro ka�dého to bylo tì�ké. Co se týká zásob, tak u� nyní máme
naskladnìné rou�ky, ochranné pomùcky, chystáme se dokoupit rukavice� Skuteènì chceme být dobøe
pøipravení, proto�e druhá vlna bezesporu pøijít mù�e.

Vìøím, �e nìkterým lidem to zùstane. Je to zku�enost, která nás vedla k zamy�lení. A nejde jen o COVID
19. V�dy� tady máme i rùzné chøipky, jejich� �íøení se mo�ná mù�e omezit, kdy� budeme tøeba èastìji
pou�ívat dezinfekci, dávat si vìt�í pozor.

Hojná Voda, Kraví Hora, v�ude bylo mnoho lidí. Èlovìk na procházce neustále nìkoho potkával. Bylo cítit,
�e sem pøijelo víc lidí, ne� je bì�né. Nìkteøí obyvatelé z toho byli rozpaèití, báli se náv�tìvníkù z mìsta.
Osobnì chápu obì strany, proto�e bych samozøejmì také nechtìla být zavøená kdesi v paneláku. Myslím,
�e dùsledek koronaviru pocítíme i v létì. U� nyní víme, �e se sem chystají rùzné zájezdy. Novohradsko
je lákavou destinací.

Proèítala jsem nejrùznìj�í média, pøièem� jsem se pak sna�ila co nejpøehlednìj�í výstup rozesílat lidem SMS
zprávami. Nìkdy to prostì bylo v médiích nepøehledné, chápu, �e se øada lidí tì�ce orientovala. Nìkteøí mi
volali, vyptávali se mì, proto�e si nebyli jistí, co platí, neplatí. Leckdy se dokonce chtìli jen vypovídat,
proto�e byli sami. Vlastnì mì tì�ilo, �e ke mnì mají dùvìru a �e nìkoho mohu tøeba utì�it.
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Touto cestou bych ráda zhodnotila a pøedev�ím podìkovala v�em tìm, kteøí nám pomohli zvládnout uzavøení
bene�ovské ordinace praktického lékaøe. Ze dne na den jsme se v�ichni ocitli ve státem naøízené karanténì
s omezeným pohybem lidí. Co to ale znamenalo pro nás a té� pro vás, pro pacienty.
Museli jsme zavøít a jít s panem doktorem Kralem ordinovat dal�í den do Kaplice. Bohu�el nebylo ze dne
na den, a vlastnì ani po týdnu opatøení, pro nás pro v�echny dostatek ochranných pomùcek, aby zároveò mohl
ordinovat MUDr. Hlavatý v Kaplici a MUDr. Kral v Bene�ovì nad Èernou a Horní Stropnici. Proto se musela
zdravotní péèe centralizovat do Kaplice, pan dr. Hlavatý pracoval z domova a byl neustále na Call Centru.
Tam vyøizoval po�adavky v�ech tìch, kteøí se nedovolali do ordinace. A o vás jsme se postarali distanènì,
pøes erecepty, eneschopenky, pøes telefon a individuální náv�tìvní slu�bu.
Vìøte, �e jsme v �ivotì nezvedali více telefonù. V Kaplici jsme fungovali na telefonu pro jejich obvod, který
je sám o sobì obsáhlý a zároveò pro vás. Obsluhovat dva telefony a vyøizovat po�adavky, vystavovat karantény
atd. Denní  poèet  telefonù  celkem nìkdy  pøesahoval  i  stovku. A  k  tomu  se  navázala  ve  velkém mno�ství
administrativa.

  Ná�  V�eobecný  lékaø  nás  pak  postupnì  zaèal
vybavovat ochrannými pomùckami. Av�ak nebylo jednoduché je sehnat.  A tak jsme mohli aspoò omezenì
pøijímat pacienty v ordinaci.
Nyní se u� zaèínáme vracet do obvyklých ordinaèních hodin, ov�em v re�imu epidemiologické krize.
To znamená, �e pøed náv�tìvou lékaøe si zavoláte a sestra nebo lékaø vám sdìlí termín a pøesný èas, kdy mù�ete
pøijít do ordinace. Telefon bude fungovat zase ji� v ordinaèních hodinách. Do ordinace a èekárny se musí
vstupovat v rou�ce a v rukavicích. Tuto mimoøádnou situaci jsme pøedev�ím zvládli díky paní starostce, která
nám dennì volala s nabídkou pomoci. Dìkujeme jí za skvìlou informovanost v�ech obèanù o uzavøení ordinace,
a� u� to bylo nìkolika hlá�eními veøejným rozhlasem nebo informaèními SMS. To nám pomohlo zmírnit chaos.
A prvních 14 dní paní starostka u nás vyzvedávala recepty, které vám
pak  vozila.  Ale  pøedev�ím  bych  chtìla  podìkovat  vám,  na�im
pacientùm, za ukáznìnost, pochopení a dobrosrdeènost. Bez va�eho
pochopení a va�í ukáznìnosti bychom to ve zdraví asi nezvládli.
Podìkování  také patøí sestøièce Martinì Tomeèkové, která se pilnì
vìnovala stropnickým pacientùm. A za sebe dìkuji za  to, �e mù�u
slou�it s panem doktorem Martinem Kralem, který je velmi peèlivý,
èestný, zodpovìdný. Také mu dìkuji za jeho klid a rozvahu. Dokázal
se vìnovat ze dne na den 3 obvodùm najednou.
A v neposlední øadì dìkuji rodièùm mého mu�e za to, �e se nám starali
o dìti, nebo� nám obìma v první linii to pøineslo mnoho odøíkání
ze soukromého a rodinného �ivota.

S díky Michaela �uplerová.

Milí pøátelé z Bene�ova a okolí,
máme  pro  vás  sice  jednu  smutnou,  ale  na�tìstí  také  jednu  skvìlou  zprávu.  Zaèneme  tou  první    na�e
dobrovolnická brigáda se  letos bohu�el ve va�í obci neuskuteèní. Aèkoliv  jsme se na vás u� moc  tì�ili,
rozhodli jsme se po poradì s paní starostku Zemanovou Korchovou leto�ní roèník vzhledem k souèasné
situaci kolem koronaviru vynechat.
Øekli jsme si ale, �e to nenecháme jen tak. Kdy� nemù�eme pøijet letos, dorazíme za vámi v plné parádì
nejen pøí�tí rok, ale i v roce 2022! SummerJob u vás toti� nemìl chybu a na pøijetí z va�í strany moc rádi
vzpomínáme. Ka�dá spoleèná chvíle  a� u� bìhem práce, jídla, kulturních programù nebo modlitby 
pro nás byla obrovským obohacením a o to více se tì�íme, �e se s vámi za rok opìt setkáme. Máme na vás
ale velkou prosbu, abyste nám na pøí�tí èervenec schovali dostatek práce. Energie toti� budeme mít po leto�ní
pauze víc ne� dost!
Myslíme na vás a pøejeme vám nejen hodnì sil, ale hlavnì radosti.

Za organizaèní tým SummerJobu a v�echny dobrovolníky
Dominika �paòhelová a Franti�ek Talíø

sestøièce Michaele �uplerové
za péèi, se kterou se nejen
v dobì pandemie COVID19
stará o pacienty.

Pacienti z Bene�ova nad Èernou
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Seznamte se s Kvidem � tenhle kalousí kluk
navzdory svým dlouhým u�ím ne v�dy správnì sly�í. A pøesto�e by z nìj mìl vyrùst moudrý
noèní pták, ledacos chápe naopak. Malý kalous u�atý jménem Kvido se o mnohých slovních
spojeních domnívá, �e jsou podivná. Nemohl se jen pøeslechnout? Jak by mu mohly hoøet
tváøe? A proè o nìm kamarádi tvrdí, �e chodí spát se slepicemi? Anebo ta slova znamenají
nìco úplnì jiného? Oblíbenou jazykovou rubriku, kterou mù�ete znát z èasopisu Sluníèko, doprovází hravé
ilustrace Báry Buchalové. Kniha je urèena dìtem od 4 let.

Anglie, 1470. Devìt let po bitvì u Towtonu se karta obrací a král
Eduard musí prchnout i se svým bratrem Richardem do Francie. Královskou korunu chce ale za ka�dou cenu
získat zpìt, nicménì jeho plán na vylodìní u anglických bøehù je nesmírnì riskantní. Hrabì Warwick navíc
netou�í po nièem jiném ne� zbavit se Yorkù jednou prov�dy. A na svou pøíle�itost èeká také Jindøich Tudor,
který se ve francouzském vyhnanství rozhodne k zásadnímu kroku...

Mladá Francouzka Moira pracuje v oblasti nových technologií. Kdy�
se kvùli vývoji nového softwaru ocitne v hongkongském digitálním gigantu Ming, má pocit, �e ji nìkdo stále
sleduje. Mezi zamìstnanci firmy rychle narùstá poèet násilných úmrtí a Moira zji��uje, �e svoboda
pod taktovkou algoritmù je pouze krutá iluze. Znepokojující thriller o zneu�ívání moderních technologií
ukazuje nejtemnìj�í stránky digitálního svìta. Není to dystopie � u� se to dìje.

Ticho je�tì nikdy nebylo hlasitìj�í. Psychologický thriller, který
pøeètete jedním dechem. Nejlep�í thriller roku � vítìz Goodreads Choice Awards 2019.
Slavná malíøka Alicia Berensonová mìla idylické man�elství. A pak jednoho dne svého mu�e zastøelila.
Do záhadného pøípadu nemá kdo vnést svìtlo, proto�e Alicia od vra�dy u� �est let nepromluvila ani slovo.
Její mlèení chce prolomit psychoterapeut Theo Faber, pro kterého se na první pohled nelogická vra�da stane
posedlostí. Øe�ení se mo�ná skrývá v jednom z Aliciiných obrazù. Je v�ak Theo pøipraven zjistit pravdu?

Mohlo by se zdát, �e na vý�ivì v pokroèilém vìku ji� pøíli� nezále�í. V�ak �a� si babièka dá� nebo �dìdeèek
u� prostì tolik jídla nepotøebuje�. Je tomu právì naopak. Pokud má babièka diabetes (cukrovku), tak jí výteèným
vìtrníkem s kakaem v cukrárnì rozhodnì neprospìjeme, a pokud nám dìdou�ek zapomíná na jídlo a horko
tì�ko do nìj dostaneme obìd ze �kolní jídelny, té� mu to na zdraví nepøidá. Stáøí je spojeno s mnoha rizikovými
faktory malnutrice, tedy �patného stavu vý�ivy. Patøí mezi nì napøíklad zvý�ený výskyt nemocí, vèetnì tìch
chronických. Organismus je tedy více namáhán a vyèerpáván. Dále je stáøí spojeno s úbytkem svalové hmoty,
zhor�eným stavem chrupu, sní�enou schopnosti plánování a nakupování stravy, zhor�enou funkcí smyslových
orgánù,  zapomínáním.  Shrnuto  podtr�eno,  strava  seniora  bývá  èasto  velmi  jednotvárná,  nutriènì
neplnohodnotná a nedostaèující. vý�iva pøiná�í zhor�ení celkového stavu organismu, urychluje progresy nemocí
a zvy�uje celkové riziko úmrtí. Proto je tøeba stav vý�ivy seniora peèlivì sledovat
a zamezit sní�enému pøíjmu potravy i sní�ení její pestrosti. Dále je tøeba sledovat pitný re�im. Senioøi mají
sní�enou schopnost vnímaní pocitu �íznì, to ale neznamená, �e by mìli men�í potøebu tekutin.
I oni potøebují minimálnì 1,5 l tekutin za den, samozøejmì s pøihlédnutím na teplotu okolí a tìlesnou aktivitu.
Pøínosem je také povzbuzení seniora k pohybu. Pravidelná pohybová aktivita zpomaluje ztrátu svalové hmoty,
zlep�uje  vápníkový  metabolismus  a  pozitivnì  pùsobí  na  psychický  stav.  Základem  vý�ivy  by  mìla  být
minimálnì tøi plnohodnotná jídla za den. Ta by tedy mìla obsahovat jak zdroj sacharidù a tuku, tak pøedev�ím
zdroj bílkovin (maso, mléko, lu�tìniny, vejce). A je�tì jednu poznámku si neodpustím. Cukrovka je velmi
vá�né aè bì�né onemocnìní a je dùle�ité nepodceòovat její dopady na organismus a sna�it se o co nejlep�í
kompenzaci.  Proto  je  vhodné  seniorùm pøiná�et  pøi  náv�tìvì  nutriènì  hodnotnou  stravu,  namísto  rùzných
sladkostí a delikates. Ani �dia� su�enky nejsou povìt�inou nejlep�í dar. Bývají plné nezdravých tukù
a dochucovadel. Lépe udìláme, pokud doneseme ovoce, mléèný výrobek, ideálnì neochucený, uvaøíme veèeøi
nebo  prostì  vezmeme  na�eho  dìdeèka  èi  babièku  do  restaurace  na  obìd  a  je�tì  to  spojíme  s  pøíjemnou
procházkou. Na závìr bych ráda povzbudila k zájmu o stravování seniorù, sledování jejich jídelníèku a snahu
udr�et stav vý�ivy v optimálním rozmezí nebo lépe v mezi mírné nadváhy ne� podvy�ivené. Obezita patøí ale
té� k velkým stra�ákùm a pohromám pro celkový stav organismu. O tomto velkém tématu ale tøeba nìkdy
samostatnì. Zajímejme se, ptejme se, mluvme. Oni o nás také kdysi peèovali s láskou a peèlivostí.

Autor: Mgr. Tereza Slováková, nutrièní terapeutka, Domov pro seniory Kaplice



7

Bene�ovské      ozvìnyÈerven 2020

Z minulého èísla:  Ukázka byla z kní�ky

A dal�í ukázka je tady:

Snad se vám to bude zdát neuvìøitelné, av�ak pravda je, �e sir Charles byl hluboce pøesvìdèen, �e se jakýsi
stra�livý osud vzná�í nad jeho rodinou, a upomínky, je� mìl na své pøedky, také nebyly povzbuzující.
My�lenka, �e cosi z øí�e duchù vzná�í se kolem nìho, dìsila jej neustále a  nejednou se mne tázal, zda jsem
za svých noèních lékaøských vyjí�dìk nevidìl nìjakého zvlá�tního zjevu, neb zda nesly�el jsem psí �tìkot.
Poslední otázku mi kladl nìkolikrát, a v�dy hlasem, je� se chvìl rozèilením. Pamatuji se velmi dobøe, jak
jsem jednoho veèera, asi tøi nedìle pøed osudnou událostí, pøijel k jeho domu. On stál náhodou pøed
vchodem zámku. Sestoupil jsem ze svého gigu a stanul jsem pøímo pøed ním, kdy� jsem náhle spatøil,
jak jeho oèi hledí pøes má ramena  a upírají se kamsi za mne s výrazem nejhroznìj�ího zdì�ení. Otoèil jsem
se a zahlédl je�tì jak� tak� jakousi postavu, kterou jsem mìl za velké èerné tele, pøecházející pøes konec
cesty. Sir Charles byl v�ak tak rozèilen a podì�en, �e jsem se musel odebrat na místo, kde jsme zvíøe spatøili
a poohlédnout se po nìm. Av�ak zjev zmizel, na mysl sira Charlese v�ak uèinil zøejmì dojem co nejhor�í.
Prodlel jsem s ním po celý veèer, a právì u té pøíle�itosti to bylo, �e mnì svìøil, aby mi vysvìtlil svoje
vzru�ení, rukopis s onou histoií, kterou jsem pøeèetl, kdy� jsem k vám pøi�el. Zmiòuji se o této malé epizodì,
proto�e je dùle�itá vzhledem k tragédii, je� následovala, av�ak v oné dobì jsem byl pøesvìdèen, �e vìc je
zcela v�edního rázu a �e pøítelovo rozèilení není odùvodnìno�

Poznali jste? Své tipy posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20. 6. 2020.
Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce, který se mù�e tì�it na pìknou kní�ku.

Rù�ena Lep�ová

Maminky a tatínkové, neváhejte s pøihlá�ením do
Kurz  se od 16. záøí 2020 otevírá v�em rodièùm z Bene�ova nad Èernou a okolí, kteøí øe�í návrat
do práce nebo hledají lep�í zamìstnání. Bìhem výuky je . Nachystali jsme pro
vás  zajímavý  program  simulující  zalo�ení  virtuální  firmy. Vyzkou�íte  si  práci  naneèisto  s  kanceláøskými
programy, za�ijete lekce se specialisty z personálních agentur. Zamìøíme se na �ivotopis a pøipravíme vás na
pracovní pohovor. U�ijete si víkendové workshopy o komunikaci, spolupráci s psychologem a mnoho dal�ích
aktivit. Unikátní program kurzu vám pomù�e najít cestu k seberealizaci a podpoøí sebevìdomí, které se hodí
nejen v pracovním, ale i osobním �ivotì. Proto je kurz v projektu Zpátky ve høe vhodný pro v�echny rodièe,
kteøí se chtìjí vzdìlávat a pracovat na sobì. Pro mì je nejlep�í ze v�eho mo�nost hlídání dìtí, bez toho bych
toti� vùbec nemohla chodit. Pak samozøejmì na�e parta. Náplò kurzu mì pøekvapila svojí úrovní  o Kubovi
vùbec nemluvím, ten naprosto suprovì pøizpùsobuje náplò na�im vìdomostem, ale i externisté nejsou �patní
(tam zále�í spí� na mých preferencích, nìkterá témata mì zajímají více a nìco ménì). I kdy� je to pro mì docela
èasovì  nároèné  a  v  dobì,  kdy Èenda  spává  (co�  je  tì�ké),  rozhodnì  to  stojí  za  to! Tak  komentuje  kurz
absolventka z Trhových Svinù.
Je lep�í si své  na  nebo kontaktovat koordinátorku, která vám ráda odpoví
na ve�keré dotazy ke kurzu.

Lenka Koi�ová
koordinátorka kurzu
608 022 573
lenka.koisova@attavena.cz
www.attavena.cz

Ilustraèní foto archiv Attavena
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