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Více na plakátech k akcím.

Vá�ení spoluobèané,

aèkoliv jsme teprve v polovinì prázdnin, nìkteré dìti mi prozradily, �e u� se po dlouhém koronavirovém volnu
tì�í do �koly. Ka�dopádnì jim pøeji, a� si je�tì srpen u�ijí na maximum a z léta si odnesou mnoho zá�itkù!
Poèasí v uplynulých týdnech bylo sice bohaté na vodu, ale nepøíznivé z hlediska �kod, které zpùsobily pøívalové
de�tì. Øeka Èerná vystoupala nad druhý povodòový stupeò, na�tìstí ale nenapáchala �ádné zásadní �kody.
Jinde jsme v�ak takové �tìstí nemìli.
Se silnými de�ti, které za sebou zanechávají paseku, se setkáváme ka�dý rok. Obec  tedy vynakládá velké
finanèní prostøedky na opravy znièených nemovitostí. Vìt�inou jsou znièeny cesty a komunikace, které jsou
èasto  zaplavovány z polí  a  luk. Obèané  a nìkteøí  zemìdìlci  okam�itì po�adují  opravy po�kozených cest,
proto�e jsou nejen pøístupem na pozemky zemìdìlcù, ale i na pozemky k ostatním nemovitostem. Jsme rádi,
�e tu máme zemìdìlce, kteøí na polích, lukách a ostatních pozemcích hospodaøí. Jen si vzpomeòme, jak to tu
vypadalo na zaèátku devadesátých let, kdy se ru�ily státní statky
a pùda zùstala ladem. A jak dlouho trvalo, ne� ji opìt nìkdo zaèal obhospodaøovat. Jen�e to na�imi zákonodárci
nebylo vzato úplnì za  ten správný konec. Jen aby pùda nezùstávala bez vyu�ití, pøislibovaly se dotace za
posekání, a to tøeba jen za to, �e bylo posekáno dvakrát do roka. Postupnì se pøidávalo na hospodáøská zvíøata,
a kdy� u� témìø nikdo nic nepìstoval, tak i na pìstební èinnost. Úplnì se v�ak zapomínalo na dotaèní tituly
na ochranu pøed erozí a splavováním ostatních pozemkù. Dneska u� je známo, �e remízky, polní meze i cesty
mají zásadní ekologický význam, proto�e podporují biologickou rozmanitost, chrání pùdu pøed erozivním
pùsobením vìtru a brání jejímu splachování pøi de�tích. Dle legislativy jsou pova�ovány za významný krajinný
prvek a jejich znovuzakládání je podporováno dotaèní politikou. Je to v�ak pouze na dobrovolnosti. Myslím
si,  �e  je  tøeba  se  obrátit  na ministerstvo  zemìdìlství,  aby dotaèní  politiku  upravilo  tak,  �e  by  na  základì
podaných podnìtù o zpùsobených �kodách naøídilo vytvoøení právì této ochrany proti erozi a splavování
a vytvoøilo na tyto zále�itosti dotaèní program.
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Vyøe�ily by se tak ka�doroèní zpùsobené �kody, a to pøedev�ím na pøístupových cestách. Jsme pøipraveni
se dopisem obrátit na ministra zemìdìlství a Svaz mìst a obcí, aby toto bylo øe�eno a vyøe�eno jednou prov�dy.
Dal�ím problémem v na�í obci  je nikomu nepatøící kanál vedoucí pod komunikací  a  silnicí  IV.  tøídy. Byl
vytvoøen z kamenù zøejmì pøede�lými nìmecky mluvícími obyvateli. Pøi vìt�ích de�tích kanálem odtéká voda
z rybníkù u hasièárny a sportovního høi�tì, která se z druhé strany potkává s vodou pøetékající z rybníkù za
benzinovou pumpou a Bentexem. Pøes zahrady pak pokraèuje do øeky Èerné. Pøi silnìj�ích pøívalových de�tích
dochází k tomu, �e voda ji� nestaèí odtékat a rozleje se na dolní køi�ovatce ve smìru Nové Hrady a Pohorská
Ves. V  souèasné dobì  tam po de�ti  vznikl  skoro  a� malý  rybník. Obec  se  sna�ila  co nejrychleji  objednat
kamerové zkou�ky, aby zjistila, proè voda pøestala z kanálu odtékat. Nebylo to v�ak tak snadné, proto�e v okolí
není  dostatek  firem,  které  toto  provádí.  Navíc  jsou  po  de�tích  velmi  vytí�ené.  Kamerové  zkou�ky  jsme
ka�dopádnì zajistili a pokusili se ucpaný èi zasypaný kanál protlaèit �nekem, co� se nepodaøilo. Obec tak bude
nucena nechat èást silnice odkopat a kanál opravit a zajistit jeho prùchodnost. Po�ádali jsme Správu a údr�bu
silnic, aby se spolupodílela na financování, jeliko� je dotèena i silnice v jejím vlastnictví, ale marnì. K této
zále�itosti se prostì nechtìjí pøihlásit. Opìt tak zùstává pouze na obci, aby se postarala o dal�í provoz kanálu.
Nìkdy mi pøipadá, �e se stát i kraje sna�í v�echno navalit na obce, av�ak bez jakékoli jejich podpory. Kdy�
jsem  ohla�ovala  na  krizový  �táb  �kody  zpùsobené  vodou,  bylo mi  sdìleno,  �e  na  nì  krajský  úøad  peníze
uvolòovat nebude ani nevytvoøí �ádné programy. Tak�e obce� starejte se.
Chtìla jsem vám tímto jen osvìtlit, �e v�echno nejde hned, a �e na to, co obec nezvládne opravit sama, musí
oslovit firmy. Ty se ale dost èasto nemohou uvolnit ihned. Nìkdy je to zkrátka zaèarovaný kruh. Jisté je, �e
nìjakou dobu potrvá, ne� se nám podaøí �kody odstranit. Pod Bene�ov nad Èernou patøí 13 osad,  tak�e  to
opravdu nebude snadné.
Na závìr si popøejme pøíznivé poèasí bez extrémù. Nebylo by �patné si je�tì u�ít více sluníèka, �e?

�Pøeká�ky na cestì nás sice unavují, nìkdy i rozèilují, ale zároveò nám bezdìky pomáhají lidsky vyzrát.�

  Veronika Zemanová Korchová
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Soustøedìní mladých hasièù.
Navzdory tomu, jak se vyvíjela situace v období pøedcházejícímu letním prázdninám nejen u nás, se
nakonec podaøilo uskuteènit pravidelné letní soustøedìní na�ich mladých hasièù. I kdy� v mírnì omezeném
poètu  tì�ko øíct, jestli stále pøevládaly obavy z mo�né nákazy COVID19 nebo prostì jen pohodlnost 
jsme koneènì mìli mo�nost vyzkou�et novou dìtskou po�ární støíkaèku. Kromì tréninku s ma�inou jsme
trénovali tradiènì �tafetu dvojic, motání hadic a dal�í hasièské dovednosti. Dìti v prùbìhu soustøedìní plnily
odznaky odbornosti Preventista a Strojník. Po loòském nácviku jim na rozdìlání ohnì staèila dokonce jen
jedna sirka (nìco jim v hlavièkách pøece jen zùstalo), a tak k úterní veèeøi byly �pekáèky na ohni.
Poslední den soustøedìní jsme vyrazili na náv�tìvu zdravotníkù na ZZS v Trhových Svinech.
Podìkování patøí paní Kateøinì Kole�ové za zprostøedkování této náv�tìvy a také za následné povídání na
téma zdravovìdy a poskytnutí první pomoci.
Velké podìkování posíláme také na obecní úøad v Bene�ovì nad Èernou za zaji�tìní vý�e zmiòované nové
po�ární støíkaèky a za zapùjèení prostor �svazarmu�  jako zázemí pro na�e aktivity.

Za mladé hasièe Petra Lep�ová, vedoucí mláde�e
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Z minulého èísla:  Tentokrát jsme se rozhodli odmìnit dva (respektive dvì) soutì�ící. Cenu za správnou
odpovìï   Ota Pavel  Zlatí úhoøi  získávají Anna Tichá a Monika Vlá�ková. Gratulujeme.

Dne�ní ukázka je z kní�ky autora, který se narodil 6. února 1905 a zemøel 31. øíjna 1980. Byl èeský filmový
a divadelní herec, dramatik a filmový scenárista, významný pøedstavitel meziváleèné divadelní avantgardy
a posléze i pováleèné èeské divadelní kultury, spisovatel.

�V jednom malilinkém království �ili mlynáø a rybáø. Bydlili blízko sebe, pochopitelnì u øeky. Neustále se
pøeli a sváøili a soudili. Oba dva vodu potøebovali k �ivobytí, ale ka�dý jinak. Co bylo rybáøovi málo, bylo
mlynáøovi moc nebo obrácenì. Tak jim �ivot plynul v hádkách o vodu a v jiných schválnostech, zatímco
øemeslo zahálelo.
Jednou se jedna z jejich nekoneèných pøí dostala od okresní soudní komory pøes vy��í a vy��í a�
k Nejvy��ímu soudu, a nakonec se odvolali ke králi.
Král byl mladý, hezký a celkem rozumný èlovìk. Byl svobodný, proto�e se chtìl o�enit jen s chytrou �enou,
a o chytré �enské je nouze. Koneènì o chytré mu�ské zrovna tak.
Král pozornì vyslechl obì strany, nakoukl do kupy lejster a spisù a do�el k názoru, �e pøíèina v�eho není ani
tak voda, jako spí� nedobrá vùle, pýcha, malichernost, zkrátka titìrnosti, kterými nìkteøí lidé zkracují �ivot
sobì i druhým.
Vidìl, �e tu dohromady není koho trestat. Kdy�, pak soudce z pøedcházejících komor za to, �e takovou
hloupost dovolili takhle nafouknout.
I pravil: �Dám vám tøi hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít mùj koneèný soud. Øeknìte mi, co se
lidem nejvíce vyplatí, dále, co je nejslad�í na svìtì, a pak, kdo je nejvìt�í nepøítel èlovìka?�

Poznali jste, o kterou kní�ku jde? Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo
na tel. 727 814 457 do 20. 8. 2020.

Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce, který se tentokrát mù�e tì�it na dvì vstupenky na
pøedstavení �Mùj sluha Saturnin� 23.8.2020 (viz pozvánka na stranì 2 BO).

Rù�ena Lep�ová

 Ve ètvrtek 9. èervence  probìhl v knihkupectví Kanzelsberger
v Èeských Budìjovicích køest a autogramiáda právì vydané
fotografické monografie paní Dany Vitáskové.

 �Od roku 1971 po souèasnost fotografuji. Kniha, kterou budu
podepisovat, obsahuje 60 fotografií, pøevá�nì èernobílých,
z mé volné tvorby.�

Úvodní slovo ke knize napsala PhDr. Vìra Matìjù. Knihu
inicioval a redakènì pøipravil Michal Tùma.
Vychází v nakladatelství FOTOMIDA.

Foto archiv FOTOMIDA
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Vok z Rot�tejna, který se honosí erbem
Markvarticù, pøijde za nevyjasnìných okolností o man�elku Ane�ku, kterou najdou mrtvou
pod skálou, na ní� se jeho hrad tyèí nad krajinou jako orlí hnízdo. Její smrt uzavøe královský
popravce jako ne��astnou nehodu, jen�e záhy je zabit i on. Na pohøeb paní Ane�ky se sjede
zástup pøíbuzných, a právì tehdy zahlédne jeden z hostù mrtvou �lechtiènu, jak se plí�í po nádvoøí. O tom,
�e nejménì vdìèným úkolem je pomáhat pøíbuzným, se pøesvìdèí Oldøich z Chlumu, kdy� své �enì
Ludmile slíbí celou zále�itost vy�etøit. Jakmile se pustí do pátrání, zaènou toti� za záhadných okolností
umírat dal�í lidé.

Michaela Duffková je mladá matka, která se rozhodla otevøenì
promluvit o své závislosti na alkoholu i o slo�ité léèbì. Chcete vìdìt, proè je tak tì�ké pøiznat si problém
s pitím? Proè není pøeká�kou závislosti ani malé dítì? Co bylo autorce motivací k léèbì a jak vypadal první
rok po ní? V�echny odpovìdi pøiná�í otevøená a pøímá zpovìï abstinující alkoholièky.

Nový domov mù�e znamenat ��astný konec nebo nový zaèátek
anebo� bezpeèný úkryt. Kate Jonesová o tom ví své, je toti� na útìku. Opustila svùj starý �ivot a sobì
i dceøi zmìnila jméno. Nikdo se nesmí dozvìdìt, kým byla døív. Nikdo nesmí pøijít na chybu, která Kate
znièila �ivot. Stìhuje se na Parkview Road, do ulice plné zbrusu nových domù, a se závistí sleduje ostatní
�eny v sousedství. Zdá se, �e mají v�echno. Gisela má pestrý �ivot, dùm plný ruchu a úspì�né dìti. Sally
�ije svým sòatkem, ú�asnou dovolenou a závratnou kariérou. Fotky na sociálních sítích jen potvrzují, jaký
skvìlý �ivot tyto �eny �ijí. Na rozdíl od Kate, která se za ka�dou cenu sna�í skrýt pøed celým svìtem.
Ov�em a� do osudného dne, který v�e zmìní. Staèí jedna tragická nehoda a v�echny tøi �eny najednou zjistí,
�e v�e, co si o sobì doposud myslely, mù�e být jinak.

Úzkosti a jejich lidé je naprosto bláznivá komedie o skupince
rukojmích zajatých pøi prohlídce bytu. Neúspì�ný bankovní lupiè se uvnitø zamkne s pøehnanì nad�eným
realitním makléøem, dvìma morousy závislými na nákupech v IKEA, jedním potmì�ilým multimilionáøem,
smutnou starou paní, �enou v pokroèilém stadiu tìhotenství, otravným chlápkem a králièí hlavou. Nakonec
to lupiè vzdá a v�echny propustí, ale kdy� pak dovnitø vpadne policie, byt je� prázdný. V následné sérii
zmatených výslechù v�ichni vylíèí svou verzi událostí a pøed ètenáøem vyvstane klasická detektivní záhada:
Jak se lupièi podaøilo utéct? Proè v�ichni tak zuøí? A hlavnì � co se to dnes se v�emi dìje?

V knize Radìji ze�ílet v divoèinì pøinesl spisovatel Ale� Palán
rozhovory s �umavskými samotáøi.
Zaznamenal jedineèné pøíbìhy lidí, kteøí �ijí skryti v maringotkách a na horských samotách, nìkteøí zcela
bez identity. Výpovìdi solitérù z nejrozsáhlej�ího èeského pohoøí zaznamenaly mezi ètenáøi nebývalý ohlas,
titul se stal bestsellerem a v anketì Lidových novin získal ocenìní Kniha roku.
Ale� Palán i fotograf Jan �ibík ov�em jezdí na �umavu dál. Výsledkem jejich náv�tìv je kniha Návrat
do divoèiny. Jan �ibík v ní spolu se svou partnerkou fotografkou Danielou Matulovou pøiná�í nové fotky,
Ale� Palán pak své zamy�lení nad tím, co mu tøi roky se samotáøi daly, èím ho tito lidé nejvíc oslovili a proè
je má tak rád. Zveøejòuje také pøíbìhy, které se do knihy Radìji ze�ílet v divoèinì nedostaly.

 Nová kniha, která se stala bestsellerem u� v pøedprodeji pøed
vydáním. Napínavý pøíbìh napsaný skuteèným �ivotem. To, co zaèalo jako dobrodru�ství mladé holky,
která se rozhodla odjet do Nepálu zhubnout, skonèilo exotickým románkem a otevøením dìtského domova
v Káthmándú. Michaela se v prachu, smogu a �pínì rozvojového velkomìsta sna�í pomáhat u� osm let.
Zajímá Vás, jaké je uèit angliètinu v zapomenutých vesnicích uprostøed Himálaje, kam nevede sjízdná cesta
a kde nemají pitnou vodu, nato� obchod? Kolik prozvracených dní stojí navyknutí se na autentickou
asijskou stravu? V èem se li�í èeská a nepálská láska? Jestli to v nemocnici rozvojové zemì vypadá jako
na tr�i�ti � anebo je�tì hùø? Jak se èlovìk cítí, kdy� se rozhodne pomoct pár opu�tìným dìtem a roky má
pocit, �e jde proti zdi? Kdy� ho zklamou ti nejbli��í? Anebo zcela prozaicky: jaké to je pro èeskou holku,
srovnat se s tím, �e aby �ila, jak jí ká�e srdce, musí se nejdøív postavit svým vlastním pøesvìdèením o tom,
co to znamená být �správná matka�? O tom v�em tato kniha je� A najdete v ní mnohem víc!
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Poèítaè a komunikace? Zkrotíte je na kurzu!
Od 16. záøí 2020 se v Bene�ovì nad Èernou spustí zcela ojedinìlý projekt pro rodièe s názvem
Je známo, �e starat se o dìti a pøitom pracovat nebo si hledat práci, není jen tak. Kurz nabízí mo�nost z tohoto
kolobìhu vystoupit, najít si èas pro sebe, nauèit se nìco, pobavit se a tøeba si najít nové známé. ,,Já jsem
naprosto spokojená, super kolektiv, èlovìk se odreaguje, �koda, �e to nejde protáhnout o více hodin, jsem ráda,
�e jsem se pøihlásila.� komentuje kurz Anièka z Nových Hradù a Tereza dodává: ,,Kurz pøedèil moje oèekávání
a to myslím v dobrém, z kurzu odcházím s úsmìvem a v dobré náladì... se�la se super parta i lektor.� Kurzy
od èeskobudìjovické Attaveny o.p.s.  jsou na míru
u�ité  rodièùm  nejen  svým  obsahem  �

,  �  ale  i  organizací  
  po  celou  dobu  kurzu.  I  kurzy  jsou  zcela

bezplatné, budou probíhat ve støedu a ve ètvrtek od
8:30  do  12:00  hod.  a�  do  konce  ledna  2021.
�Úèastníkem se mù�e stát ka�dý rodiè, který má chu�
na  sobì  pracovat  a  nìco  nového  se  nauèit�  øíká
koordinátorka  projektu  Lenka  Koi�ová.  Více
informací  a mo�nost  se  pøihlásit  najdete  na webu

 nebo pøímo u koordinátorky na
  èi  emailu

lenka.koisova@attavena.cz.

Souèástí  Domova  pro  seniory  Kaplice  je  neustálé  vzdìlávání  peèujících  ve  znalostech  a  dovednostech
potøebných pro kvalitní péèi. Díky dotaci obce Dolní Dvoøi�tì se v roce 2020 v Domovì realizuje celoroèní
vzdìlávání zdravotnìo�etøovatelského personálu a sociálních a aktivizaèních pracovníkù            v implementaci
biografické péèe do praxe Domova.
  Vzdìlávání lektoruje PhDr. Eva Procházková, Ph.D., zakladatelka Erwin Böhm Institutu v Èeské republice.
Pøi vysvìtlování, co tzv. �bio péèe� vlastnì obná�í, zdùrazòuje �ivotní pøíbìh èlovìka: �Ka�dý èlovìk má svùj
�ivotní pøíbìh a ná� �ivot nás ovlivòuje i ve stáøí. Není tedy mo�né, aby peèující nevnímali, �e jsme lidé, lidé
se svými �ivotními pøíbìhy. Moderní geriatrické pøístupy zaèínají sbìrem informací dùle�itých pro péèi  v�dy
na základì �ivotního pøíbìhu seniora.�

Spolupráci  s  DpS  Kaplice  v  rámci  dlouhodobého  vzdìlávání
hodnotí  jako  pøekvapivì  dobrou: �Zále�í  na  mana�erských
dovednostech uchopení kormidla dané lodi, která musí plout podle
kompasu, který ukazuje smìr k dobøe stanoveným vizím humanizace
péèe o seniory. V Domovì pro seniory Kaplice jsme v�ichni na stejné
lodi.�

A  na  závìr  vybízí: �Budeme  rádi,  kdy�  si  v�ichni  zaènou
sepisovat své �ivotní pøíbìhy ji� v domácím prostøedí, a tím ulehèí
práci peèovatelùm, jejich� práce je nedocenitelná.�

Celý rozhovor s PhDr. Evou Procházkovou, Ph.D. si mù�ete pøeèíst
na webových stránkách Domova www.domovkaplice.cz.

Autor: Mgr. Zuzana Mo�tková
Domov pro seniory Kaplice
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Obèerstvení zaji�tìno!!!
Catering Jindøich Holman
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