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Více na plakátech k akcím

Váení spoluobèané,
z babího léta pomalu vstupujeme do období podzimu, který mnozí z nás nemáme pøíli v lásce. I on nám ale
pøináí neskonalou krásu pøírodních zmìn v podobì barevných listù na stromech, které vyniknou nejlépe v záøi
podzimního slunce. Doufejme, e ho bude do zimy jetì dost.

V období rùzných restrikcí a omezení nám bylo znemonìno nakupovat v kamenných obchodech, take vzrostl
zájem o nákupy prostøednictvím internetu. Problémem vak nìkdy bylo, e lidé, kteøí nebyli k zastiení doma,
si nemohli objednané zboí vyzvednout od doruèovatele. V mnoha pøípadech také bylo moné doruèování jen
formou uloení balíku v Zásilkovnì. Je tøeba obèanùm usnadnit situaci. Pøivítali jsme proto nabídku od
Zásilkovny na umístìní ZBOXu do Beneova nad Èernou. Lidem tak bude umonìno bezkontaktní
vyzvedávání objednaného zboí, a to u lávky (u vývìsky obce) pøed dnes ji bývalým obchùdkem u Libuky.
Sdruení SPOLU v Beneovì nad Èernou zároveò vstoupilo do jednání s doruèovatelskou slubou PPL s tím,
e by bylo moné ukládat zásilky v cukrárnì na námìstí. Doufejme, e jednání bude úspìné.

Na základì upozornìní Policie ÈR opìtovnì ádáme vechny majitele motorových vozidel, aby neparkovali
svá vozidla v køiovatkách nebo ve výjezdech z místních komunikací. Zbyteènì se vystavujete udìlení pokuty.
Takovým nevhodným parkováním mùete zpùsobit i havárii. Dìkujeme vám za pochopení.

V tomto roce nás èekají volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, a to ve dnech 8. a 9. øíjna 2021.
Místem konání je volební místnost v pøízemí budovy Obecního úøadu Beneov nad Èernou. Volby se budou
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konat v pátek 8. øíjna od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. øíjna od 8:00 do 14:00 hodin. Volièi bude umonìno
hlasování poté, kdy prokáe svou totonost a státní obèanství ÈR a bude mít pokrývku úst. Tøi dny pøed volbami
budou kadému volièi dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliè mùe obdret hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Poslanecká snìmovna pøehlasovala jednomyslné veto Senátu ÈR a schválila nový stavební zákon. Podle
ministrynì Dostálové má dojít ke zjednoduení zákona, ke zrychlení povolování a vzniku nového státního
stavebního úøadu. Jestli jde o zjednoduení zákona, kdy stávající zákon má 198 paragrafù a nový 335, pøièem
mìní zároveò dalích 58 zákonù, je na pováenou. Jestli jde o zrychlení, kdy to má podle ní trvat rok, zatímco
dnes to na naich mìstských úøadech stíhají za 30 dní, to u jistì zlepení není. Navíc dojde v mnoha mìstech
k faktickému zruení stavebních odborù a vichni budou muset jezdit do vìtích mìst. A jak funguje státní
úøad, o tom není tøeba vést diskuzi. Rozhodnì pomaleji ne v malých mìstech, kde vichni mají zájem co
nejrychleji pomoci obèanùm i stavebníkùm z øad podnikatelù a firem. Ostatnì to vidíme na finanèních a
katastrálních úøadech, které stát na malých mìstech zruil. A v dobì covidu zavøel i podatelny. Stát tedy hodlá
zøídit nový státní stavební úøad se 13 tisíci úøedníky, které aktuálnì nemá a nyní pro nì nemá ani prostory. A
tím se zrychlí stavební øízení
??? Nìkteré strany slibují, e po volbách tento zámìr zruí. Jak se asi
v tuto chvíli cítí pracovníci na mìstských a obecních úøadech, kteøí pro své obèany dìlají, co je v jejich silách,
a neví, co s nimi bude? Vìøím, e po volbách bude tento hloupý zákon zruen a sluby pro nae obèany zùstanou
zachovány. Proti tomuto zámìru bojovala i nae obec, stejnì tak proti zruení finanèních a katastrálních úøadù.
Zví, e zlo, je lidi sírá, ovocem je jejich volby; a e hledají ti uboáci mimo sebe blaho, jen pramen nosí
v sobì.  Pythagoras, starovìký øecký matematik a filozof
V kadé volbì je kus umírání, ale ten, kdo se ze strachu rozhodovat zdráhá, prakticky neije vùbec. 
Vojtìch Kodet
Veronika Zemanová Korchová

Ve kolním roce 2019  2020 byly i soutìe pro dìti a mláde postieny lock downem. Dìti do kol chodili
minimálnì, nebylo mono se ani scházet, nato soutìit. V následujícím roce za zpøísnìných opatøení nìjaké
soutìe pøece jen probìhly. Rozhodli jsme se proto uspoøádat dalí kolo ocenìní v programu Talent
v MASce  pro oba pøedchozí kolní roky dohromady.
Oceòujeme tedy talentované dìti a mláde, které v uplynulých dvou letech dosáhli vynikajících výsledkù ve
vìky niím, ne 19 let a to v kategorii humanitní, technické, sportovní, umìlecké, pøírodovìdné.
Nepùjde jen o finanèní a morální ocenìní dìtí, jejich rodin a uèitelù, trenérù èi vedoucích. Chceme jejich
úspìchy více zviditelnit, chceme, aby vìdìli, e nám na jejich úspìchu záleí a e i oni pøispívají k dobrému
obrazu naeho regionu.
Obracíme se tedy na obce, spolky, koly i irokou veøejnost s ádostí o nominaci dìtí ve vìku 7  19 let
v uvedených oborech, které dosáhly vynikajících úspìchù v krajských a vyích soutìích. Mladí dìti,
doufáme, e podchytíme zejména prostøednictvím základních kol a základních umìleckých 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 MMT, 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
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Uzávìrka nominací je 30.11.2021, slavnostní vyhláení bude koncem ledna 2022.
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

V rámci XIII. roèníku celostátní akce Týden sociálních
slueb vás zveme netradiènì na prohlídku naí zahrady
dne 6. øíjna od 9 do 15 hodin.
Na naí zahradì, kromì ji instalované døevìné
zvonièky, novì zbudované a vysvìcené kaplièky sv.
Anny umístìné na terase u rybníka Pentle a dalích
zajímavých zákoutí s mnoha zpùsoby vyuití, mùete
zhlédnout malé stádeèko ovcí kamerunských, slepice a
kachny slouící naim klientùm k farmingterapii.
Pøi pøíchodu se ohlate na recepci domova. Dìkujeme.

V pondìlí 30. srpna jsme se spoleènì
rozlouèili s prázdninami na stezce
a následnì na hasièském høiti.
Souèástí stezky byly nejen hasièské
dovednosti ale také trocha pohybu
navíc. Pamatujete jetì, jak se skáèe
panák? Na konci opékání buøtù
a dalí zábavné disciplíny. Pret
zaèalo, kdy u jsme byli doma :)
RL
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První páteèní odpoledne po prázdninách se schùzka krouku mladých hasièù vydaøila a podívat se pøila
spousta nových zájemcù. Rodièe i dìti dostali potøebné informace o èinnosti, o tom, jsk to na schùzkách
chodí a mohli si prohlédnout techniku. Uvidíme, jestli jim nadení vydrí a bude je program bavit, i kdy se
budou muset taky uèit nové vìci. Zkuste si uvázat tesaøský uzel nebo úvaz na proudnici... Obèas se u toho
ruce i lano pìknì motají.

Komiksové zpracování
kultovního animovaného seriálu! Vydejte se spolu s Maestrem a jeho pøáteli do hlubin
lidského tìla. Sledujte, jak bojují s viry a bakteriemi a starají se o to, aby zùstalo zdravé
a lapalo jako hodinky. Objevte, jak funguje nejdokonalejí poèítaè na svìtì  lidský
mozek. Seznámíte se s neurony  mozkovými buòkami  které mají funkci poslù a
rychlostí blesku doruèují pokyny z mozku do celého tìla.
Gábina je docela obyèejná holka z malého
mìsta, studuje vysokou kolu, má skvìlého kluka a velké plány do budoucna. Co víc
si pøát? Jenome ivot není vdycky rùový. Jednoho dne zjistí, e láska jejího ivota
není vlastnì tak dokonalá, jak si pùvodnì myslela. Lépe øeèeno, ona pro nìj není ta
jediná na svìtì Natìstí je tu Jakub, který má oèi jen pro ni. Po poèáteèním odmítání
se pomalu sbliují a Gábina postupnì zjiuje, e Jakub je ten pravý. Svatba a dvì dìti
na sebe nenechají dlouho èekat a Gábina i Jakub se ocitají ve víru rodièovských
povinností a partnerského ivota. Najednou øeí spoustu patálií, které bìnì vztahy
doprovázejí, a do jejich vztahu proniká vednost. Nìkteré problémy jsou vak horí
ne jiné.
Vyprahlá, oputìná, sluncem rozhavená pláò a uprostøed
ní malý osamìlý chlapec zoufale se snaící uniknout smeèce pronásledovatelù
i vzpomínkám na vlastní minulost. Jedné noci se jeho kroky zkøíí s kroky staøièkého pastevce. Osudové
setkání promìní neúprosnou tvanici v zápas o holý ivot a o zachování posledních známek lidství v krajinì,
kterou ovládlo násilí a zmar. Carraskùv hutný, svou jednoduchostí témìø pøíbìh se odehrává v jakémsi
bezèasí, v neurèitém, odlidtìném prostoru, jeho pøedobraz mùeme hledat v drsné oblasti Extremadury,
krajiny leící na pomezí panìlska a Portugalska. Syrové a zároveò zvlátním lyrismem pøekypující
vyprávìní je podobenstvím o archetypálním støetu dobra a zla, v nìm nakonec lidská dùstojnost pøece jen
zvítìzí nad zvùlí a krutostí.  panìlský bestseller, dosud pøeloeno do devatenácti jazykù.
V luxusním hotelu Sacher se koná opulentní jarní ples. Mezi
vìhlasnými hosty je také Sarah Pauliová, novináøka Vídeòského posla. Oslava bìí na plné obrátky, kdy tu
se náhle ozve výkøik. Vzápìtí je na dámských toaletách nalezeno mrtvé tìlo. Brzy vyjde najevo, e obìtí se
stala Iris Reuterová, která pracovala v malém cukráøství nedaleko hotelu Sacher. Iris byla proslulou
cukráøkou, její sladké výtvory se tìily velké oblibì. Pøi dotazování pøítomných hostí padne podezøení
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na Maxe Brückera. Je to nadøízený Reuterové a její
bývalý pøítel, který se s ní nerozeel právì v dobrém.
Zatímco bulvární tisk vnímá Brückera jako jasného
pachatele, Sarah pochybuje a poutí se do pátrání
na vlastní pìst v blízkém okolí zavradìné eny.
Záhy narazí na záhadné dekorace na dortech a na dalí
temná tajemství
Kocour
Rembrandt je díky svému ulechtilému pùvodu
pøedurèen být hvìzdou svìtových soutìí. Náhoda
tomu chtìla, e jako kotì se ocitá v rukou mladé
výtvarnice Anny. Ta mu dává volnost, kterou by jako
výstavní koèka nikdy nezískal. A jednoho dne zaèíná
tento neuvìøitelný pøíbìh
Rembrandt je vyprávìní o
nesmírné lásce, stateènosti
a odvaze. O velkém koèièím
hrdinovi, který musí
pøekonávat nebezpeèí a
smrtelné nástrahy, jen aby
se znovu ocitl v náruèí
milované paní.

V souèasné dobì je kniha k zakoupení také
v beneovské knihovnì.

Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi
7.6.1917: O svátku Boího tìla jsem musel pilnì zpívat u ètyø oltáøù a i pøi hrubé mi. Mìantí ostrostøelci
nevystøelili ani jednu ránu, protoe nemìli støelný prach. Mimoøádná byla pøítomnost hrabìte Ferdinanda
Buquoye, který je v souèasné dobì na zotavení na ofínì. Byl postøelen do hlavy a má z toho duevní otøes.
Po 21 dnech sucha se spustila prudká bouøe. Nyní mohou sedláci koneènì vysadit na pole øepu a zelí.
Masa je velmi málo. Dnes nám vypomohl mlynáø z Panského mlýna tøemi holuby. Jinak se èasto stává, e
pouze o nedìlích lze dostat kousek masa. Více ne 250 g dostávají jen dobøí známí.
19.6.1917: U nás dojde snad jen k nedostatku krmení, ale v jiných oblastech bude mít sucho nedozírné
následky. Velmi kodlivé je mnoení hmyzu. Vude larvy a housenky. U nás se nyní objevují  co jsme
jetì nikdy nezaili  také ondatry. Nìkolik u jich bylo zabito.
25.6.1917: Mám novou písemnou práci; statistiku obdìlávaných ploch, která bude podkladem pro
následující odvody a rekvizice. Práci jsme si rozdìlili  Herlinger chodí od pole k poli a zaznamenává do
seznamu parcel, který jsem mu pøipravil, zjitìné polní plodiny podle velikosti osevní plochy. Pak toto
musím zanést do formuláøù a z nich pro kadého zemìdìlce a pachtýøe vyplnit list vlastnictví. Tyto záznamy
zpùsobí mnohým hospodáøùm potíe, protoe tímto je s utajováním konec.
Nabídka masa se ponìkud zlepila, protoe øezník Müller byl zprotìn vojenské povinnosti a vìnuje se
energicky svému øemeslu. Nyní máme tøi øezníky.
Pivo nebude u dlouho k mání a to, co se prodává teï, je nefalované projímadlo.
Vèera veèer, v den svátku svatého Jana, jsem musel s Mizzi tancovat. Zùstali jsme v obecním hostinci a do
jedné hodiny po pùlnoci. Zase to byl jednou závan staré pohody ze zmizelých mírových èasù.
Vùèi lidem jezdícím sem na dovolenou není obec vstøícná, protoe by sem pøijídìli jen kvùli køeèkování.
Z nìmeckého originálu pøeloila Helga Grimmová ve spolupráci s Bernhardem Rieplem, pro Ozvìny vybrala Blanka Dolanská
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Hrátky s pamìtí  trochu potrápíme nae
mozkové závity. Zapojit se mohou dìti
i dospìlí.
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Tentokrát jsme nedostali ádný tip od naich ètenáøù.
Fotografie byla.....
Dalí soutìní fotografie.

Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20.10. 2021.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
R. Lepová
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Komunitní kola Beneov nad Èernou , z.s
a Obecní knihovna Beneov nad Èernou
zvou na

pravidelné potrénování vaich mozkových závitù.

v beneovské knihovnì.

S sebou dobrá nálada a chu si hrát.
Dalí informace v knihovnì nebo
na tel. 727 814 457
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