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Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Ordinace MUDr. Jaroslava Radíka v Beneovì nad Èernou uzavøena.
Dùvod uzavøení ordinace nebyl panem MUDr. Jaroslavem Radíkem øádnì zdùvodnìn.
Smluvní pacienti VZP ÈR, kteøí jsou nespokojeni s dodrováním ordinaèních hodin MUDr. Jaroslava
Radíka, se mohou obracet VZP ÈR na adrese:
Veobecná zdravotní pojiovna ÈR, Poboèka Èeské Budìjovice
ikova tøída 22
370 01 Èeské Budìjovice
Ostatní pacienti nech se obracejí ke svým smluvním zdravotním pojiovnám.
Obecní úøad tuto záleitost také øeí se zdravotními pojiovnami a s Krajským úøadem v Èeských
Budìjovicích.
Nordic Walking
I pøes nepøízeò poèasí se 16.záøí 2017 uskuteènil tøetí pøátelský pochod Nordic Walking, tentokrát zamìøený
na první pomoc. Na trase pochodu byla pøipravena stanovitì z kvízovými otázkami, na nì úèastníci,
kterých se selo kolem edesáti, odpovídali. Na závìr jsme se dozvìdìli správné odpovìdi a mohli tak
posoudit své znalosti. Pro úèastníky byla pøipravena bohatá tombola. Podìkování patøí vem organizátorùm
a také bratrùm Opelkovým, kteøí nám zajistili hudební doprovod.
Rùena Lepová
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V sobotu 23.záøí mladí hasièi na okrese Èeský Krumlov ukonèili svoji sportovní sezónu. Poslední letoní
soutì se konala v Dolním Dvoøiti a nai mladí áci si odtud pøivezli druhé místo v této soutìi, ale také
druhé místo v celkovém hodnocení okresního poháru. Patøí jim velká gratulace.
Jetì jim vak mùete dret palce v závodì poárnické vestrannosti, který se bude konat 14.øíjna
v Mojném, kde pomìøí s ostatními drustvy své znalosti v práci s mapou a buzolou, procvièí topografické a
hasièské znaèky a znalost vìcných prostøedkù a také pomìøí dovednost ve støelbì a uzlování.
Rùena Lepová

Na konci letoního roku, respektive zaèátkem roku 2018, budou mít nejen podnikatelé opìt monost
zaádat si o dotaci na rozvoj svých aktivit. Projekty mohou být zamìøeny napø. na poøízení strojù,
technologií, vybavení provozoven, stavební obnovu i nákup nemovitosti èi uitkového vozu. MAS plánuje
opìtovné vyhláení tìchto Fichí:

F1

Èlánek 17, odstavec 1., písmeno a)

2.600 000,

F2

Èlánek 17, odstavec 1., písmeno b)

729 000,

F3

Èlánek 26

1.000.000.

F4

Èlánek 19, odstavec 1., písmeno b)

7.212 000,

Zemìdìlci

Místní produkce

Lesnické
technologie a
produkty

Podnikatelé

stavby, stroje, technologie pro ivoèinou, rostlinnou a kolkaøskou produkci;
peletárny; nákup nemovitosti
poøízení strojù, nástrojù a zaøízení pro zpracování zemìdìlských produktù, finální
úpravu, balení, znaèení výrobkù; výstavba, modernizace a rekonstrukce budov;
investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobkù a druhotných
surovin vznikajících pøi zpracování s výjimkou odpadních vod; investice vedoucí
ke zvyování a monitorování kvality produktù; investice související s uvádìním
vlastních produktù na trh vèetnì marketingu; poøízení uitkových vozù kategorie
N1 a N2; investice do zaøízení na èitìní odpadních vod ve zpracovatelském
provozu; nákup nemovitosti
stroje a technologie (vèetnì konì) pro obnovu, výchovu a tìbu lesních porostù ,
lesních cest, zaøízení a stavby pro lesní kolkaøskou èinnost,mobilní stroje pro
sortimentaci a poøez døíví a nákup nemovitosti v pøípadì døevozpracujícího
provozu
stavební obnova èi nová výstavba provozovny, kanceláøe ; èi malokapacitního
poøízení strojù, technologií a dalího vybavení slouícího pro nezemìdìlskou
èinnost (nákup zaøízení, uitkových vozù kategorie N1, vybavení, hardware,
software) v souvislosti s projektem; doplòující výdaje jako souèást projektu (úprava
povrchù, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a
výsadba doprovodné zelenì); nákup nemovitosti

Pøedpokládáme, e pøíjem ádostí o dotaci bude probíhat v lednu. Je vak nutné, aby kadý adatel byl
registrován v portálu farmáøe (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portalfarmarepronove
uzivatele/zadostopristupnaportaleagri.html).
V prùbìhu vyhláení výzvy probìhne semináø pro adatele, své zámìry vak mùete konzultovat ji nyní.
V pøípadì dotazù se na nás neváhejte obrátit.
Blií informace naleznete na stránkách http://mas.sdruzeniruze.cz/prv/ds3963/p1=7515, nebo nás
kontaktujte na tel.: 608608334 (Magdalena Chytrová  administrátor PRV).
Vìøíme, e i díky Vám pùjdou dané prostøedky pøesnì tam, kde jsou nejvíce potøeba.
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Do svých ètyøiceti let byl Jakub gauèový povaleè. O dva
roky pozdìji, v dubnu 2016, se postavil na hranice Mexika a USA a se est a pùl kilovým batohem
na zádech vyrazil na sever. el poutí, klièkoval mezi chøestýi a jedovatými keøi, vystoupal do
hor Sierry Nevady, brodil se snìhem a vudypøítomnou vodou, bránil jídlo pøed sviti a mývaly, koupal se v
oregonských jezerech, ve washingtonských lesích zpíval medvìdùm husitský chorál a vem ostatním hrál po
veèerech na ukulele. Nìkdy el sám, jindy s tìmi, kteøí chtìli stejnì jako on zmizet z kadodenního kolotoèe
do míst civilizací témìø nedotèených. Po 121 dnech dorazil na hranice s Kanadou a jeho ivot u asi nikdy
nebude stejný jako pøed tím. (Pacific Crest Trail)
Pøed necelými osmi sty lety v chudém benediktýnském
kláteru v Podlaicích se jakoby zázrakem objevuje velmi podivný rukopis. Nejvìtí jaký kdy na svìtì
existoval. Podle legendy není dílem èlovìka, ale samotného ïábla. Tajemný pùvod knihy umocòuje zvlátní
výjev. V prázdném prostoru mezi dvìmi identickými vìemi døepí pekelná bytost. Její vzhled i obleèení se
ale zcela lií od støedovìkých spodobnìní satana. Proè je tento neobyèejný obraz umístìn v blízkosti Zjevení
sv. Jana, popisující poslední dny svìta? A proè hned za ním následuje soubor zaklínadel se jmény ïáblù? Z
jakých dùvodù se právì zde zcela mìní charakter kodexu; listy mají náhle ponuré zbarvení, pergamen je
zèernalý? Co se nacházelo na nìkolika dalích listech, které byly peèlivì vyøíznuty? Kdo a proè je odstranil?
Není èi nebylo v knize ukryto varující proroctví? Sérii nevyøeených hádanek roziøují pøekvapivé
archeologické nálezy u nás i za hranicemi. Také dalí kníky A. Vaíèka nejdete v naí knihovnì.
Jsme klasická rodina. Já, manílek a dvì dìti. Starí dcera Laura
zaèala chodit do první tøídy a mùj ivot je rázem vzhùru nohama!
A dosud jsem si myslela, e kolní docházka je dìs pro dítì, ale v roli matky je to nesrovnatelnì horí.
Nìco jako procházka po havém uhlí, s tím rozdílem, e já nejsem zfetovaná osoba v transu, která s
nadpozemskou lehkostí pluje nad rozhaveným uhlím, ale jsem ten malý havý uhlík rozpálený dobìla, po
kterém nìjaký idiot dupe.
Kniha vzpomínek a pøíbìhù ze umavy z pera Jindøicha
Mottla, doplnìná bohatým fotografickým doprovodem Jana Kavaleho.
Pøíbìh ze souèasnosti starý jako lidstvo samo. Rybáøská vesnice nìkde na konci
svìta, u jezera, které vysychá a zlovìstnì vyhrnuje bøehy. Mui mají vodku, eny starosti a dìti si krábou
ekzémy. Co má Nami?Nami nemá nic  jen bábu s tlustýma rukama. Nami nemá nic, jen ivot pøed sebou:
první lásku, o kterou ho pøipraví rutí vojáci, a pak to vechno dalí. Radìji na to nemyslet.Ale kdy ivot
zaène na úplném konci svìta, moná e skonèí na jeho zaèátku. Tenhle pøíbìh je toti starý jako lidstvo
samo. Je to pou hrdiny, chlapce, který na cestu vyráí jen s uzlíèkem nervù a kabátem po dìdkovi. Musí do
svìta, aby hledal a vrátit se domù, aby nael. Musí jezero pøeplout, obkrouit a nakonec se potopit na jeho
dno pro nejvìtí tajemství.
Kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou dovolenou v
odlehlé vesnici u norského fjordu. Místo rybaøení se vak ocitne v hodnì zamotaném pøípadu. Místní
psychosomatièka Katrine toti zaène dostávat výhruné vzkazy, vyèítající jí smrt její sousedky. Vzápìtí
Katrine zemøe dalí pacientka. Rybáøi ji najdou ukrcenou na oputìném místì u øeky. Bergman postupnì
zjiuje, e skoro kadý z obyvatel zdánlivì idylické vesnice má nìjaké tajemství.
Temný pøíbìh, kde nechybí syrovost, záhady ani pokøivená
minulost  první kniha s vyetøovatelem Thorkildem Askem Thorkild Aske býval elitní policejní dùstojník,
ne v jediném okamiku pøiel o ve a skonèil ve vìzení. Teï je po tøech letech zpátky na svobodì, suován
výèitkami a úpornými bolestmi, a zdá se, e na svùj minulý ivot mùe leda zapomenout. Jene pak ho
poádají o pomoc lidé, kteøí by ho mìli nenávidìt, a Thorkild se vydá na oputìný ostrov s majákem pátrat
po jejich ztraceném synovi. Zprvu nepochybuje o tom, e mladík zahynul neastnou náhodou pøi potápìní,
ale dost záhy se zaène ukazovat, e zmizel, protoe se nejspí pøipletl k nìèemu mnohem zlovìstnìjímu.
Detektivní román s charismatickým vyetøovatelem a vyváenou zápletkou zároveò s neuvìøitelnou
bravurou vystihuje divokou krásu severního Norska.

Tradièní výstava chryzantém organizovaná ve spolupráci Jihoèeského muzea a Specializované organizace
ÈZS na Tvrzi umberk u Nových Hradù. Souèástí expozice je i poradenská èinnost.
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Historie kolství v Beneovì nad Èernou  kolní rok 1951  1952
kolní rok byl zahájen 1. záøí 1951 za pøítomnosti zástupcù lidové správy. Po projevech reprezentantù
místních organizací KSÈ, SÈM a JZD promluvil okresní kolní inspektor o úkolech socialistické koly.
actvo pak vyslechlo slavnostní relaci kolního rozhlasu a projev námìstka ministra kolství. Chystané
promítání filmu se nekonalo, nebo filmy nedorazily. Po ukonèení slavnosti odely 2 pionýrky na MNV,
aby do rukou pøedsedy MNV sloily slib poctivého plnìní povinností.
Neúplný stav uèitelù zpùsobil, e se a do poloviny øíjna suplovalo. V záøí odpracovalo 15 ákù a 11
aèek 432 hodin na vysazování stromkù na polesí ofín
1. øíjna kolu navtívili vojáci, provedli na kolní zahradì ukázky bojových cvikù a dovolili zájemcùm
vystøelit z puek.
26. øíjna oznámil ONV, e rozhodnutím KNV je z okamitou platností rozvázán pracovní pomìr s
uèitelem Ladislavem Dvoøákem. Ten proti rozhodnutí podal rozklad. Jmenovaný byl pro kolu opravdovým
pøínosem, vechen svùj volný èas vìnoval úpravám koly a jejího zaøízení. Od 1. 11. byl jmenován uèitel
Josef Karban.
áci støední koly s uèiteli splnili svùj závazek k Mìsíci èeskoslovenskosovìtského pøátelství 
vykolíkovali plochu pro 450 ovocných stromkù a vykopali 300 jam pro jejich výsadbu v drustevních
sadech.
3. ledna byl ve kole slavnostnì zahájen 4. rok pìtiletky. Øeditel koly Ambro promluvil k ákùm,
zdùraznil, e cesta k socialismu je stále jasnìjí a schùdnìjí. Hlavním úkolem pìtiletky je vybudování
tìkého prùmyslu.
V únoru se 8 ákù zúèastnilo zájezdu do Mostu. Prohlédli si internáty hornických uèòù, sfárali do dolù,
nìkteøí zkusili práci s pneumatickou vrtaèkou.
V bøeznu se kola zúèastnila oslav MD s vlastním programem. Dìti si koupily pøáníèka, v nich
zdùraznily svým maminkám, e eny celého svìta bojují za mír. Vyzvaly své matky, aby se zúèastnily práce
na vybudování socialismu a zapojily se do Èeského svazu en.
V bøeznu byl povolen zájmový hornický krouek, který vedl J. Karban. Závazek k 1. máji získat áky do
hornictví byl splnìn na 133%, byli získáni 4 zájemci.
Vichni uèitelé a 57 ákù se zúèastnili prvomájového prùvodu v Kaplici.
V kvìtnu nastoupilo 56 ákù se 3 uèiteli na zalesòovací brigádu ve Svatém Tomái a Kaplièkách.
Pracovali tak dobøe, e byli dáváni za pøíklad jiným kolám.
V èervnu probìhly závìreèné zkouky. Komisi pøedsedal Otto Mörtl, øeditel koly ve Velkých Skalinách.
Zkouky byly vedeny formou rozhovoru v pøátelském duchu.
Pøi volbì povolání áci pochopili potøebu pracovních sil na pracovitích dùleitých pøi budování socialismu.
U rodièù bylo tøeba trpìlivì vyvracet zastaralé pøedsudky, zvlátì u rodièù z øad rumunských reemigrantù.
Do kol III. stupnì byly vybrány ákynì z dìlnických rodin s nejlepím prospìchem a politickým
uvìdomìním.
27. èervna provedli áci s uèiteli nácvik plavání v Klenském rybníku. Zároveò byly dìtem pøedvedeny
ukázky táboøení.
O prázdninách se 22 dìtí zúèastnilo 10tidenního kulturnì rekreaèního zájezdu do Prahy. Celá akce byla
velmi dobøe pøipravena, úèastníci byli hosty hlavního mìsta.
Na konci srpna se 7 ákù zúèastnilo chmelové brigády.
Z pamìtní knihy obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou zpracovala Blanka Dolanská

MAS Sdruení Rùe pro vás pøipravila ji druhou exkurzi zamìøenou na ovocnáøství. A protoe akce je podpoøena
z Fondu malých projektù Rakousko  Èeská republika, pozveme tentokráte rakouské partnery k nám. V Borovanech
spoleènì projdeme s odborníkem na staré odrùdy panem áchou z Nových Hradù nauènou stezku ovocných stromù
v kláterní zahradì, ochutnáme místní mot, v Ostrolovském Újezdì ochutnáme ovocnou medovinu manelù
Rubáových (ta bude na místì i ke koupi) a pak pojedeme na Slavnosti plodù a ovocnáøský jarmark do Krtel u
Malovic. Tato tradièní ovocnáøská akce bude urèitì jako obvykle plná vùní ovoce a nejrùznìjích ovocných dobrot.
Souèástí slavností je i soutì i Nejlepí ovocnou dobrotu, Nejlepí slivovici a Nejlepí jablko. Na místì budou i
odborníci v bylinkové poradnì, vèelaøské poradnì a sadaøské poradnì.

Zájemci, hlaste se elektronicky na guthova@cb.gin.cz, nebo telefonicky 724643050.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

07. 10. 2017 09:30
21. 10. 2017 09:30
28. 10. 2017 09:30
04. 11. 2017 09:30
11. 11. 2017 09:30
18. 11. 2017 09:30
25. 11. 2017 09:30
09. 12. 2017 09:30
16. 12. 2017 09:30
13. 01. 2018 09:30
20. 01. 2018 09:30
03. 02. 2018 09:30
17. 02. 2018 09:30
24. 02. 2018 09:30

TJ Sokol Beneov nad Èernou
KST Vltavan Louèovice
TJ Sokol Beneov nad Èernou
TJ Dolní Tøebonín
TJ Dolní Tøebonín B
TJ Sokol Beneov nad Èernou
TJ Sokol Beneov nad Èernou
Spartak Kaplice C
TJ Sokol Beneov nad Èernou
Senior Club Èeský Krumlov A
TJ Sokol Beneov nad Èernou
TJ Sokol Beneov nad Èernou
TJ Sokol Køeme
KST Èeský Krumlov

Spartak Kaplice C
TJ Sokol Beneov nad Èernou
Senior Club Èeský Krumlov A
TJ Sokol Beneov nad Èernou
TJ Sokol Beneov nad Èernou
TJ Sokol Køeme
KST Èeský Krumlov
TJ Sokol Beneov nad Èernou
KST Vltavan Louèovice
TJ Sokol Beneov nad Èernou
TJ Dolní Tøebonín
TJ Dolní Tøebonín B
TJ Sokol Beneov nad Èernou
TJ Sokol Beneov nad Èernou

7. Roèník MEMORIÁLU JANA PERKERA

Na Vai úèast se tìí poøadatelé TJ Sokol Beneov nad Èernou.

Komunitní kola Beneov nad Èernou, z.s. pro Vás pøipravila tvùrèí dílnu

se sleènou

.

Délka kurzu: 3,5 hodiny
Cena: 200 Kè
Max. poèet úèastníkù: 8
Obtínost: Vhodné pro zaèáteèníky v sutakování.
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Na úterý
máme pro zájemce zamluveny vstupenky na Otáèivé hleditì v Èeském
Krumlovì na pøedstavení Dracula ( https://www.otacivehlediste.cz/porad/2182dracula).
Letos byly zavedeny tzv. dynamické ceny vstupenek dle obsazenosti hleditì. Tedy dle rychlého jednání
jsou vstupenky levnìjí a v opaèném pøípadì draí.
na mail:
knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457.
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Melouny  øeení z minulého èísla
Tato otázka ve skuteènosti nemá správnou odpovìï. Nabízí se, e je chybnì zadaná, ale to zadání je zámìrné, abyste
si vyzkoueli, kterou mozkovou hemisféru zapojujete, nebo kterou zapojujete døíve.
Pokud myslíte, e 8, protoe prostì nejsou celé a pùvodnì celé být musely, uvaujete pøísnì logicky a analyticky.
Pracuje Vae levá hemisféra. Je mnohem pravdìpodobnìjí, e analyzujete situaci podle toho, co je jasnì vidìt.
Ideální povolání pro vás mùe být vìdec nebo inenýr.
Pokud si myslíte, e 6 (ètyøi a ty poloviny ze dvou celých melounù) nebo 5 (pokud zkombinujete vechny kousky
dohromady), mùete mít také pravdu. Myslíte kreativnì a intuitivnì. Vyuíváte více pravou mozkovou hemisféru.
Ideální práce pro vás mùe být umìlec, spisovatel nebo designér.
(zdroj: internet)

První odpovìdi poslaly: Aneka Klingerová, Kateøina Aiblová a Veronika Maláková.
A úkol na øíjen? Kolik smysluplných slov dokáete vymyslet z názvu kvìtiny, která v souèasné dobì jetì
kvete  krásnooèko pøeslenité. Na slovním druhu nezáleí, ale musí to být èeská slova (nosánek, oèko,
len....) Tentokrát to nebude o rychlosti, ale o nejvíce vymylených slovech.
Své odpovìdi posílejte do 20.øíjna na knihovna@benesovnc.cz nebo je napite na papír a pøineste do
knihovny.
Rùena Lepová

Nabízíme k pronájmu atraktivní nebytové prostory Hotelu Èerná v Beneovì nad Èernou, è.p. 129.
V souèasné dobì jsou prostory vybaveny pro provozování restaurace pro 60 míst k sezení s barem, vèetnì vybavení
kuchynì.
Prostory lze vyuít i k jiné podnikatelské èinnosti.
Výhodná poloha v centru obce. K dispozici je vlastní parkovitì.
Monost umístìní pøedzahrádky v letním období.
Pronájem moný ihned.
Mobil: 720 484 630, email: opelka@centrum.cz

Vydavatel: Obec Beneov nad Èernou, Beneov nad Èernou 126, 382 82, IÈ: 00245780, ev.è. MK ÈR E 17508. Uzávìrka pøíspìvkù vdy
20. v mìsíci, kontakt: knihovna@benesovnc.cz, starosta@benesovnc.cz. Beneovské Ozvìny v internetové podobì na www.benesovnc.cz
Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi. Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo
OÚ. Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Datum vydání 3.10.2017
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