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Záøí 2017

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
vstupujeme do poslední fáze letního období a snad nám poèasí bude dopøávat jetì spoustu pøíjemných a
teplých dní, ne nastane skuteèná zima.
Z obce:
V letoním roce bude dokonèena akce prodlouení vodovodu a kanalizace v Beneovì nad Èernou.
Zahájena bude obnova vodovodu v èásti obce Hartunkov. Jedná se o poslední fázi a dokonèení obnovy
pùvodního vodovodu v Hartunkovì.
Probìhlo výbìrové øízení na obnovu chodníku uprostøed námìstí i tyto práce budou zahájeny jetì
v letoním roce. Dále dojde k rekonstrukci komunikace kolem Zámeèníkù. Touto opravou bude øeena
kanalizace a vodovod v této èásti komunikace.
V tomto mìsíci takté budou zahájeny práce na obnovì návesní kaple se zvonicí v Pustých Skalinách.
Pøipravujeme pro období vegetaèního klidu návrhy na úpravu zelenì (jedná se o úpravu stromù, redukce
vìtví atd.). Pøivítáme návrhy a námìty také od obèanù.
I nadále se pracuje na pozemkových úpravách, aktuálnì se øeí pozemky v extravilánu obcí Kuøí a Beneov
nad Èernou. V plánu technických zaøízení se øeí a navrhují pøístupy na zemìdìlské pozemky a dalí
pozemky, které buï mají pøístup omezen a nebo nemají ádný.
Dìtem pøeji dobrý zaèátek kolního roku a uèitelùm hodnì trpìlivosti.
Nejlepí lidské okamiky bývají malých rozmìrù, ale duchovnì nám vystaèí na celý ivot. Robert Fulghum
Veronika Zemanová Korchová
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V sobotu 19.8.2017 se ipkaøi z blízkého i vzdálenìjího
okolí seli v Hotelu U Petra, kde pro nì byl pøipraven
prázdninový ipkový turnaj. Vítìzem turnaje se stal Ivan
Troják z týmu Hotel Èerná B.
Sponzory akce byli Obec Beneov nad Èernou, Spotøební
drustvo Jednota Beneov nad Èernou a Jiøí Kníek.
Dìkujeme.

Memoriál Jiøího Sládka 12.8.2017 probìhl za
úèasti celkem 14 soutìních drustev. Putovní
pohár si opìt odvezli mui z Pøíseèné. Mezi
enami první místo obsadila nae dìvèata,
take pohár zùstal doma. Gratulujeme vem
zúèastnìným a dìkujeme za pomoc pøi
organizaci akce.
R. Lepová

2

Pøi Komunitní kole v Beneovì nad Èernou probíhá ji tøetím rokem kurz nìmeckého jazyka
pro zaèáteèníky a pokroèilé.
V letoním roce zahajujeme kurz v pondìlí 18. záøí v 15.30 hod., kde domluvíme podrobnosti
(zaèátek výuky, knihy, tématické výlety..).
Kurz vede Ivana Hokrová, tel. 776633640, identifikaèní èíslo : 65007221
Úèastníci se scházejí v zasedací místnosti Obecního úøadu v Beneovì nad Èernou 126, 382 82
Zájemci o výuku pro zaèáteèníky i pro pokroèilé se mohou hlásit u vedoucí knihovny paní Rùeny Lepové
nebo u lektorky Ivany Hokrové.
Komunitní kola Beneov nad Èernou, z.s. pro Vás pøipravila výtvarnou dílnu

se skuteènou mistryní v oboru, sleènou
.
Na její tvorbu se mùete podívat na
http://www.jewelinthecrowd.com/domains/jewelinthecrowd.com/index.php?lang=cz
Tento kurz je urèen pro zaèáteèníky v technice sutakování. V jeho prùbìhu si spoleènì uijeme sutakové
náunice, na kterých se nauèíte zaití kaboonu do sutaek bez nutnosti obití korálky pøedem, dále pak i
naití dalí vrstev korálkù jako jeden ze stylù zdobení. Náunice následnì zkompletujeme a podijeme.
Vzhledem k èasové nároènosti techniky si pravdìpodobnì odnesete alespoò jednu hotovou náunici. V cenì
kurzu je nicménì kromì kompletního materiálu, jako jsou kaboony, korálky, sutaky a návlekový materiál,
také doprovodný obrazový materiál, dle kterého se mùete dále øídit i doma. (S sebou si doporuèujeme
pouze pøinést ostré manikúrní nùky se zahnutým ostøím, ale nejsou podmínkou, pokud nemáte.)

Délka kurzu: 3,5 hodiny
Cena: 200 Kè
Max. poèet úèastníkù: 8
Obtínost: Vhodné pro zaèáteèníky v sutakování.

Obecní knihovna Vás zve na besedu

Nevysvìtlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy naznaèují e minulost naí
planety je daleko tajemnìjí ne si vùbec dovedeme pøedstavit.
pøedstaví nové
nejtajemnìjí objevy ze svìta i od nás.

Tajuplný kostel  Vradící kletba  Invaze Sovích bytostí  Tajemná monstra odjinud ....
Nachází se na naem území trosky plavidla mimozemanù? Jsme jen krùèek od objevení ostatkù bytosti
odjinud? Jaké stopy zanechaly zanechaly v Jeseníkách tajemné stvùry z hvìzd? Byl hunský vùdce Attila
pohøben na severu Moravy? Schyluje se k senzaènímu objevu jeho prokletého pokladu?Jsme obklopeni
duchy a pøízraky? Jaká neznámá síla vypálila podivné otisky rukou? Proè se Adolf Hitler zajímal o dìsivé
proroctví na stìnách védské kaple?
Souèástí pøednáky jsou i unikátní video dokumenty .

Srdeènì zveme.
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Alea a Alfa cru opìt plachtí po
moøi, tentokrát na Island. Ona doufá, e tam najde svého otce a s ním i odpovìdi na otázky, které ji
tíí. Kdy ale dorazí na místo, musí se Alea postavit nejen své minulosti, ale setká se i se záhadným
doktorem Orionem, který se vìnuje výzkumu viru, který vyhubil moøské lidi. Dokáe s jeho pomocí
uskuteènit svùj sen a obnovit ivot podmoøského svìta? A podpoøí ji v tom Lennox, který je jí
ze vech pøátel nejblií?
Lara Jean zaívá ten nejlepí maturitní roèník, který si dívka
mùe pøát. Je bláznivì zamilovaná do svého pøítele Petera, její táta se znovu ení a sestra Margot je na léto
doma. Zatímco pøipravuje svatbu, nemùe ji dál pøehlíet velké rozhodnutí, které pøed ní stojí. Odejít na
vysokou a opustit tak nejen svou rodinu, ale i pøítele, kterého miluje. Proè jí srdce a rozum radí, e by se
mìla rozhodnout jinak?
Patøíte mezi ty, které vyhrály v loterii a na první dobrou si naly ivotního
partnera, se kterým proívají spokojený a plnohodnotný partnerský ivot, anebo jste vybíraly tak dlouho, a
jste pøebraly èi si dokonce nevybraly vùbec? Trojhra vypráví pøíbìh dvou en, jejich povahy, zpùsob ivota
i ivotní priority jsou diametrálnì odliné, pøestoe jejich náruèí i srdcem prochází ve stejném období jeden
a tentý mu.
Píe se rok 1310 a do Èech pøijídí mladièký Jan Lucemburský, aby
se zde ujal vlády. Zemì je rozpolcená. Na jedné stranì pøívrenci slabého Jindøicha Korutanského, na druhé
stranì pøívrenci Jana Lucemburského, manela Eliky Pøemyslovny. Vysoko na achovnici stojí i Jindøich
z Lipé a Elika Rejèka, královská vdova a jeho milenka. Je tu i Petr I. z Romberka, nejmocnìjí jihoèeský
velmo. Skuteènými hrdiny tohoto pøíbìhu jsou vak spíe ti, o nich kroniky vìtinou mlèí. Ti, jejich
ivoty upadly v zapomnìní, jejich pøíbytky a tvrze se rozpadly v prach a dnes si ji nikdo nevzpomene na
to, kde se nacházely...
Napadlo vás nìkdy, co øeí milenka enatého mue a jaká je ve skuteènosti
ta pøíerná manelka, o které jí on vypráví? Nebo proè má její sestra tak patný vztah se svou dcerou. Jak se
cítí ta patnáctiletá holka, na kterou si rodièe nikdy neudìlají èas? A kam se vlastnì podìly ty peníze? Kdo je
vzal, kdo je ztratil a kdo je bude muset nakonec vrátit? Kniha Radky Tøetíkové ètenáøky pøekvapí
upøímnou zpovìdí en, v jejich vzájemnì propletených pøíbìzích nechybí ironie, humor, bolest, nenávist.
V nové knize
oívají temné pøíbìhy z krumlovského regionu. Odehrává se i v Beneovì nad
Èernou.
Upíøí masakr v Cetvinách, sabaty na Ïáblových kamenech v Hùrce, tajemná babièka z Èerné v Poumaví,
skøet v podzemí Dívèího kamene, obludník v Hoøicích na umavì, hornoplánský obr Thomas Thieme,
dìsivé podzemí pod Vìtøním a mnohé dalí pøíbìhy z dávné i nedávné historie èeskokrumlovského regionu
pøibliuje nová kniha nazvaná umavský Dìs. Jejím autorem je èeskobudìjovický spisovatel
Mùete této knize vìøit nebo nemusíte. Záleí, jak moc máte otevøenou mysl. Pro nìkoho budou sepsané
vzpomínky bájného Dìsa pøedstavovat bláboly, bude se rozèilovat, e se pod Vìtøním nikdy nic nekopalo, e
v Hùrce ádné kameny, na kterých se konaly sabaty, neexistují Je to moné, tøeba vás jen taháme za nos.
Tøeba. Doufáme ale, e se aspoò troku pobavíte. A pokud ne, bazilika na vás! vzkazuje Václav Votruba.
Kniha, která vyla 9. srpna letoního roku, obsahuje ilustrace malíøe Bronislava Frühaufa z Klenèí pod
Èerchovem. Její vznik podpoøila mìsta Horní Planá a Vyí Brod. Koupit se dá pøímo u autora na mailu
venca.votruba@seznam.cz èi na webových stránkách www.vaclavvotruba.cz.

Byl schoulený na pøední sedaèce lutého igulu. Parkovali v Beneovì nad Èernou. Na námìstí. Vìdìl to. I
kdy v této obci nikdy pøedtím nebyl, byl si jistý, e jsou v cíli.
Hledìl dolù na kostel. Uklidòoval ho, lákal k návtìvì, moná ho chtìl jetì zachránit. Ale zachránit? Proè
zachránit? Upír mu pøece slíbil, e ho nezabije. A upírské slovo jistì platí!
Maminko, mám pro tebe dárek, ozval se Ludvíkùv hlas. Pøicházel z levé strany, z døevìných vrat jednoho
z domù. Vedle nìj la shrbená ena. Vypadala velmi staøe. Mohla mít na krku i tisícovku let. Kdo ví
Podívala se na nìj a Karel se rozeøval dìsem. Byla vetchá, ale v oèích mìla jiskru lovce. Chtìla ho, u
chybìlo jen, aby se olízla. Babka z perníkové chaloupky
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Rozhodnutím ONV v Kaplici byl 30. 6. 1950 zprotìn sluby øeditel koly Ladislav Ambro a øeditelem byl
jmenován Fr. Hromada z Horního Dvoøitì, který ale na místo nenastoupil. Oba jmenovaní proti pøemístìní
podali rozklad na KNV v Èeských Budìjovicích, ponìvad jejich pøemístìní bylo provedeno na nátlak
jednotlivcù a postiení nebyli vùbec pøedvoláni k pohovoru. 10. 8. byl výrokem ONV na místo øeditele koly
jmenován Josef Païour, který rovnì nenastoupil. Bylo rozhodnuto, e do vyøeení této kauzy kolu povede
uèitelka Jana Rybáková.
1. záøí 1950 byl slavnostnì zahájen kolní rok za pøítomnosti pøedsedy MNV Josefa Kolaøíka a místopøedsedy
ONV J. Pártla. Po zahájení pionýøi pøedvedli slavnostní pásmo na pile Gabriele, den byl zakonèen zábavnými
hrami na høiti. KNV zruil rozhodnutí ONV a 11. 9. se vrátil na místo øeditele J. Ambro.
V øíjnu probìhla akce "kola armádì". Náplò vyuèování v celém týdnu byla zamìøena k lidovì demokratické
armádì. Týden Tyrova odznaku zdatnosti provázelo nepøíznivé poèasí, proto byly splnìny pouze dvì discipliny
 jízda na kole a hod míèkem.
Se souhlasem ONV odpracovali áci na sklizni lnu v JZD Beneov 215 hodin.
V listopadu se áci shromádili k oslavì VØSR a narozenin presidenta K. Gottwalda, v prosinci se konala
oslava narozenin J. V. Stalina.
V lednu byl zahájen 3. rok pìtiletky. Uèitelé koly se zavázali odpracovat 100 hodin v drustevních sadech
Èeskoslovensko  sovìtského pøátelství.
V bøeznu oznámil ONV, e ádost MNV v Beneovì o zmìnu názvu koly nelze pøedloit ministerstvu
kolství, dokud nebude opatøena patøiènými doklady.
Z ákù pøihláených do hornictví se pouze Miroslav Kuèera zúèastnil bezplatného týdenního zájezdu do
Mostu. Schùze k volbì povolání pro rodièe vycházejících ákù se ke zklamání vedení koly zúèastnilo jen
nìkolik rodièù.
V kvìtnu se 33 ákù podílelo na zalesòování v polesí Martínkov u Vyího Brodu, kde vysadili 30 000
sazenic.
V druhém pololetí uèitelé absolvovali kurs rutiny.
V èervnu se konaly závìreèné zkouky vycházejících ákù. Do zkuební komise byli jmenováni: øeditel koly
Ambro, referent ONV Holec, za MNV Ladislav Klenka, za ROH Fr. Èutka, za PO ÈSM B. Smetana, za RÈ
K. Paøízková. Po zahajovacích proslovech následoval poslech budovatelských písní z gramofonu, pak vlastní
ústní zkouení. Zúèastnilo se 10 ákù a ákyò, 2 prospìli s vyznamenáním. Prùbìh zkouek byl hodnocen velmi
dobøe. Po jejich ukonèení byli áci IV. roèníku zamìstnáni veobecnì prospìnými pracemi. Vyklízeli a
opravovali budovu, pøidìlenou MNV na ákovský internát.
20. èervna navtívil kolu zájezd sovìtských kolchozníkù.
29. èervna byl proveden zápis ákù na kolní rok 1951/52.
V èervnu se mìlo actvo zúèastnit kulturnì rekreaèního zájezdu do Prahy. Bohuel pro epidemii èerného
kale nebyl zájezd lékaøem povolen.
Od 22. 8. do 6. 9. se 7 ákù (ze 17 pøihláených) zúèastnilo chmelové brigády v Lianech na atecku.
Naèesali 553 ètvrtek chmele.
Øeditel koly pøes svùj patný zdravotní stav se svým bratrem pøes prázdniny zvelebili kolní zahradu,
postavili nový døevìný plot, v budovì ve vech místnostech vysekali zdivo pro elektrické zásuvky, doplnili
chybìjící osvìtlovací tìlesa. Tím uetøili místnímu MNV znaèné finanèní prostøedky. Mimo to øeditel koly
pracoval brigádnicky pøi úpravì Odborné koly rolnické v Beneovì jako protiváhu pomoci, kterou poskytoval
øeditel této koly Rudolf Koeluh místní kole. Jednalo se o zámeènické, sklenáøské a pokrývaèské práce.
Z pamìtní knihy obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou zpracovala Blanka Dolanská

Houby ukryté ve vìtách: høib, kozák, lika, václavka, smr, hlíva
První správné odpovìdi poslaly
Blahopøejeme.
A úkol na záøí?

Své odpovìdi posílejte do 20.záøí na knihovna@benesovnc.cz nebo
SMS na 727 814 457
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V èervnu jsme pøijali první ádosti o dotace z Programu rozvoje venkova i z Operaèního programu
zamìstnanost. Z prvního uvedeného programu byli podpoøeni vichni adatelé, kteøí podali úplnou a
správnì vyplnìnou ádost. 22 zemìdìlských i nezemìdìlských podnikatelù tak dostane v souhrnu dotaci ve
výi 6,5 mil Kè. Do druhého programu jsme pøijali pouze 3 ádosti, které byly podpoøeny v plné výi a to
dotací 2,4 mil. Kè.
Zaèátkem záøí bude vyhláena dalí výzva v programu OPZ a to pro tøi opatøení.
podpoøíme
V rámci opatøení
· Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)
· Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
· Příměstské tábory
· Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora,
· Dětské skupiny (pro veřejnost i podnikové)
· Vzdělávání pečujících osob
Zde pøedpokládáme podporu projektù ve prospìch cílových skupin z regionu v rozsahu cca 400 tis.  1 mil.
Kè, které rovnì mohou být a tøíleté.
je
Cílem opatøení 
zvýit rozsah a efektivitu sociální práce a programù ve prospìch sociálního zaèleòování cílových skupin
sociálnì vylouèených nebo ohroených sociálním vylouèením.
Cíl bude naplòován:
· prostřednictvím podpory činnosti komunitních center
· realizací programů a činností s pozitivním dopadem na sociální začleňování osob z cílových skupin
Pøedpokládáme podporu projektù ve prospìch cílových skupin z regionu v rozsahu cca 400 000  1 400 000
Kè, které mohou být a tøíleté.
chceme podpoøit
V rámci opatøení
dlouhodobì èi opakovanì nezamìstnané a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateøské/rodièovské
dovolené.
Provoz motárny v Borovanech
Motárna v Borovanech bude v letoním roce u ètvrtý rok v provozu. Roènì se v ní zpracuje 100  300 hl
motu (podle toho, kolik se urodí jablek). V loòském slabém roce to bylo pouhých 100 hl motu, pøi èem
se motovalo v tøiceti osmi termínech od 28. srpna a do 18. listopadu. Pøiblinì 2/3 vylisovaného motu na
místì pro zájemce pasterizujeme do Bag in box systému, sklenìných lahví nebo i PET lahví.
Motárna se nachází v areálu slueb Mìsta Borovany na Tøeboòské ulici a je v provozu po pøedchozí dohodì
v úterý a v sobotu. Motárna zralá jablka a hruky na motování i vykupuje. Zde uvádíme ceník a kontakty
pro letoní rok:
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19.8.
26.8.
2.9.
10.9.
16.9.
24.9.
28.9.
1.10.
8.10.
14.10.
22.10.

14:30
14:30
10:00
14:30
10:00
14:00
10:00
14:00
13:30
10:00
13:00

28.10. 13:30

Chvaliny  Beneov
Beneov  Malonty
Holubov/Køeme  Beneov
Beneov  Veleín B
Horní Planá  Beneov
Beneov
 Frymburk/Lipno
Vìtøní
 Beneov
Louèovice  Beneov
Beneov
 È. Krumlov
Nová Ves/Brloh  Beneov
Beneov
 Vyí Brod/
D. Dvoøitì
Zlatá Koruna  Beneov

27.8.
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
1.10.
8.10.
15.10.
21.10.
29.10.

Vyí Brod  Beneov
Beneov  FC Romo
Romberk  Beneov
Beneov  Veleín B
Horní Dvoøitì  Beneov
Beneov  Vìtøní B
Holubov  Beneov
Beneov  Vyí Brod
FC Romo  Beneov
Beneov  Romberk

15:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
12:00
14:30
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