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ozvìny

Èerven 2018

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Odjezd autobusu 12.6. ve 20:15 od kostela v Beneovì
nad Èernou. Pokud byste nechtìli vyuít spoleènou
dopravu autobusem, dejte prosím vìdìt na tel 727 814
457, a zbyteènì neèekáme. Dìkuji.
R.Lepová

Váení spoluobèané,
èasto se setkávám s tím, e nìkteøí lidé mají problém s pøístupem na ná obecní úøad  tìko se jim pøekonávají
schody. Tato nesnáze nás trápí, a proto se jí snaíme vìnovat. Doufali jsme, e ve vyøeí schodiový výtah
pro invalidy, ale zatím se ho nepodaøilo stavebnì ani projektovì vyøeit. Takté výtah v budovì není moný,
nejen prostorovì, ale také s ohledem na historický objekt, ve kterém obecní úøad sídlí.
Je tøeba daný problém vyøeit jinak. Proto bude provedeno uspoøádání kanceláøí tak, aby se zjednoduil pøístup
pro vechny obèany s pohybovými potíemi. Podatelna bude pøemístìna do prostor v pøízemí, kde doposud
byla kanceláø lesù. Ta se pøestìhuje do nynìjí kanceláøe hospodáøky obce (úèetní), která bude mít zázemí
pøed kanceláøí místostarosty.
Na podatelnì bude moné vyøeit vechny poadované úkony, jako je podání dopisù, ádostí, hrazení poplatkù,
ovìøování podpisù, hrazení nájemného, øeení ve kolem bytù a tak dále. Matrika a evidence zùstává na místì
i se vemi úkony, na které jste byli doposud zvyklí. Pokud ale bude nutné i v tomto pøípadì zjednoduit pøístup,
budeme to øeit. Vìøím, e si na zmìnu uspoøádání obecního úøadu vichni zvykneme. Jednoznaènì bude
pøínosem.

S dalími zmìnami, se kterými se bude ná obecní úøad potýkat, je GDPR (General Data Protection Regulation),
co je v èeském pøekladu Obecné naøízení o ochranì osobních údajù.
V dubnu probìhlo na obci kolení zamìstnancù k Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a
dne 25. kvìtna 2018 vstoupilo Naøízení v úèinnost. Obci tím vznikly dalí náklady. Jednak bylo tøeba zajistit
povìøence pro obec Beneov nad Èernou a fyzicky i programovì zabezpeèit osobní údaje, se kterými se bude
pracovat. Bylo nutné vydat smìrnice k nakládání s osobními údaji a provést analýzu k zajitìní dalí ochrany.
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V rámci tohoto naøízení jsme uzavøeli smlouvu s Advokátní kanceláøí Øezníèek & Co, Èeské Budìjovice, která
bude zajiovat funkci Povìøence pro ochranu osobních údajù, oznaèovanou také jako Data Protection Officer
(DPO). Povìøenec má obci pomáhat zajiovat ve potøebné s ustanoveními naøízení GDPR.
S ohledem k tomuto naøízení GDPR si dovoluji vyzvat vechny, kteøí dostávají od obce informace
prostøednictvím SMS systému, e bude zapotøebí, abyste k tomuto dali písemný souhlas, jinak vás budeme
nuceni ze systému vyøadit. Pro zjednoduení bude na obci pøipravený formuláø pro vá souhlas se zasíláním
SMS.

Ministerstvo vnitra chce od pøítího ledna zruit matriky, které provedou za rok do dvaceti takzvaných
prvozápisù. Hodlá pøevést matrièní agendy do vìtích obcí.
Bohuel na ministerstvu evidentnì neví, e matrikáøi nevedou jen seznam narození, sòatkù, registrovaných
partnerství a úmrtí, jejich poèty ministerstvo zmiòuje. Agenda matrièních úøadù je podle samospráv irí.
Obracejí se na nì obèané také z dùvodù zmìn jména, pøíjmení èi urèení otcovství. Velmi se zvýily ádosti o
nahlíení do matrièních knih ze strany lidí, kteøí dohledávají své pøedky, vìtí zájem je také o dohledání
matrièních údajù a zápisù pro úøady, notáøe a podobnì.
Celkovì v posledních dvou letech nárùst matrièních úkonù v naí obci stoupá. Myslím si, e by lidé, kteøí na
ministerstvu vymýlí tyto nesmysly, mìli odlehlé obce, jako je ta nae, navtívit, aby vidìli, jak tìmito
rozhodnutími komplikují ivot na vesnici.
Snad se nám, malým obcím, podaøí udret matriky pøipravovanou peticí. U nám vzali vyøizování obèanských
prùkazù a katastrální úøady pøestìhovali do dalekých mìst, kde není moné ani zaparkovat. Kdy nad tím tak
pøemýlím, nevím, zda má nae republika vùbec zájem o ivot na vesnici.
Mìj sílu pøijmout vìci, které zmìnit nemùe, odvahu zmìnit vìci, které zmìnit mùe, a rozum rozliit mezi
nimi.
Veronika Zemanová Korchová

Program letoní Noci kostelù v Beneovì
nad Èernou zahájil koncert dechového
souboru estì200, po kterém následovalo
povídání paní starostky Veroniky
Zemanové Korchové o morovém sloupu
sv. Jana Nepomuckého na naem
beneovském námìstí. Návtìvníci si
mohli v dobì trvání akce prohlédnout
bible a kancionály, zapálit si svìtlo za mír
nebo spoleènì s dìtmi tvoøit mozaiku.
Zajímavostí byl soupis faráøù, kteøí se od
dvacátých let minulého století v naí
farnosti vystøídali.
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Václavu Hájkovi z Liboèan bylo pøedurèeno stát se tykadlem doby,
rozporuplné jako on sám. Stát se osobností, která je svým dílem, sice diskutovaným, nikdy vak
peèlivì vìdecky neprostudovaným, neodmyslitelnou souèástí èeské kultury. Kronikáø Václav
Hájek z Liboèan je svými ivotními osudy tak trochu vypravìèem své doby a román je zároveò
pokusem o logickou rekonstrukci jeho ivotopisu a zrodu jeho kroniky, která se nechtìla stát nièím víc ne
vyprávìním o èasech, je by jinak upadly v zapomenutí
Mìlo to zaèít tak idylicky. První taneèní, první vyznání, první
polibek... To ve mìlo potkat estnáctiletou Rút. Jene to by nesmìl být rok 1941 a na prsou by jí nesmìla
svítit lutá hvìzda. Místo atlasových støevíèkù na první bál, které jí sliboval tatínek, jen tvrdé døeváky
a pochod smrti.
Neuvìøitelnì sugestivní pøíbìh dvou mladých lidí, Ervína a Rút, vychází ze skuteèných událostí.
Nejznámìjí èeský spisovatel se ve dvou novelách vrací k tomu, co na nìm
jeho ètenáøi oceòují nejvíce. Svùj humornì ironický pohled na vztahy mezi mui a enami propùjèuje
v novele Family Frost zkrachovalému restauratérovi, který si z nutnosti a trochu i na truc pronajme mrazící
vùz známé firmy a iví se jako øidiè. Bìhem nìkolika dní se jeho zbabraný ivot dostane do spirály událostí,
které skonèí a na svatbì jeho bývalé manelky (která si bere jeho bývalého spoleèníka). Vincent se potká
i s otcem, kterého nikdy pøedtím nevidìl, a setkání probìhne vpravdì neèekaným zpùsobem. Druhá novela,
Èarodìjka z Køemelky, si pohrává s mírnì fantastickým námìtem. Krásná Dominika má celý ivot smùlu
na mue a svou pøitalivost povauje spí za prokletí. Jako dar naopak chápe svou schopnost èíst lidem
mylenky. S pøibývajícími lety a vztahy to ale vypadá, e i to druhé je spí na obtí  dokud nepotká
ve vlaku známého spisovatele a nezamiluje se do nìj. Ale dá se ít se enou, která doopravdy ví, co si její
mu myslí?
Tøi vynikající detektivky z trampského prostøedí od známého
a oblíbeného autora, v nich najdete napìtí i humor, které k trampingu patøí odjakiva.
Londýn, chladný prosinec roku 1888. Sherlocku Holmesovi je 34 let
a po katastrofálním vyetøování pøípadu Jacka Rozparovaèe se opìt uchýlil ke kokainu. Watson nedokáe
svého pøítele ani utìit, ani ho vytrhnout z letargie  kdy tu pøijde z Paøíe podivnì zaifrovaný dopis.
Mademoiselle La Victoire, krásná francouzská kabaretní hvìzda, píe, e se pohøeuje její nemanelský syn,
jeho otcem je anglický lechtic, a ji samotnou na ulicích Montmartru kdosi napadl.
Román Kassandra a vlk, surrealistická zpovìï o dìtství
a dospívání osmadvacetileté øecké autorky Margarity Karapanou, se stal souèasnou klasikou v Øecku, a poté
co byl pøeloen do mnoha rùzných jazykù pøinesl mladé autorce mezinárodní vìhlas, coby mimoøádnì
pùvodnímu novému talentu, který snese srovnání s Proustem a Schulzem.
Podtitul: neobyèejný
pøíbìh èeské trojnásobné mistrynì svìta
Pøíbìh Marie Hanákové, seniorské atletické mistrnì
svìta, je na první pohled zvlátní tím, e pøestoe
do svých edesáti tøí let nesportovala, stala se
pozdìji vytrvaleckou mistrní svìta. A pøestoe ji
nikdo nepomohl a neumí ádný jazyk, procestovala
za závody veteránù celý svìt.

Napsat pojem, který má spoleèné významy.  klika, muka, lopatka,

my, poleno, lístek, klacek, pas, bábovka, èoèka, køídlo, náøez, film, oøíek, bedna.
Výhercem se stává paní Hana Boleèková, gratulujeme.

Vyjmenujte co nejvíce hradù a zámkù, jejich název zaèíná na písmeno a) K, b) H, c) B
Své odpovìdi na nový úkol posílejte do 20. èervna na knihovna@benesovnc.cz nebo je pøineste do
knihovny.
Rùena Lepová
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V sobotu 12.kvìtna se u nás konala soutì mladých hasièù zapoèítávaná do celoroèní soutìe okresního
poháru. Z celkového poètu 39 drustev se naim dìtem podaøilo vybojovat na domácí pùdì v obou
kategoriích (mladí a starí áci) druhá místa. Druhé drustvo mladích ákù se umístilo na 16. místì. Tady
je nutno podotknout, e jsou to dìti, které s hasièským sportem zaèaly vìtinou loni na podzim a musí se
postupnì vypracovat. Pøejeme vem hodnì dalích úspìchù a chuti do sportování.
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kolní rok byl zahájen 1. záøí 1959. Poèet ákù ve kole se zvýil, bylo zapsáno 364 ákù ve 14 tøídách.
Tento rok pøinesl zaèátek pøestavby kolství, která pak byla uvádìna v ivot v letech 1959 1961.
Pøinesla prodlouení kolní docházky na 15 let a také nový obsah a náplò socialistického kolství.
V první polovinì roku 1960 byla provedena územní reorganizace státu, tvoøily se vìtí krajské a okresní
celky. Byl zruen okres Kaplice, území bylo pøièlenìno k okresu Èeský Krumlov.
V èervnu se konaly volby do Národního shromádìní, v èervenci zvolené Národní shromádìní pøijalo
novou socialistickou ústavu.
V záøí 1959 probìhla triumfální cesta N.S.Chruèova po USA. Pøi té pøíleitosti promluvil v OSN
a pøednesl jménem vlády SSSR návrh na veobecné odzbrojení.
Na podzim tohoto roku dosáhla sovìtská kosmická raketa Mìsíce. Dalí raketa ho obletìla
a vyfotografovala jeho odvrácenou tváø.
V tomto kolním roce dolo v uèitelském sboru jen k malým zmìnám. Zlepilo se vybavení internátu,
darem dostal rozhlasový a televizní pøijímaè. Byl také vybaven elektrickou praèkou, take se prádlo
nemuselo vozit do Kaplice. áci s uèiteli se opìt podíleli na zemìdìlských pracech  sklízeli len a brambory.
Na jaøe zaseli kukuøici.
kola se bìhem roku podílela na oslavách význaèných výroèí pøípravou kulturních vystoupení. Aktivní
byl hlavnì pìvecký soubor pod vedením s.uè. Janderkové.
Ve vedení pionýrské skupiny se osvìdèil s.uè. Jaroslav Hospr. Pionýøi pøipravili besídku Dìdy Mráze
a v únoru Makarní rej pionýrù. 250 dìtí pøilo v maskách, také úèast divákù byla veliká.
Nejvìtí pionýrskou akcí byla velká slavnost k
15. výroèí osbvobození ÈSR Sovìtskou armádou.
Na námìstí byl zaloen pionýrský parèík, kde byla
zasazena pamìtní deska a vysazena "lípa osvobození",
pod její koøeny byla vloena láhev se svitkem
pergamenu se jmenným seznamem nových pionýrù,
kteøí toho dne sloili slib.
V druhé polovinì kolního roku se kola zúèastnila
krajské sbìrové soutìe "Pionýrské stavební
drustvo". kola se umístila na druhém místì a dostala
odmìnu 150, Kès. Dìti sebraly 7 kg peøí, 9 kg igelitu,
994 kg kostí, 2410 kg textilu a 1252 kg papíru 
pøepoèítáno na cihly 42 251 kusù.
áci byli úspìní i v Soutìi tvoøivosti mládee.
Pìvecký soubor dokonce postoupil do krajského kola.
Okresními pøeborníky ve sportu se opìt stali fotbalisté
a hokejisté.
V roce 1960 vrcholily spartakiády. Chlapci se
zúèastnili oblastní i krajské spartakiády, dívky kvùli
karanténì jen krajské v Èeských Budìjovicích. Ètyøi
aèky  Koálová, Muèièková, Trojáková a Vlèková
 v doprovodu s uèitelky Schreibové vystoupily na
II. celostátní spartakiádì v Praze.
V èervnu byly poøádány kolní výlety: 1.3. tøídy
na Lipenskou pøehradu, 4.5. tøídy na Tøeboòsko, kde
navtívily sklárnu v Chlumu u Tøebonì. áci 6.8. tøídy se vydali na Chodsko. Prohlédli si hrad Rabí,
Domalice a celé Chodsko. Nocovali v Klatovech, odtud se vydali do elezné Rudy a zajeli k Èernému
jezeru. Vraceli se pøes Suici, Kaperské Hory, Vimperk a Netolice.
kolní rok byl ukonèen døíve (18. èervna 1960) kvùli II. celostátní spartakiádì, která probìhla v Praze
od 23.6. do 3.7.1960.
Z pamìtí obecné a mìanské koly v Beneovì nad Èernou zpracovala Blanka Dolanská
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Èerven je ji tradiènì mìsícem senoseèí, stejnì tak ochrany pøírody
a mláïat. Kadoroènì zemøe pod acími litami mnoho zvìøe,
pøedevím mláïat. Nejvíce ohroena jsou srnèata, zajíèci, ale i ptáci
hnízdící na zemi!
Mláïatùm velí instinkt pøed nebezpeèím se pøikrèit a stát se tak
,,neviditelným. Bohuel pøed rotaèní sekaèkou je to neuchrání a je to
pro nì jistá smrt.
Myslivecký spolek Beneov nad Èernou se kodám na zvìøi snaí
pøedcházet nebo je aspoò minimalizovat. Procházíme proto plochy
luk, které nám zemìdìlci nahlásí k seèení. Je to èasovì velmi
nároèné, a jeliko v okolí Beneova jsou témìø výhradnì louky
a vichni musí vyuít pìkné poèasí, máme na procházení stovky
hektarù pozemkù pouze pár dní.
Proto se obracíme na Vás, na ty, kterým není lhostejná tato situace a kteøí by nám a samozøejmì hlavnì
zvìøi, chtìli pomoci pøi záchranì mláïat.
Staèí pouze zaslat své tel. èíslo na email: michal.lesnik@benesovnc.cz nebo na tel. èíslo 727 814 451.
Den pøedem nebo v den procházení, zaleme hromadnou sms s èasem srazu. Èas bude vyhláen i obecním
rozhlasem. Sraz bude vdy u Hasièské zbrojnice v odpoledních hodinách. Poté se rozdìlíme a pod vedením
myslivce projdeme louky.
Vhodné obleèení, dle poèasí, popøípadì pejska (vdy na vodítku!!!). Psi jsou velice uiteèní pøi této èinnosti
a nemusí být lovecky cvièeni. Za kadého budeme velmi rádi. A jetì bych doporuèil jako ochranu pøed
klíaty REPELENT!
Odmìnou nám vem bude dobrý pocit ze záchrany zvìøe, procházka v pøírodì na èerstvém vzduchu a tøeba
i spálené kalorie.

Dalí info na výe uvedených kontaktech.
Za Myslivecký spolek Beneov nad Èernou, myslivecký hospodáø Michal Vajda

Dovolujeme si Vás pozvat na stálé expozice muzeí na Novohradsku.
Muzea prezentují historické pomùcky a techniky pouívané nejen v zemìdìlství.
prezentuje historické pomùcky a techniky pouívané
v zemìdìlství od zaèátku 20. století do období socialismu. Muzeum se nachází v rozsáhlém podkroví
objektu bývalého zemìdìlského drustva a dnení Farmy Besednice.
Adresa: Drustevní 64, 382 81, Besednice. Web:
www.mvzb.cz
se nachází v Údolí u Nových Hradù v tìsné blízkosti Terèina údolí
a nabízí nahlédnutí do historie, pøedevím pak bìného ivota místního zemìdìlce.
Adresa: Údolí u Nových Hradù 28, 373 33, Web:
http://www.mztu.cz
je ivé muzeum, které je pøizpùsobeno pro celou rodinu.
Dìti napøíklad uvidí oivlé klasy a dospìlí zase zajímavosti z pøírody a z historie Novohradských hor
a autentické zemìdìlské stroje.
Adresa: Horní Stropnice 1, 37336, Web: http://www.sypkastropnice.cz
je stálá expozice vìnovaná dramatickým událostem
zejména minulého století, pøi kterých se zásadnì mìnilo osídlení v tomto regionu.
Adresa: Kamenná (bez è.p.)  v èele zemìdìlského areálu, 374 01, Web: http://www.vysidleneobce.cz
V pøípadì zájmu volejte na tel. èíslo: 770 142 085 nebo pite na email: info@sypkastropnice.cz
Muzea vznikla za pøispìní evropských dotací.
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 1.6. 2018
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