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Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
aèkoliv prázdniny postoupily do své poloviny, pro nìkteré kolkové dìti teprve zaèínají. Od 1. srpna je mateøská
kola uzavøena a otevøena bude opìt od pondìlí 3. záøí.
V dobì od 20. do 24. srpna bude v prostorách druiny budovy základní koly probíhat pøímìstský tábor pro
dìti od 7 do 15 let. Pøímìstské tábory rodièe vyhledávají pøedevím za úèelem hlídání dìtí a mládee a vyplnìní
jejich volného èasu. Jsou vítanou pomocí v pøípadì, kdy rodièe nemají z pracovních dùvodù monost zajistit
dìtem celodenní péèi. Na rozdíl od klasických letních táborù vak nenabízejí monost pøespání.
Letní prázdniny pravidelnì vyuíváme pro rùzné opravy a úpravy v naich kolních zaøízeních. Letos tomu
není jinak. Ve kole probíhají práce na úpravì sociálních zaøízení, v nìkterých prostorách byly provedeny nové
nátìry a oprava podlah. Pøed kolou opravujeme zídku a oplocení. Snahou je zachovat pùvodní vzhled kamenné
zídky nejen s ohledem na mìstskou památkovou zónu. Kadý kámen byl vyjmut, oèitìn, oèíslován a skládán
do pùvodního tvaru. Po opravì zídky obnovíme pøed kolou také chodník z kamene, tak jak je to na námìstí.
V budovì mateøské koly jsme takté provedli nové nátìry stìn a i zde se v dobì uzavøení pustíme
do udrovacích prací.
Pracuje se ale i jinde Dokonèili jsme opravu komunikace v ulici u zámeènictví, pøièem zde nyní øeíme
omezení rychlosti. Nadále probíhají práce na opravì høbitovní zdi, nutné je pøedevím odvodnìní, které ale
bohuel nikdy nebude úplnì stoprocentní. Dùvodem je umístìní høbitova v otevøeném prostoru svaující se
louky. Práce konèí také na komunikaci k Pøedlesí, kde jsme nechali odstranit vystouplé kameny, vytvoøili
kufr (zpevnìní spodní èásti), rozíøili komunikaci a upravili její povrch.
Dùleitý krok jsme také uèinili ohlednì plánovaného zasíování stavebních parcel v Beneovì nad Èernou.
Byly zapoèaty práce na projektu vybudování základní technické vybavenosti.
Námìstí postupnì osazujeme kvìtinami a zelení. Letoní sezónní kvìtinová výzdoba je o nìco rozsáhlejí,
bohuel se vak potýkáme s neustálými potíemi v podobì vandalù a zlodìjù, kteøí sazenice nièí nebo kradou.
Sazenice také vyhrabávají ze záhonù i kvìtináèù nìkterá zvíøata. Opakují se tak nepøíjemnosti z minulých let,
co mì mrzí. Vìøím vak, e situace se jednou z lepí. Kvìtinová výzdoba je ji tradièní souèástí námìstí a
v letních mìsících dokáe velmi vhodnì zpøíjemnit dojem obyvatel i turistù.
Pøeji nám vem hezký zbytek léta plný sluneèních dnù.
ití, to je nejvìtí umìní na svìtì, nebo vìtina lidí pouze existuje. Oscar Wilde
Veronika Zemanová Korchová
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Zvýení dostupnosti lékaøù a úøadù v Kaplici

Z dùvodù nedostateèných dopravních spojù a velké vzdálenosti od autobusového nádraí k poliklinice,
bude pro nae seniory od zaèátku srpna zkuebnì jezdit obecní auto za úèelem návtìvy lékaøù a vyøízení
vìcí na úøadech.
Zahájení sluby od zaèátku srpna 2018 dle pøedchozí domluvy. Odvoz moný od 7:00, doprava tam
 je moné objednat u paní knihovnice
i zpìt pro více zájemcù jednotná. Dopravu 
Rùeny Lepové osobnì nebo na tel. 727 814 457
Marian Malák, místostarosta obce
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áci ZU F.Piingera Trhové Sviny  poboèka Beneov
nad Èernou v uplynulém pololetí opìt úspìnì
reprezentovali kolu i nai obec. Pøedstavili se divákùm
Folkového kvítku na Konopiti, zúèastnili se finále Dìtské
porty v Kromìøíi a akordeonových soutìí a samozøejmì
zahráli také na koncertech doma v Beneovì nad Èernou.
Za reprezentaci dìkujeme a pøejeme hodnì dalích
úspìchù.
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Lole je tøináct let. Má ráda módu, kamarádky a nejvíc svou
tajnou lásku Ose. Na Velký svátek dostane vytouenou hraèku ivé, lidské miminko. Nedokáe si
vak pøedstavit, jak moc se jí pøíchodem dítìte, ivot zmìní. Péèe o nìj, sebou pøináí mnoho
starostí, které do té doby neznala a tak jí napadne, e by se jich mohla jednodue zbavit. Její
dokonalý plán, ale dostává nejednu trhlinu, i v podobì zrady jejích vlastních rodièù. Dokáe nakonec ve
v dobré obrátit a najít tìstí?
Patnáctiletá Myka vùbec nestárne, je
nesmrtelná. V kláteøe Teplá z ní vychovávají léèitelku a skrývají ji pøed lidmi, aby nebyla naøèena
z èarodìjnictví. Jednou zachrání vánì zranìného kralevice Pøemysla Otakara II. a na jeho pøání s ním
odjede do Prahy. Jene kromì Myky se dostalo do mìsta i zlo a jí nezbude ne zlo vrátit tam, kam patøí 
do jámy pekelné.
Pøedstavte si, e ijete v zemi, kde kadá pøelomová událost,
kadé dùleité rozhodnutí, vechno, co pro vás má nìjaký význam, skonèí na vaem tìle jako tetování.
Po smrti pak z potetované kùe vytvoøí knihu, která bude vaim potomkùm slouit jako vzpomínka na vás
a vám jako záruka vìèného ivota. V takovém svìtì ije Leora. Kdy její otec zemøe, Leora by dala cokoli,
jen aby mohl v pamìti ostatních ít navdy.
Ví toti, e její otec si zaslouil, aby jeho kniha kùe se záznamem celého jeho dobrého ivota pøetrvala
navìky. Kdy vak zjistí, e z knihy jejího otce nìkdo kus vyøízl a knihu upravil, musí se pustit do pátrání,
které ji pøimìje zamyslet se nad tím, zda svého otce vùbec znala. A jestli zná samu sebe. A jestli vechno,
v co celý ivot vìøila, je vùbec pravda. Tak zaèíná rozplétání straného tajemství
Poutavé dobrodruství, jeho autorem je zkuený novináø a osvìdèený autor,
popisuje skuteènou událost, kterou bychom dnes mohli nazvat humanitární misí. Na poèátku 19. Století
se panìlský král na doporuèení lékaøù rozhodl vypravit do zámoøí expedici, jejím cílem bylo rozíøit právì
objevenou vakcínu proti èerným netovicím v Americe a na dalích územích a zbavit tak tamìjí
obyvatelstvo nièivé nemoci. Souèástí námoøní výpravy byli lékaøi, ale i dvaadvacet dìtí a mladá ena, která
o nì peèovala. Právì Isabel se stává hlavní hrdinkou pøíbìhu a její nevední osud, schopnosti, krása i odvaha
udrí ètenáøe v napìtí do poslední stránky.
Mirka, po nároèném dìtství bez mateøské lásky, vychovávaná jen otcem
alkoholikem, èelí ivotním vzestupùm a pádùm po svém; spoléhá se na pomoc z nebe. Její nebe má podobu
levandulové louky, na které nikdy není sama. V dobrém i zlém ji provází matka, o kterou pøila v dìtství pøi
tragické nehodì. Co se vak stane, kdy se s ní jednoho dne pøijde maminka rozlouèit? Je Tomá skuteènì
tím pravým? A opravdu u setkání na levandulové louce nepotøebuje? Svìt zùstává stejný ? plný trápení
i radostí. A nic v nìm není takové, jak se na první pohled zdá
Hýbeme se buï málo, nebo patnì a pohyb se vytrácí nejen
ze ivota, ale i z medicíny, tvrdí profesor Pavel Koláø, renomovaný fyzioterapeut, který u tøicet let pùsobí
na poli rehabilitaèní medicíny, potamo i té sportovní. V dùmyslném soustrojí lidského tìla a mysli se snaí
najít skuteèné pøíèiny, které ho porouchaly,
a správnou léèbou navrátit pacientùm ztracené
zdraví. V rozhovorech s novináøkou Renátou
Èervenkovou vysvìtluje základní principy lidského
pohybu a jeho vývoje a také roli, jakou v nìm
sehrává ná mozek a tøeba i patné geny, stres,
pøetìování, neuspokojivé vztahy, absence
spirituality, touha uívat si...
Odhaluje pøekvapivé souvislosti, nebo v naem
organismu se nic nedìje náhodnì, jak se nám,
laikùm, èasto zdá. Proè nás bolí rameno, kdy máme
nádor plic? Proè suinka uveze na koleèku víc ne
kulturista? Proè magnetická rezonance nic neobjeví,
i kdy nás záda pekelnì bolí? Proè je nìkdo
pohybovì ikovnìjí ne ti druzí? Proè si tsunami
fotíme, místo abychom pøed ní utíkali?
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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.

Èas prázdnin a dovolených je jako stvoøený pro
cestování, ale také pro ètení. Take  fotosoutì o
zajímavou fotografii, jak lenoíte a cestujete  v
kniních pøíbìzích, je tady. V záøí ètenáøi knihovny
vyberou za zaslaných fotografií tu nej. Výherce
zveøejníme v øíjnových Ozvìnách.
Své fotografie posílejte do 20. srpna na
knihovna@benesovnc.cz. Soutìíme o hrneèek a
balíèek propagaèních materiálù.
A teï nìco na procvièení mozkových závitù. Kolik je
na obrázku ètvercù?
Rùena Lepová
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28.èervna nás po vydatných deových srákách trochu
vystraila øeka Èerná. V Lièovì byl vyhláen I. stupeò
povodòové aktivity.

V nedìli 15.7.2018 jsme s mladými hasièi v
doprovodu rodièù vyrazili na jednodenní výlet na
raftech. Poèasí parádní a voda nás pìknì nesla z
Vyího Brodu do Náhoøan, kde jsme cestu konèili v
kempu U Fíka.

Vèas se na svém obecním úøadì informujte, jak a kam se
budete evakuovat v pøípadì ohroení pøi povodni.
Pokud Vás mùe povodeò ohroovat:
Pøipravte si pytle a písek, tìsnicí fólii, tìsnicí desky a
dalí stavební materiál na utìsnìní nízko poloených
dveøí a oken.
Pøestìhujte cenné vìci do vyích pater, upevnìte vìci,
které by mohla odnést voda, a pøipravte se na evakuaci
zvíøat.
Pøipravte si evakuaèní zavazadlo a øiïte se pokyny k
evakuaci.
Sledujte sdìlovací prostøedky.
Na základì pokynù povodòových orgánù obce, policie a
záchranáøù opuste vèas ohroený prostor. Nezapomeòte
na evakuaèní zavazadlo.
Nechte si zkontrolovat stav obydlí  statiku, rozvody
energií.
Zlikvidujte uhynulé zvíøectvo, potraviny a polní plodiny,
které byly zasaeny vodou. Postupujte podle pokynù
hygienika. (Celou likvidaci provádìjte s ochrannými
prostøedky.)
Vyèitìní studní a jejich sanaci zadejte odborníkùm.
Informujte se o místech humanitární pomoci a v pøípadì
potøeby si vyádejte pomoc.
Kontaktujte pøísluné pojiovny ohlednì náhrady kod.
www.codelat.cz
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