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knihovna

knihovna

knihovna
Odpoledne v Praze vyuijeme k prohlídce
historického centra Prahy
a návtìvì adventních trhù.
Odjezd z Beneova nad Èernou bude
mezi 9. a 10. hodinou dopoledne.
Více info a pøihláky v knihovnì
nebo na tel. 727 814 457

knihovna
Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
v dobì, kdy jsem psala tento úvodník, foukal venku silný vítr, který k nám mìl dle pøedpovìdi pøinést ochlazení.
Uvìdomila jsem si, e naplno pøichází podzim a s ním chladné dny. Silný vítr se mìl zmìnit ve vichøici
Fabienne, co ve mnì vzbuzovalo obavy. Vzpomínala jsem na orkán Kyrill, který nás zasáhl v roce 2007.
S naimi hasièi jsme byli na nohou ètyøi dny v kuse a tøi noci jsme nespali. Nejprve se likvidovaly stromy,
které popadaly pøes cesty, silnice a komunikace a odøízly tak cestu lidem, kteøí se nedostali do práce, kol,
k lékaøi a tak dále. Nejvìtími problémy byly dlouhodobé výpadky proudu a pokození domù. Velké kody
byly také zpùsobeny v lesích, kde padaly stromy, které tak mimo jiné ohroovaly zdraví a ivoty lidí. Obci
vznikly kody i na nemovitostech (byla pokozena høbitovní zeï) a vùbec nejvìtí kodu a problém zpùsobila
odfouknutá plechová krytina støechy na budovì kolky. Ve se nakonec podaøilo zajistit a po nìkolika dnech
dostat do bìného provozu, ale následky jsme odstraòovali delí dobu. Nìkteøí obèané se z problémù, které
zpùsobil Kyrill, dostávali i nìkolik let. Tento veèer, kdy hrozilo, e ve mùe pøijít znovu, jsem se strachem
chodila ven pozorovat vítr a neustále jsem sledovala mobil a poèítaè. Co kdyby? Natìstí se orkán Fabienne
Novohradským horám témìø vyhnul. Ráno jsem vstala, projela obec a ostatní osady a zjistila, e na rozdíl od
nìkterých naich sousedù jsme dopadli opravdu dobøe a vední den probìhl jako vdy.
1

Beneovské

ozvìny

Dìkujme za to, e jsme byli uetøeni vech problémù a nepøíjemností, které potkaly ty, kteøí byli orkánem
Fabiene postieni.
Vèera jsem byl chytrý, proto jsem chtìl zmìnit svìt. Dnes jsem moudrý, proto mìním sám sebe.
Dále bych se ráda podìlila o záitek, kdy jsme diskutovali se studenty, budoucími architekty i s ji zkuenými
architekty, kteøí se s námi dìlili o dojmy, je mìli z naí obce a okolí. Øeili jsme strategii Beneova nad
Èernou a osad, pøedevím pak návrhy budoucí architektury. Mluvili jsme o bytové výstavbì i øeení rùzných
míst, které bychom mohli v budoucnu prakticky vyuít. Jak jsem ji zmiòovala v minulém èísle naeho
zpravodaje, Strategický plán obce pøedstavuje dùleitý støednìdobý dokument, který pomáhá usmìrnit budoucí
rozvoj obce. Vìtinou vychází z dlouhodobé rozvojové vize, na jejím základì stanovuje hlavní cíle rozvoje.
Proto bude dùleité se sejít pøedevím s vámi a spoleènì tuto strategii pøipravit. Toto bude úkol pro nové
zastupitele naí obce.
Domov není místo, kde bydlí, ale místo, kde ti rozumìjí.
A co nás jetì èeká V mìsíci øíjnu budou sputìny práce na rekonstrukci komunikace Rafanda, obnovou
projdou zejména vodovod a kanalizace pod komunikací. Na opravu povrchu komunikace bude podána ádost
o dotaci na MMR.
V Klení se provádí opravy místních komunikací a jejich odvodnìní.
Do konce roku byly ji vyhláeny podmínky pro nìkteré dotace, které by ráda vyuila i nae obec. V souèasné
dobì se zpracovávají ádosti o dotace na místní komunikace, dále na lesní techniku. Vyuít chceme i monosti
dotace na zadrování vody v krajinì a to v osadì Dluhotì. Byly takté vyhláeny nové podmínky pro ádosti
na nové kanalizace. V naem pøípadì budeme opìtovnì ádat o dotaci na kanalizaci v Klení, v minulé ádosti
jsme nebyli úspìní z dùvodu nízkého poètu trvale ijících obyvatel v této osadì. Na rekreanty se bohuel
v tomto dotaèním titulu nepøihlíí. Krajský úøad bude do konce roku vyhlaovat program grantu na zlepení
kvality veøejného bezdrátového rozhlasu, na který bychom takté rádi podali ádost. Vzhledem k vyspìlejí
technice, která se nabízí pro lepí informovanost obèanù, ji potøebuje renovaci. V poslední dobì øeíme èasté
poruchy, které budou vyøeeny modernizací nových hnízd rozhlasové techniky a novým a silnìjím zajitìním
signálu do dalích osad.
V listopadu se v Beneovì nad Èernou opìt otevøe ordinace praktického lékaøe. Spoleènost Veobecný lékaø
s.r.o. pro vás ve spolupráci s obcí pøipravuje den otevøených dveøí, kdy si budete moci s novým praktickým
lékaøem, který se, doufejme, bude starat o zdraví nás vech, podat ruku a popovídat si. Pøedevím se tìíme
na domácí péèi, kterou bude uvedená spoleènost také poskytovat. Tato sluba bude u nás vítána vzhledem ke
stárnoucí populaci a potøebám v naí obci. Doufáme, e zmínìná sluba i praktický lékaø budou koneènì
fungovat ku prospìchu nás vech.
Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na tìstí a zdraví. Kdo myslí jenom na
sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.
V mìsíci záøí dolo k poárùm v osadì Hartunkov. Nae JSDH Beneov nad Èernou pøedvedla kus dobré
práce a jménem pokozeného, pana Jiøího Nedorosta, bych jí chtìla podìkovat za dobøe provedený zásah a
ochotu pomoci.
Ji v minulém èísle naeho zpravodaje jsem vem podìkovala za spolupráci v tomto volebním období a nyní
dìkuji vám vem za vai pøízeò i pomoc. Zvlátì za to, e jako spoluobèané a sousedé se k sobì chováme
slunì a kdy je potøeba, e si pomáháme. Dìkuji.
ádný moudrý èlovìk netrestá proto, e se stala chyba, nýbr aby se neopakovala.
Kultura a civilizace musejí jít ruku v ruce, aby z toho vznikl tak nádherný most, hezké bluditì, zkrátka kousek
svìta, kde se dá lidsky ít. JW
Veronika Zemanová Korchová
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Ordinace Veobecného lékaøe v Beneovì nad Èernou zahájí provoz zaèátkem listopadu
(Praha 25.9. 2018)
Ji za nìkolik týdnù pøivítá nová ordinace Veobecného lékaøe v Beneovì nad Èernou na Èeskokrumlovsku
své první pacienty. Provozovatel ordinace, rodinná spoleènost VeobecnýLékaø.cz, plánuje zaèít ordinovat
v úterý 6. listopadu. Momentálnì je nae aktivita koncentrovaná do Novohradských hor. Koncem øíjna
otevíráme ordinaci v Horní Stropnici, o dva týdny pozdìji také v Beneovì nad Èernou. A je to tak správnì,
nae místo je mimo velká mìsta, blíe pacientùm a pøírodì. Jako jihoèeskou rodaèku mì umístìní naich
nových ordinací neobyèejnì tìí, øíká prim. MUDr. Olga Janovská, primáøka spoleènosti Veobecný
lékaø.Pøípravné práce na sputìní provozu jsou v plném proudu. Smlouvu uzavøeme se vemi pojiovnami,
staèí se pøijít zaregistrovat a objednat se na vstupní prohlídku, která je teï na podzim obzvlátì dùleitá.
sdìlila primáøka.
Ordinace umístìná v historické, pøesto bezbariérové budovì na adrese Beneov nad Èernou 125, bude po
stránce lékaøského vybavení splòovat standard spoleènosti VeobecnýLékaø.cz, pøímo u svého praktického
lékaøe tak budou mít pacienti k dispozici INR (pro pacienty na warfarinu), CRP (pro okamité zjitìní
zánìtlivých hodnot v krvi a pøípadnou indikaci antibiotik) a Holter (pro kontinuální monitoring krevního
tlaku).
Spoleènost VeobecnýLékaø.cz bude v regionu Novohradských hor ordinovat také v sousední Horní
Stropnici. Zde otevíráme 22. øíjna. Obì ordinace budou úzce spolupracovat. Pacienti z Beneova mohou
v pøípadì potøeby navtívit i ordinaci v Horní Stropnici, lékaø k nim bude pøitom pøistupovat, jako by byli
ve své domovské ordinaci, pøedstavuje výhody pro pacienty prim. MUDr. Janovská
Spoleènost Veobecný lékaø s. r. o. poskytuje primární péèi praktického lékaøe, zdravotní péèi o seniory v domácím prostøedí,
zdravotní sluby a nadstandardní lékaøské sluby v domovech pro seniory a pracovnì lékaøskou péèi pro více jak stovku
zamìstnavatelù. Sluby VeobecnéhoLékaøe.cz vyuívá více ne 17 000 pacientù. Spoleènost zaloila v roce 2014 primáøka MUDr.
Olga Janovská se svým manelem Ing. Tomáem Janovským. Více informací najdete na www.vseobecnylekar.cz.
Kontakt pro média:
Ing. Martin Fuèík |marketing & PR manaer | Veobecný lékaø s.r.o. | tel: 608 625 983 | martin.fucik@vseobecnylekar.cz

3. záøí 2018 pøilo do první tøídy dvanáct nových áèkù. Dìti pøivítal pan
øeditel Sviták, paní starostka Zemanová  Korchová s panem místostarostou
Malákem pøinesli dáreèky  krásné desky na písmena a sladkost. S tøídní
uèitelkou L. Augustinovou se dìti snaily najít na tabuli své jméno,
prohlédly si pøipravené uèebnice, pomùcky a dáreèky, které dostaly od
koly. První den ubìhl velmi rychle a dìti odcházely domù s novými
záitky.
Ladislava Augustinová

3

Beneovské

ozvìny

Co jsou
bajky? Povídání o ivotì zvíøátek. Ano, zvíøátka
mohou mít stejné starosti jako my lidé. A my se
z bajek mùeme hodnì dovìdìt. Napøíklad e se
kadá patnost vrátí tomu, kdo ji zpùsobil. e je
správné podìkovat, kdy nám nìkdo pomùe.
A neváhat, mùemeli nìkomu pomoci my. Udìlá to
pøece radost i nám, e? Bajky autorky Dany Hlavaté
jsou urèené malým i velkým ètenáøùm.

Násilí tam toti u dávno bylo. Román
My proti vám empaticky popisuje nièivé
lidské vztahy na malém mìstì.
Je to vyprávìní o oddanosti, pøátelství
a lásce, která se nebojí èelit nièemu.

Výjimeèné pøíbìhy z první republiky, které nabízí
unikátní pohled na práci tehdejí tajné sluby.
Nejzdaøilejí èeská pionání próza posledních
20 let! Komunistiètí radikálové, maïartí pioni,
vyznavaèi hákového køíe, ale i sadistická sekta
Je ohromné, kdy máte nìkoho, kdo umí nebo paeráci kokainu... S tìmi vemi
vyprávìt pohádky. A kdy je to dìda Alois, je to
se utkává zpravodajský inspektor èeskoslovenské
úplnì nejlepí. Co ten toho ví! A kolik pohádek zná! tajné sluby a nìkdejí legionáø Jan Rádl.
O vìcech obyèejných i o princeznách a vílách. No jen
si pøeètìte, co vechno nám dìdeèek Alois na dobrou
noc vypravoval...
Jedné noci
v èervenci 1945 probudí Claru Morvanovou výstøel 
její starí syn Édouard umírá. Clara tuí, co se
pøihodilo, ale pøipadá jí, e na pravdì tolik nezáleí.
Pøedevím chce chránit své blízké, kteøí jsou stále
naivu  mladího syna Charlese a vnouèata.
Rozhodne se tedy mlèet a prohlásí Édouardovu smrt
za sebevradu. Netuí, e tím nastartuje velké
drama
Pokraèování
pøíbìhu Clary Morvanové a její rodiny. Stárnoucí
Clara drela léta v tajnosti straný èin, kterého se
jeden z jejích synù dopustil tìsnì po druhé svìtové
válce. Kdy ale v Provence umírá pøi tragické nehodì
její pravnouèe, pøestává Clara situaci zvládat
a znavená pøestálými událostmi vzdává boj se
ivotem. Jejích pìt dìdicù teï musí øeit zásadní
otázku: Dokáou se i oni øídit Claøiným heslem
rodina pøedevím? Dokáou mlèet o dávných
událostech? Nenávist a touha po pomstì zasahují
i dalí generaci a Claøini vnuci pochopí, e nastal èas
otevøít staré rány. Bude to øez léèivý, nebo znièující?
Je tak snadné
pøimìt lidi k nenávisti, a je nepochopitelné, e se
vùbec navzájem snáejí. Volné pokraèování románu
Medvìdín. Román My proti vám vypráví o mìsících
následujících po událostech, které otøásly
Medvìdínem v pøedelé knize. Nejlepí kamarádky
Maya a Ana tráví léto na odlehlém ostrovì a snaí se
nechat celý svìt za sebou, ale nic nedopadne tak, jak
doufaly. Øevnivost mezi Medvìdínem a sousedním
mìstem Hedem pøerùstá v zuøivý boj o peníze, moc
a pøeití, který vypukne naplno ve chvíli, kdy
se støetnou oba hokejové kluby. Zároveò vyjde na
povrch tajemství jistého mladého hráèe a celé mìsto
musí ukázat, zaè vlastnì stojí. Bude se øíkat, e toho
roku pøilo do Medvìdína násilí, ale není to pravda.
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Tak co matematický úkol? Dopoèítali jste se?
Kolikrát se v èíselné øadì od 1 do 60 objeví èíslice ?
1 , 2 ,3 ,4 , 0, 1, 2, 3, 4, , 6, 7, 8, 9
Správná odpovìï je 16x.
A teï z trochu jiného soudku, ale zase na pøemýlení.
Doplòte názvy èeských filmù:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mìsíc nad............................
Kdyby tisíc..........................
....................tudákovy due
Plavecký ......................
....................pana ministra
....................motýl
Falená.................................
....................nebo kluk
Ryba.....................................
Já u budu hodný,................

Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo
na tel 727 814 457 do 20.10. 2018
Na autory prvních tøí správných odpovìdí èeká odmìna.
Rùena Lepová
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Øidièi pøi dojídìní do kolon musí
od øíjna vytváøet záchranáøskou ulièku
mezi levým a pøiléhajícím jízdním
pruhem. Zmìnu 15. srpna 2018 schválil
Senát v novele zákona o provozu
na pozemních komunikacích.
Ulièka se tak bude tvoøit stejnì jako
v okolních evropských zemích. Hasièské
a sanitní vozy zároveò budou novì moct
pouít kombinaci modrého a èerveného
majáèku.
Zdroj  internet

alman a Spol  poslední letní koncert 21.9.2018

Okolo jiních Èech  prùjezd Beneovem 9.9.2018
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Povídání s Radkem Ocelákem, M. Sc.
Pøednáka s promítáním nás zavede k Rumunským
Slovákùm, jejich pøedci v 1. pol. 19 stol. osídlili lesnaté
kopce Sedmihradska, po 2. sv. válce v poètu nìkolik tisíc
rodin reemigrovali do Èeskoslovenska. Byli z velké vìtiny
usídleni v èeských a moravských pohranièních oblastech,
zvlátì na umavì a v oblasti Jeseníkù. Zde dodnes nalézáme
mnoho jejich potomkù. Kniha, kterou pøednáející letos na
podzim vydává, je sedmdesát let po pøíchodu reemigrantù
vùbec první shrnující prací na toto téma a bude na místì
k zakoupení.

Komunitní kola Beneov nad Èernou, z.s. a Obecní knihovna Beneov nad Èernou
Vás zvou na kurz vaøení

v klubovnì seniorù v Beneovì nad Èernou
Pøijdte pochytit nìco od kuchaøského èarodìje. Nauèíme se pravé italské bramborové noky.
Menu:
 rajèatový salát s mozzarelou a opeèeným chlebem bruschettou
 noky a k nim dvì nebo tøi rychlé omáèky, k tomu kousek masa
 kávový krém z mascarpone  malé sladké potìení nakonec
Uvaøíme si a pochutnáme.
Akce je omezena poètem míst, hlaste se prosím na tel. 727 814 457 nebo v beneovské knihovnì
. Úèastnický poplatek za kurz 300, Kè za osobu, délka kurzu cca 4 hodiny.
Milí pøátelé zahrad a zahradnièení, kvìtin, zeleniny a cestování 
dovolte prosím, abych vás pozval na besedu s promítáním obrázkù
na téma

Spoleènì se vypravíme na návtìvu této pozoruhodné zemì
a nakoukneme za plùtky soukromých zahrádek i do firemních
areálù. Pøedstavím vám nìkteré velmi zajímavé zahrady
a ukáu vám, jak se zahradnièí v této zemi.
Zvu vás na pohodový veèer plný kvìtinových inspirací.
Beseda s promítáním obrázkù se uskuteèní dne

Na spoleèné setkání s vámi se tìí zahradník
a zahradnický cestovatel Pavel Chlouba
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Inzerce
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