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Srpen 2019

Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

10.8.
17.8.
23.8.
28.8.

Memoriál Jiøího Sládka
Nohejbalový turnaj a Tabasco
Punk Rock  Svazarm
Posezení v klubu seniorù
Více na plakátech k akcím.
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Váení spoluobèané,
sluncem rozpálené léto je v plném proudu, dìti si uívají prázdnin a v nás stále jetì doznívá vzpomínka na
sto padesát mladých lidí ze SummerJobu, kteøí k nám zaèátkem èervence pøijeli dobrovolnì pomáhat vem,
co potøebují pomoc. Mimo své dobrovolné pomoci si pro úèastníky i pro nás vechny pøipravili týden plný
zábavy. Nae obec celkovì oila a jsem ráda, e i nai obèané se zapojovali do pøipravených programù.
V prvopoèátku jsme od nìkterých lidí zaili nedùvìru a adatelù o pomoc od dobrovolné brigády nebylo
mnoho, ale po dvou dnech se rozezvonily telefony, jak u nás, tak u organizátorù SummerJob. Nakonec urèitì
nebylo jednoduché vechny adatele uspokojit. Mluvila jsem s nìkterými spoluobèany, u kterých dobrovolníci
pracovali, a musím øíct, e byli opravdu rádi za pomoc i spoleènì proité pøíjemné chvíle. Vznikla spousta
pøátelství a obzvlá pro lidi, kteøí jsou osamìlí, to bylo zpestøení v jejich ivotì.
Byli i tací, kteøí vùbec nemohli pochopit, proè nìkdo jde a týden nezitnì pomáhá a sám se pøihlásí, musí
uhradit pøíspìvek a dopravit se na místo urèené pomoci. Jedna z hlavních organizátorù SummerJob nám sdìlila,
e kdy spustili pøihlaovací net, bìhem dvou minut byl naplnìn. Zdá se to a neuvìøitelné. Tohle je úasný
pøíklad toho, e i v dnení dobì existují lidé, pro které je naplnìním ivota pomoc ostatním. Zvlá tìm, kteøí
to vánì potøebují.
ivot èinný je opravdový ivot. Zahálka je hrobem èlovìka zaiva. Co má udìlat, do toho se dej s chutí; co
sám mùe udìlat, to neèekej od jiných a bez pøíèiny neodkládej s nièím. Kdy mùe nìkomu pomoci, uèiò to
s nejvìtí radostí.  Jan Amos Komenský
Bohuel u nás mìli dobrovolníci ze SummerJob i nepøíjemné zkuenosti, protoe pøi jedné z jejich akcí byli
nìkteøí okradeni. Za deset let se s tímto nesetkali. V podezøení nejsou nai obèané, ale ti, které si dovoluji
oznaèit za nepøizpùsobivé. Na konci byli nuceni volat policii pro výtrnictví nepøíjemných návtìvníkù. Bylo
mi z toho smutno. Poádala jsem radìji o zajitìní poøádku na dalí akci majitele firmy Secure Home s.r.o.
pana Fischera. Bylo mi vyhovìno. Neuvìøitelné vak bylo, kdy se mi pan Fischer následnì ozval s tím, e
nám tuto akci nebude fakturovat, protoe lo o práci dobrovolníkù. Skuteènì ho pøekvapilo, e ve dìlají
dobrovolnì. Tady je vidìt, e dobrý skutek se mùe obrátit v dalí dobrý skutek, aè to v ivotì nebývá tak
èasté.
Naím hlavním smyslem v tomto ivotì je pomáhat druhým. A pokud jim nemùete pomoci, alespoò jim
neubliujte.  Dalajláma
Tuto krásnou zkuenost ale zastiòují nìkteøí obyvatelé z ubytovny, kteøí nám v naí obci znaènì znepøíjemòují
ivot. Otázkou, jak øeit nemilé situace, které nám tito lidé v kadodenním ivotì zpùsobují, se zabývalo i
èervencové zastupitelstvo. Na základì diskuze i s obèany, kteøí se zastupitelstva zúèastnili, dolo k návrhu a
podnìtu pøipojit se k ádosti obce o vydání opatøení obecné povahy, peticí obèanù. Tato petice byla zpracována
obcí a petièní výbor je sloen z èlenù zastupitelstva. Petièní archy budou po dohodì umístìny po obci Beneov
nad Èernou v prodejnách Potraviny Flop a Potraviny TUTY COOP (Jednota), dále na Èeské potì, v obecní
knihovnì a na obecním úøadu. Zpracovanou petici pøikládám i do zpravodaje, abyste byli informováni o tom,
co obsahuje. Pokud se budete chtít k petici pøipojit, navtivte nìkteré z výe uvedených míst a tam ji podepite.
K uvedenému problému bych vás chtìla vyzvat, abyste ke vem incidentùm nebo krádeím volali Policii ÈR.
Nìkteøí tak neèiníte a tím jen podporujete to, e se tyto skutky budou i nadále bez potrestání opakovat.
Touto cestou bych jetì chtìla vem podìkovat za toleranci pøi pracích na komunikacích a na opravì fasády
obecního úøadu. Dìkuji, e respektujete omezení, která zpùsobují.
Pøeji vám vem krásný a poklidný zbytek léta a pøedevím dìtem hezké prázdniny, které jim u pøecházejí do
druhé poloviny. Tøeba se i nìkdo z nás jednou pøihlásí do dobrovolné brigády SumerJob:
.naplno.net. SummerJob nás toti navtíví opìt v pøítím roce. Poádat o pomoc je budete moci
jetì po dva roky.
Jedním z nejkrásnìjích zadostiuèinìní v ivotì je, e kdykoli se upøímnì snaíme pomoci jinému, pomáháme
i sami sobì.  Ralph Waldo Emerson
Kdy není práce protkaná láskou, je zbyteèná.  Matka Tereza
Veronika Zemanová Korchová
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podle èl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona è. 85/1990 Sb., o právu petièním.

- Obecní úøad obce Beneov nad Èernou
- Mìstský úøad Kaplice
- Krajská hygienická stanice Jihoèeského kraje
- Èeská inspekce ivotního prostøedí
V Beneovì nad Èernou dne _____ 2019
jsme znepokojeni ze zhorující se bezpeènostní situace a z rychlého nárùstu
sociálnì neádoucích jevù v obci Beneov nad Èernou.
Se znepokojením pozorujeme pohyb osob pod vlivem návykových látek na veøejných prostranstvích v obci;
obtìování obèanù a návtìvníkù, vèetnì nezletilých osob, ebráním; vykrádání zahrad a skleníkù;
odcizování prádla ze suákù a òùr; èetné pokozování majetku obèanù a obce; èasté ruení noèního klidu;
pokozování památkovì chránìných objektù (jádro obce je památkovou zónou); zneèiování veøejných
prostor; pokozování veøejné zelenì (vè. odcizování kvìtin z kvìtináèù); krádee v obchodech.
Máme obavy o bezpeènost naich rodin a návtìvníkù obce, zejména dìtí.
Máme obavy z nepøíznivého pùsobení obyvatel ubytovny na mravní vývoj dìtí a mládee.
Jsme pøesvìdèeni o tom, e hlavní pøíèinou znepokojivé situace v obci je
.
Máme také dùvodné podezøení, e v ubytovnì è.p. 353 nejsou dodrovány pøedpisy v oblasti ochrany
veøejného zdraví, e ubytovna neposkytuje svým obyvatelùm vhodné hygienické zázemí a e tato ubytovna
se mùe stát ohniskem epidemie a ohroovat tak i bezpeènost jiných obèanù.
Jsme znepokojeni i ze zpùsobu, jakým provozovatel ubytovny è.p. 353 nakládá s odpady a odpadními
vodami. Ubytovna se znaèným poètem obyvatel není napojena na veøejnou kanalizaci.

 Obec Beneov nad Èernou, aby poádala Mìstský úøad Kaplice o vydání opatøení obecné povahy,
jím se vyhlauje oblast se zvýeným výskytem sociálnì neádoucích jevù, ve smyslu § 33d zákona è.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
a Mìstský úøad Kaplice, aby pøipravil návrh uvedeného opatøení obecné povahy a po projednání s
pøíslunými orgány jej vydal;
 Èeskou inspekci ivotního prostøedí a Mìstský úøad Kaplice, Odbor ivotního prostøedí, územního
plánování a památkové péèe, aby dùslednì uplatòovaly svou pravomoc vùèi ubytovnì è.p. 353 v Beneovì
nad Èernou pøi zajiování dohledu nad dodrováním povinností na úseku ochrany ivotního prostøedí a
ochrany vod;
 Krajskou hygienickou stanici Jihoèeského kraje, aby dùslednì uplatòovala svou pravomoc vùèi
ubytovnì è.p. 353 v Beneovì nad Èernou pøi zajiování dohledu nad dodrováním povinností na úseku
ochrany veøejného zdraví.
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Mgr. Martin Èech, adresa: Kuøí èp. 8, 382 41 Kaplice
Bohumil Èermák, adresa: Beneov nad Èernou èp.220, 382 41 Beneov nad Èernou
Mgr. Jiøí Havelka, adresa: Beneov nad Èernou 147, 382 82 Beneov nad Èernou
Roman Køivohlávek, adresa: Beneov nad Èernou 56, 382 82 Beneov nad Èernou
Marian Malák, adresa: Beneov nad Èernou 158, 382 82 Beneov nad Èernou
Bc. Lucie Novotná, adresa: Beneov nad Èernou 125, 382 82 Beneov nad Èernou
Sylvie Poslová, adresa: Beneov nad Èernou 389, 382 82 Beneov nad Èernou
Miloslav imánek, adresa: Beneov nad èernou 144, 382 82 Beneov nad Èernou
Jaroslava tefániková, adresa: Dluhotì 26, 382 41 Kaplice
Josef Tájek, adresa: Beneov nad Èernou 351, 382 82 Beneov nad Èernou
Veronika Zemanová Korchová, adresa: Beneov nad Èernou 305, 382 82 Beneov nad Èernou

Za petièní výbor je oprávnìna jednat: Veronika Zemanová Korchová

M ÍSTO

ADRESA

OTEVÍRACÍ DOBA

Obecní úøad

Beneov nad Èernou 126

Po 7:0011:30, 12:3017:00
Út 7:0011:30, 12:3015:00
St 7:0011:30, 12:3017:00
Pá 7:0011:30, 12:3013:30

Potraviny Flop

Beneov nad Èernou 20

Po a Pá 7:3012:00 13:0017:00
So 7:3012:00 Ne 8:0011:00

Potraviny TUTY COOP

Beneov nad Èernou 82

Po a Pá 7:0018:00
So 7:0012:00

Èeská pota

Beneov nad Èernou 89

Po 8:0011:30, 13:0016:00
Út 8:0012:00
St a Pá 8:0011:30, 13:0016:00

Obecní knihovna

Beneov nad Èernou 125

Po 8:0012:00 13:0017:00
St 12:0017:00
Èt 8:0012:00 13:0016:00
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V letoním roce bylo dìtem z M umonìno 8 lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Èeském Krumlovì. Pod
odborným vedením plavecké koly ,,Hastrmánek se malé dìti uèí seznamovat s vodou, nebát se jí. Starí dìti
se s pomùckami uèí prvním základùm plavání. Díky pøíspìvku na dopravu od vedení koly se mohly zúèastnit
plavání vechny dìti z mateøské koly.

Poslední èervnové pondìlí nai kolku navtívili hajní a pozvali nás na procházku do lesa. Bìhem naeho
putování po lese nás seznámili s ivotem v lese, povídali si s námi o zvíøátkách, rostlinách, stromech. Dìti
z pøedkolní tøídy si za odmìnu udìlali výlap na ,,Zajeèí vrch. Vichni si pøipomnìli desatero chování v lese.

Z minulého èísla: Správná odpovìï  list (javor)
Správné odpovìdi poslali: Marie Soukupová, Matìj Prùka a Hana
Boleèková. Gratulujeme.
Ostatní mùete zkusit tìsí s dalím obrázkem.
Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727
814 457 do 20. 8. 2019. Ze správných odpovìdí vylosujeme tøi
výherce, na které èeká malá odmìna.
Rùena Lepová

5

Beneovské

ozvìny

Po mìsíèní pauze opìt pár vìt o èinnosti JSDH. Zaèátkem
èervna jsme pomáhali s poøádáním Horalských her a dìtské
hasièské soutìe O pohár starostky. Vyjídìli jsme k poáru
klestu v Èerném Údolí, pomáhali jsme s transportem zranìné
cyklistky do vrtulníku záchranné sluby Jèk v Pohoøí na
umavì. Nai oblast zasáhly také bouøky a pøívalové detì a
kvùli tomuto poèasí jsme museli odèerpávat vodu ze zatopené
kotelny v bílém domì. Vyjídìli jsme také ke spadlému
stromu smìr Beneov  Malonty.
Na svazarmu 15.7. nám paní Koleová s Petrou Lepovou
pøipravily kolení první pomoci. Za celou jednotku jim tímto
chci podìkovat za pìkné zpracování této odborné pøípravy.
V neposlední øadì jsme uspoøádali malou exkurzi naí
hasièské zbrojnice pro kamarády ze SummerJobu.
Velitel jednotky Petr Korch

V nedìli 14. èervence zaèalo nae letoní prázdninové soustøedìní výletem na raftech, kterého se zúèastnili
i èlenové rodin naich dìtí. Sjeli jsme Vltavu z Vyího Brodu do Náhoøan a pøesto, e pùvodnì pøedpovìï
poèasí ukazovala velké mnoství sráek, nakonec jsme sice zmokli, ale prelo jen asi deset minut.
Po návratu se k nám veèer pøidali i ti, kteøí s námi vodu nejeli. A zaèala práce. Dìti v prùbìhu celého
soustøedìní pracovaly ve skupinách a mìly za úkol pøipravit prezentaci, kterou na závìr ukázaly rodièùm.
Tématem byla základní telefonní èísla  150, 155, 158. Kadá ze skupin si vylosovala jedno z nich a podle
svého je zpracovávaly.
Mohly postupnì vyuít i znalosti, které jsme bìhem soustøedìní doplòovali. Jedno odpoledne bylo vìnováno
zdravovìdì. Nejdøív nìco teorie a pak samozøejmì také praktické vyzkouení. Fajn bylo, e se k nám
pozdìji pøipojili také kluci z naí výjezdové jednotky, kterým pak dìti dìlaly figuranty.
Kromì trénování dalích hasièských dovedností byl v plánu také celodenní výlet na novou rozhlednu na
Hradiském vrchu, vzdáleném cca 9,5 km. Po cestì jsme procvièili práci s mapou a samozøejmì také
provìøili fyzièku. Jak u to tak bývá, nakonec
byli víc znaveni vedoucí. Dìti zkrátka rychleji
regenerují.
Jak jsme na tom se strachem, jsme si vyzkoueli
pøi stezce odvahy, která na soustøedìní nikdy
nechybí. Pøes poèáteèní protesty nìkterých
jednotlivcù to nakonec vichni v pohodì zvládli.
Tak uteklo pìt dní a závìr soustøedìní byl tady.
Nakonec to ale vypadalo, e víc ne dìtem se
stýská rodièùm, protoe nìkteøí dorazili pùl
hodiny pøed plánovaným srazem.
Za mladé hasièe SDH Beneov nad Èernou Rùena Lepová
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Dalí fotografie ze soustøedìní najdete na
https://www.facebook.com/SDH
Bene%C5%A1ovnad%C4%8Cernou
391535461192440/
nebo na https://sdhbnc.estranky.cz/

Moto 49
Klub maloobjemových strojù Beneovsko a
Èernoúdolsko uskuteènil druhý výjezd
v tomto roce. Zúèastnili jsme se desátého
roèníku Fichtlcupu v Meziøíèí. Z naich
dvanácti èlenù startovalo devìt jezdcù.
Nejlépe se ve své tøídì umístil Milo Zabilka
na tøetím místì. Ve tøídì babety, simsony a
pionýry závodilo celkem jedenáct závodníkù
a z naich si vedl nejlépe Ivan Kvasník na
druhém místì, dalí ètvrté a esté místo
obsadili Pavel Labaj, Leopold Opelka ml. a
Jan Vorlíèek. V blízké dobì urèitì
uskuteèníme dalí výlet. Kdo má zájem a
vlastní nìjaký ten samohyb do 50 cm3, je
vítán.
Petr Korch a David Michalisko
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30. + 31. srpna 2019, pátek + sobota

PÁTEK
Úkoly propojené hrou na stanovitích s filmovými a komiksovými hrdiny ...
 dárkové balíèky ve stánku Jednoty DS Kaplice
20.00 Øazení prùvodu pøed kulturním domem
21.00 VEÈERNÍ KOSTÝMOVANÝ PRÙVOD S LOUÈEMI
vìnovaný tématu magie a mystiky, do prùvodu zveme i veøejnost
s lampiony nebo lucernami (lucerny mùeme zapùjèit)
Prùvod projde kolem námìstí do parku, v parku ohòová show
21.30 DISCO v pivním stanu do 02.00 hodin
SOBOTA
onglování praporem, kola ermu, Obøí desková hra, Barokní posezení
v trávì, Lukostøelba, Kuelky, Výcvik muketýrské gardy, Projíïka na koni.
Jezdecký trenaér, Molitanová bitva, Ukázky øemesla kaplického kata.
Filmová zbrojnice aneb vyfote se ve zbroji známého filmu, Fotokoutek:
vyfote se v romantickém kostýmu rodiny Buquoyù
Hlavní scéna letní amfiteátr
13.00 Slavnostní zahájení

ermíøská a onglérská pøedstavení na pódiu

Módní pøehlídka slavných filmových hrdinù

Stylová kapela ...
17.30 ONDØEJ RUML a GOOD TIMES BIG BAND  swing, funky
20.00 BALAGE BAND feat. Tereza  OTA BALAGE  bigbeat
22.00 QUEEN MUST GO ON  revival, pop
23.30 TLUSTÁ BERTA  rock
Pivní stan
12.00 JIANI  dechová hudba
15.00 DIXIE OLD BOYS  jazz a svìtové evergreeny
17.30 GIN F#  rock
19.30 FONTANELA  blues rock
21.00 DÌTSKÝ POKOJÍÈEK  popfolk
22.30 ROCK BAND  rock
Mìstský park Kaplice
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