Beneovské

ozvìny

Duben 2020

Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Obec Beneov nad Èernou nabízí nákup základních potravin a lékù seniorùm,
kteøí nemají nikoho, kdo by jim tyto nákupy zajistil.
Volat je mono na telefonní linku : 727814457
Váení spoluobèané,
pøi psaní posledního èlánku by mì ani ve snu nenapadlo, jak se nám vem zmìní ivot. Vstoupili jsme do
války s nepøítelem, který dostal název COVID  19. Zaèalo to zákazem návtìv v nemocnicích a domovech
pro seniory, po kterém 14. bøezna následovalo pøijetí prvních krizových opatøení... Uzavøely se provozovny,
nìkteré obchody, omezil se pohyb osob, poté pøiel pokyn, e ven mùeme vycházet jen v roukách, nìkdy
snad i v rukavicích
Kde vak rouky vzít, kdy nikde nebyly k dostání? Tøi dny pøed vyhláením jsem je pro nae obèany
objednala pøes internet. Do dneního dne nepøily. Bylo nutné zvolit jinou cestu, jak nás ochránit. Sice nám
dorazily dvì nabídky na uití rouek, ale to by nepokrylo ani nejvíce ohroené obèany  tedy lidi nad 70 let
a nemocné. Oslovila jsem vechny vadlenky, které by byly ochotné rouky pro ostatní uít. Natìstí se jich
pár pøihlásilo a hned se pustily do práce. Shánìla jsem látky (nìkteøí obèané nám je darovali), gumy na
uchycení a nìkterým i nitì. Hotové rouky jsem následnì rozváela seniorùm. Bylo to vak stále málo.
1

Beneovské

ozvìny

Natìstí nás zaèaly kontaktovat i firmy, které uití rouek nabízely. Mezi prvními byla firma Doppler CZ
spol. s.r.o. Trhové Sviny, která nás oslovila prostøednictvím Sdruení rùe. Do dvou dnù pro nai obec uili
na 200 rouek. Z toho jsme pokryli nae zamìstnance, prodavaèky v TUTY COOP a lidi, kteøí si o rouky
volali. Nakonec jsem zaèala rouky distribuovat do naich potravinových obchodù, kde je zdarma rozdávali.
Následnì se ozvaly nae místní firmy Bentex Automotive a.s. a Bentex elektro, s.r.o., e nám rouky uijí.
Dále nám rouky, dezinfekce na ruce a ochranné brýle pøivezli zástupci Destinace NovohradskoDoudlebsko
zastoupené v Kaplici. Ozvala se také krajská organizace KDUÈSL, která dodala jednorázové rouky.
Abych to ukonèila V tuto chvíli jsme zajistili roukami i ostatní obèany vèetnì místních firem
a výjezdové jednotky JSDH. Vem moc dìkuji za pomoc, jsem astná, e se zapojilo tolik lidí a firem.
Dokázalo se, e v takových chvílích umíme táhnout za stejný konec provazu!
Velkým tématem byla i nae mateøská kola. S øeditelem koly jsme byli v neustálém telefonním spojení
a dolo i na øadu osobních jednání. Chtìli jsme nechat kolu otevøenou co nejdéle, ale rodièe zøejmì dostali
strach a nechávali dìti i tak doma. Nakonec jsme tedy byli nuceni mateøinku uzavøít.
Dennì jsem v kontaktu s naím oetøujícím praktickým lékaøem, respektive jeho zdravotní sestrou, která mi
do mobilu posílá recepty pro seniory. Rozváím jim léky, rouky a zároveò nabízím monost nákupù
potravin a drogerie. Tuto slubu jsme seniorùm nabízeli i prostøednictvím GoSMS systému, rozhlasu
a webových stránek. Touto formou celkovì obèany informuji dennì o vem podstatném. Bohuel nás zaèal
zlobit obecní rozhlas. Ne vdy byl øádnì slyet. Volala jsem, aby nám jej pøijeli opravit, ale i firma, která
nám zajiuje jeho provoz, zaèala pracovat v omezeném provozu a tak doufám, e jetì nìkdy nìkdo dorazí.
Neustálým rozesíláním SMS prostøednictvím GoSMS jsme pøekroèili stanovený limit a bylo tøeba øeit jeho
navýení. Marnì jsem si myslela, e to v tak závané dobì budou firmy øeit automaticky.
Nastaly i rùzné problémy, kdy byla poruována opatøení a musela zasáhnout policie. Prodavaèky se obávaly
o své zdraví, protoe se nali lidé, kteøí nerespektovali naøízená opatøení a do obchodù vstupovali bez
rouek. Nìkteré záleitosti jsme øeili nejen s policií, ale i s krizovým tábem, hasièským záchranným
sborem a tak dále.
Stále chodila nová a nová oznámení, do toho bylo nutné prostøednictvím telefonu poskytovat potøebné
informace volajícím obèanùm. Aèkoliv jsme provoz obecního úøadu museli omezit, trávím tak dlouhé
hodiny a do noci. Uplynulý mìsíc byl nesmírnì nároèný, ale to nejen pro mì, nýbr pro nás vechny.
Vìøím, e tuto nepøíjemnou krizi spoleènì pøekonáme! Mnozí z nás dìlají maximum, aby pomohli ostatním,
co mì naplòuje nadìjí.
Mimochodem pøi rozváení lékù a rouek seniorùm mì pøekvapilo, e si závanost situace ve vìtinì
nepøipoutìjí. Vzhledem k tomu, e stres je to nejhorí, co nemocného èlovìka mùe potkat, jsem ráda, e se
tím vím a tak moc netrápí. I pøesto se snaím vechny pouèit, jak mají pøistupovat k opatøením vlády
a hlavnì aby byli opatrní. Moc si pøeji, aby se naim obèanùm i pøes vechna ta úskalí nic zlého nepøihodilo.
Strach o své blízké máme vichni a je tøeba si k sobì v takové dobì prokazovat co nejvíce lásky.
U nyní je jasné, e rozpoèty obcí, nìkteré dotace i jiné finanèní podpory budou velmi omezené.
Nová bytovka, kulturní dùm, ZTV to zùstane nejspí na nìjaký èas jen naím snem. Samozøejmì se
budeme snait, aby se ve zrealizovalo, ale bez finanèních prostøedkù od státu a z fondu EU se neobejdeme.
Ale tøeba to nakonec tak zlé nebude a my se brzy vrátíme do reálného ivota a budeme pokraèovat
v rozpracovaných projektech.
Stále jsem vem øíkávala, e si neváíme toho, co máme a e stále touíme po nìèem, co nemáme. Mluvím
i o vlastní zkuenosti. Teï pøilo pro nás vechny opravdu tìké období. Ale jak jsem ji psala, spoleènì
ho pøekleneme. Moná jsme unavení, smutní, ale zase bude dobøe. Pøeji vám vem zdraví, protoe to je
ze veho nejdùleitìjí. Není to jen fráze! A také pøeji pìkné jarní poèasí a hodnì slunce, které nám
poskytne pozitivní energii. Právì ta je nyní pro nás velmi cenná.
Jedním z nejkrásnìjích zadostiuèinìní v ivotì je, e kdykoli se upøímnì snaíme pomoci jinému,
pomáháme i sami sobì.  Ralph Waldo Emerson
Pokud postavíte své podnikání na pomoci druhým, vdycky budete mít spoustu práce.  Chris
Guillebeau
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Vdy se øíká, e v nejhorích chvílích pozná pøítele. Hlavnì ti, kdo nezitnì pomáhají, si zaslouí
podìkování nás vech.
Chtìla bych tedy touto cestou podìkovat vem vadlenám, které se pustily do ití rouek, aby pomohly
ostatním. Mezi prvními to byly paní Nikola Sarauerová z Hartunkova, Rùenka Lepová, Vìra Èurdová,
Helena Maurencová, Anna Lipová, Alice Sládková a sleèna Ella Nováková. Podìkování míøí také lidem,
kteøí vìnovali látky  napøíklad paní Vìøe Hlízové.
Chci mimo jiné podìkovat i své rodinì, nebo i ona se pøipojila k pomoci druhým  doupravovala rouky
èi pomáhala s nákupy. Jsem na ni pyná.
Dìkuji vem, kteøí mi volali a nabízeli pomoc  èlenùm naí jednotky dobrovolných hasièù a ostatním naim
obèanùm. Za nás vechny pak patøí ohromný dík vem lékaøùm, sestrám, zdravotnímu personálu,
lékárníkùm, lidem pracujícím v obchodech a vem ostatním, kteøí s vypìtím vech sil musí i v této tìké
dobì chodit do práce.
Nezapomínejme na to, e bez pomoci druhých se opravdu neobejdeme. Nezapomínejme na to ani v dobách,
a nám zase bude dobøe a budeme si i pøesto stìovat.
Pøekáky na cestì nás sice unavují, nìkdy i rozèilují, ale zároveò nám bezdìky pomáhají lidsky dozrát.
Svoboda je dar, ale v rùzných ivotních situacích je tøeba o ni zápasit.
Veronika Zemanová Korchová

Vekerý odpad (vèetnì rouek a kapesníkù) od osoby v karanténì, by mìl být uloen v plastovém pytli
na odpady. Plastové pytle by mìly mít minimální tlouku 0,2 mm. Po naplnìní pytel by mìl být pevnì
zavázán a na povrchu oetøen desinfekèním prostøedkem. Jsouli pouity pytle z tenèího materiálu, je tøeba
takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak mìl být vloen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnìjího
pytle by mìl být oetøen desinfekèním prostøedkem a zavázaný pytel a poté dán do bìného kontejneru
na odpad. Tento postup je vhodný pro pøípady, kdy u osob není prokázáno onemocnìní COVID19.
V pøípadì, e onemocnìní osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejnì jako
je uvedeno v pøedchozím odstavci (balení, desinfekce).
Velká èást obèanù naí obce se nauèila tøídit odpad do nádob k tomu urèených.
A tìchto nádob je v Beneovì skuteènì dostatek.
Tak jen pár pøipomínek:
 Do
nádob patøí vekerý nezneèistìný papír,
krabice selapané nebo roztrhané.
 Do
nádob patøí petlahve selápnuté,
polystyrenu jen mení kusy,
(NE! lina, pneu, bakelit).
 Do
nádob nepatøí porcelán, keramika, zrcadla, drátosklo.
 Do
nádob bioodpad bez obalù!
 Do
nádoby (u sbìrného dvora) drobný kovový odpad..
 Do
nádoby (u sbìrného dvora) potravináøské tuky a oleje v uzavøených plastových obalech.
 Do
kontejnerù na textil odkládat vìci èisté, suché, zabalené do igelitových taek nebo pytlù.
Drobné elektrozaøízení lze odevzdat ve sbìrném dvoøe.
Vìtve a vìtí mnoství zahradního odpadu patøí do velkých kontejnerù mezi sbìrným dvorem
a hasièárnou) tøídit dle pokynù na tabulkách.
Ji tøetím rokem lze na OÚ u pí. Beákové bezplatnì vyzvednout pytlíky na psí exkrementy. Tyto sáèky
nejsou dobøe rozloitelné, tudí nepatøí do biopopelnic, ale do smìsného odpadu, popelnic a odpodkových
koù.
Beneov má stále ve sbírání exkrementù rezervu. A také chybí stojany s pytlíky!
Blanka Dolanská
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S pøíchodem nového roku jsme v naí kolce
tvoøili do ètyø výtvarných soutìí:
soutì Poární ochrany, mezinárodní výtvarná
soutì Lidice, Zvonek z Novohradských hor
a Evropa ve kole. Pøizvali jsme mezi sebe i starí
sourozence.
V dlouhodobém projektu Mazané støedy  jsme
se uèili pøípravì jednoduchých pomazánek, poznávali
tropické ovoce a pekli masopustní koláèky. Malí
kuchaøi byli obdaøeni novými zástìrami, tak la práce
i ochutnávání zdravých dobrot od ruky. ikovné
mamince, která nám zástìrky uila a dìti obdarovala,
dìkujeme .. J
Svátku jménem Hromnice byl vìnován i projektový
den. Dozvìdìli jsme se nejen o významu samotných
Hromnic, ale poznávali jsme i pranostiky, skládali
prostorové obrázky, procvièovali jemnou motoriku
a tvoøili lucernièky z papíru.
V pátek 21.2.2020 probìhlo vystoupení pro rodièe
v karnevalovém programu u nás v Pohorské Vsi.
dìtièky z M Pohorská Ves
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Hravé interaktivní vyprávìní o Zemi a jejím
postavení ve vesmíru. Kníka podporuje tvoøivost, rukodìlnou èinnost, a hlavnì pomáhá
rozvíjet prostorovou pøedstavivost dìtí spojením textu s názorným a zároveò poetickým
zobrazením v ilustracích. Obsahem pøispívá také k environmentální výchovì. Jazyk autorky
pøibliuje zobrazované jevy jednoduchými vìtami, srozumitelnými pro malé dìti, které jsou prostøídány
rytmickými, jazykovì èistými veri. Dìtskému vnímání odpovídá celkový dojem hravosti. Kniha je
jazykovým i výtvarným vyjádøením naprosto originální a souèasná, v roce 1993 získala ocenìní Zlatá stuha
(první vydání v r. 1992). Kniha je psána pro dìti od 4 do 8 let. Rodièe ji mohou pøeèítat dìtem, vyuijí ji
i uèitelky M (téma odpovídá RVP PV).
Je pondìlí 28. øíjna.
Desetiletý Jenda se tìí, e si po kole zahraje s kamarády fotbal. Jene jeho tatínek, uèitel Antonín Vosika,
s ním má na odpoledne jiné plány. Zatracenì, zdrení pøed blíícím se dùleitým zápasem si Jenda nemùe
dovolit! A to jetì netuí, e tohle zdrení se protáhne na nìkolik let a skonèí o tisíc kilometrù dál.
Dát gól do vlastní brány mùe
znamenat víc, ne se na první pohled zdá. Fotbaláci nemùou uvìøit svému tìstí. Koneènì budou hrát
na opravdovém mezinárodním turnaji! Proti nejlepím ákovským týmùm z celého svìta. Najednou ale stojí
pøed záhadou, s jakou se jetì nesetkali. Je moné vyhrát fotbalový zápas, i kdy nedáte jediný gól? A dva
zápasy? Nebo dokonce celý turnaj? Tady nìco nehraje. Záhada sedmi gólù do vlastní branky je druhá
ze série fotbalových detektivek. Tøetí díl Záhada fantoma v bránì u taky máme :)
Nová kniha autorského kolektivu vedeného Ladislavem
Bláhou pokraèuje v tradici zaloené publikacemi Ze ivota stromù (2008) a Zvlátní tvary døevin (2014).
Poutavým a pouèeným zpùsobem poukazuje na krásu a promìnlivost pøírody, zejména stromù, ale i bylin
v pøírodì v normálních i v extrémních podmínkách. Publikace má za cíl nejen lahodit oku zobrazenými
fotografiemi, ale i plnit populárnì nauènou funkci. Zamìøuje se i na ne zcela bìnì rozebírané vlastnosti
a zvlátnosti rostlin, napø. problematiku vlivu tzv. globálního oteplování a rostoucí variability poèasí, historii
rostlinstva na zemi nebo monosti vyuití rostlin v kriminalistice. Pøejeme ètenáøùm proití pøíjemných
chvil pøi prohlíení této publikace. Doufáme, e se i nìco nového dozvìdí a hlavnì, e se ji potøetí budou
moci podívat na celou øadu snímkù z pøírody se zajímavými rostlinami, hlavnì døevinami.
Biografie praské rodaèky Dity Krausové (nar. 1929), která prola
Terezínem, Osvìtimí a BergenBelsenem. Ve své biografii popisuje dìtství v Praze, vzpomíná na rodièe
a kamarády. V listopadu 1942 pøilo pøedvolání do transportu a rodina putovala nejprve do Terezína a pak
do Osvìtimi. Autorka popisuje zdejí kruté podmínky: nedostatek jídla, pach spálených lidských tìl
a vudypøítomný popel poletující vzduchem. Poznala i nechvalnì proslulého lékaøe Josefa Mengeleho.
V bøeznu 1944 jí hladem a vyèerpáním zemøel otec, v èervnu prola i s matkou selekcí a byly vybrány
na práci v Hamburku, kde zaily spojenecké nálety. Po válce se Dita vrátila do Prahy, kde potkala svého
budoucího manela, spisovatele Otu B. Krause. V roce 1949 oba odjeli hromadným transportem pøes
Rakousko a Itálii do Izraele. Autorèin pøíbìh se stal pøedlohou pro hlavní hrdinku v knize Osvìtimská
knihovnice od panìlského autora Antonia Iturbeho.
Svinì napsaná vzpomínková novela, v ní se prolínají autorovy dìtské
záitky z pováleèné Opavy, divadelní tvorba let 60. v Ostravì i dopady normalizaèního dusna. Mozaika
historek posléze pøerùstá v nenásilné sdílení zápasù o pravdivou ivotní orientaci a vdìènost za to, èím otec
i fara autora vybavily do ivota.
Jiøí Suchý je èlovìk mnoha profesí. Zpìvák, divadelník, básník
a výtvarník, kterého zná u nás snad kadý. Ne kadý ale ví, e jeho hudební kariéra, jak sám øíká, zaèala
v praském kostele svaté Aneky Èeské, kde jako malý hoch ministroval a zpíval ve sboru. V posledních
nìkolika letech se Jiøí Suchý otázkami víry zabývá intenzivnìji a své hovory s Bohem zachytil v malé
kníce. Se svým typickým humorem i nadhledem se v ní vìnuje úvahám o existenci a neexistenci Boha,
jaká je jeho podoba a jak jej oslovovat. Rovnì uvauje o poznávání krásy i významu slova slovo... a Boích
pøikázáních. Snaí se, jak sám píe, dopøávat si potìení z hledání dobrodruné cesty k Tajemství v nadìji,
e by jeho uvaování mohlo poslouit jako inspirace tìm, kterým toto potìení nepøilo na mysl.
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Jetì pøed vyhláením nouzového stavu jsme stihli s dìtmi zaít první
Noc literatury u nás v Beneovì nad Èernou.
11.3. v podveèerních hodinách mìly beneovské dìti monost proít
obdobu "Noci literatury", která se celostátnì koná kadoroènì
v kvìtnu. My jsme si ji upravili pro nae podmínky. Ale základ zùstal
 na nìkolika místech v obci se èetly ukázky z kníek pro dìti. Sraz
byl v 17:30 v beneovské knihovnì, odkud jsme se vydali na výpravu
za záitky. Nejdøíve jsme zamíøili do koly, do kolní knihovny.
Èekalo nás setkání s Malým princem Antoina de Saint  Exupéry.
Dalí stanovitì bylo v kostele sv. Jakuba Vìtího a pan místostarosta
nám pøeèetl ukázku z kníky Enid Blytonové Kouzelné køeslo je
zpátky. Poslední stanovitì bylo trochu straidelné  sklep domu,
ve kterém je nae knihovna. Tam jsme si èetli z kníky Tomova
pùlnoèní zahrada. Bylo to taky trochu straidelné  u jste nìkdy
slyeli, aby staré pendlovky odbíjely tøináct? Vypadalo to, e si dìti
docela uily, take si to urèitì nìkdy zopakujeme.
Rùena Lepová

Z minulého èísla: Ukázka byla z knihy
.
Ze správných odpovìdí jsme vylosovali
. Gratulujeme a èeká na ni kníka.
Dnes nìco pro zasmání. Jestlipak uhodnete, kdo je autorem textu, z nìho je dnení ukázka?
Poár vypukl kvùli Vilémovi. Mùj bratr Vilém je ji devatenáctiletý chlapec, ale má øadu nepìkných vlastností.
Napøíklad stále chodí spát se slepicemi. Rodièe to dlouho trpìli, ale onoho veèera, kdy tatínek vidìl, jak Vilém
s pøikrývkou v podpaí leze do kurníku, øekl si, e je nejvyí èas a to nocování na høadu mu zatrhnout.
"Hned sleze a lehne do postele!" pøikázal mu. Ale Vilém za sebou jetì vytáhl ebøíèek, a e nepùjde. To se ví, hned
byl oheò na støee. První jsem ho zpozoroval já.
"Hoøí!" zvolal jsem.
Kdy to tatínek uslyel, ztratil hlavu. Nevìdìl jsem v té chvíli, co døív: zda hasit, èi pomoci otci s hledáním hlavy. Jetì
ke vemu maminka odnìkud volala, co se stalo, a nikdo nevìdìl odkud, ponìvad maminka mìla vdy práce
nad hlavu, take na ni nebylo vidìt.
"Pojï sem," pøikázal jí tatínek, "nevím, kde mi hlava stojí."
"Vdy nehoøí," zabroukala vlídnì maminka a pomalu se trachala z hromady práce k nám.
"Právì, e hoøí," øekl tatínek.
"Nemaluj èerty na zeï," pohrozila mu maminka, nebo otce znala a mìla za to, e si krátí èas kreslením svých
oblíbených èertisek a luciferù na bílé stìny mlýnice.
Mezitím vak Vilém slezl z kurníku, a protoe musel hned do veho strkat nos, mìl ho ji od poáru pìknì popálený.

Své tipy posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20. 4. 2020.
Ze správných odpovìdí vylosujeme jednoho výherce, který se mùe tìit na pìknou kníku.
Rùena Lepová
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Beneovské
Východnì nad Èerným Údolím se zvedá táhlý
a hornatý Jelení høbet. Jde o území bez turistických
znaèek, take pøi jeho pøechodu nepøíli sloitým terénem
mùete zaít i romantické bloudìní. Jen si musíte zvolit
trasu høebenovky: nejsnáze asi od parkovitì u
Mlýnského rybníku pøes Toèník (905m), Jelení høbet
(959m) k historickému hraniènímu patníku na
Hirschrücken (956m)  nebo opaènì. Dobrou mapu
s sebou!
Václav Dolanský

na
knihovna@benesovnc.cz nebo
na fb Obecní knihovna
Beneov nad Èernou
https://www.facebook.com/Obe
cn%C3%ADknihovna
Bene%C5%A1ovnad
%C4%8Cernou
232098366947088/
Vechny obrázky odmìníme
drobnou cenou a fotografie
vystavíme na fb knihovny.
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ozvìny

Beneovské

ozvìny

Inzerce.

Obec Dolní Dvoøitì
vyhlauje konkursní øízení
na pracovní místo øeditele/ky
Z a M Dolní Dvoøitì.
Nástup do funkce od 1.8.2020.
Podrobnosti ke konkursu jsou
uvedeny na
www.dolnidvoriste.cz.
Termín podání pøihláek
do 22.4.2020 do 11 hodin.
Byt 2+kk k pronájmu
k dispozici.

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. Vydáváno 1x za mìsíc. Datum vydání 3.4.2020
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