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Více na plakátech k akcím

Váení spoluobèané,
na podzim dostává nae tìlo zabrat. Dny se krátí, teploty klesají a nae imunita chøadne. Není to ádná novinka,
typická podzimní nachlazení a nejrùznìjí virózy trápily u generaci naich babièek. V poslední dobì se
k bìným virovým nemocem pøidala nová nemoc s oznaèením covid19, která se zøejmì stane souèástí naeho
ivota a bude nás neustále pronásledovat jako bìná chøipka. Jen jsou na tento vir kladena nároènìjí opatøení,
která nám naøizuje vláda. Vypadá to, e rouky, respirátory, testování a oèkování budou stále aktuálními
tématy. Stejnì jako v minulém roce se v tìchto mìsících situace zhoruje a my jen doufáme, e nedojde
k uzavírání kol a dalích zaøízení a ke zhorení naí ekonomiky. Ji nastolené zdraování a celkové zvýení
cen velmi ovlivnily nae penìenky, ale i rozpoèty obcí. Pøipravované projekty budou v budoucnosti tìko
realizovatelné, nebo na nì obce finanènì nedosáhnou. V souèasné dobì se na obcích pøipravují rozpoèty na
rok 2022 a bude velmi tìké se rozhodnout, kam a jak finanèní prostøedky vyuít. Vyhláené dotaèní tituly
èasto nevyhovují potøebám obcí, a tak na nìkteré projekty ani nedojde. I my máme pøipraveno nìkolik projektù,
které jsou finanènì nákladné a bez podpory státu nebo EU je nebude moné zrealizovat. Jak bude vypadat
ekonomika pro dalí rozpoètová období, to nikdo neví.

Nai obec èeká do konce roku mimo jiného realizace projektu Obnova vodovodu mezi mosty v Beneovì nad
Èernou. Jedná se o obnovu vodovodního øadu v rozsahu a trase od mostu pøes øeku Èerná jinì od bytového
domu èp. 160 a ke køiovatce silnice è. III/1549 Beneov nad Èernou  Pohorská Ves s místní komunikací
u rodinného domu èp. 27 stávajícího vodovodního øadu, který je za mezí technické ivotnosti. Vybudován
byl v roce 1904 a vykazuje vysokou míru poruchovosti. S ohledem na to, e pøedmìtný vodovodní øad je
výluèným pøivadìèem pitné vody z obecních zdrojù do spotøebitì, má jeho nevyhovující stav velmi významný
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dopad na zabezpeèení dodávky pitné vody do
veøejného vodovodu obce Beneov nad Èernou.
Dalím dùleitým aspektem je, e se jedná o
pokraèování obnovy inenýrských sítí pod silnicí
è. III/1549, na kterou chce do budoucna
Jihoèeský kraj vynaloit finanèní prostøedky a
její povrch obnovit. I z tohoto dùvodu poskytl
obci dotaci z Programu obnovy venkova
Jihoèeského kraje. V pøítím roce, pokud bude
dostatek finanèních prostøedkù, se bude
pokraèovat od velkého mostu po køiovatku na
silnici smìr Kaplice  Nové Hrady. V rámci této
obnovy nebude nutné komunikaci uzavøít, nebo
se práce budou provádìt podél silnice. I tak bude
nutné projídìt s velkou opatrností a respektem.
Touto cestou apelujeme na nae øidièe, aby byli
ohleduplní a respektovali dùleitost této obnovy.
Èlovìk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu
hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale u musí
dret, nebo zabloudí.  Tomá Garrigue
Masaryk
Veronika Zemanová Korchová

7. øíjna 2021 mìly dìti z 1., 2. a 3. tøídy naí základní koly monost seznámit se prostøednictvím paní
spisovatelky Danky árkové, která ije na samotì v Krkonoích, nejen s naimi nejvyími horami, ale také
dozvìdìly zajímavosti o tajemném ochránci hor, Krakonoovi.
Zároveò jim paní spisovatelka pøedstavila obrázkovou kníku Alenka a Krakono, kterou si mohli zájemci
na místì koupit.
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Na Svazarmu se (pomalu!) blíí definitivní podoba areálu pro open air kulturní akce. V poslední
dobì pøibyla nová pøíjezdová komunikace na parkovací plochu (bývalé dopravní høitì). (viz.obr.1)
Kostel v Klení se díky neutuchající aktivitì lidí kolem paní ing. Vakové doèkal rekonstrukce
historické márnice pøi místním høbitùvku. (viz.obr.2)
S postupujícím podzimem se budeme muset rozlouèit s velmi pìknou veøejnou i soukromou
kvìtinovou výzdobou v obci. U aby bylo jaro...
B. Dolanská
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Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi
6.7.1917: Pekaøi jsou zatrpklí, e se jim ve vzalo se slibem, e od 1.7. dostanou pøídìlové lístky na chleba.
Slíbená chlebová mouka stále není k dispozici. Ostatní obèané dostávají alespoò 80 dkg mouky namísto
1,4 kg. Bída a nevraivost mezi lidmi jsou znaèné.
Letní hosté, kteøí se zde navzdory nevoli místních opìt ubytovali, pøeplácejí lokální ceny v nevídané
míøe. 1 vejce 40 hal., 1 kg másla 20  24 Kè, atd. To drádí místní k nepøíèetnosti, èlovìk se s letními hosty
nesmí ani stýkat, nebo ho domácí budou nenávidìt.
V lese se to hemí dìtmi a dospìlými, kteøí trhají polozralé borùvky.
17.7.: Bída ve stravování se stává stále horí. Jak pøeijeme tento týden bez chleba, masa a brambor, je mi
záhadou. Starí lidé støíhají na poli klasy a jedí je syrové, aby zahnali hlad.
Náhodou jsem v Malontech  jaký div  získal 10 syreèkù, kus za 16 hal., a také 1 kus mýdla za 2,60 Kè.
Nikdo mi nechtìl vìøit, e mám takové poklady v kapse kabátu.
23.7.: Vèera dostalo 11 muù telegram, e musí kvùli událostem na východní frontì ihned odcestovat.
Nové pivo, které se èepuje 2 dny, není k pití. Má pouze typickou barvu, jinak nic. S potravinamni je to
èím dál tím horí. Je velký nedostatek chleba. Bez raných brambor ze kolní zahrady bychom bývali museli
hladovìt. Doufejme, e nová sklizeò obilí pøinese zlepení.
Z nìmeckého originálu pøeloila Helga Grimmová ve spolupráci s Bernhardem Rieplem, pro Ozvìny vybrala Blanka Dolanská

Chránìné bydlení  nová
Kaplièka z minulého èísla se nachází na stezce od
zámeckého dvora v Nových Hradech do Nakolic
Nová soutìní fotografie je tady.
Opìt se ptáme:
Své odpovìdi posílejte na
knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457
do 20.11. 2021.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
R. Lepová

sociální sluba Domova pro seniory
Kaplice
Na pøelomu roku 2022/2023 zaène
v Kaplici fungovat nová sociální
sluba Chránìné bydlení.
Chránìné bydlení bude celoroèní
pobytová sluba pro dospìlé osoby
od 18 let do 55 let se zdravotním
postiením (mentálním a kombinovaným
postiením), kteøí mohou a chtìjí s potøebnou mírou
podpory ít samostatnì. Sluba není urèena lidem
s psychiatrickým onemocnìním. Sluba bude
poskytována zejména klientùm z regionu Kaplice
a okolí.
Chránìné bydlení bude mít podobu skupinového
a individuálního bydlení. Tento zpùsob bydlení
kombinuje prvky modelu bydlení a sociální pomoci,
posiluje pøirozené sociální vazby a zachování èi
vytvoøení pøirozené sítì podpory v rámci irí rodiny,
pøátel a dalích blízkých osob.
V pøípadì zájmu o více informací èi projevení zájmu
o poskytování sluby nás kontaktujte : Domov pro
seniory Kaplice  Mgr. Pokorná  tel. 734 579 436,
Bc. Jaroová tel. 606 755 081.
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Heidi byla s dìdeèkem, kamarádem Petrem
a kozièkami astná. Teta Detý vak domluvila s jednou bohatou rodinou ve mìstì,
e Heidi bude dìlat spoleènost jejich nemocné, køehké dceøi Kláøe. Pro Heidi je to ance
na vzdìlání: nauèí se èíst, psát a dobrým zpùsobùm! Heidi je zpoèátku okouzlena
honosným domem, nìnou Klárou i jejím tatínkem. Stesk je ale vìtí Jak to bude
s pøátelstvím?
: Surikata Máòa nemùe veèer usnout, a tak se vydá na
dobrodrunou výpravu po noèní zoo, pøi které se dozví spoustu zajímavostí o osudu zvíøecích kamarádù.
Vìdìli jste, proè se rysovi Petrovi pøezdívá tulák? A které táborské zvíøe pøeilo vlastní smrt? Nebo proè
nemáte papoukùm strkat ruce do klece? To a mnohem více se dozvíte v této knize, která obsahuje také
spoustu obrázkù a básnièek od dìtských návtìvníkù táborské zoologické zahrady.
Neèesané vlásky, nemyté ui, nevysmrkaný nos, neèitìné zoubky,
neuklizené hraèky, nesluné chování u jídla, rozvázané tkanièky, alování  to jsou drobnosti, o nich dìti
nechtìjí ani slyet. Ale pak se nìco neuvìøitelného stane! A tak se neposluchové musejí honem polepit,
pokud chtìjí zase být hezkými a veselými dìtmi! Pozor, ètìte peèlivì! Deset
pohádek o malièkostech, ze kterých si dìti nic nedìlají a dospìlí z nich ílí.
Nìkdy je docela tìké ít spolu, kdy
jsme kadý docela jiný: jeden moc velký, druhý malinkatý a tøetí tak akorát.
Tak jako slon, mravenec a veverka v krásné a dnes u klasické kníce
malíøky, ilustrátorky a prùkopnice autorských knih pro dìti Daisy Mrázkové.
Kadý z tìch tøí touí po nìèem jiném. Ale kdy jde o to zachránit ivot
veverce, rozdíly jdou stranou a najednou se mùe náramnì hodit být malinký
 jako mravenec  i obrovský  jako slon. Tento srozumitelný a chytrý pøíbìh
o drobných potíích rodinného ivota, velkém
pøátelství a odvaze v kadém z nás skrývá
základní otázky lidského ivota podané
s nenapodobitelným jemným humorem a
v doprovodu výborných ilustrací. Pro dìti od tøí
let.
Frantiek
a Florián, dva chlapci z èeského vnitrozemí,
se shodou okolností dostávají krátce po vzniku
Èeskoslovenské republiky do pohranièní oblasti
Kruných hor. Jeden touí po dobrodruném
ivotì, druhý i s rodinou pøichází z
donucení.Usadí se v malé obci Chaloupky a snaí
se zvyknout si na nový ivot v horách a mezi
místními obyvateli. V celé obci vak ijí pouze
dvì èeské rodiny, ostatní obyvatelstvo
je nìmecké. A pøestoe v meziváleèné dobì spolu
lidé vycházejí dobøe a jsou zvyklí si pomáhat,
se zdvihající se vlnou agresivního nacionalismu
berou zavedené poøádky v pohranièí rychle za
své. Z dosud rozumných lidí se stávají nepøátelé
a v novì vzniklých Sudetech u nikdo z Èechù
není v bezpeèí
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Dluníci mohou v daném období uhradit

neboli jistinu a pevnì stanovené
. Upozoròujeme vak, e tzv. milostivé léto se vztahuje na veøejnoprávní
dluhy, tedy dluhy napøíklad vùèi státu, obcím, státním organizacím èi podnikùm, nebo tøeba zdravotní pojiovnì.
Nevztahuje se ale na dluhy vùèi soukromým vìøitelùm a na pohledávky sankèního charakteru, uvádí Markéta
Kneislová z Bezplatné poradny mezi paragrafy, kterou v nìkolika mìstech jiních Èech provozuje obecnì prospìná
spoleènost ICOS Èeský Krumlov.
Milostivé léto tedy neplatí pro vechny dluníky, ale pro øadu z nich mùe být ancí, jak se vymanit z dluhù, které
i díky døívìjí neastné legislativì mohly narùstat z pomìrnì malé dluné èástky a do znaèné výe, øíká Tomá
Zunt, øeditel ICOS Èeský Krumlov. Bezplatná poradna mezi paragrafy, kterou provozuje ICOS ji 15 let pomáhá
kadý rok stovkám lidí, kteøí potøebují poradit v nejrùznìjích oblastech práva a pomáhá dlouhodobì i lidem, kteøí
se dostali do dluhové pasti.
Institut Milostivého léta lze také vyuít pouze v okamiku, kdy je veøejnoprávní
v exekuèním øízení, uvádí dalí podmínku milostivého léta Markéta Kneislová z Bezplatné poradny a dodává
Dluníci, kteøí chtìjí vyuít monosti úhrady svého dluhu v rámci Milostivého léta, musí písemnì kontaktovat
soudního exekutora s ádostí o vyèíslení nezaplacené jistiny a sdìlením o vyuití Milostivého léta s výzvou, aby
soudní exekutor postupoval dle daného zákona.
Pro více informací k milostivému létu a dluhové problematice se mohou zájemci obracet na jakoukoliv poboèku
Bezplatné poradny mezi paragrafy. Bezplatná poradna funguje v Èeském Krumlovì, Vìtøní, Kaplici, Trhových
Svinech a Nových Hradech. Zájemci o slubu se mohou
obrátit osobnì na základì pøedchozího objednání,
telefonicky èi emailem na níe uvedené kontakty.
Provozní doby poradny jsou k dispozici na
www.poradna.krumlov.cz.
mobil: 774 110 124pevná linka: 380 727 600 (pouze v
provozních hodinách èeskokrumlovské poradny)
email: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
Hana ustrová, PR a fundraiser ICOS Èeský Krumlov

Bezplatná poradna mezi paragrafy,
ICOS Èeský Krumlov, 5. kvìtna 251, 381 01 Èeský
Krumlov

Mobil:
Email:pravni.poradenstvi@krumlov.cz,
www.poradna.krumlov.cz
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Sál kina Veleín
Pestrá projekce Aleny a Jirky Márových vás zavede
na sever Evropy a také do Pobaltí
Jiøí Mára je autorem dvaceti cestopisných knih
a dokumentárních filmù z rùzných koutù svìta.

Tak jako kadý pátek v øíjnu i na listopad jsme pro Vás pøipravili hudební veèery. Tentokrát jsme hudební
veèery propojili s tématickými veèery. Vdy v pátek od 17:00 zaène tématický veèer a od 18:00 na nìho
naváe hudební veèer. Nebo se prolnou v jeden velký hudebnì tematický veèer.
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Inzerce.
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