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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím

Váení spoluobèané,
s nástupem mìsíce bøezna se mùe zdát, e bychom se mohli vrátit do bìného ivota, na který jsme byli
zvyklí pøed epidemií. Obavy z Covid19 se v nás patrnì sniují, ale otázkou je, zda opravdu svítá na lepí
èasy. Pøichází toti dalí hrozba, která je mnohem horí ne vir. Mluvím o moné válce na Ukrajinì. Vìøme
a doufejme, e vysoká politika a vlády tohoto svìta váleèný konflikt nedopustí a my i nadále budeme moci
ít v míru. Vame si ivota a veho, co nyní máme.
Ve válce rozhodnost, v poráce vzdor, ve vítìzství velkorysost, v

dobrá vùle. Winston Churchill

Pøed nìkolika dny k nám neoficiálnì dorazila informace, e v letoním roce Správa a údrba silnic
Jihoèeského kraje pøipravila projekt na Rekonstrukci mostu ev. è. 154 pøes Mali v Kaplici smìr Blansko.
Tato zakázka je navíc ji vysoutìena a kadým dnem má být sputìna její realizace. Informace zaskoèila
Beneov nad Èernou i Malonty, a to pøedevím v tom, e pøes nae obce je naplánována objízdná trasa
pro nákladní automobilovou dopravu. Nejvìtím paradoxem je, e nákladní doprava mìla být pùvodnì
vedena pøes Kuøí  Lunici  Pohorskou Ves a pøes Desky  Meziøíèí. Dali jsme k tomu (stejnì jako
Malonty) zamítavé stanovisko a vyzvali iniciátory této objízdné trasy, aby si ji osobnì projeli a následnì
zváili své nesmyslné rozhodnutí. Situace ji schválené objízdné trasy se tímto tedy vrátila k novému
projednání a hledají se dalí moné varianty. V tomto pøípadì není moc z èeho vybírat. Podobný stav ji
nae obce zaily v pøípadì rekonstrukce mostu v Lièovì. Ne nadarmo vzniklo úsloví: O nás, bez nás!
Doufejme, e zdravý rozum zvítìzí.
1

Beneovské

ozvìny

Bøezen 2022

Tato neinformovanost ze strany investora dále naruuje plánovanou rekonstrukci vodovodu v silnici
od mostu ke køiovatce v Beneovì nad Èernou a koordinovanì neøeí budoucí uzávìry silnic a jejich
objízdné trasy. Toto je dalí záleitost, kterou je nutno vyøeit. Budeme doufat, e ve nakonec probìhne
bez závanìjích nedostatkù.
Rekonstrukce mostu ev. è. 154 pøes Mali v Kaplici spoèívá v odstranìní stávajícího mostního objektu,
který bude nahrazen novým. Realizace stavby bude probíhat témìø rok. Osobní vozidla by mìla vyuívat
náhradní pøemostìní pøes øeku Mali vedle pùvodního mostu, co jistì uvítají pøedevím lidé, kteøí jezdí
touto cestou za prací. Moné je, e se budou v ranních hodinách a pøi návratu ze zamìstnání tvoøit fronty,
ale èasovì to bude ménì nároèné, ne kdyby se muselo jezdit osobními vozy pøes objízdné trasy.
Tímto textem vás chceme pøedevím upozornit na omezení, která nás èekají. O dalím vývoji vás budeme
informovat.
Politik je èlovìk, který slíbí, e postaví most i tam, kde vùbec není øeka.  Nikita Sergejeviè Chruèov
Veronika Zemanová Korchová

Kontaktní osoba: starostka Veronika Zemanová Korchová (723 340 994, starosta@benesovnc.cz)
www.benesovnc.cz

I kdy byly uplynulé dva covidové roky velmi nároèné, dle mého názoru naplnily peèovatelky své poslání
bez zaváhání. Kvùli rostoucímu zájmu o sluby Charity Kaplice byl dokonce jejich poèet navýen a rozíøena
pùsobnost o nové obce v okolí Beneova. Moc dìkuji vem zamìstnancùm, peèovatelkám a vedení Charitní
peèovatelské sluby za jejich nasazení a pomoc! uvádí starostka.
Nae peèovatelky musí být stále v terénu, musí naim klientùm zajistit základní sluby, aby nebylo ohroeno
jejich zdraví a ivoty. Obzvlá v dobì pandemie se ukázalo, jak je jejich práce dùleitá. A také jak je dùleité
vzájemné zastupování z dùvodù napøíklad izolace, karantény èi OÈR, plánování tras, ochota si vypomoci
a kolegialita, navazuje øeditelka Charity Kaplice Ivana áèková. Spolupráci s obcí Beneov nad Èernou
hodnotíme velice kladnì. A u jde o komunikaci, kadoroèní pøíspìvky obce na ná provoz nebo drobné
dáreèky a sladkosti pro nae koledníèky v rámci Tøíkrálové sbírky.
Charitní peèovatelská sluba pomáhá a podporuje lidi, kteøí se sami nedokáí postarat o svou osobu, nezvládnou
si dojít nakoupit, na úøady, k lékaøi, nedokáí se postarat o svou domácnost z dùvodu vìku, nemoci
èi zdravotního postiení a nemají nikoho z rodiny ani pøátel, kdo by jim byl nápomocen. Nejvìtí zájem
je v Beneovì nad Èernou o dováku obìdù seniorùm a osobám se zdravotním postiením. Mimo dovoz jídla
tento úkon zahrnuje pøípravu jídlonosièù, jejich zapùjèení, domluvení obìdù s vývaøovnou a kopírování
jídelníèku. U tìchto stávajících klientù se rozíøila péèe napøíklad o bìné nákupy (nákup provedený v jednom
obchodì, který je nejblí bydliti klienta, a to nejvýe do hmotnosti 7 kg), nutné pochùzky (na potu, do lékárny,
na úøady, vybírání potovní schránky), pøítomnost peèovatelky v domácnosti klienta (pomoc pøi oblékání
a svlékání vèetnì speciálních pomùcek, pomoc pøi úkonech osobní hygieny, pomoc pøi základní péèi o vlasy
a nehty, pomoc pøi vyuití WC), praní a ehlení osobního a loního prádla, popøípadì jeho drobné opravy,
vyjmenovává Ivana áèková.
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Charita Kaplice pomáhá Beneovu nad Èernou také se dvìma opatrovanci. Zajiuje jim nákupy, praní prádla
èi úklid. Jejich návtìva je i pøíjemnou zmìnou pro jejich nelehký ivot, dodává starostka.
Charita Kaplice nabízí peèovatelské sluby ve tøech støediscích  v Kaplici, Blansku a Veleínì. Za zmínku
také stojí, e provozuje tøi nízkoprahová zaøízení pro dìti a mláde (Depo v Kaplici, Molo ve Veleínì
a Dédéèko v Dolním Dvoøitì) a Sociální rehabilitaci Tolerance v Kaplici.

Ubohá troska a ruina utopená ve zmìti èerné skládky komunálního odpadu, prorezlých a rozpadlých
zemìdìlských strojù, olejových barelù, rozbitých lednic, bortícího se oplocení a vudypøítomných kopøiv.
To byla tvrz v Tiché v roce 2002.
Po dlouhých 20 letech byla v øíjnu 2021 dokonèena 1. èást obnovy støedovìké podoby tvrze!
Podìkovat je nutno vem lidem, kteøí se o obnovu tvrze zaslouili. Prof. Tomái Durdíkovi
z Archeologického ústavu Akademie vìd Èeské republiky a Vlastislavu Ourodovi z Ministerstva kultury
Èeské republiky, jejich zásluhou byla tvrz zrekonstruována do souèasné podoby. Alfrédu Krenauerovi,
starostovi Dolního Dvoøitì a Josefu Kaloovi, pøedsedovi spolku Hrady na Mali, kteøí se významnì
zaslouili o odkoupení tvrze do vlastnictví obce a spolku v roce 2008. Josefu Kletzenbauerovi, který
od zaèátku podporoval mylenku obnovy tvrze a mnoho pro ni vykonal. A koneènì i souèasnému starostovi
obce Dolního Dvoøitì Ivanu Kùtovi, který byl v pøípadì potøeby vdy ochoten pomoci a díky nìmu bylo
mnoho vìcí souvisejících s opravou zdárnì vyøeeno. Podìkování patøí samozøejmì i vem dalím lidem,
kteøí pøispìli mylence obrody této témìø zaniklé památky v Tiché.
Vì tvrze v Tiché je vysoká celkem 25 metrù a je zároveò nejjinìjí hradní vìí v Èeské republice.
Nabízejí se z ní opravdu krásné výhledy zejména na umavu (Bärenstein 1077 m) a Novohradské hory
(Kamenec 1073m). Hrázdìné patro a krov vìe byly vystavìny originálními støedovìkými metodami
za pomoci tesaøù z celé Èeské republiky. Uvnitø se nachází expozice vybavená funkèními støedovìkými
kachlovými kamny, nábytkem, døevìným obloením stìn a stropu, dýmníkem a topenitìm, urèeným
i k vaøení. Budova muzea poskytne monost seznámit se se støedovìkou podobou tvrze prostøednictvím
modelu tvrze z roku 1480 a v sedmi vitrínách pøinese i výbìr archeologických nálezù, napøíklad kahanu,
hrneèku, mincí a kachlù.
Nejvýznamnìjím romberským purkrabím na tvrzi byl Èáp z Radonic. Po nìm bude pojmenovaná i krèma,
která poskytne návtìvníkùm monost koupit si turistickou známku nebo pohlednici, pivo nebo limonádu
a také nìco k zakousnutí. Hlavnì vak chceme, aby se tvrz v Tiché, pùvodnì zvaná Opolec (staroèesky
rovinka) stala pohodovou zastávkou na toulkách pøíhranièím pro návtìvníky z obou stran hranice.
Pøejeme Vám hezký výhled a zachovejte nám pøízeò!
Radek Kocanda, Hrady na Mali
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Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka
(1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi
6.11.1917: Pøed tøemi dny se dr. Dick dostal do prudké
hádky se starostou Schmollem. Málem dolo k potyèce.
Dr. Dick se ptal, proè se prodal jeden motor v elektrárnì.
Na to starosta vztekle reagoval. Otázka byla oprávnìná,
protoe vodní pøíkop k nové elektrárnì má mnoho
nedostatkù. Vzhledem k tomu, e pøítok vody je kadým
dnem slabí, mùe se stát, e v zimì proud vypadne.
Druhý motor je prasklý, proto bychom pak museli být
bez svìtla. Dr. Dick se vzdal své èestné funkce kolního
inspektora a nedá se uchlácholit, co schvaluji.
14.11.1917: Kvùli záchranì císaøe z vln øeky Soèi jsou
domy ovìeny vlajkami.
Odeslali jsme sbírku prádla, 14 pytlù, celkem pøes
100 kg, za to jsem dostal dìkovný dopis od ministerstva
války.
V novém bytì máme v obou pokojích málo zatopeno.
Obvykle sedíme v kuchyni, kde je teplo z vaøení. Myslím,
e zimu pøeijeme, protoe panstvo nám u pøidìlilo
10 metrù døeva, 2 metry nám pøenechá dìkan
a od vedoucího pily také nìjaký metr dostaneme. Dovoz
døeva je dvakrát a tøikrát draí ne samotné døevo.
Kromì toho je nutno draze zaplatit lidem, kteøí døevo,
které je hloubìji v lese, pøivezou povozníkovi. Ale hlavnì,
e je máme.
V souèasné dobì je nedostatek soli a védských
zápalek. Skoro není k mání ocet, také hovìzího masa je
èím dál ménì. Tabáku dostávám mìsíènì 4 balíèky.
Kdybych nedostal 6 balíèkù z Olomouce, byl bych na
suchu, nebo tabákové náhraky nemohu kouøit.
Z nìmeckého originálu pøeloila Helga Grimmová ve
spolupráci s Bernhardem Rieplem, pro Ozvìny vybrala
Blanka Dolanská

Správná odpovìï z únorových Ozvìn 
kaplièka na návsi v Chlupaté Vsi.
Vylosovaným výhercem se stává paní Hana
Boleèková. Gratulujeme.
Nová soutìní fotografie z naí poznávací
soutìe. Poznáte, které místo jsme navtívili
tentokrát? A víte, co je na fotografii?
Své odpovìdi posílejte na
knihovna@benesovnc.cz nebo
na tel. 727 814 457 do 20.3. 2022.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou
odmìnu.

Poliklinika Trhové Sviny oznamuje,
e od 10.2.2022 bude v Trhových Svinech ve dnech pondìlí, úterý a ètvrtek
provádìno testování na COVID19 prostøednictvím PCR testù.

Blií informace na telefonním èísle 386 321 197
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Chudinka princezna Anya je nucena ít s novým manelem své
ïábelské nevlastní matky, stejnì ïábelským nevlastním otcem. Suovaná politováníhodnou
schopností zlomit kletby kouzleným polibkem. A pøinucena utéct, kdy se její nevlastní otec
rozhodne, e chce království jenom pro sebe. Za pomoci loajálního mluvícího psa, chlapce
uvìznìného v tìle abáka a nìkolika neuvìøitelnì zlomyslných èarodìjù se Anya vydává
na výpravu, která pokud dopadne dobøe, navdycky osvobodí její zemi  a nauèí ji pár vìcí
o pouívání síly a o tom, e pøátelé jsou to nejdùleitìjí na svìtì.
Ostrov en moøe vypráví osudy Midi a Jongsuk, dvou dívek, které patøí
k jednomu z mnoha výluènì enských potápìèských spoleèenství na korejském ostrovì Èedu. Po stovkách
ponorù a letech pøátelství Midu a Jongsuk rozdìlí vnìjí síly, které nemohly nijak ovlivnit. Dlouhá
desetiletí  poèínaje japonskou kolonizací ve 30. a 40. letech pøes druhou svìtovou válku a korejskou válku
a po éru vudypøítomných mobilù a neoprenù  mezi obìma enami pøetrvává výjimeènì blízký vztah,
i kdy pøátelství postupnì vystøídá nenávist a vina, aby nakonec dospìly ke smíøení a odputìní.
Román pøináí vhled do jedineèné a neopakovatelné kultury ostrovního spoleèenství, v nìm mají hlavní
slovo eny, které se vìnují nebezpeèné fyzické práci pod hladinou i na soui, zatímco jejich manelé peèují
o dìti.
Amélie
s manelem se vrátí do Káhiry, aby pokraèovali ve vykopávkách. Hned první den naruí jejich pobyt
pobodaný mu, který vbìhne do jejich hotelové koupelny a padne na zem mrtev.
V kapse má ke vemu lístek s jejím jménem. Manelský pár se nenechá zastrait
a vypraví se k naleziti busty královny Nefertiti. Tam je pøekvapí dalí záhada: její objevitel
se pomátl na rozumu a zmizel i s nálezem.

oslavíme i v naí knihovnì pøipravenými
akcemi.
Pro dìti budou pøipraveny na kadý týden
úkoly a po jejich splnìní na konci mìsíce
kadý z úèastníkù obdrí drobnou odmìnu.
Jediná podmínka je alespoò jednou za týden
navtívit knihovnu.
Dalí akcí je
 zájemci
si domù pøinesou kníku zabalenou tak,
e a po jejím rozbalení uvidí, co si to vlastnì
pùjèili.
V knihovnì si budou návtìvníci moci
prohlédnout obrázky k soutìi
. Vybrané práce
postoupí do krajského kola.
Èekají nás také dvì besedy.
První se spisovatelko
nejen o její kníce
Druhá  cestovatelské promítání 
s
se podíváme
 nejvìtí, nejlidnatìjí,
do
nejpestøejí a nejménì známé ze tøí
Zakavkazských republik bývalého Sovìtského
Svazu.
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V rámci celosvìtové akce "Týden
uvìdomìní si mozku" ( poøádá se
od roku 1996) se v Èeské republice
koná Národní týden trénování pamìti
(NTTP). V tomto bøeznovém týdnu
se veøejnost dozvídá o výsledcích
výzkumu mozku srozumitelnou
formou prostøednictvím stovek akcí
zde. Cílem NTTP je ukázat zájemcùm,
jak si lépe pamatovat, vysvìtlit,
jak na to. A to pøedevím zábavnou
formou. Sami urèitì víte, e vìci,
které Vám pøijdou legraèní, zajímavé
nebo tøeba i trochu pratìné, Vám
v hlavì zùstanou.
Víc si o trénování pamìti øekneme v prùbìhu naí vycházky v pátek 18.3. odpoledne. Tìím se na Vás.
Rùena Lepová

I kdy budeme také cestovat, tentokrát zùstaneme doma. Vypravíme se jen na druhý konec naí
krásné vlasti a nahlédneme s paní Dankou árkovou pod poklièku samotnému Krakonoovi.
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Domov pro seniory Kaplice  poøízení defibrilátoru
V rámci propojení s integrovaným záchranným systémem, jsme se rozhodli podpoøit technické vybavení nejen
naí organizace, ale té mìsta Kaplice a poøídit pøístroj, tzv. defibrilátor, který mùe zachránit ivot èlovìka
se závanými zdravotními potíemi.
Pøístroj je umístìn ve skøíòce na recepci DpS Kaplice a je oznaèen speciálním zeleným logem.
Na pracoviti jsou vdy pøítomni prokolení zamìstnanci, kteøí umí pøístroj pouít a v pøípadì potøeby
poskytnout pomoc.
Defibrilátor je automatický a jeho obsluhu zvládne i naprostý laik. Urèený je pro èlovìka se srdeèní zástavou,
který nedýchá a nebije mu srdce. V takovém pøípadì je vhodné pøístroj pouít. Pøed samotným zahájením
resuscitace se volá záchranná sluba 155, kde se událost nahlásí a telefon
se pøepne na hlasitý odposlech pro vyuití pøípadné pomoci z dispeèinku.
Pøi otevøení pøístroje se spustí automatická hlasitá navigace, která udává pokyny, jak v pøípadì záchrany
postupovat. Nejdøíve se pøikládají elektrody, návod na jejich umístìní je souèástí vybavení.
Pokud si zachraòující není jistý, zdali je nutné pøístroj pouít, po pøiloení elektrod defibrilátor sám vyhodnotí,
zdali je nutné èlovìka defibrilovat. V pøípadì, e ne, pøístroj tuto informaci oznámí a èeká se do pøíjezdu
záchranné sluby. Elektrody necháváme stále pøilepené a zùstáváme s èlovìkem
pro pøípadné zhorení zdravotního stavu. Pokud je resuscitace nutná, pøístroj
nás bude intuitivnì navádìt k dalím krokùm. Pomocí adaptivní technologie si
nastaví sílu výboje, pokud srdce nereaguje na první výboj, provede dalí
defibrilaèní výboje se stupòující se intenzitou. Elektrody opìt ponecháváme
a a do pøíjezdu záchranné sluby zùstáváme s èlovìkem.
Vèasná defibrilace výraznì zvyuje anci na pøeití a pokud je provedena
okamitì po pøíhodì, udává se pøeití a v 94% pøípadù. Doufáme tedy,
e pøístroj bude uiteèný nejen pro nae klienty, ale té pro obèany z okolí,
kterým tøeba také jednou zachrání ivot.

Inzerce.
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