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Více na plakátech k akcím

Vá�ení spoluobèané,
pøímo pøed na�ima oèima napadlo Rusko jinou zemi. Válka na Ukrajinì zaskoèila celý svìt, nikdo z nás nechtìl
vìøit, �e by k nìèemu takovému mohlo dojít ve 21. století. Ale jak je vidìt, touha po moci, po cizím majetku
je stále aktuální. Z morálního hlediska jsme byli vychováváni k tomu, �e co je druhého, to nám nepatøí. �e si
to nemù�eme brát, nato� pro to pou�ít sílu. Podle v�ech mìøítek je to nesmyslný útok. Umírají vojáci, civilisté,
mu�i, �eny a i kdy� se nám to zdá neskuteèné,  tak i dìti. S bolestí v srdci sledujeme události na Ukrajinì
v médiích a nejedno oko nezùstane suché. �ijeme ve strachu pøed hrozbou celosvìtové války.
�Pamatuj si, �e dokud budeme generálùm platit víc ne� uèitelùm, nebude na svìtì mír.� �  Jan Masaryk

Covid19 rozdìloval spoleènost a to samé se nyní dìje v souvislosti s válkou na Ukrajinì. První vlna euforie
poklesla a lidé se zaèínají obávat masivní uprchlické vlny. Zda oprávnìnì, to uká�e a� èas. Na Bene�ovsko
prozatím pøi�lo zhruba 30 ukrajinských obèanù. Ve vìt�inì se jedná o �eny a dìti. Do lavic základní �koly
zasedlo osm dìtí  (ètyøi na prvním stupni a ètyøi na druhém) a v mateøské �kole  jsou dìti dvì. Dospìlí  ji�
nastoupili do zamìstnání. Tìmto rodinám jsme spoleènì s uèiteli ze Z� pomohli s potøebným vybavením.
Sna�íme se být v pomoci konkrétní.
Na základì Usnesení Vlády Èeské republiky ze dne 16. bøezna 2022 è. 207 a na základì Pokynu hejtmana
Jihoèeského kraje è. 2 k vyèlenìní volných ubytovacích kapacit v Jihoèeském kraji ze dne 18. bøezna 2022
je  povinností  na�í  obce ubytovat  v  obecních objektech 20 uprchlíkù  z Ukrajiny. Vyèlenili  jsme nebytové
prostory v budovì mateøské �koly a pro  tuto mimoøádnou situaci zaji��ujeme v�e potøebné. Obec se  touto
cestou obrací  i  na  své obèany  s  �ádostí  o pomoc  s  vybavením  tìchto prostor. Bude potøeba  zajistit  lù�ka
s matrací, lù�koviny (pol�táøe a pøikrývky), povleèení a prostìradla. Dále pak pro vaøení hrnce, pekáèe, mísy,
misky, vaøeèky, nabìraèky, pøíbory a malé l�ièky, hrneèky, sklenice, utìrky a pro potøeby hygieny ruèníky.
Potøebné vìci budete moci nosit v dobì úøedních hodin na podatelnu obecního úøadu v Bene�ovì nad Èernou.
V pondìlí a ve støedu (od 18 do 19 hodin) je také bude mo�né odná�et do hasièárny, kde je pøevezmou èlenové
SDH. Ná� sbor dobrovolných hasièù se celkovì zapojil do pomoci Ukrajinì a pøedev�ím uprchlíkùm, kterým
budou spoleènì s obcí pøipravovat ubytování.
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Chtìla bych apelovat na v�echny dárce a pøispìvatele, aby vìci, které pro tento úèel vìnují, byly funkèní,
zachovalé a neopotøebované (pouze takové, které byste sami neváhali pou�ít).
Na�i  obec  by  vlna  pøíchozích  z Ukrajiny  nemìla  tolik  zaskoèit,  proto�e  u�  v  devadesátých  letech  k  nám
ukrajin�tí obèané pøi�li za prací. Po roce 2009, v dobì krize, pak vìt�ina z nich ode�la buï zpátky na Ukrajinu,
nebo do vnitrozemí.
Na závìr také nìco pozitivního. Vzhledem k tomu, �e protiepidemická opatøení pominula, budeme moci
v dubnu uskuteènit na�e tradièní akce, tedy slet èarodìjnic a stavìní máje. Moc se tì�íme na setkání.
Urèitì to bude moc fajn zábava jak pro dìti, tak i pro dospìlé!
Pøeji nám v�em �ivot v míru, bez válek a utrpení a s klidem v du�i. Mìjte krásné jaro!

�Jakákoli tragédie se mù�e obrátit v nejvìt�í dobro, pokud k ní pøistupujeme tak, aby nám mohla pomoci
rùst.� �  Louise L. Hay americká spisovatelka

 �Hlavní smysl v tomto �ivotì je pomáhat druhým. A pokud jim nemù�ete pomoci, aspoò jim neubli�ujte.�
�  Dalajláma

  Veronika Zemanová Korchová

Milí spoluobèané,

dovolte mi, abych se s vámi podìlila o jednu nemilou zku�enost, která se mi udála pøed nìkolika dny. Týká
se mu�e ubytovaného v místní ubytovnì, který nav�tìvoval ná� obchod, aby si zakoupil lahev piva, pøièem�
vìt�inu dne pak postával u budovy obchodu. Jednou jsem se ho slu�nì zeptala, kam chodí na WC.
Tato otázka ho rozhodnì rozhoøèila. Dal�í den stál opìt u obchodu, chtìl si koupit pivo, ale mìl málo penìz,
tak jsme mu ho neprodali. Zhruba za 14 dní nám pøi�el (zøejmì v podnapilém stavu) nadávat. Následnì
ode�el, av�ak po dvou hodinách se vrátil. Byla jsem zrovna u kasy, kde jsem od nìj dostala facku. Byl to
pro mne velký �ok. Volali jsme policii, která to vyhodnotila jako pøestupek. Byla jen náhoda, �e se podaøilo
mu�e zadr�et na námìstí.

Jsem ve vìku, kdy se pøibli�uji k dùchodu. Celý �ivot jsem pracovala a pracovat samozøejmì chci. Chápu,
�e jsou lidé, kteøí slo�ité situace ve svém �ivotì nezvládnou a ocitnou se na ulici, nebo napøíklad
na ubytovnì. Mrzí mì ale, �e se kvùli nìkterým nepøizpùsobivým obèanùm potýkáme s podobnì
nepøíjemnými zá�itky.

Jaroslava Rem�íková

‑

�ijeme ve velmi slo�ité dobì, kdy mají mnozí z nás velké obavy o budoucnost svých blízkých, a proto
cítíme, �e je nyní na�e pomoc je�tì o nìco dùle�itìj�í. Po odmlce zpùsobené koronavirovou krizí se
v termínu

 Navá�eme tak na rok 2019, kdy jsme mìli mo�nost trávit spoleènì
s Vámi první èervencový týden.

Jsme parta mladých lidí, kteøí se rozhodli zaèátek léta vìnovat dùle�ité pomoci druhým. Letos tomu tak
bude ji� po tøinácté. V minulosti jsme v rámci dobrovolnické brigády SummerJob pùsobili také na Jesenicku
v Olomouckém kraji, na Broumovsku v kraji Královéhradeckém a na Manìtínsku v Plzeòském kraji.
Nìkteøí lidé se v prùbìhu èasu obmìnili, my�lenka v�ak zùstala stejná  darování svého èasu a sil lidem,
kteøí u� na v�echno sami nestaèí a �ikovné ruce na�ich SummerJobáku jim pøijdou vhod. Mo�ná jste
to právì Vy, komu malinko pøerostla zahrada pøes hlavu, nebo kdo cítí, �e si pokoje u� sám vymalovat
nedoká�e. Jsme parta mladých nad�ených lidí, pro kterou práce není sprosté slovo a jen tak nìèeho
se nezalekne. Základnou dobrovolnické brigády bude opìt základní �kola a sportovní hala
v Bene�ovì nad Èernou, odkud budeme vyjí�dìt za prací do Pohorské Vsi, do Horní Stropnice a do Malont.
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Více jak sto SummerJobákù bude v týdnu od 3. do 10. èervence pøipraveno pøilo�it ruce k dílu.
Pokud sami na�i pomoc nevyu�ijete, neváhejte za námi dorazit alespoò na nìkterou z na�ich kulturních akcí,
které budeme bìhem týdne poøádat. V minulých roènících za námi pøijela napøíklad kapela, divadlo a svùj
prostor dostali také fotbaloví nad�enci. Moc rádi Vás uvidíme a strávíme s Vámi èas také jinak, ne� pouze
v monterkách :). Na co se konkrétnì mù�ete tì�it, Vám dáme s dostateèným pøedstihem vìdìt.

Tì�íme se brzy na vidìnou,
pøípravný tým dobrovolnické brigády SummerJob

Pokud byste Vy nebo nìkdo z Va�ich blízkých rádi vyu�ili na�í pomoci, neváhejte se obrátit na Marka Jílka,
koordinátora jobù.
Tel.: 722 978 715
Email: pracejilek@gmail.com

Pro zájemce máme opìt pøipraven zájezd do Prahy na divadelní pøedstavení.
Tentokrát nav�tívíme  a pøedstavení
https://divadlorb.cz/repertoar/parfemvpodezreni/

Pìt �en. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní parfém. Hledá se vrah.
Napínavá francouzská krimi komedie rozehrává pøíbìh pìti sester, do jejich� �ivota zasáhla smrt majitelky
nedalekého butiku. V�echny jsou v podezøení, proto�e okolo slídí Oscar Berthomieu, vy�etøující komisaø
nev�edních zvykù, který vyznává je�tì nev�ednìj�í policejní metody. Motiv mù�e mít ka�dá z nich, ale alibi,
zdá se, nemá �ádná. Co skrývají a co skrývá komisaø? Bude vrah dopaden? A kde se vzala ta vùnì
parfému? Toto a je�tì mnohem více prozradí Parfém v podezøení!

https://divadlorb.cz/repertoar/parfem-v-podezreni/
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�Ukliïme Èesko� je ú�asná my�lenka, je� sdru�uje nad�ence, kterým není lhostejný nepoøádek ve veøejném
prostoru. V Bene�ovì nad Èernou se do ní naposledy zapojilo 25 lidí, na co� jsme byli moc py�ní. Spoleèná
práce mìla velký efekt, celkem jsme dali dohromady na 60 pytlù odpadu. Bohu�el následnì pøi�el covid19,
tak�e letos akci organizujeme a� po tøech letech,� uvádí starostka Bene�ov nad Èernou Veronika Zemanová
Korchová a dodává, �e se sraz uskuteèní v 9 hodin pøed obecním úøadem. �Není tøeba se nikde pøedem hlásit,
staèí pøijít na místo. Ka�dý zájemce je vítaný. V�em dobrovolníkùm u� nyní moc dìkuji!�
Lidé dostanou od obecního úøadu pytle, a poté se rozdìlí na skupinky. Jedna napøíklad pùjde smìrem na Èerné
Údolí, dal�í na Klení, k èistírnì odpadních vod nebo na nauènou stezku Brána do Novohradských hor. �Obec
zajistí svoz, tak�e jakmile budou pytle plné, dojede pro nì auto a odveze je. Nikdo se proto nemusí bát,
�e by musel tì�ké pytle tahat. Stejnì tak se nebudou nikde povalovat,� upozoròuje starostka.
A s jakým odpadem se pøi posledním úklidu dobrovolníci v Bene�ovì nad Èernou setkávali nejèastìji? �Nejvíce
s PET lahvemi, kelímky od kafe, plechovkami od piva èi limonád, kapesníèky, krabièkami od cigaret
èi  nedopalky.  Letos  poèítáme,  �e  významné  procento  budou  tvoøit  i  rou�ky  a  respirátory,�  vyjmenovává
Veronika Zemanová Korchová.
Akce �Ukliïme Èesko� má po celé zemi obrovskou odezvu. Organizaènì se zapojují obce èi mìsta, �koly,
firmy, organizace i soukromé osoby. Ve�keré informace zájemci naleznou na webu www.uklidmecesko.cz.
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Vánoce. Èas rodinné pohody� nebo taky ne. Zvlá��
kdy� jste s celou svou rodinou v karanténì a nemù�ete utéct. To pak vyjde najevo ledacos�
A právì v takové situaci se ocitne ne tak docela standardní rodina Birchových, kdy� se dcera
Olivie, lékaøka, vrátí ze zóny zasa�ené nebezpeèným virem. Rodinní pøíslu�níci z toho
pochopitelnì nad�ení nejsou � a ona zase tì�ce nese, �e bude muset strávit celých sedm dní
s lidmi, kteøí mají takové nedùle�ité a povrchní starosti. Jen�e i oni mají svá tajemství,
a zdaleka ne tak malicherná, jak se Olivii zprvu zdá. A jako by toho nebylo málo, jedno
z tìch tajemství neèekanì zazvoní u dveøí!

Mokøady západního Nizozemí jsou útoèi�tìm ptactva, které
fascinuje nadìjného biologa Maartena. Pravidelnì vyplouvá na svá pozorování, aby v pøírodì na�el
harmonii, kterou postrádá mezi lidmi.
Pøíbìh se plynule pohybuje mezi pøítomností a minulostí. Minulost ètenáøi odkrývá pøísnou kalvinistickou
výchovu jedináèka v rodinì zelináøe v padesátých letech, v pøítomnosti sledujeme Maartenovu láskyplnou
péèi o umírající matku, jeho badatelské výpravy a snahu o sblí�ení se �enami, které komplikují jeho vnitøní
strachy. Cit pro vnímání pøírody, jemné psychologické postøehy a intenzivní dramatické scény zajistily
autobiografickému románu pøízeò evropských ètenáøù. Knihy, která byla té� zfilmována, se prodalo ji� dva
a pùl milionu výtiskù.

Mladík Vladan se spolu se ètenáøem vydává na cestu bývalou
Jugoslávií v období tìsnì pøed jejím rozpadem i léta po nìm. Vezme ho s sebou do ro��ácky ��astného
dìtství na pobøe�í Jadranu, projde mlhou úzkostného sledování politických projevù, odùvodòujících
vypalování vesnic ve Slavonii, do útoèi�tì panelákového bytu ve Slovinsku, aby po letech vyrazil
na putování Chorvatskem, Bosnou a Srbskem zjistit, co se to tady vlastnì se v�emi stalo. Vypravìèovy
reflexe poodhalují mentalitu zdej�ích lidí, koøeny rozpadu sou�ití tak blízkých národù a v dùsledku
neodvratný rozpad jeho vlastní rodiny i svìta, v nìm� �il. Tón vyprávìní mistrnì osciluje mezi èerným
humorem, ironickou nadsázkou a temnou hoøkostí.
Román Moje Jugoslávie (2012) Gorana Vojnoviæe (* 1980) byl ocenìn slovinskou cenou Kresnik za román
roku èi v Polsku udìlovanou cenou Angelus za nejlep�í støedoevropský román roku.

Milí ètenáøi,
na tomto místì bychom Vám rádi pøiná�eli pøipomínky spisovatelù, ilustrátorù
a dal�ích umìlcù, kteøí se zapsali svou tvorbou do dìjin na�í i svìtové literatury,
a vy mù�ete opìt soutì�it o drobné ceny. Odpovìdi posílejte jako obvykle na adresu
knihovna@benesovnc.cz do 20.4.2022.

Pøed 570 lety se narodil italský malíø, sochaø, architekt, pøírodovìdec, hudebník,
spisovatel, vynálezce a konstruktér. Byl neman�elským synem notáøe Piera
a venkovanky Cathariny; ze jména otce je odvozeno jeho rodné jméno. Byl nadaný
v mnoha rùzných oborech, poèínaje malíøstvím pøes sochaøství, stavitelství,
hraní na loutnu a v neposlední øadì byl také výborný vynálezce. Mìl správnou
pøedstavu o pohybu planet, gravitaci, vlnìní, hoøení, o kolobìhu krve atd. Jako
vynálezce pøedvídal nebo navrhl princip bagrù, odstøedivky, dmychadla, zemních vrtákù, kolesové lodi,
letadla, padáku, potápìèského úboru, rýhované hlavnì, �lapacího soustruhu, tiskaøského lisu, závitníku
a závitnice, tkacího stroje a mnoha dal�ích.
Roku 1472 byl podle písemných záznamù pøijat do malíøského cechu svatého Luká�e. V roce 1482 ode�el
na pozvání vévody Lodovica Sforzy z Florencie do Milána. V tìchto letech kolem sebe shromá�dil skupinku
následovníkù, z nich� nìkteøí mu zùstali vìrni a� do konce jeho �ivota. Roku 1516 pøijal pozvání krále
Franti�ka I. z Valois a �il a� do své smrti ve Francii. Vlastní dìti nemìl, ale jeho bratr ano a jejich potomci
�ijí dodnes. Znaènou èást svého �ivota vìnoval studiu anatomie. A kdy� napí�u, �e k jeho nejznámìj�ím
dílùm patøí obrazy �Madona ve skalách, �Poslední veèeøe� nebo �Dáma s hranostajem�, myslím, �e jméno
je naprosto jasné.. Tak�e se tì�ím na Va�e odpovìdi.

Rù�ena Lep�ová
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Správná odpovìï z bøeznových Ozvìn  Vodojem
v Nìchovì.
Proto�e pøi�lo víc odpovìdí, vylosovali jsme tøi
��astné výterce. Jsou to: p

. Gratulujeme.

Nová soutì�ní fotografie z na�í poznávací soutì�e.
Poznáte, které místo jsme nav�tívili tentokrát?
A víte, co je na fotografii?

Své odpovìdi posílejte
na knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel. 727 814 457 do 20.4. 2022.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
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pro území MAS Sdru�ení
Rù�e na období 2014�2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ÈR a ØO Programu rozvoje venkova

Za�ádat si o dotaci budou mít opìt nejen podnikatelé na rozvoj svých aktivit, zemìdìlci, ale i obce. Projekty
mohou být zamìøeny napø. na poøízení strojù,  technologií, vybavení provozoven, stavební obnovu i nákup
nemovitosti èi u�itkového vozu. MAS plánuje vyhlá�ení tìchto Fichí:

Èíslo
Fiche Název Fiche Vazba Fiche na èlánek Naøízení EP a

Rady (EU) è. 1305/2013

Alokace (Kè)
pro 7. výzvu

PRV
F1 Investice do zemìdìlských podnikù Èlánek 17, odstavec 1., písmeno a) 1 240 000,

F2 Investice do nezemìdìlských
èinností Èlánek 19, odstavec 1., písmeno b) 2 797 000,

F4 Neproduktivní investice v lesích Èlánek 25 3 001 000,

F7 Obnova vesnic

Èlánek 20
Základní slu�by a obnova vesnic ve
venkovských oblastech; písmeno:
a) Veøejná prostranství v obcích
f) Kulturní a spolková zaøízení
vèetnì knihoven

8 140 500,

stavby, stroje, technologie pro �ivoèi�nou, rostlinnou a �kolkaøskou produkci; nákup nemovitosti

stavební obnova èi nová výstavba provozovny, poøízení strojù, technologií a dal�ího
vybavení slou�ícího pro nezemìdìlskou èinnost (nákup zaøízení) v souvislosti s projektem; doplòující
výdaje jako souèást projektu (úprava povrchù, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání,
oplocení, nákup a výsadba doprovodné zelenì); nákup nemovitosti

opatøení k posílení rekreaèní funkce lesa, znaèení, výstavba a rekonstrukce stezek
pro turisty (do �íøe 2 metrù), znaèení významných pøírodních prvkù, výstavba herních a nauèných prvkù,
fitness prvkù, zøizování odpoèinkových stanovi��, pøístøe�kù, informaèních tabulí, závory, zaøízení
k odkládání odpadkù, nákup pozemku a opatøení k zaji�tìní bezpeènosti náv�tìvníkù lesa (mostky, lávky,
zábradlí, stupnì)

Podpoøena budou pouze tato veøejná prostranství: námìstí, návsi, tr�i�tì, navazující prostranství obecního
úøadu, po�ty, kostela, høbitova, �eleznièní stanice a dal�ích objektù obèanské vybavenosti, které jsou
ve vlastnictví obce. Podpora poskytována v re�imu nezakládající veøejnou podporu.
Dotaci lze poskytnout na následující investièní výdaje:
1)vytváøení/rekonstrukce veøejných prostranství obce zejména úprava povrchù (vèetnì zatravnìní),
osvìtlení, oplocení a venkovní mobiliáø (lavièky, venkovní stoly, odpadkové ko�e, veøejné WC, psí
záchody, stojany na kola, zábradlí, úøední desky, informaèní panely, orientaèní mapy, plakátovací plochy,
rozcestníky, pomníky, kvìtináèe, pøístøe�ky do 25 m2 zastavìné plochy),
2) vodní prvky (ka�ny, fontány, pítka a ptaèí napajedla èi koupadla) a dal�í solitérní prvky slou�ící
k dotvoøení celkového charakteru veøejného prostranství
3) herní prvky
4) doplòující výdaje jako souèást projektu (parkovi�tì, parkovací stání, odstavné a manipulaèní plochy) 
tvoøí maximálnì 30% výdajù, ze kterých je stanovena dotace
5) nákup nemovitosti

alokace se mohou zmìnit dle aktuálního èerpání
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Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou èinnost (obecní, kulturní,
spolkové a víceúèelové domy, spoleèenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny
a orlovny) vèetnì obecních knihoven. Podpora poskytována v re�imu de minimis. Nezpùsobilými výdaji
jsou høi�tì a prostory slou�ící pro sportovní aktivity.
Dotaci lze poskytnout na následující výdaje:
1) rekonstrukce/obnova82/roz�íøení kulturního a spolkového zaøízení i pøíslu�ného zázemí (�atny,
umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) vèetnì obecních knihoven83
2) nové stavby kulturního a spolkového zaøízení i pøíslu�ného zázemí (�atny, umývárny, toalety, sklady
a technické místnosti)
3) poøízení technologií a dal�ího vybavení pro kulturní a spolkovou èinnost vèetnì obecních knihoven.
4) mobilní zaøízení pro kulturní èi spolkové akce pro veøejnost � mobilní pøístøe�ky (velkokapacitní stany,
party stany, nù�kové stany, apod.), pódia vèetnì zastøe�ení, pivní sety, mobilní toalety, ozvuèovací,
osvìtlovací a projekèní technika a vybavení
5) doplòující výdaje jako souèást projektu (úprava povrchù, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání,
oplocení, venkovní mobiliáø, informaèní tabule, zabezpeèovací prvky, kuchyòky èi kuchyòské kouty vèetnì
základního vybavení84)  tvoøí maximálnì 30% výdajù, ze kterých je stanovena dotace
6) nákup nemovitosti
Dotace se nevztahuje na nákup knih apod., ale pouze na výstavbu/obnovu vèetnì základního vybavení.

Pøedpokládáme, �e pøíjem �ádostí o dotaci bude probíhat v dubnu 2022. Je v�ak nutné, aby ka�dý �adatel
byl registrován v portálu farmáøe (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portalfarmarepronove
uzivatele/zadostopristupnaportaleagri.html).

V prùbìhu vyhlá�ení výzvy probìhne semináø pro �adatele, své zámìry v�ak mù�ete konzultovat ji� nyní.
V pøípadì dotazù se na nás neváhejte obrátit.
Vìøíme, �e i díky Vám pùjdou dané prostøedky pøesnì tam, kde jsou nejvíce potøeba.

Ing. Magdalena Chytrová, mana�er MAS Sdru�ení Rù�e z.s.
mob. 608 608 334; chytrova.magda@gmail.com https://mas.sdruzeniruze.cz/

KOMUNITNÍ ENERGETIKA NA ÚZEMÍ MAS
MAS Sdru�ení Rù�e z.s. se hlásí k novému pojetí udr�itelné
výroby a spotøeby energií na svém území. Chápeme energie
jako jeden z regionálních produktù, v kterém budeme
podporovat co nejvìt�í sobìstaènost. Komunitní energetika
se jeví jako jedna z cest.
Jsme èlenem platformy komunitní energetiky pøi NS MAS
ÈR. Rádi Vám pomù�eme s konzultací projektových zámìrù,
vznikem energetických spoleèenstev èi dru�stev (máme pro
Vás pøipraveny vzorové zakládací dokumenty, inspirativní
pøíklady).

Více informací naleznete na:
www.mas.sdruzeniruze.cz
(v sekci OSTATNÍ ÈINNOST)
www.rescoop.eu

Zajímá Vás téma? Spojte se s námi!
Ing. Magdalena Chytrová, mana�er MAS Sdru�ení Rù�e z.s.
mob. 608 608 334; chytrova.magda@gmail.com
https://mas.sdruzeniruze.cz/

https://mas.sdruzeniruze.cz/
https://mas.sdruzeniruze.cz/
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Pøehled povinností, rad, pravidel a doporuèení, která jsou podstatná pro bezpeèné pálení
Základní povinnosti jsou uvedené v zákonì è. 133/1985 sb., o po�ární ochranì, v platném znìní, ze kterého
vyplývají mimo jiné i obecnì povinnosti pøi zacházení s otevøeným ohnìm a to napø.:
Fyzická osoba je povinna:
§   počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotøebièù a komínù, pøi skladování a pou�ívání hoølavých nebo po�árnì nebezpeèných
látek, manipulaci s nimi nebo s otevøeným ohnìm èi jiným zdrojem zapálení,
§   plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
§   vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru
a pro záchranné práce,
§   oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý
pøi èinnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo u�ívá,
§   dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Dále je nutné v souvislosti s pálením si pøipomenout, �e zákon jednoznaènì zakazuje !!!
Co mì èeká pøi poru�ení platné legislativy?
§   podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
nesmí fyzická osoba provádìt vypalování porostù, jinak se dopustí pøestupku podle § 78 odst. 1 písm. s)
citovaného zákona.
o  Za tento pøestupek lze ulo�it pokutu do vý�e 25 000, Kè.
§   Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
Pøi spalování hoølavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zøetelem na rozsah této èinnosti,
stanovit opatøení proti vzniku a �íøení po�áru. Spalování hoølavých látek na volném prostranství vèetnì
navrhovaných opatøení jsou povinny pøedem oznámit územnì pøíslu�nému HZS kraje, který mù�e stanovit
dal�í podmínky pro tuto èinnost, popøípadì mù�e takovou èinnost zakázat.
o  Pøi poru�ení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba pøestupku podle
§ 76 odst. 2 písm. m) citovaného zákona. Za tento pøestupek jim mù�e být ulo�ena pokuta a� do vý�e
500 000, Kè.

Pálení (spalování)
Pøi , kterým oznaèujeme kontrolované spalování pøírodních materiálù za podmínek
urèených dotèenými zákony (zákon o po�ární ochranì, zákon o ovzdu�í, zákon o lesích, zákon o odpadech
a dal�í) a za podmínek stanových vyhlá�kami obcí, pak hrozí zvý�ené nebezpeèí vzniku po�áru. Shrabané
porosty èi odpad jsou èasto velmi suché a hrozí tak rychlé roz�íøení po�áru do okolí, na dal�í objekty
èi plochu se suchou vegetací. Je proto nutné dodr�ovat minimálnì základní opatøení.

Jaká pravidla dodr�ovat pøi pálení?
§   Na lesním pozemku dodr�ovat podmínky po�ární bezpeènosti v souladu s Naøízením Jihoèeského kraje
è. 2/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpeèení po�ární ochrany v dobì zvý�eného nebezpeèí vzniku
po�áru. Zejména se jedná o podmínky uvedené v Pøíloze è. 2 Naøízení.
§   velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) zvolte tak, aby shořely během
doby, kdy je na místì pøítomen dospìlý dozor (v lese musí dozor konat minimálnì dvouèlenná skupina osob
star�ích 18 let),
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§   při náhlém zhoršení počasí  silném větru  pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
§   místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až
na zeminu,
§   u požářiště mějte připravené jednoduché hasební prostředky, jako jsou například písek, zem, kbelík
s vodou apod.,
§   místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení a požářiště ještě pravidelně kontrolujte,
§   příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
§   spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
§   osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním
povìøena.

Èemu dále vìnovat maximální pozornost?
§   odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
§   kouření,
§   používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker
nebo jiným zaøízením zabraòujícím vzniku po�áru,
§   jízdě motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech.

Jak nahlásit pálení?
Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohla�ovat pálení na Krajské operaèní a informaèní
støedisko Hasièského záchranného sboru Jihoèeského kraje.
Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud
ale fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporuèujeme jej na operaèní støedisko také nahlásit. Pøedejdete tím
zbyteènému výjezdu hasièské jednotky.
V pøípadì pálení lesního odpadu po tì�bì v lese platí oznamovací povinnost pro v�echny osoby, vèetnì
fyzických osob.
Nejjednodu��ím zpùsobem nahlá�ení je prostøednictvím internetového formuláøe na webových stránkách
Hasièského záchranného sboru Jihoèeského kraje  (formuláø na pálení je jedním z bannerù
na pravé stranì  https://paleni.izscr.cz).
Pøípadnì lze pálení nahlásit telefonicky na èíslech .

V pátek, 25. bøezna jsme jsme s dìtmi z krou�ku mladých hasièù
vyrazili na výlet na hradi��skou rozhledu. Poèasí na výlet bylo
parádní a na rozhlednì výhled do daleka. Jen Bene�ov se nám
schovával za kopcem.

RL
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23.4.                           Holubov                                                10:00
14.5.                           Bene�ov nad Èernou                             10:00
28.5.                           PLAMEN              Kaplice
11.6.                           Blatná                                  Krajské kolo Plamen
18.6.                           Bene�ov nad Èernou           O pohár starostky           13:00
25.6.                           Nová Ves                                               10:00
26.8.                           Omlenice � noèní                                  21:00
17.9.              Brloh                               10:00
24.9.                           Besednice                                              10:00
8.10.                           Vele�ín ZPV

Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi.

8.12.1917: Výsledek sbírky ke Dni ochrany dìtí a váleèných sirotkù byl 271 korun 90 haléøù.
Já mám pøevzít pokladnu místní �kolní rady. Bráním se tomu. Beztak jsem u� pøetí�en, vzal jsem si je�tì
2 soukromé hodiny. �id Resch platí sice 2 koruny za hodinu, ale pøi nynìj�ích cenách se peníze rychle
rozplynou. Ètvrtka vína stojí u� 1,60 korun.
Ostatní hodiny dávám zadarmo, proto�e to jsou
chudáci.
     Kvùli nedostatku døeva spíme v
nevytopených pokojích. Dobrou slu�bu nám
dìlají ohøívací láhve.
     Vodní pøíkop k elektrárnì je po�kozený,
k tomu má i málo vody, tak�e ji� nìkolik dní
není mìsto osvìtleno, v domech je svìtlo
omezeno, dvakrát v týdnu svítí do 10 hodin
veèer, jinak zhasíná u� v pùl deváté.
23.12.1917: Od vèerej�ka se sáòkuje, dnes je�tì
pøipadlo.
     Na poslední chvíli jsme dostali rybu, ne tak
velkou jako jindy, ale za horentní cenu.
     Elektrické svìtlo selhává, nìkdy sedíme
po tmì u� v 8 hodin, svíèky ani petrolej nejsou.
Tím pádem jsem s písaøskými pracemi
ve skluzu.
V�e zavinili mìst�tí radní, ti se ale otøepou
a �lendrián pokraèuje. Vánoèní stromek
nemáme, nebo� svíèky nejsou k dostání, a kdy�,
pak stojí kus 6 korun.

Z nìmeckého originálu pøelo�ila Helga Grimmová ve
spolupráci s Bernhardem Rieplem, pro Ozvìny vybrala
Blanka Dolanská
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