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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím

Váení spoluobèané,
vstupujeme do poloviny roku a stále stojíme pøed otázkou, zda se
situace u nás i ve svìtì bude zlepovat. Ekonomická krize má
neblahý dopad pøedevím na rodiny s dìtmi, velmi tìko se pak
ije maminkám samoivitelkám. I pro obce je souèasná nepøíznivá
ekonomická situace sloitá. Pøipravené rozpoèty na zakázky
vzrostly mnohdy i o 200 procent, co není únosné. Od mnohých
chystaných investièních akcí obce ustupují, protoe nejsou
schopné je z vlastních rozpoètù ufinancovat. Bohuel se to týká i Beneova nad Èernou. Vypadá to, e nìkteré
zakázky budeme muset odloit, popøípadì, pokud to bude moné, budeme ádat o dotace z EU a ze státního
rozpoètu.

Cesta do Chobotu z Valtéøova do obecních lesù je dokonèena. Bude slouit ke zlepení pøístupu do obecních
lesù. Vyøeen byl sloitý terén, kdy urèité èásti nebyly s technikou témìø dostupné.
Byly zahájeny práce na obnovì ulice pod farou. Probíhá zde rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Poèítá se
s novým povrchem, vèetnì obrubníkù a chodníkù, a také parkovitìm. Tímto bude ukonèena obnova vodovodu
a kanalizace v oblasti námìstí a okolí.
Co se týèe obnovy vodovodu a kanalizace v obci, jetì nás èeká nìkolik èástí. Mezi nimi i èásti, které vedou
pozemky, je jsou v soukromém vlastnictví.
V kvìtnu byla zahájena demolice domu èp. 13 v Beneovì nad Èernou. Jedná se o objekt, který byl ve velmi
patném stavu a ohrooval okolní nemovitosti vèetnì pøístupových komunikací. Dùm byl zabezpeèen proti
pádu pro dobu vyøízení statického posouzení, pøípravy projektu k demolici a jeho pasportu. Objekt byl
zakoupen obcí se zámìrem postavit zde bytovou jednotku. V souèasné dobì probíhá pøíprava pro
projektovou dokumentaci. I nadále vedeme jednání s církví ohlednì pøevodu fary a okolních pozemkù na
obec, která trvají ji nìkolik let. Pokud by k dohodì dolo, vznikl by na tomto místì zajímavý bytový
komplex s uzavøeným areálem, kde by byla vybudována i zahrada se zázemím pro dìti a pro technické
vybavení.
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Tento mìsíc budou zahájeny hlavní práce na stavebních úpravách domu èp. 86 (budova M)  pøístavba výtahu.
Byli bychom rádi, kdyby práce byly ukonèeny v záøí, ale vzhledem k tíivé situaci ve stavebnictví je moné,
e se protáhnou do konce listopadu, jak je i plánováno. Budeme se snait, aby provoz mateøské koly a ostatních
zaøízení v budovì nebyl nijak naruen.
Nejvìtí problém v projektu nastal s vyøeením vodohospodáøských pomìrù a infrastruktury. V souèasné dobì
dolo ke shodì s odborem ivotního prostøedí v Kaplici, podle kterého bude projekt doøeen. Poté bude
pøipraven pro územní rozhodnutí a dále pro stavební povolení.
Kadým rokem se snaíme opravovat a rekonstruovat komunikace a cesty. Podali jsme nìkolik ádostí na
jejich obnovu pøedevím na Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR, odkud ale pøiel omluvný dopis, ve kterém
obce informují o tom, e jetì nebyly v termínu vyhodnoceny vechny ádosti a hledají se i jiné monosti
financování.
Návrh zadání Územního plánu Beneov nad Èernou byl zveøejnìn poøizovatelem Mìstským úøadem Kaplice,
odborem ivotního prostøedí, územního plánování a památkové péèe a Obecním úøadem Beneov nad Èernou,
kdy ve stanovené lhùtì tøiceti dnù bylo moné podávat písemné pøipomínky. Ty se v souèasné dobì
zpracovávají, posléze bude dokumentace projednána s dotèenými úøady.
Obec Beneov nad Èernou se na základì soudních rozhodnutí stala ji poètvrté opatrovníkem. Zároveò probíhá
dalí soud ohlednì pátého opatrovance. Obec je ze zákona veøejným opatrovníkem a proti rozhodnutí soudu
se nelze odvolat. Agenda kolem opatrovancù je velmi nároèná, neobejde se bez pomoci právníkù a zástupce
obce (starostka èi místostarosta) se musí zúèastòovat rùzných soudních jednání ohlednì ochrany práv
opatrovancù. Opatrovnictví vechny obce velmi zatìuje, je tøeba jednat s lidmi, kteøí by mohli tuto legislativu
zmìnit. V èervnu se proto sejdu s ministrem práce a sociálních vìcí Ing. Marianem Jureèkou.
V mìsíci èervnu nás èekají dalí spoleèenská setkání a kulturní akce. 4. èervna 2022 probìhne na hasièském
høiti ji tøetí roèník Horalských her v Novohradských horách, v rámci kterých bychom chtìli oslavit i Den
dìtí. Pøipraveno je mnoho zábavy pro dìti, které tímto srdeènì zveme. Stejnì tak jejich rodièe. Pøipravená
bude lukostøelba, skákací hrad, rùzné horalské hry pro dìti a dalí soutìe o sladké odmìny. Se zábavou pro
dìti nám pomohou zástupci dobrovolnické brigády SummerJob, se kterými se mùete domluvit na práce, je
by vám mohli zajistit v dobì, kdy zde budou pùsobit. Letos tomu tak bude od 4. do 10. èervence.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat vem, kteøí pøispìli vìcmi pro vybavení prostor pro ubytování uprchlíkù
z Ukrajiny.
Pøeji vám èervnovou a sluneènou pohodu a dìtem klidný vstup do prázdnin.
Kadý se potøebuje setkat s láskou, aby objevil pramen ivota ve svém vlastním srdci. Vojtìch Kodet
Veronika Zemanová Korchová

V sobotu 21.5.2022 se za úèasti mnoha spokojených
pøíznivcù uskuteènil ji estý roèník Pochodu
zdraví, tentokrát s podtitulem Ve zdravém tìle
zdravý duch.
Na úèastníky èekala pøíjemná procházka po okolí
Rychnova u Nových Hradù pod dohledem lektorky
Nordic Walkingu Lenky Brychtové a závìr tradiènì
patøil tombole, obèerstvení a ivé hudbì, kterou
tentokrát zajistilo duo abáci z Dluhotì. Dìkujeme
vem za úèast a podporu a tìíme se na dalí roèník,
tentokrát v Beneovì nad Èernou.
RL
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7. bøezna
2. stupeò 
Tøi bloky interaktivního semináøe uskuteènila v naí kole spoleènost PCSTORM. Téma jsme zvolili jako
velmi aktuální a navíc zcela korespondující s naím plánem preventivních aktivit pro tento kolní rok.
Blok byl koncipován jako dvouhodinovka ve tøídách 7, 8 a 9 s pøedem stanovenými cíli a navíc
prolínajícími formami práce. Dìti si osvojily pojmy jako: fishing, sexting, kybergrooming, atd Pøilo také
na praktické rady pro tvorbu hesel a jiné zabezpeèení úètù na sociálních sítích i bìných komunikaèních
kanálech. Téma áky velmi zaujalo.
30. bøezna 2022
4., 5. a 6. tøída 
Hned tøi tøídy naí koly absolvovaly ve dvou blocích program chrudimské spoleènosti ACET zamìøený
na pozitivní pøístup k autoritám. Lektor  pan B. Th. Radim Strojek vyuíval aktivizujících metod
a se vstøícným pøístupem pracoval s tøídním kolektivem. Na pøípadových studiích si áci prakticky
vyzkoueli, jak se negativní autoritì vzepøít. Dozvìdìli se napøíklad, jak vypadá zdravý vztah k autoritám,
nebo zda je nároèné nìkoho vést a smìøovat. Neménì dùleitá byla role dùvìry ve správný smìr èlovìka,
který má jisté ivotní zkuenosti. Dìti byly velmi aktivní a kladly zvídavé dotazy.

ꞏ dne 7. dubna 2022 byl v ZŠ Benešov nad Černou zřízen nový poradní orgán „žákovský parlament“
pro druhý stupeò tj. 6.  9. roèník
ꞏ cílem je dále podporovat vztahy mezi žáky, učiteli a vedením školy
ꞏ své náměty, připomínky a návrhy na zlepšení budou žáci podávat prostřednictvím zvolených zástupců
a schùzkách parlamentu
ꞏ volby zástupců jednotlivých tříd proběhly 7. 4. 2022 s výsledkem:
o 6. tøída  Jaroslava Melicharová
o 7. tøída  Karel Temiak
o 8. tøída  Alexandra Herdeha
o 9. tøída  Markéta Doèekalová
ꞏ termíny schůzek, popřípadě plánovaná témata, budou předem vyvěšeny na nástěnce ve druhém patře
ꞏ komunikačním prostředníkem je školní metodik prevence – J. Křiklava
ꞏ ustavující schůze se složením slibů třídních zástupců proběhla v pondělí 11. dubna
Mgr. Jan Køiklava, kolní metodik prevence
vyuèující spoleèenskovìdních pøedmìtù

V letoním roce se opìt podaøilo zorganizovat
(snad témìø tradièní) exkurzi
do koncentraèního tábora Mauthausen, kterou nám
v minulých dvou letech pøekazil covid. Jako vdy to
byl silný záitek. Paradoxnì se tábor nachází na velmi
pìkném místì nad Dunajem a je od nás necelých
80 km. Prohlídka Mauthausenu je volnì pøístupná
a velmi dobøe organizovaná, staèí si stáhnout
do mobilu audioprùvodce, proto bych chtìla návtìvu
Mauthausenu doporuèit opravdu vem, nejen
milovníkùm historie. Dìkujeme za spolupráci paní
uplerové z ordinace Veobecného lékaøe a Obci
Beneov nad Èernou za poskytnutí dopravy.
Klára Èechová
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Moná si øíkáte, proè zrovna toto téma, kdy u máme èerven
a na stavìní májky si musíme poèkat celý rok. Ale moná taky
víte, jak to s tou naí májkou letos dopadlo a e bylo velké,
ale opravdu velké tìstí, e kradení májky odnesla jen
rybáøská stolièka. Nevím, kdo mìl takový nápad, ale nemyslím
si, e to byl nìkdo ze sousední vesnice  u nás toti vìtinou
bohuel kodí místní. V kadém pøípadì, kdy u má nìkdo
tak hloupý nápad, mìl by ho dotáhnout do konce i za cenu,
e bude pøistien. Nechat naøíznutou májku je krajnì
nezodpovìdné a takový èin mùe ohrozit lidský ivot, jako
v tomto pøípadì.
Rùena Lepová, Foto: Pavel Ptáèek

Èeská máje má formu celého stromu, zbaveného  s výjimkou
horní èásti  vìtví a kùry.
V nìkterých pøípadech se holý kmen nechává stát více let a mìní
se pouze vrchní èást, jindy se zas skládá ze dvou èi tøí na sebe
napojených kmenù k dosaení vìtí výky. Pouitým stromem
jsou nejèastìji jehliènany jako smrk, ale lze se setkat také
s májkou z bøízy.
Horní èást se zdobí stukami z látek nebo krepového papíru
a zavìuje se na ni zdobený vìnec.
, kteøí se ji snaí porazit nebo odøíznout její vrchol. Pokud se jim to podaøí, je to pro
vesnici velká ostuda. Nìkdy se také staví malé máje pøed domy jako vyjádøení úcty nebo vyznání lásky dívce.
Zdroj. Wikipedie

Strakaté pohádky pocházejí z pozùstalosti Frantika
Nepila. Psal je nejspíe na zaèátku sedmdesátých let a doposud nebyly nikdy vydány.
Potìte se vyprávìním o tom, jak v jednom království rozbitá splachovací nádrka málem
zpùsobila popravu instalatéra, co se stane, kdy dìti nedojídají jídlo na talíøi, kdy se dva
pøekrásní rodièe bojí, e se jim narodí dítì a nebude se jim podobat. Velké i malé ètenáøe
spolehlivì potìí autorùv nenapodobitelný jemný humor a nadhled, s nimi novì pojednává osvìdèené
pohádkové námìty.
Miri Abramovová je jednou z prvních lékaøek v Rusku a její
bratr Váòa, geniální fyzik, zrovna pøichází na to, e teorie relativity není úplná. Mùe to dokázat pøi
zatmìní Slunce, které nastane za pár týdnù, a pokud uspìje, otevøe se nejen jemu cesta do Spojených státù.
A to by bylo mimoøádnì ádoucí, protoe se píe léto 1914, válka u je jistá a protiidovské pogromy jsou
na denním poøádku. A Abramovovi jsou idé. Jene pak Váòa a Mirin snoubenec zmizí a Miri se vydává
na nebezpeènou cestu.
Na planetì Zemi máme ètrnáct horských
masivù pøevyujících magickou hranici 8 000 metrù nad moøem. I kdy k jejich vrcholùm dlouho vzhlíeli
pøevánì jen pøísluníci silného pohlaví, objevila se ji po druhé svìtové válce výjimka potvrzující, e ani
enám nejsou velehory lhostejné. Zatímco muské prvovýstupy na vrcholech koruny Himálaje byly
dovreny v edesátých letech dvacátého století, prvními enami na osmitisícovém vrcholu Manaslu se staly
s velkým èasovým odstupem a Japonky v roce 1974. Kniha popisuje velmi ètivou a zároveò faktograficky
pøesnou metodou jednotlivé osmitisícovky jak z hlediska prostupnosti a výstupù enských expedic, tak
i z hlediska geografického, historického a geopolitického. Dina tìrbová shromaïovala neúnavnì
a a s mravenèí pílí informace o prvních enách na tìchto horských velikánech celých patnáct let.
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V sobotu 14. kvìtna na hasièském høiti v Beneovì
nad Èernou odstartovala druhá letoní soutì
mladých hasièù okresu zapoèítávaná do bodování
Okresního poháru Èeský Krumlov.

SDH Omlenice
SDH Veleín
SDH Sobìnov
SDH Netøebice

1:25:24
35:83
1:18:09
37:50

1:47:02
25:12
26:37
47:92

4.
1.
2.
3.

SDH Nová Ves
SDH Beneov n. È A
SDH Malonty A
SDH Mojné
SDH Besednice A
SDH Hubenov
SDH Brloh
SDH Omlenice
SDH Veleín
SDH Pøídolí
SDH Sobìnov A
SDH Besednice B
SDH Veleín B
SDH Sobìnov B
SDH Pøídolí B
SDH Malonty B
SDH Besednice C
SDH Holubov
SDH Netøebice
SDH Sobìnov C

20:94
25:46
25:27
26:14
31:44
38:48
17:94
N
28:54
20:82
20:83
1:24:00
43:30
20:56
29:86
38:36
24:69
17:04
32:03
21:69

18:94
28:26
34:14
26:60
27:77
33:07
20:30
1:01:21
34:87
26:58
18:63
42:52
35:26
20:73
21:02
33:32
21:46
22:64
24:85
27:36

4.
11.
10.
13.
14.
16.
2.
20.
15.
6.
3.
19.
18.
5.
7.
17.
8.
1.
9.
12.

SDH Nová Ves
SDH Malonty
SDH Mojné
SDH Besednice
SDH Omlenice
SDH Holubov
SDH Veleín A
SDH Brloh A
SDH Pøídolí
SDH Zubèice
SDH Veleín B
SDH Netøebice
SDH Sobìnov
SDH Brloh B

15:13
22:69
24:60
34:95
22:27
15:40
24:21
22:43
25:58
27:18
19:00
21:41
15:99
18:16

14:24
36:62
16:25
19:69
34:97
N
17:95
21:23
23:12
22:64
19:78
29:41
16:40
19:66

1.
13.
4.
8.
11.
2.
5.
9.
14.
12.
7.
10.
3.
6.

Poøadí se urèuje podle lepího èasu.
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Správná odpovìï z kvìtnových Ozvìn 
Napoleonùv dub z Dobrkovské Lhotky tentokrát nikdo
nepoznal. Zkusíme tedy zase nìco bliího.
Víte, kde mùete vidìt tyto iniciály?

Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel. 727 814 457 do 20.6. 2022.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
(foto Václav Dolanský)
RL

Na tomto místì bychom Vám rádi pøináeli pøipomínky spisovatelù, ilustrátorù a dalích umìlcù, kteøí se
zapsali svou tvorbou do dìjin naí i svìtové literatury, a vy mùete opìt soutìit o drobné ceny.
Odpovìdi posílejte jako obvykle na adresu knihovna@benesovnc.cz do 20.6.2022.
V kvìtnu byl naím hledaným francouzský spisovatel
Z dolých odpovìdí jsme vylosovali paní

.

110 let uplyne v èervnu od úmrtí èeského prozaika, kulturního historika a uèitele, který se narodil v rodinì
Antona ....., zvoníka kostela sv. Ducha na Starém Mìstì v Praze, a Marie, rozené Procházkové. Rodina se
stìhovala podle otcova pùsobitì v rùzných praských kostelech. Vystudoval Akademické gymnázium, po
nìm se rozhodl stát se knìzem a zaèal studovat teologii pod zátitou rytíøského øádu Køiovníkù s èervenou
hvìzdou. Po roce tìchto studií zanechal a zaèal studovat historii na Filozofické fakultì Karlovy univerzity.
K jeho nejznámìjím dílùm patøí díla jako Nezbedný bakaláø, Rozina sebranec, Mistr Kampanus nebo
Paneènice.
Víte, o kom je øeè?
RL
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Ji od roku 2017 docházejí dìti dvou kaplických kol, Z kolní a Fantova, pravidelnì kadý mìsíc za
seniory do DpS Kaplice. Spoleènì si povídají, hrají hry a tvoøí. Vichni se na tato setkání tìí. Navzájem na
sebe nezapomínají ani o svátcích a vyrábí si pøáníèka k Velikonocùm a Vánocùm.
V roce 2018 se DpS Kaplice i obì koly staly souèástí neziskové organizace Mezi námi. Tato organizace
pùsobí v celé republice a zabývá se mezigeneraèní spoluprací dìtí se seniory. Uskuteèòuje nìkolik projektù,
které propojují obì generace. Velmi krásný a zajímavý projekt jsou tøeba ètecí babièky a dìdeèkové, kdy
aktivní senioøi chodí do mateøských kolek èíst pohádky. Mezigeneraèní setkání, která se uskuteèòují u nás
v Kaplici, patøí do dalího projektu, nazvaného Povídej.
V úterý 10.kvìtna 2022 odpoledne se v altánku na zahradì Domova pro seniory v Kaplici seli zástupci
vech zúèastnìných zaøízení a organizace Mezi námi. Paní øeditelka organizace Mezi námi, Mgr. Kateøina
Jirglová pøedala paní øeditelce DpS Kaplice, Mgr. Vladimíøe Holczerové, paní øeditelce Z Fantova, Mgr.
Janì Drdákové a panu øediteli Z kolní, Mgr. Pavlu Petrovi známku kvality Mezigeneraènì. Zároveò
ocenìní dostaly eny, které tato setkání organizovaly. Mgr. Hana Kocourková, dobrovolnice DpS, Mgr.
Julie Olejníèková, uèitelka Z Fantova a Romana Bouchalová, hlavní vychovatelka druiny Z kolní.
Vichni se v pøíjemné atmosféøe shodli na tom, jak dùleitá jsou tato mezigeneraèní setkání pro obì
generace. A také se ukázalo, kolik je i v této tìké dobì lidí, kteøí mají otevøená srdce a rozdávají pomoc a
lásku.
Domov pro seniory Kaplice

Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi.
11.4.1918: Drzá vloupání a krádee se mnoí. Vèera banda vyrabovala dùm v Podlesí (Vogelsang). Toté se
stalo ve Velkých Skalinách, Dluhotích a Klení. Øídícímu uèiteli v Klení byly v noci ukradeny vechny
slepice. Pan Pils z Velkých Skalin se neodvauje odcházet ze vsi, aby nebyl okraden.
U nìkolikátý den fouká východní vítr, zemì je vyprahlá, bylo by zapotøebí vydatného detì.
Uèitel Harasko, který byl déle ne rok v ruském zajetí, odtud zdrhnul a velmi zajímavì o tom vypráví.
15.4.1918: Dnes øádí dìsná bouøe, vítr dokonce rozbíjí okenní tabulky.
21.4.1918: Snìí, ale natìstí ádný mráz, byla by to koda, tøenì u kvetou.
Brzy má dojít k domovním prohlídkám, pøi kterých má být, bez ohledu na vlastní spotøebu majitele,
zabaveny brambory, obilí i oves.
27.4.1918: Od zítøka má stát 1 kg vepøového 20 Kr. Kdo si to jetì mùe dovolit?
V severních Èechách to vøe. Rekvizice ita, ovsa a brambor zpùsobují mnohé nepøíjemnosti èlenùm
komisí, vìtinou uèitelùm. Obyvatelstvo je zahoøklé a necouvne u pøed nièím.
Z nìmeckého originálu pøeloila H.Grimmová ve spolupráci s B.Rieplem, pro Ozvìny vybrala B.Dolanská.
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