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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím

Váení spoluobèané,
jsme na konci prázdnin, ale zdá se, e nám konèící léto moná jetì dá anci si uít trochu slunce a tepla.
V závìru je také aktuální volební období zastupitelstev obcí, proto mi dovolte malé ohlédnutí.
Ètyøi roky utekly jako voda. Vedle bìných obecních záleitostí se pøihodilo opravdu hodnì událostí, které
nikdo neèekal a které jsme v minulosti nikdy øeit nemuseli. Bohuel covid19 vzal nìkterým z nás zdraví,
a dokonce nae blízké. Na chvilku to vypadalo, e to nejhorí máme za sebou, jene pøila dalí rána  válka.
Nikdo z nás nedokáe posoudit, jaký bude dalí vývoj, nebo to má neblahý vliv jak na rozpoèty obcí a státní
rozpoèet, tak na finanèní vývoj Evropy a celého svìta. Museli jsme se také popasovat s kùrovcem v naich
obecních lesích, co rovnì neblaze ovlivnilo obecní rozpoèet. Nebylo jednoduché vechny tyto krizové situace
zvládnout, ale snad se nám to podaøilo dobøe.
S radostí vak musím konstatovat, e nás tìké období dokázalo spojit. Na základì naich výzev se mnozí
z vás zapojovali do pomoci druhým. Znovu bych vám vem, co jste nezitnì podávali pomocnou ruku, chtìla
podìkovat. Jste úasní!
Nelze zde vypsat úplnì ve, co se za toto období podaøilo realizovat. Byly to velké i malé projekty, jejich
cílem bylo nám vem v Beneovì zkvalitnit ivot. Významná byla napøíklad obnova vodovodního
a kanalizaèního øadu z vìtí poloviny obce, pøièem jsou pøipraveny projekty na obnovu i zbylých èástí
Beneova nad Èernou. Také po èástech pokraèovaly práce na obnovì vodovodu Velké Skaliny a Lièov.
Vìnovali jsme se komunikacím, cestám a vybudovali jsme i nové chodníky. Dále probìhla dalí etapa obnovy
námìstí, investovali jsme do obnovy zelenì, obnovy rybníkù a zadrování vody v krajinì, obnovy dalích
sakrálních staveb èi obnovy a aktualizace stezky. Øeili jsme i následky pøívalových deù, poryvù vìtrù
a dalích pøírodních pohrom.
I pøes nedostatek øemeslníkù se nám podaøilo zrekonstruovat nìkolik obecních bytù, aby mohly nabídnout
komfortnìjí bydlení.
V prostorách obecního úøadu jsme otevøeli historickou expozici, ke které jsme vydali broury. Tìí nás, e má
moc pìknou odezvu jak u místních lidí, tak i turistù. Pøipravujeme dalí expozici s pamìtí beneovského rodáka
Williho Sonnbergera v prostorách budovy M.
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Základní a mateøská kola je opìt o nìco modernìjí, mimo jiné se to týká jejích dílen. V budovì kolky je
pøipravena dalích tøída a ve stejném objektu budujeme výtah pro bezbariérový pøístup.Z dotaèních titulù byla
poøízena technika pro veøejnou zeleò, obecní lesy i Jednotku sboru dobrovolných hasièù Beneov nad Èernou.
Proli jsme si nároènou Komplexní pozemkovou úpravou v Hartunkovì, Valtéøovì, Kuøí a Beneovì nad
Èernou a na dalí etapy se pøipravujeme.
Rozpracovaný je Územní plán Obce Beneov nad Èernou.
Je pøipraveno a rozdìláno nìkolik dalích projektù pro následující volební období, aby na nì bylo moné ádat
o dotace èi podporu.
Jsou i projekty, které se bohuel nepodaøilo realizovat. Velkou bolestí je pro nás zastupitele neuskuteènìní
projektu Kanalizace a ÈOV v Klení. Neuvìøitelný nárùst cen ve stavebnictví, cen energií a pohonných hmot
ovlivnil celý projekt natolik, e by byl pro obecní rozpoèet likvidaèní. Ale nevzdáváme se, naopak hodláme
ádat o novou dotaci. Budeme vìøit v úspìch. Dále se nepodaøilo realizovat poslední etapu obnovy námìstí,
kdy dolo ke zmìnì projektu. Její projednání se protáhlo, tudí není moné zmínìnou realizaci uskuteènit
v letoním roce, jak bylo avizováno.
Po ètyøi roky jsme byli souèástí dobrovolnické brigády Summer Job, kdy k nám pøicházeli mladí lidé, kteøí
nezitnì pomáhali naim obèanùm. Zanechali zde velkou stopu, byli inspirací k tomu, jak by se lidé k sobì
mìli chovat. Pøipravovali pro nás i sportovní a kulturní programy a vìøím, e za nás za vechny mohu napsat,
e jejich spoleènost byla moc fajn. Moc dìkujeme!
Osobnì jsem si zároveò uvìdomila, e na podobném principu fungují i nai èlenové JSDH a SDH. Ve svém
volném èase nezitnì pomáhají ve velmi tìkých a sloitých situacích, a to nejen v naich obcích, ale vude
okolo, kde jsou potøeba. Velkou pomoc poskytují i pøi vech kulturních a sportovních akcích. Za toto období
provedla nae jednotka opravdu mnoho zásahù, nejvíce od svého vzniku. Vem patøí velký dík, i jejich rodinám,
pro které to samozøejmì kolikrát není snadné. Máte ná obrovský respekt a jsme rádi, e vás máme!
Podìkování patøí i vem naim spolkùm a jejich èlenùm, kteøí takté svùj volný èas vìnují druhým lidem, kdy
napøíklad poøádají krásné sportovní a kulturní akce. Jmenovat pak musím Spolek pro záchranu kostela v Klení,
který vyvíjí velké úsilí pro záchranu této naí nejstarí kulturní památky.
Protoe jsme na zaèátku nového kolního roku, pøeji øediteli, uèitelùm, rodièùm a dìtem pohodu, klid a mnoho
úspìchù.
A vám, obèanùm, dìkuji jménem svým i jménem zastupitelstva obce za dùvìru, kterou jste nám dali
pøi komunálních volbách v roce 2018. Velké podìkování patøí zastupitelstvu obce za jejich práci v tomto
ètyøletém období. Pøeji vem zdraví, pohodu a lásku k naemu Beneovsku.
Velké plány a silné øeèi nejsou jetì známkou velkodunosti ani zárukou velkých èinù. Vojtìch Kodet
Veronika Zemanová Korchová

Volby do zastupitelstev obcí se konají spoleènì s volbami do Senátu Parlamentu Èeské republiky. Úøední
obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevnì odlieny. Hlasovací lístek a úøední
obálka pro volby
jsou barvy
hlasovací lístky a úøední obálka pro volby
jsou barvy
.
Hlasovací lístek mùe být vytitìn oboustrannì. V takovém pøípadì je v zápatí uveden text "Pokraèování na
druhé stranì".
Hlasovací lístky obdrí volièi nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb (20. záøí 2022).
Vzorový hlasovací lístek a informace o pøípadných tiskových chybách jsou zveøejnìny ve volební místnosti.
Voliè
ve volební místnosti prokázat svou totonost a státní obèanství Èeské republiky
Ÿ platným obèanským prùkazem,
Ÿ platným cestovním pasem Èeské republiky,
Ÿ jdeli o cizince, prùkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o pøechodném pobytu
(od 2. 8. 2021 osvìdèením o registraci)
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Oznaèit køíkem ve ètvereèku v záhlaví sloupce pøed názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas kandidátùm této volební strany v poøadí dle hlasovacího lístku v poètu, kolik èlenù
zastupitelstva obce má být voleno.
Oznaèit v rámeècích pøed jmény kandidátù køíkem toho kandidáta, pro kterého voliè hlasuje, a to z
kterékoli volební strany. Nejvýe lze oznaèit tolik kandidátù, kolik èlenù zastupitelstva obce má být zvoleno.
Kombinovat oba zpùsoby a oznaèit køíkem jednu volební stranu a dále v rámeèku pøed jménem
kandidáta dalí kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto pøípadì je dán hlas jednotlivì
oznaèeným kandidátùm. Z oznaèené volební strany je dán hlas podle poøadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátùm, kolik zbývá do poètu volených èlenù zastupitelstva.
Pokud voliè oznaèí køíkem volební stranu, neoznaèuje ji v této volební stranì konkrétní kandidáty.
K oznaèení kandidátù u této volební strany se v takovém pøípadì nepøihlíí.

.
Voliè mùe ze závaných, zejména zdravotních, dùvodù poádat obecní úøad a v den voleb svoji okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do pøenosné volební schránky. Okrsková
volební komise vak mùe vysílat své èleny s pøenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního
okrsku.

Na stanici v Kaplici zavítal dnes plk. Milan Hoøava, statutární zástupce HZS Jihoèeského kraje, aby ocenil
výjimeèný èin nstrm. Roberta Daniela.
Robert Daniel zachránil lidský ivot a za to dnes pøed celou svoji smìnou obdrel hodinky jako podìkování
za pohotové jednání, za rozhodnost a profesionalitu.
Celý èin slovy Roberta: "Jel jsem ve svém volnu na vodu. Sjídìli jsme Vltavu a u kempu Branná jsem
vidìl, jak lidé tahají z vody na èlun pána a v èlunu se pokouejí ho resuscitovat. Doplaval jsem k nim
a vyndal pána z èlunu ven na bøeh na pevnou podloku. Zjistil jsem, e nedýchá, a proto jsem ihned zaèal
s masáí srdce. Nemìl jsem u sebe nic. Natìstí pøisla holèièka, která mìla telefon. Øekl jsem jí "volej 155".
Hovor s operátorkou si pak pøevzal mùj kamarád z mé lodì, který pøiplaval na mnou. Masíroval jsem
pøiblinì pìt minut, dalí mùj kamarád pøidroval mui hlavu v záklonu. Pán jen chrèel, nedýchal, ale
pøiblinì po pìti minutách zaèal dýchat a reagovat. Pak pøijela zdravotnická záchranná sluba a pøistál
i vrtulník. Zdravotníci si mue pøevzali."
Celá situace byla komplikovaná tím, e zachraòovaný mu i jeho spoluvodáci byli hluchonìmí. Jakákoli
komunikace s nimi byla témìø nemoná, nato aby oni sami mohli komunikovat napøíklad s linkou 155.
Robert Daniel je profesionálním
hasièem relativnì krátce  necelé tøi
roky. Ale ji stihnul prokázat,
e záchranáøství má v sobì, e dokáe
profesionálnì pomoci, a to i mimo svoji
slubu.
Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/robert
danielbylocenenzazachranuzivota.aspx
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Èísi svìt, druhá kniha Edy Kriseové, kterou lze zaøadit do oblasti
literatury faktu, vznikla na základì dvou autorèiných cest do Indie. Do zemì, kterou touila
spatøit od dìtství, se vypravila v roce 2001 a dva roky nato znovu. Kníka vak není jen
cestopis. Kriseová vidí stav naeho svìta jako problém ivota a smrti. Tento problém neøeí,
ale pokouí se o nìm pøemýlet, dobrat se filozofie, v jejím duchu by mohl èlovìk, který to
ve vnímá, ít pokud mono s èistým svìdomím.
Epikúros definoval dobré ití jako "slast bez strasti".
V jeho stravì "jídla prosté chuti pùsobí stejnou slast jako bohatá hostina, jestlie nás
zbavují trýznì pocitu nedostatku". Do epikurejské filozofie se to pøekládá takto:
Touhou po tom, co nemáme, si kazíme to, co máme. Kdo se nedokáe tìit z toho,
co má, nebude se tìit z nièeho. Strach z nouze nás nutí konat èiny, které nouzi
pùsobí. Peèujme proto o ve, co pùsobí blaho, nebo mámeli je, máme ve,
a nemámeli je, ze vech sil po nìm touíme. Blaho sobì pùsobíme i vytváøením
blaha druhým, tak jako bolestí pùsobenou druhým vytváøíme bolest sobì. To se týká
veho ivého, co bolest vnímá. Vèetnì zvíøat, která jíme. Ta nám pak bolest vracejí
v podobì stresem a bolestí pùsobených toxinù ve svém mase. S tímto vìdomím byl
Epikúros s témìø stoprocentní jistotou vegetarián. Benjamin Kuras v této netradièní
kuchaøce svou vtipnou formou pøedkládá øadu receptù, která budou pùsobit blaho
vám i vaemu okolí.
Ve svém novém románu Ta blízkost nás Daniela Hodrová nikoli poprvé
pøesvìdèuje, e nic nekonèí  ivot ani láska, ani psaní, ani pøíbìh, který zaèala vyprávìt pøed ètyøiceti lety
Podobojím a který po Kuklách a Thétì pokraèoval Komedií, Vyvoláváním a Toèitými vìtami, knihou roku
2016. Název Ta blízkost ukazovacím zájmenem naznaèuje konkrétnost tohoto pocitu ve vztahu ke svìtu
a k osudùm lidí, velkolepým nejen v èase trápení, ale i v kadodenních zápasech.
Patrick Oxtoby doufá, e se mu povede zaèít nový ivot: V pøímoøském
mìsteèku daleko od rodiny, zklamané jeho odchodem z univerzity, daleko od snoubenky, která jej opustila,
daleko od nemnoha pøátel, mezi kterými si vdycky pøipadal do poètu. Pocit marnosti v nìm ale hluboko
zakoøenil a spolu s nemotorností v mezilidských vztazích brzy vyústí v nìco horího, ne jen popíjení
o samotì, nevinné li a obèasné záchvaty vzteku... Autorka podává vynikající portrét obyèejného mladíka,
pro kterého je kadodenní ivot o pouhý stupeò sloitìjí ne pro vìtinu ostatních a který tak dokáe
v ètenáøi souèasnì vzbudit jemnì odstínìné sympatie, soucit, nepochopení i odpor.
Kdy se ve Francii tìsnì pøed Vánoci zøítí letadlo letící z Istanbulu, vypadá to, e
vichni zahynuli. Pak ale záchranáøi najdou poblí letadla ivé miminko. Jene na palubì letadla byly dvì
dìti v tomto vìku. A protoe se tak stalo v dobì, kdy testy DNA jsou jetì vìcí neznámou, stojí policie pøed
tìkým rozhodnutím: je miminko LyseRose z bohaté a vlivné rodiny Carvilleových, nebo Emily z obyèejné
rodiny Vitralových? Nakonec je dítì prohláeno za Emily. Carvilleovi
se s tím ale nechtìjí smíøit a najmou si soukromého detektiva, který má
dokázat, e dítì patøí jim. Osmnáct lét pátrá bývalý policista ve Francii
i v Turecku, ale marnì. Rozhodující dùkaz se mu najít nepodaøí. Kdy u
chce se vím skonèit, padne jeho zrak na staré noviny, kde se o pøípadu psalo.
Ve se mu náhle spojí a on pochopí, jak to bylo. Byla nalezeným dítìtem
LyseRose, Emily, anebo bylo vechno úplnì jinak a nìkdo celou tu dobu
se vemi postavami dramatu obratnì manipuloval?
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Vybráno z dopisù vrchního uèiteleJosefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi.
Kapitán Viktor Kurek se stal nejmladím dùstojníkem generálního tábu rakouské armády.
22.9.1918: Postrach hladu není u tak vzdálený; brambory se neurodily, mnohé rodiny si mohou dovolit jen
jedno jídlo dennì. Nejvìtí starostí je obstarávání sádla. Chtìl bych koupit celé prase nebo pùlku, ale ani za
10 Kr na 1 kg ivé váhy není ádné k mání. Pan Hamata napsal, e by koupil sádlo za kadou cenu a daruje
k tomu 50 balíèkù tabáku, 12 ruèníkù a 30 cívek nití. Øezníci ale nejsou schopni poadované mnoství
dodat.
Na okresní konferenci uèitelù ve Stropnici jsme li pìky, uèitelky vypochodovaly v 6 hodin, my
v 7. V 11 hodin jsme byli hotovi a li ve Stropnici k Planovi na obìd. Byla polévka, svíèková a vestkové
knedlíky, bylo to znamenité. Za Mizzi a za sebe jsem zaplatil 10 Kr. Na zpáteèní cestì nás doprovázel
inspektor. Není to tyran, jak tvrdili uèitelé v Dìèínì. Rád se dává obdarovávat, na mne dìlá dojem
pohodového èlovìka.
kola je stále zavøená. Pøedevèírem tu zemøelo na úplavici 15ti leté dìvèe.
Mayer Hans není zprotìn sluby a u mìl dávno nastoupit, stále tady ale jetì je. Svaz Nìmcù chce od
nìj odkoupit dvùr a pole a zøídit vzorové hospodáøství. Pøesto, e dalí hospodaøení povauje za neuiteèné,
nemùe se rozhodnout. Úroky ho seerou a musí dojít ke krachu. Jeho ena se k nìmu dobøe hodí, je také
málo energická, neví si rady ani sama se sebou.
25.9.1918: U je tu jen jeden pøípad úplavice, a se uzdraví, otevøe se po dalích 10 dnech kola. áci, které
jsem soukromì pøipravoval k pøijetí na mìanskou nebo obchodní kolu, jsou pøijati vichni a na jednoho.
Letos chodí do mìanské nebo støední koly 24 chlapcù a 3 dívky. Tolik jich jetì nikdy nebylo.
Obchodník Frischmann koupil dùm, ve kterém bydlí. Dùm, kde bydlel starý koerák Resch, byl prodán
za 16 tisíc korun. Kupcem byl id Arnstein, obchodník se zeleninou z Èeských Budìjovic. Ovoce je drahé.
Ve kolní zahradì ho máme dost. Krade se ale tolik, e u se na to Pán Bùh nemùe dívat. Les je letos plný
hub. Ètvrtka vína stojí u 3 koruny, pùllitr piva 90 haléøù. Cena palivového døíví stoupla na dvojnásobek.
Jetì nestydatìjí je cena za dovoz.
26.9.1918: O zaèátku koly nemùe být øeè, stále je nìkolik pøípadù, kteøí své onemocnìní utajovali. Kromì
toho jsou hláeny i nové pøípady. Dr. Dick øekl, e pøed 1.10. se nic dít nebude.
Øídící uèitel Tumler jetì není v penzi, svùj nábytek nechce prodat, daroval mi svoji pohovku a sklenìný
kuøácký servis.
Z nìmeckého originálu pøeloila H.Grimmová ve spolupráci s B.Rieplem, pro Ozvìny vybrala B. Dolanská.

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 20.9.2022.
V srpnu byl naím hledaným autorem èeský spisovatel
vylosovali paní

Z dolých odpovìdí jsme

Pøed 110. lety zemøel ná dnení hledaný host, vlastním jménem Emil Jakub Frida  èeský spisovatel,
básník, dramatik a pøekladatel. Jeho monumentální dílo, obsahující vechny ánry literární tvorby, patøí
k jednomu z nejbohatích a nejvestrannìjích v èeské literatuøe. Jeho dílo obsahuje kolem 270 svazkù,
mj. pøes 80 básnických sbírek a 50 divadelních her. Jeho básnické sbírky a dramata jsou vrcholnou ukázkou
formální dokonalosti, avak zároveò pomìrnì ètivé. Snail se dokázat, e èetina je jazyk, který dokáe
vyjádøit ve.
Mohli bychom zde vypsat dlouhou øadu názvù lyrických i epických básnických sbírek, povídek
i divadelních her, ale vybereme jednu, kterou bezesporu zná iroká veøejnost. Noc na Karltejnì. A kdy
jetì dodáme, e byl prvním èeským autorem, který byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu, tak
urèitì víte,
RL
(zdroj: Wikipedie)

6 

Beneovské

Záøí 2022

ozvìny

Správná odpovìï ze srpnového èísla 
Boí muka u silnice na kopci smìrem
na Klení.
Vylosovanou výherkyní se stává paní
Gratulujeme.

Pan Marcel Mann ve spoluprácí s paní
Janou Táboøíkovou z keramické dílny
z Beneova n. È. se rozhodli oivít
Boí muka smìrem na Klení, v blízké
dobì bude upraven jetì horní
výklenek.

Poznáte, kde jsme fotili tentokrát? (Tuhle fotografii u jsme tu jako hádanku kdysi mìli.)
Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20.9. 2022.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
RL
Foto Václav Dolanský

Joan Brehms s manelkou Jitkou hledali dlouho dùm svých snù
Nali jej po mnoha jiných venkovských domech v Beneovì nad Èernou. V roce 1975 dùm v tehdejí
Dvoøákovì ulici è. 58 koupili. Ke spokojenosti obou. Oba zde po nutných stavebních úpravách strávili
pìkný závìr ivota.
Dùm se stal brzy vyhledávaným nejen rodinou a divadelními pøáteli, ale té velikány hudebního svìta 
Mozart, Dvoøák, Beethoven
se v kamenném domì tak dobøe poslouchali. Ke spokojenosti a radosti paní
Jitky a Joana.
Toto ve tvoøí novodobou historii domu è. 58, kde od roku 1975
do roku 1995 il Joan Brehms. Spjatý s Jihoèeským divadlem
a Otáèivým hleditìm, které pøed více ne 60 roky pøivedl spolu
s øeditelem JD Karlem Konstantinem na svìt.
Joan Brehms, který nejen v jiních Èechách zanechal hlubokou
stopu, nemá dosud na ádné veøejné budovì desku cti. Pøitom jde
o tvùrce, který je uznáván i ve svìtové historii divadla.
To ve vedlo k rozhodnutí, abychom na domì è. 58 desku Joana
Brehmse umístili.
Divadelní architekt, scénograf, malíø a vizionáø
Polydimenzionálního divadla bude mít od 1. záøí 2022 na domì
è. 58 v Beneovì nad Èernou historicky svoji první desku cti.
Váení spoluobèané 1. záøí 2022 v 16 hodin odhalíme spoleènì
desku Joana Brehmse.
Jste srdeènì zváni
Manelé Dana a Michal Tùmovi
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