
Bene�ovské      ozvìny

Leden 2023Informaèní zpravodaj obce Bene�ov nad Èernou

1

Více na plakátech k akcím

se koná na území Èeské republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna
2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Pøípadné druhé kolo volby prezidenta se na území Èeské republiky uskuteèní v pátek 27. ledna 2023 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 je obèan ÈR, který nejpozdìji 14. ledna 2023 dovr�í vìku 18 let; ve druhém kole pak i obèan ÈR, který
nejpozdìji 28. ledna 2023 dovr�í vìku 18 let, a nemá omezenou svobodu z dùvodu ochrany zdraví lidu a
omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vyti�tìny pro ka�dého kandidáta samostatnì. Hlasovací
lístky obdr�í volièi nejpozdìji 3 dny pøede dnem prvního kola volby (10. ledna 2023).

Vzorové hlasovací lístky a informace o pøípadných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveøejnìny ve
volební místnosti.
Voliè musí ve volební místnosti prokázat svou toto�nost a státní obèanství Èeské republiky platným obèanským
prùkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo slu�ebním pasem Èeské republiky anebo cestovním
prùkazem. Neproká�eli voliè svou toto�nost a státní obèanství Èeské republiky potøebným dokladem, nebude
mu hlasování umo�nìno.
Voliè obdr�í od okrskové volební komise prázdnou úøední obálku opatøenou úøedním razítkem. Na po�ádání mu
komise vydá i sadu hlasovacích lístkù. Ka�dý voliè hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné.
Voliè vlo�í do úøední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací
lístek se nijak neupravuje. Voliè musí dbát na to, aby do úøední obálky vlo�il  jinak
je hlas volièe neplatný. Neplatné jsou rovnì� hlasovací lístky, které nejsou na pøedepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou pøetr�ené, a hlasovací lístky, které nejsou vlo�eny do úøední obálky.
Pokraèování na stranì 4.
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V pátek dne 9.12.2022 sehráli chlapci 4. a 5. tøídy
okresní kolo ve florbale ÈEPS CUP v systému 3+1.
Turnaj probìhl na Z� �kolní v Kaplici. Turnaje se
zúèastnilo 6 dru�stev. Hrálo se na dvì skupiny a na�i
chlapci skupinu vyhráli. Ve finále se utkali se Z�
Vele�ín a získali zlaté medaile.
V mìsíci lednu odehrají krajské finále, které se koná
v Sobìslavi.

Jaroslava Malá

Po dvouleté pauze jsme se ve ètvrtek 15.12. mohli
koneènì setkat pøed Vánoci ve �kole, abychom si
spoleènì zazpívali koledy, nakoupili vánoèní dekorace
(a mo�ná nìjaké dárky) a dobøe se najedli a napili. Dìti
z prvního stupnì si pøipravily mnoho krásných výrobkù
a dílnièky, kde si ka�dý mohl vyrobit tøeba svoji vlastní
svíèku, na druhém stupni jsme se mohli vyfotit, dát si v
kavárnì kávu a zákusek, nebo se obèerstvit párkem v
rohlíku a cukrovou vatou. Poté jsme se v�ichni
pøesunuli ke stromeèku a spoleènì si zazpívali.

 Odpoledne se vydaøilo, bylo vidìt, �e nám v�em tato
setkávání u� chybìla. Dìkujeme v�em, kteøí pøi�li, �e
na�e dìti podpoøili! Ve�kerý výdìlek z trhù jde do
tøídního fondu, ze kterého se hradí rùzné akce, doprava
atd.

  Pøejeme v�em do nového roku hodnì zdraví!

  Za kolektiv Z� Klára Èechová

Bohumil Èermák � zlaté pásmo
Tereza Chalupová � zlaté pásmo
�tìpán Troják � støíbrné pásmo
�tìpánka Èermáková � støíbrné pásmo
Akordeonové duo DAL CUORE (�tìpánka
Èermáková, Jan Kai Marek) � zlaté pásmo


Celosvìtová soutì� s vyhlá�ením ve Francii
Tereza Chalupová � 25. místo ze 42. úèastníkù
Akordeonové dou DAL CUORE � 1. místo

Ale� Parkan, uèitel ZU�
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Nikolaj: Sna�ím se lidem pomáhat

Mu� z Ruské pravoslavné církve, jen� se sna�í pomáhat lidem, kteøí jsou nemohoucí, staøí, v tí�ivé finanèní
situaci  èi  celkovì  v  tì�ce  øe�itelné  �ivotní  situaci,  i  maminkám  s  dìtmi.  Velmi  levnì  provádím  tøeba
døevorubecké nebo tesaøské práce, práce okolo domu a tak dále. K tomu je pak druhý projekt Nikolajka, Dùm
køes�anské  nadìje,  který  financuji  právì  ze  zmínìných  drobných  prací.  Chvála  Pánu  za  nìj.  Pro  pomoc,
modlitbu i uzdravení za mnou jezdí lidé z celé republiky. Nadìji, pomoc, a hlavnì Boha potøebuje ka�dý.

Je to �iroké spektrum. Lidé bez domova, drogovì závislí, alkoholici, lidé s rùznými poruchami, problémy�
Nìkdo je u mì ètrnáct dní, dal�í tøeba i tøi mìsíce. Ke ka�dému pøistupuji individuálnì. Nikdy tady nemám
více ne� dva lidi najednou. Pøicházejí za mnou i místní lidé, kteøí si chtìjí jen popovídat, nebo zkrátka v rámci
pøátelského vztahu. Tì�í mì to. Pøijít za mnou mù�e kdokoliv, stejnì tak mi mù�e kdokoliv zatelefonovat.
Takový rozhovor je pro osamìlé lidi dùle�itý. Potøebují u�i a srdce, které je vyslechnou. Nìkdo má ostych
mluvit, ale ten brzy mizí, kdy� se spoleènì tøeba modlíme za jeho problémy a starosti.

Církevní  komunita,  respektive  komunita  vìøících  je  velmi  propojená.  Jakmile  se  do  nìèeho  podobného
pustíte, rychle se to rozkøikne. Oslovují mì tøeba i církevní sbory, kdy� nemají nìkteré jedince kde ubytovat.
Nedávno jsem tady mìl napøíklad lidi z Ostravy. Spolupracoval jsem také s obcí Bene�ov nad Èernou a tak
dále. Dále  se o mnì  lidé dozvídají pøes  charitní organizace a  rùzné  terapeuty, kteøí nemají podmínky pro
konkrétní pomoc.

Plus minus do 30 kilometrù, ale prioritou je Bene�ov nad Èernou a blízké okolí. Ceny za provádìné práce jsou
velmi nízké, 150 Kè za hodinu není opravdu moc. Obèas se mì nìkdo zeptá, jestli Nikolajku mù�e podpoøit i
mimo objednání mých slu�eb. Urèitì ano, obleèením, jídlem nebo finanènì. Staèí se podívat na Facebook:
Nikolajka køes�anská nadìje. Ozvat se mù�e ka�dý, kdo chce pomoci dal�ím lidem nebo se i pøidat. Klidnì
volejte 776 69 69 88. Kdykoliv.

Samozøejmì  s  lidmi mluvím o Pánu.  Spousta  lidí  díky  tomu  uvìøila.  Lidem  sdìluji  napøíklad  své  osobní
svìdectví, pokud  je  to zajímá. Ale nikomu víru nenutím,  to ani nelze.  Je hodnì  lidí, kteøí potøebují  sly�et
evangelium a modlí se se mnou tøeba úplnì poprvé v �ivotì, kdy� jim naøe�u døevo. Jsou to vzácné okam�iky
a nádherná radost, kdy� èlovìk v 80 letech pøijme Pána a uvìøí. Pokud nìkdo øekne, �e ho Bùh nezajímá, je
to jeho vìc. Pak udìláme práci a jako s ka�dým se rozlouèíme slovy: �Buïte s Pánem Bohem�.
Po uskuteènìní rozhovoru navázal Nikolaj spolupráci s Armádou spásy.
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Pokraèování Dárce, vyznamenaného presti�ní Newbery
Medal za literaturu pro dìti.
�Jednoduchý, silný, pùsobivý pøíbìh lze èíst samostatnì, bez znalosti pøedchozích dílù.�
(KIRKUS REVIEWS)

Leden  2023

�Ve svém tøetím románu, volnì navazujícím na knihy Dárce a Hledání modré, pøiná�í bytostná vypravìèka Lois
Lowryová dal�i napínavý pøíbìh, který ètenáøe vybízí k zamy�lení.� (Publishers Weekly)

 Kní�ka plná øemesel zavede zaèínající ètenáøe do svìta
kouzel, èarování, smíchu i neplechy. V krátkých pohádkách se setkáte tøeba s pekaøem a jeho líným dro�dím,
hrnèíøem a nezbedným hlinìným mu�íèkem èi se samotným Luciferem, který uhasí kováøovi výheò. Ale nebojte,
v na�ich pøíbìzích v�echno dobøe dopadne, jak u� to ve svìtì pohádek bývá�

Lizzy Moonová po Mìsíèní farmì nikdy netou�ila. Domov, o
který peèovalo celých devìt generací nadaných léèitelek, opustila pøed osmi lety, aby se distancovala od
neutuchajícího �epotu o podivném dìdictví rodiny Moonových. Kdy� ale zemøe její milovaná babièka Althea,
Lizzy se musí vrátit a èelit tragédii vzná�ející se nad vysychajícími levandulovými poli jejich
rodinné farmy: nespravedlivému obvinìní, které Altheu pronásledovalo a� do smrti.

Fascinující, dojemné i humorné; takové jsou pøíbìhy zvíøat a
lidí, kteøí si mezi sebou vytvoøili mimoøádnì silné pouto. O tom by mohl vyprávìt surfaø Todd,
kterého pøed bílým �ralokem zachránili stateèní delfíni, zranìná etiopská dívka, kterou pøed
útoèníky ubránili tøi lvi a opatrovali ji, dokud si pro ni nepøi�la její rodina, a mnoho dal�ích.

Románová freska zaèíná nástupem Jana
Lucemburského na èeský trùn a konèí smrtí jeho syna øímského císaøe a èeského krále Karla
IV. Je to jedno z nejslavnìj�ích období na�ich dìjin, kdy byla Praha centrem øímské øí�e, ale
aspirovala i na to, aby se stala �druhým Øímem� køes�anstva. Slo�itý zápas obou panovníkù o

 pokraèování ze str. 1.

Voliè hlasuje tak, �e úøední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vlo�í pøed okrskovou volební komisí do
volební schránky.
S volièem, který nemù�e ze zdravotních dùvodù vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemù�e èíst, mù�e být
v prostoru urèeném pro vlo�ení hlasovacího lístku do úøední obálky pøítomen jiný voliè, nikoliv v�ak èlen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za nìho vybrat a vlo�it do úøední obálky, a popøípadì i úøední
obálku vlo�it do volební schránky.
Voliè mù�e po�ádat ze záva�ných, zejména zdravotních nebo rodinných, dùvodù obecní úøad a ve dnech
voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do pøenosné volební
schránky. Okrsková volební komise v�ak mù�e vysílat své èleny s pøenosnou volební schránkou pouze
v rámci svého volebního okrsku.
Pokud �ádný z kandidátù nezíská v prvním kole nadpolovièní vìt�inu hlasù, bude se konat druhé kolo volby
prezidenta. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspì�nìj�í kandidáti z prvního kola.
Pøípadné druhé kolo se bude konat v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28.
ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, pøestane být volitelný nebo se práva kandidovat
vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole získal dal�í nejvy��í poèet platných
hlasù oprávnìných volièù.

Hlasovací lístky kandidátù postupujících do druhého kola volby obdr�í volièi a� ve volební místnosti.

Podrobné informace na webu www.mvcr.cz/volby

vládu doma i v zahranièí se prolíná se snahou severoèeské a jihoèeské �lechty upevnit otøesené postavení
èeských zemí a chránit stavovské výsady �lechty. Tøetí rovinou románového dìje je �ivot prostého lidu oèima
mì��anského rodu Rotlevù. V epopeji se støídají mocenské intriky a váleèné scény s bì�nými denními starostmi
románových hrdinù, a to v�e v barvitém obraze �ivota vrcholného støedovìku.

http://www.mvcr.cz/volby
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Milí obèané, mo�ná jste si v�imli
na�eho charitativní obchùdku, který
sídlí na námìstí.
Nabízí secondhandové obleèení,
hraèky a keramiku (výrobky z na�í
chránìné dílny). K dispozici je vám milá paní
prodavaèka, která vám se v�ím ráda poradí.
Domeèek je organizace, která sídlí v Trhových
Svinech a který letos oslavil 30 let od svého
vzniku. Domeèek nabízí chránìná pracovní místa
napø. v keramické a textilní dílnì, pomáhá sociálnì
ohro�eným rodinám s dìtmi a vìnuje se dìtem a
mláde�i. Svým nákupem v charitativním obchùdku
pomáháte podpoøit jeho èinnost. Moc vám za to
dìkujeme.
Pokud vám doma nìjaké obleèení pøebývá, pak ho
mù�ete pøinést a darovat pøímo v charitativním
obchùdku paní Èurdové.
Do nového roku vám za Domeèek pøeji v�e dobré,
dostatek sil, nadìje a odvahy

Mgr. Monika Valihrachová � sociální pracovník
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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. Vy mù�ete opìt soutì�it o drobné ceny.

Odpovìdi posílejte jako obvykle na adresu knihovna@benesovnc.cz do 20.1.2023.
V prosinci byl na�ím hledaným autorem èeský spisovatel Ze správných odpovìdí jsme vylosovali
paní . Gratulujeme.
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Dne�ní hledaná osobnost byl èeský fyzik, akademik, profesor a spisovatel, autor odborné literatury, literatury pro
mláde� a science fiction. Narodil se 27. øíjna 1898 v Praze. Studoval na reálném gymnáziu, kde maturoval roku
1916. Dále studoval na pøírodovìdecké fakultì Karlovy univerzity a zde získal roku 1922 doktorát pøírodních
vìd. Po absolutoriu Karlovy univerzity pokraèoval ve studiu v Paøí�i na Sorbonì a díky dvouletému stipendiu
studoval rovnì� radiologii, a to pod pøímým vedením paní Marie CurieSk³odowské.  Roku 1926 se zúèastnil na
pøímou pøímluvu paní Sk³odowské èásti výpravy Roalda Amundsena k severnímu pólu, vzducholodí Norge.
Provádìl mìøení na �picberkách, ale vlastního letu k pólu se je�tì nezúèastnil � letìly jen jeho mìøicí pøístroje.
Roku 1928 byl jako specialista na kosmické záøení vìdeckým èlenem posádky vzducholodi Italia, pod vedením
generála Umberta Nobileho. Na vzducholodi Italia, jako první Èech, pøeletìl nad severním pólem. Ztroskotání
pøi návratu vzducholodi, nìkolikatýdenní pobyt na ledové køe a záchranu sovìtským ledoborcem Krasin popsal
v knize Troseèníci na køe ledové (1928), pozdìji vydáno jako Troseèníci polárního moøe.
Víte,

RL
(zdroj: Wikipedie)

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

27.11.1918: Ji�ní Èechy jsou prozatím Horní Rakousy. Jestli to tak zùstane, to ví Bùh. Ve stanicích Nové
Hrady a Kaplice jsou Sokolové a èeské vojsko, kontrolují cestující a zavazadla, která èasto zabavují.
Prohlídce se lze vyhnout jen tak, �e se jede pøes Gmünd do Weitry. Po�tovní balíky se posílají jedné
hostinské v Sankt Martinu, kde je pak vyzvednou poslové.
     Domobrana má nyní 140 mu�ù. Stanovi�tì hlídky je v budovì spoøitelny. Mají k dispozici 100 pu�ek
a 2 kulomety s dostateèným mno�stvím munice. Denní odmìna 11 Kr pro èleny sice láká, ale natrvalo si
chudé Nìmecké Rakousko toto zatí�ení nebude moci dovolit.
     Mu�i se vracejí z války. Od vìt�iny bene�ovských buï do�la zpráva, nebo u� pøi�li sami. Pouze
o strá�níkovi Klentzkym a hodináøi Czuchalovi se nic neví. U� se dokonce øíkalo, �e zemøeli v Rusku.
     �kola je potøetí zavøená. Uèilo se týden, pak pøi�lo naøízení, �e v�echny �koly v okrese mají zastavit
provoz od 25.11. do 8.12. Mnì to nebylo líto, proto�e bych rad�i o �kole u� nic nevìdìl. Obtí�né vedení
�koly se v�í tou �ikanou u� mi leze krkem. Alespoò �e pøi�lo zimní �kolní døevo! Tøídy i budova jsou po tu
dlouhou dobu, kdy se nic nedìlo, ve velmi �alostném stavu. Nikdo nechce nést zodpovìdnost a opravy nelze
témìø zvládnout.
     Pøitom já mám tu èest, �e si leckdo o mne otírá zobák. Hlavní roli hraje �id, kdy� u� v�ichni jsou zticha,
on ne. Musím svùj vztek pøekonat, jinak by do�lo k násilnostem.
1.12.1918: Nastoupil uèitel Leopold Schinko. Velká tøída v 2. patøe musela být opravena. Pane Bo�e, jak to
tam vypadalo. Okenní tabulky rozmlácené, kamna v dùsledku netìsností �patnì hoøí, lavice rozlámané,
tabule nenatøená, krátce  pøí�erný nepoøádek. To je pro øeditele �koly velmi nepøíjemné.

Z nìmeckého originálu pøelo�ila H.Grimmová ve spolupráci s B.Rieplem, pro Ozvìny vybrala B.Dolanská.

Správná odpovìï z prosincového  èísla  tentokrát byl v Ozvìnách obrázek kaplièky ze zaniklé obce Jedlice.
Vylosovanou výherkyní je . Gratulujeme.

RL
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Kalendáø na rok 2023 k zakoupení v obecní
knihovnì nebo na OÚ za 250, Kè.

O vánoèní atmosféru se 23.12. na námìstí postarali
mládenci z místního hasièského sboru. Kádì s kapry,
vánoènì ozdobené stánky s váhou i stolem pro
zpracování ryb dle pøání zákazníkù. K dobré náladì
pøispívalo I pìkné poèasí, vánoèní koledy, ochota
a veselí. �upináèi z barokních sádek klá�tera
ve Vy��ím Brodì �li na odbyt. A tak doufáme, �e se
v�e bude opakovat i pøí�tí Vánoce.

Blanka a Václav Dolanských
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