Beneovské

ozvìny

Èerven 2019

Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou
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Horalské hry
Koncert ZU
Horempádem Beneovem
Vìtrné mlýny vernisá výstavy
O pohár starostky obce a sportovní
odpoledne
Libkovanka  dechová hudba
eny v bìhu  kino na koleèkách
Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
mìsíc kvìten nám vcelku proprel, co ale není vùbec na kodu, protoe vláhy není nikdy dost. Dùleité je,
e jsme se nepotýkali s povodní jako v jiných èástech naí republiky. To u není nic pøíjemného a kody,
které tam vznikly velkou vodou, se budou likvidovat i nìkolik let, co u jsme u nás v minulosti zaili.
V minulém èísle naeho zpravodaje jsem vás informovala o akci Ukliïme si Beneov a okolí, která byla
naplánována na 11. kvìtna 2019. Chtìla bych touto cestou podìkovat vem, kteøí se tohoto úklidu zhostili
a snaili se jít pøíkladem pro druhé, hlavnì tedy tìm, co vyhazují odpadky volnì na zem nebo do stok u cesty
a tak dále. V Beneovì se nás na úklid vydalo celkem 25 a mám radost, e se lidé seli i v okolních obcích.
Moc dìkuji!
Úklid obce a osad dìláme pro své okolí, faktem kadopádnì je, e kolikrát nestíháme s rùznými pracemi ani
doma. Mluvím napøíklad o úklidu materiálu, posekání zahrady, natípání døíví, suení sena apod. Nìkomu
dochází síly i na bìné domácí práce a nemá nikoho, kdo by mu pomohl. Od 30. èervna do 7. èervence 2019
pøichází nabídka dobrovolné brigády lidí, je takto kadým rokem pomáhají v rùzných èástech naí
republiky ke spokojenosti vech, kteøí ji jejich pomoci vyuili. Tato brigáda se nazývá SUMMER JOB a
bude rozesílat letáky po celé naí oblasti a nabízet svou pomoc. Po ohlasech, kde u pùsobili, jen mohu
doporuèit, abyste této nabídky vyuili. Pøeji vám, kdo se na SUMMER JOB obrátíte, aby vám tato pomoc
pøinesla potìení z dobøe vykonané práce. Vìøím, e tímto vzniknou nová pøátelství a e ti, kdo se cítí
osamoceni, budou proívat alespoò na chvíli spoleèenství, kdy si budou moci popovídat a tøeba i veèer
posedìt a pobavit se pøi zábavì, kterou si pro nás SUMMER JOB pøipravil.
Nebýt v ivotì sám je veliký dar, ale také velký úkol a zodpovìdnost.
Veronika Zemanová Korchová
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Letos v létì zavítá do naí obce a 150 mladých dobrovolníkù, kteøí mohou zadarmo pracovat i u vás.
Máme velikou radost, e v létì, pøesnìji od 30. 6. do 7. 7. 2019, probìhne v naí obci a okolí akce s názvem
SummerJob (z anglických slov léto a práce). Tato akce se koná ji podesáté, avak letos poprvé u nás,
pøesnìji v Beneovì nad Èernou, Horní Stropnici, Pohorské Vsi a také v obci Malonty. Mladí brigádníci, kteøí
budou nezitnì pomáhat bìhem tohoto týdne lidem v naem regionu, se k nám sjedou ze vech koutù republiky.
Dobrovolníci budou pøes den v meních skupinách pracovat na rozdílných místech, ale veèer si dopøejí bohatý
kulturní program, který spolupoøádají, a budou na nìj zvát nae obyvatele. Ji teï nám organizátoøi akce
prozradili, e se mùeme tìit na veèerní tancovaèku, divadlo, veliký koncert èi fotbalový turnaj.
Moná vás teï napadají následující otázky, na nì nám u nyní jeden z organizátorù akce SummerJob odpovídá:
To k nám do naí obce opravdu pøijede tolik lidí pomáhat a zadarmo? Ano, a kdy nám bìhem práce dáte
najíst, tak budeme úplnì astní.
Mohu se i já pøihlásit o pomoc dobrovolníkù u mì na
zahradì èi na mém domeèku? Ano, zvládáme prakticky
vechno od sekání døeva, trávy, malování plotù a po
bourání staré rozpadající se stodoly. Nai brigádníci jsou
statní mladíci, pilné a peèlivé sleèny, ale hlavnì jsou to Bioodpady tvoøí pøes tøetinu komunálních
odpadù. Nepatøí ale do bìných popelnic. Dle
vichni mladí pracovití lidé.
Je moné se nìkde o této akci dozvìdìt blií informace? vyhláky MP musí obce zajistit svoz
Ano, máme své webové stránky, a také se za vámi bioodpadù. V naí obci je nutno odkládat do
v prùbìhu následujících mìsícù nìkolikrát vypravíme, velkoobjemových kontejnerù u sbìrného dvora
abychom se zaèali seznamovat, protoe u teï se na vás trávu, listí, vìtve, seno, slámu, apod.
Pro kuchyòský odpad rostlinného pùvodu,
a práci ve vaich domovech tìíme.
mení mnoství odpadu z kvìtináèù, padané
ovoce, apod. budou v obci rozestavìny hnìdé
www.sumerjob.eu
popelnice.
www.facebook.com/SummerJob

Ji poètvrté se v beneovském kostele sv. Jakuba
odehrála Noc kostelù. Tato milá akce se tak stává
pevnou souèástí místního kulturního a spoleèenského
kalendáøe. Program poprvé obsahoval okruní exkurzi
po vech místních kostelech a návesních kaplích
(Beneov, Klení, Hartunkov, Kuøí), odborné pasáe
byly doplnìny hudebními vystoupeními. Pøekvapením
byla ochutnávka meních vín s patøièným komentáøem,
program pamatoval i na dìti. V závìru èekalo na
kadého bohaté obèerstvení.

 zbytky peèiva, obilovin,
 koály i celé rostliny,
 zemina z kvìtináèù a truhlíkù,
 padané ovoce a slupky z ovoce,
 zbytky zeleniny,
 kávový a èajový odpad vèetnì filtrù
 plevele, apod.

 pleny,
 maso, kosti,
 oleje, tuky,
 tekuté potraviny, silnì mastné potraviny,
 obaly od potravin,
 uhynulá zvíøata,
 koèkolit,
 uhelný popel,
 smetky z ulice,
 sáèky z vysavaèe,
 cigaretové nedopalky,
 hnùj, podestýlka z chovu drobných zvíøat,
slepièí trus
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V pátek 3. kvìtna proily dìti z první tøídy zajímavé dopoledne, které jsme nazvali
Nejdøíve jsme si ve tøídì zopakovali ve, co víme o hasièích, shlédli jsme zajímavé ukázky z práce hasièù a
vysvìtlili jsme si, co sami musíme znát a dìlat v pøípadì vzniku poárù.
Potom jsme navtívili nai beneovskou hasièárnu, kde ji na nás a dìti z mateøské koly èekali nai
dobrovolní hasièi.
Dìti si vyzkouely hasièské obleèení, prohlédly si hasièská auta a jednotlivé èásti jejich vybavení, navtívily
atnu hasièù a s paní Lepovou si zopakovaly ve o poárech, hasièích a jejich práci. Závìrem kadý dostal
pexeso a obrázek k vybarvení.
Dopoledne se nám opravdu líbilo, proto jsme slíbili, e na oplátku namalujeme z této návtìvy hasièùm
obrázky.
Ladislava Augustinová

Ve ètvrtek 2.5. se áci naí koly (osmáci a devááci) zúèastnili ji podruhé exkurze do pracovního
koncentraèního tábora Mauthausen v Rakousku. Exkurzi jsme tentokrát nabídli i iroké veøejnosti (poèty
dìtí ve tøídách jsou malé a pro mladí roèníky se exkurze nehodí), tuto monost vyuili pouze 3 rodinní
pøísluníci naich ákù, co si myslím, e je opravdu koda, protoe návtìva Mauthausenu je velmi
zajímavá, poutavá a nauèná. Prohlídky koncentraèního tábora nejsou organizovány, skupiny si chodí po
areálu samy, staèí si stáhnout do mobilu aplikaci, která funguje jako mapa a mluvený èi psaný prùvodce
zároveò. Nám zabrala prohlídka areálu pøiblinì 1,5 hodiny. Musím øíct, e vìtina dìtí chodila po táboøe
potichu ponoøena do poslechu vyprávìní a popisu pomìrnì nedávného dìní v tomto lágru. A to pøesnì bylo
naím cílem  uvìdomit si, e tato zvìrstva se skuteènì dìla a není tomu tak dávno. Uvìdomit si, e nic
podobného se nesmí opakovat. Uvìdomit si, e takový ivot, který vedeme my dnes, není samozøejmostí.
Klára Èechová
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Daisy Wellsová a Hazel Wongová tráví prázdniny u
Daisyiny rodiny a tìí se na narozeninovou oslavu, kterou pro svoji dceru pøichystala její
okouzlující matka. Brzy ale vyjde najevo, e se tenhle èajový dýchánek nekoná tak úplnì kvùli ní.
A Daisy zuøí. Pak jeden z hostù smrtelnì onemocní. Ve nasvìdèuje tomu, e byl otráven! V domì
najednou není bezpeèno. Kadý skrývá nìjaké tajemství, nìkdo i dvì. Detektivní klub W + W proto opìt
zaèíná pátrat.
LArminuta je termín v abruzzeském dialektu volnì pøeloitelný
jako vrátilka neboli ta, je se vrátila. Krátký román pojednává o tøináctileté holèièce, která je
neoèekávanì navrácena do své pùvodní chudé rodiny jako potovní balík bez jakéhokoliv vysvìtlení èi
odùvodnìní. Poznává nové rodièe, sestru a bratry, bojuje o své místo v cizí rodinì a sívá se s odlinou
sociální realitou chudého a zaostalého venkova v Abruzzu v sedmdesátých letech minulého století.
Donatella Di Pietrantonio je brilantní vypravìèka. Osud dívky líèí bez patosu, neútoèí na ètenáøovy city, nic
nepøikraluje ani nezjemòuje. Je nezaujatou pozorovatelkou, která si ale vímá sebemeních detailù,
spoleènì s její hrdinkou cítíme pachy, chutì, hmatové vjemy, tíi nevysloveného.
Po fenoménu Eleny Ferrante se tak k èeským ètenáøùm dostává tato literární jednohubka, která k nim
bude promlouvat se stejnou naléhavostí a narativní silou.
Èeskoslovensko, bøezen 1939: sníh zasypává mìsto, které obsazují
nacisté. Jetì ne roztaje ledovka na silnicích, vechno se zmìní  nejen pro celou zemi, ale i pro Viktora
Trna. Zpoèátku není obsazení zemì tak zjevné a vùbec pochopit nepøijatelnost kadodenní okupaèní reality
chvíli trvá. A Viktor Trn, pøestoe pøiel o místo profesora historie, chce zùstat optimistou. Snaí se pro
svou rodinu uchovat i to málo ze svobodného ivota, co jetì mùe. Do jejich malého brnìnského bytu vak
z rádia znìjí stále horí zprávy o tom, jak Evropa ustupuje Nìmecku. Pøátelé jsou zatýkáni, v nedaleké
budovì kolejí se popravuje. Trn musí ochránit svého malého syna, ale zároveò dobøe ví, jak mùe být útìk
z jejich vlasti nebezpeèný. Ovem kdy zaènou Brno ohroovat nálety, musí se Viktor Trn rozhodnout: buï
se stáhne do bezpeèí rodinného kruhu, anebo se pøipojí k odboji. Nakonec se Trn ocitá sevøený mezi dvìma
obrovskými armádami  a musí si vybrat, jak zachrání vechny, které miluje.
Kdy v nákupním centru ve východní Africe vybuchne bomba, její
dùsledky svedou neèekanì dohromady dva naprosté cizince. Jacka Wardena, rozvedeného pìstitele kávy
z Tanzanie, který pøi výbuchu ztratil svou
jedinou dceru, a Rodel Emersonovou, ijící
o tisíce kilometrù dál v Anglii, která bìhem
stejného tragického odpoledne pøila o sestru.
Okolnosti pøed nì postaví obtíný úkol 
zachránit napøíè serengetskými plánìmi tøi dìti,
které mají vìtí cenu mrtvé ne ivé. Zatímco
se snaí poprat s nástrahami, které jim osud
klade do cesty, pomalu si uvìdomují, e pøed
nimi stojí jetì tìí výzva...

R. Lepová

Z minulého èísla: Správná odpovìï  VÝIVKA NA PAPÍØE
Gratulujeme
, která poslala správnou odpovìï.

Odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457
do 20. 6. 2019. Ze správných odpovìdí vylosujeme tøi výherce, na které èeká malá
odmìna.
Rùena Lepová
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Kvìten je za námi a my hasièi jsme mìli opìt hodnì práce. Za
poslední mìsíc jsme vyjídìli k událostem celkem tøikrát. Poprvé
poár penzionu Lesovna ofín. Tento zásah byl z mého pohledu
velmi nároèný jak fyzicky tak i èasovì. Druhá událost byla pomoc
pøi hledání ètyøletého chlapce v Rychnovì u Nových Hradù. Této
akce se zúèastnilo okolo sta lidí z øad hasièù z okolních sborù i z øad
dobrovolníkù, co sklízí mùj obdiv. Jetì se najdou lidé, kteøí
dokáou v nouzi pomoci druhému. Chlapec se natìstí nael zdravý.
A zatím poslední událost byla jako kadoroènì zabezpeèení Rallye
Èeský Krumlov. Jak u jsem se zmínil v minulých Ozvìnách, dva
z naich hasièù se zúèastnili kurzu strojníkù v Èeských
Budìjovicích, který úspìnì absolvovali. Dále jsme jako jednotka
byli na okrskové soutìi v Malontech. Za Beneov soutìily dva
týmy muù, jeden tým en a starí a mladí áci.
Petr Korch, velitel výjezdové jednotky

Mezinárodní akordeonové dny v Praze 26. 10. 2018
kat. III.
tìpánka Èermáková  Støíbrné pásmo
Okresní kolo Dìtská porta 2019  Èeský Krumlov 30.11.2018
kat. SC
skupina PIINGR  1.místo s postupem na FOLKYTONK a republikové finále Dìtské porty
Talent v masce  Trhové Sviny 30. 1. 2019
Ocenìní za vynikající výsledky a reprezentaci regionu v zájmových aktivitách získala tìpánka Èermáková
FOLKYTONK  Praha 1.3.2.2019
kat. SC
skupina PIINGR  bez umístìní
Okresní kolo ve høe na akordeon  Èeské Budìjovice 27. 2. 2019
kat. 0.
Norika Jitka Mihalovièová  1. místo s postupem
tìpán Troják  1. místo s postupem
kat. V.
tìpánka Èermáková  1. místo s postupem
kat. VI. Radim tefánik  1. místo s postupem
kat. II. A tìpánka Èermáková, Jan Kai Marek  1. místo s postupem + diplom absolutní vítìz
(akordeonové duo pod vedením uèitelù J. ulistové, A. Parkana)
Krajské kolo ve høe na akordeon  Tøeboò 25.  26. 3. 2019
kat. 0.
Norika Jitka Mihalovièová  2. místo
tìpán Troják  2. místo
Kat. V.
tìpánka Èermáková  1. místo s postupem
Kat. VI. Radim tefánik  2. místo
Kat. II. A tìpánka Èermáková, Jan Kai Marek  1. místo s postupem
(akordeonové duo)
Okresní kolo ve høe na EKN  Èeské Budìjovice 29. 3. 2019
kat. VI. tìpánka Èermáková  1. místo s postupem + diplom za interpretaci
skladeb
Karolína Staòková  1. místo s postupem
Mezinárodní akordeonová soutì Ostrava 12. 4. 2019
kat. IV. tìpánka Èermáková  èestné uznání
Krajské kolo ve høe na EKN  Èeské Budìjovice 25. 4. 2019
kat. VI. tìpánka Èermáková  1. místo s postupem
Karolína Staòková  1. místo s postupem
Ústøední kolo ve høe na akordeon  Plzeò 11.  12. 5. 2019
kat. V.
tìpánka Èermáková  1. místo, vítìz V. kategorie
kat. II.A tìpánka Èermáková, Jan Kai Marek  1. místo (akordeonové duo)
Republikové finále Dìtské porty 2019  Kromìøí 17.18.5.2019
kat. SC
skupina PIINGR  1.místo
Ústøední kolo ve høe na EKN  Kromìøí 23.  25. 5. 2019 (foto)
kat. VI. tìpánka Èermáková  1. místo
Karolína Staòková  2. místo
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MAS Sdruení Rùe pøipravuje dalí kolo ocenìní
v programu Talent v MASce 2018/19.
Chceme ocenit a prezentovat talentované dìti a mláde ve vìku 7  19 let a to v v kategorii humanitní,
technické, sportovní, umìlecké, pøírodovìdné.
Nepùjde jen o finanèní a morální ocenìní dìtí, jejich rodin a uèitelù, trenérù èi vedoucích. Chceme jejich
úspìchy více zviditelnit, chceme, aby vìdìli, e nám na jejich úspìchu záleí a e i oni pøispívají k dobrému
obrazu naeho regionu.
Obracíme se tedy na obce, spolky, koly i irokou veøejnost s ádostí o nominaci dìtí ve vìku 7  19 let
v uvedených oborech, které dosáhly vynikajících úspìchù v krajských a vyích soutìích. Mladí dìti,
doufáme, e podchytíme zejména prostøednictvím základních kol a základních umìleckých kol,
støedokoláky spíe prostøednictvím jejich rodièù a známých. Nicménì ani kola nemusí vìdìt o vech
mimokolních aktivitách dìtí, ve kterých mohou být i mimoøádnì úspìné.
A co vechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?
Humanitní  humanitní soutìe (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba a pod.
Technická  technické soutìe  soutì v programování, radiotechnice, modeláøské soutìe a pod.
Sportovní  nejlepí výsledky dosaené v rùzných sportech
Umìlecké  soutìe hudebních kol, concetino atd., taneèní soutìe rùzných druhù, výtvarné soutìe,
výstavy, projekty atd.
Pøírodovìdná  pøírodovìdné pøedmìtové soutìe (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutìe typu ekologická
olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, vèelaøství, chovatelství atd.
Speciální  soutìe hendikepovaných
Uzávìrka nominací je 31.10.2019, slavnostní vyhláení bude koncem ledna 2020.
Více informací získáte v MAS Sdruení Rùe, ikovo námìstí 107, Borovany, u RNDr. Zuzany Guthové,
tel: 724 643 050, manazer@mas.sdruzeniruze.cz
formuláø k nominaci naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz
Zuzana Guthová, manaerka MAS Sdruení Rùe

Beneov má novou zajímavost. Pan Turoò nael, pan Dolanský vykopal, technická rota obecního úøadu
zabezpeèila hrubé práce a firma Reindl a spol. provedla odbornou rekonstrukci  a u výpadovky na Nové
Hrady se objevil køíek na kamenném soklu pøesnì na místì, kde stával od nepamìti a do padesátých let
minulého století.
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