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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím.

Váení spoluobèané,
vstupujeme do dalího roèního období a pevnì doufáme, e pro nás bude podzim pøíznivìjí ne jaro, kdy se
naich ivotù naplno dotkla epidemie COVID19. I pøes vechna omezení se snaíme pokraèovat v pøípravách
kulturních a sportovních akcí. Jejich uskuteènìní je ale samozøejmì závislé na protiepidemiologických
opatøeních.
V obci se naplno pracuje hned na nìkolika projektech, které vám na následujících øádcích pøedstavím.
Pokraèují práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu na námìstí. Pomalu se obnovují chodníky a ostrùvek
kolem kany pøed kostelem. V pøítím roce nás èeká poslední etapa obnovy námìstí, která bude zøejmì
nejnároènìjí.
Dokonèili jsme práce na obnovì vodovodu a spotøebitì mezi dvìma mosty na konci obce smìrem na Èerné
Údolí. Podaøilo se vèas provést výkopy v silnici, díky èemu byla bìhem ètrnácti dnù opìt prùjezdná. Èasovì
jsme se veli i do termínu dokonèení stavby. Po finalizaci povrchové úpravy silnice bude nutné celou akci
zpracovat do závìreèné zprávy a koneèného vyúètování pro dotaci, kterou jsme získali od Krajského úøadu
Jihoèeského kraje.
Budou zahájeny práce na zmìnì Územního plánu Beneova nad Èernou, co je nároèný proces, o kterém jsem
vás u informovala v jednom z minulých èísel zpravodaje.
Pokraèují práce na fasádì èp. 141, která se bude èásteènì vracet do podoby z doby, kdy v tomto domì byla
Sparkasse. Jedná se o kulturní památku, které se ale po pøedchozích stavebních zásazích ji nepovede vrátit
úplnou historickou podobu. Dùleité vak je, e nová fasáda pøispìje k lepímu vzhledu námìstí a obce celkovì.
Pokraèujeme na úpravách zelenì, a to i v ostatních osadách. Pøipravují se také návrhy pro pøítí rok. Pracujeme
na obnovì a opravách lesních cest. Zpracováváme nové ádosti o dotace a granty pro dalí aktivity obce. Je
moné, e vzhledem k dopadùm pandemie na ekonomiku se bude mnoství dotaèních titulù sniovat, stejnì
tak výe finanèních prostøedkù
Pøeji nám vem, abychom toto nároèné období ve zdraví pøeili. Snad se opìt pøiblíí doba, kdy nebude nutné
nosit rouky a kdy nebudeme muset èelit rùzným omezením. Doufám, e nás úsporná opetøení neomezí v dalím
rozvoji obce a e se vrátíme do èasù, kdy byl dostatek pracovních pøíleitostí.
Kadá práce je vaím vlastním, vámi podepsaným portrétem.
Veronika Zemanová Korchová
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starostka obce Beneov nad Èernou podle § 27 ost. 1 zákona 130/2000 Sb., o volbách do
Zastupitelstev krajù a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù ve znìní pozdìjích
pøedpisù, (dále jen zákon)

1.

volby do Zastupitelstev krajù se uskuteèní dne:

1.

místem konání voleb ve volebním okrsku è. 1 je volební místnost v budovì
Obecního úøadu v Beneovì nad Èernou èp. 126 (v zasedací místnosti).

1.

Volièi bude umonìno hlasování poté, kdy prokáe svoji totonost a státní
obèanství Èeské republiky (obèanským prùkazem nebo cestovním pasem ÈR).
Neprokáeli uvedené skuteènosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umonìno.

V den voleb voliè obdrí hlasovací lístky ve volební místnosti.
Veronika Zemanová Korchová
starostka obce Beneov nad Èernou

Kadý rok je stejný, avak nyní k tomu pøibyl problém s COVID19. Nìkteré dìti mìly problémy s roukami
na chodbách, následnì pøibyly pro druhý stupeò rouky i ve výuce. To nebylo snadné. Hlavnì dìvèata øeila,
e se jim s ochranou úst a nosu hùø dýchá. Do poslední chvíle jsme také nevìdìli, jestli jsou rouky nutné
i pøi tìlesné èi hudební výchovì. Do toho samozøejmì musíme dodrovat dalí hygienická opatøení.

Uzavøení ze dne na den jsme u zaili. 10. bøezna se to vyhlásilo a 11. bøezna byla kola zavøená. Zkuenost
tedy máme. Na distanèní výuku jsme pøipraveni, máme vechny potøebné kontakty, rodièe a dìti mají
pøihlaovací údaje
Na druhém stupni máme 57 dìtí. Zjiovali jsme, kolik z nich má tablet nebo poèítaè. Potøebnou technikou
nedisponuje pouze pìt ákù. Na nic jsme neèekali a v pøípravném týdnu jsme pro tyto pøípady koupili
10 notebookù, take jim je zapùjèíme. Jsem rád, e jsme se pøipravili takhle brzy, protoe dnes mají øeditelé
problém notebooky i tablety koupit. Z obchodù rychle mizí.
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A to je problém, který u nevyøeíme.
Druhý stupeò by mìl vechny potøebné softwary ovládat, protoe je uèíme s nimi pracovat v páté a esté tøídì.
Myslím, e v pohodì jsou i uèitelé. Mimochodem o prázdninách jsme vybudovali novou poèítaèovou uèebnu.
Stále se modernizujeme i v tomto smìru.
Kontakt je kontakt Napøíklad pro gymnázia to moná takový problém není, ale na základních kolách jsou
rùznorodé dìti. Musíte na nì reagovat, to distanèní výuka nenahradí.
Myslím, e jsme ji zvládli dobøe. Nyní jsme kadopádnì pøipraveni líp, protoe tenkrát jsme do toho spadli
rovnýma nohama. U víme, jakým zpùsobem práci zadávat. Také víme, kdo dobøe spolupracuje a na koho je
tøeba pøitlaèit pøes rodièe.
Nemìli. Platí to i o èervnu, kdy se kola opìt otevøela. Musím øíct, e velmi svìdomití byli pendleøi, kteøí své
dìti nechali radìji doma. Sice nebyli nemocní, ale pro jistotu se tak zaøídili, aby pøípadnì nikoho nenakazili.
To bylo chvályhodné.
Mìli jsme jich mít 14, ale pak se nám rozletìli po svìtì, take jich nastoupilo jen 11.
Bohuel ano. Vìtinou jsme mìli 15 a 17 prvòáèkù. Tìch 17 je optimum. Nevíme, èím to mùe být. Nejspí
tím, e se rodièe odstìhovali.
Pøedkolákù máme nyní 14, tak uvidíme
Skvìlá. Zastupitelstvo a paní starostka
nám vemonì pomáhají, a to nejen
finanènì. Øeknu jeden pøíklad spojený
s koronavirem. Tradiènì dìláme na
konci kolního roku louèení s devááky,
kdy se svolává celá kola. Vzhledem
k situaci jsme to tentokrát takto pojmout
nechtìli. Aby ale
o událost nepøili, domluvili jsme se
s paní starostkou, e
je pozveme do obøadní sínì. Bylo to
krásné a slavnostní.
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Správná odpovìï z minulého èísla 
. Pøily dvì správné odpovìdi, a proto
odmìníme obì. Jsou to: paní Jaroslava Mannová a Zuzana Takáèová. Gratulujeme.
Dnení soutìní ukázka je tady. Autor, jeho kníku jsem otevøela, se narodil 28. bøezna 1914 v idenicích
a zemøel 3. února 1997 v Praze. Byl to èeský prozaik, jeden z nejvýznamnìjích a nejosobitìjích
spisovatelù druhé poloviny 20. století. Stal se nejpøekládanìjím èeským autorem 20. století.
Dávejte pozor, co vám teïka øeknu.
Kdy jsem pøiel do hotelu Praha, tak mne vzal éf za levý ucho a zatahal mì za nìj a povídá: Jse tady
pikolík, tak si pamatuj! Nic jsi nevidìl, nic jsi neslyel! Opakuj to! A tak jsem øekl, e v podniku jsem nic
nevidìl a nic neslyel. A éf mne zatahal za pravý ucho a øekl: A pamatuj si ale taky, e vechno musí
vidìt a vechno slyet! Opakuj to! A tak jsem udiven opakoval, e vechno budu vidìt a vecko slyet. A tak
jsem zaèal. Kadý ráno v est hodin jsme byli na place, taková defilírka, pan hoteliér pøiel, po jedné stranì
koberce stál vrchní a èíníci a na konci já, tak malièký jako pikolík, a na druhý stranì stáli kuchaøi
a pokojský a ficky a kredencká, a pan hoteliér el kolem nás a díval se, jestli máme èistý náprsenky
a frakový límce i frak bez poskvrny, a jestli nechybìjí knoflíky, a jestli jsou vyèitìný boty, a naklonil se, aby
èichem zjistil, jestli jsme si myli nohy, pak øekl:Dobrý den, pánové, dobrý den, dámy... A u jsme s nikým
nesmìli mluvit a èíníci mì uèili, jak se balí do ubrousku nù a vidlièka, a já jsem èistil popelníky a kadej
den jsem musel vyèistit plechový koíèek na horký párky, protoe já jsem roznáel na nádraí horký párky,
nauèil mne to ten pikolík , kterej u pikolíkem pøestal být, u zaèal pracovat na place, ach, ten se nìco
naprosil, aby mohl roznáet dál párky! A mi to bylo divný, ale pak jsem to pochopil. Nic jsem nechtìl dìlat
ne roznáet podle vlaku horký párky, to kolikrát dennì jsem dal páreèek za korunu osmdesát s rohlíkem,
ale cestující mìl jen dvacet korun, nìkdy padesátikorunu, a já jsem vdycky nemìl drobný, i kdy jsem
je mìl, a tak jsem prodával dál, a pak u cestující vyskoèil do vlaku a dral se k okýnku a natahoval ruku,
a já jsem nejdøív poloil horký párky, a pak jsem øehtal v kapse drobnými, ale cestující køièel, e drobný
a si nechám, hlavnì a vrátím bankovky, a já jsem ty bankovky pomalu hledal v kapse, a výpravèí u pískal,
a tak jsem pomalu vytahoval ty bankovky, a vlak se u rozjídìl a já jsem bìel podle vlaku, a kdy se vlak
rozjel, tak jsem zvedl ruku a uu se ty bankovky dotýkaly prstù natahujícího se cestujícího, skoro se nìkterý
vyklonili tak, e je nìkdo musel v kupé dret za nohy, ale pak u se prsty rychle vzdalovaly a já jsem
udýchanej stál s nataenou rukou, ve který byly ty bankovky a to bylo moje...
Poznali jste? Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20. 10. 2020.
Pro výherce máme pøipravenu kníku.
Rùena Lepová

O pøedstavení Prachy!!!
(délka vèetnì pøestávky 120 min)
Jean pøipravuje veèeøi na oslavu narozenin svého manela, mírného úèetního Henryho. Kadou chvíli mají pøijít
hosté, ale oslavenec má zpodìní. Kdy koneènì pøijde, Jean ho nepoznává  Henry chce okamitì emigrovat
do Barcelony! Má k tomu ovem pádný dùvod: v metru omylem sebral cizí kuføík nacpaný bankovkami v
hodnotì tøi ètvrtì milionu liber. Ponechat si evidentnì pinavé peníze je vak tìí ne k nim pøijít. Jakmile se
na scénì objeví dva policisté, pøátelé Vic a Betty a drzý taxikáø Bill, rozpoutá se zbìsilá hra na koèku a my
plná neèekaných zvratù,
v ní se oba manelské páry snaí pomocí falených identit za kadou cenu peníze udret. Brilantní fraka se s
obrovským úspìchem hrála po celém svìtì a o jejím autorovi napsal recenzent londýnského Daily Telegraphu:
"Ray Cooney je èasto lepí ne Feydeau... je to národní poklad."
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V pøíbìzích na stránkách této kníky se nìkolikrát
setkáte s Bílou paní, budete tajit dech pøi duelech udatných rytíøù, uslyíte cinkat zlaáky
a budete se bát pøízrakù a dalích nevysvìtlitelných úkazù. Autorka na vás nechá dýchnout
slavnostní atmosféru hodovních síní, ale dostanete se také do podzámèí, kde ivot èasto nebyl
jednoduchý. Doètete se, jaké se dochovaly povìsti o èeských a moravských zámcích: Bruntál, Zelená Hora,
Rájec nad Svitavou, Plumlov, Stránice, Chropynì, Èervená Lhota...
V malém rybníèku v lukách pod mìstem Jièínem bydlí
chytrý a dobromyslný vodník Èesílko. Pøeètìte si vyprávìní nejen o nìm, ale i o rozmarném kníepánovi,
nìné rusalce Andulce, kapru Osmikiláèovi nebo panovaèném vodníku Halamovi. Sedm krásných pohádek
Václava Ètvrtka patøí do zlatého fondu èeské literatury pro dìti. Jeho pøíbìhy jsou neodmyslitelnì spojeny
s ilustracemi Radka Pilaøe, které nechybí ani v této knize.
Autor v posledních deseti letech napsal øadu èlánkù o Teplé Vltavì
a byl mezi nimi i velmi podrobný místopis jednotlivých proudù a tùní, který by zabral v této knize pøíli
mnoho stran, a proto není do ní zaøazen. Hlavním dùvodem zveøejnìní onoho rybáøského místopisu horní
Vltavy bylo zachycení stavu øeky a rybích populací na pøelomu dvou tisicíletí. Byl to jakýsi vzkaz autora
pøítím generacím mukaøù. aby mohli porovnávat zmìny, které tu od té doby nastaly. A nejinak je tomu
i s touto knihou.
Román Alejandra Jodorowského Kdee ptáèe nejlíp
pìje je povaován za vrchol dosavadní prozaické tvorby autora pùvodem z jihoamerického Chile. Díky
autorovì originální, bájivé fantazii se zde rozvíjí pøíbìhy nìkolika generací autorových sefardských
a akenázkých idovských pøedkù, kteøí na své pouti ze støedovìkého panìlska, pøes Itálii, Litvu
a Ukrajinu a do Argentiny a Chile poèátku dvacátého století procházejí soustavnou øadou bizardních
událostí. Kniha, krom toho, e je výteèným románem, odráejícím drsné sociální podmínky osidlování Jiní
Ameriky, se zároveò snaí být i popisem formativní zkuenosti a konkrétním návodem na to, jak zacházet
s rodinnými pøíbìhy a s materiálem genealogického stromu kadého ètenáøe.
Tilly je napùl indiánka a napùl Skotka a ije s rodièi a sestrou
v malém kanadském mìstì. Po rozchodu rodièù na èas propadne alkoholu. Natìstí se mùe opøít o nìkolik
silných en, které jsou souèástí jejího ivota  o svou moudrou babièku èi o chápavou uèitelku, a postupnì
nachází východisko z neradostné existence ve zvlátním terapeutickém centru, které vyuívá postupy
zaloené na indiánské léèitelské tradici  hluboké vnímání pøírody, pobyty v potní chýi, hojivé rituály.
Po nároèném hledání identity se jí podaøí opìt navázat kontakt s témìø zapomenutými indiánskými koøeny.
I v nejtìích chvílích lidského ivota musí existovat nadìje. A nìkdy
se tato nadìje vtìlí do malého kluka, který je vyzbrojen loutkami Varava 1939. Mika ije s rodinou
v ghettu. Kdy zemøe jeho dìdeèek Jakob, zdìdí vnuk tajemný kabát, ve kterém objeví loutku. Vyrobil
ji dìda, stejnì jako loutky krokodýla, krále a aka. Mika zaène loutky sám vyrábìt, hrát pro obyvatele
ghetta a vytváøet v èase strachu a klíèící beznadìje okamiky radosti a zapomnìní na dìsivou válku.
Jednoho dne chlapce nachytá nìmecký voják Max. Pokud se chce Mika zachránit, musí hrát i pro Nìmce
Pøekvapující a dojemný pøíbìh mue, který se ocitne na prahu svého
vlastního obrození. Fredrik Welin ije na malém ostrovì, který je bìhem zimních mìsícù zcela obklopený
ledem. Cítí se ve svém ivotì tak ztracený, e kadé ráno vysekává do ledu díru a noøí se do mrazivé vody,
aby si pøipomnìl, e ije. Pronásledován vzpomínkami na neastnou chybu, která ho dohnala na tento
ostrov a odvedla od úspìné kariéry chirurga, vnímá ivot tak letargicky, e v jeho obývacím pokoji
neruenì vyroste mravenitì. Vtom se objeví neèekaný návtìvník a obrátí jeho svìt naruby.Tento hluboce
lidský pøíbìh o ztrátì a vykoupení je svìdectvím o nepøedvídatelnosti ivota, z ní se i ve chvílích osobní
tragédie mùe zrodit nadìje.
Co vechno udrí èlovìka pøi ivotì Jsou tøi. Zpoèátku dìti. Svìt je
v rovnováze. Pozdìji se vechno zmìní. Ona miluje jednoho z nich, ji milují oba dva. Zuzana
Liebeskindová je dcera cukrovarníka. Nic jí nechybí, kráèí ivotem lehce, obklopena láskou. Tøicátá léta
dvacátého století v malém mìsteèku Holaovice jsou sladká. Teprve bìhem nìmecké okupace zaène Zuzana
dospívat. Protoe má idovský pùvod, její osud je pøedem daný. Transport. Koncentraèní tábor. Zuzanini
pøátelé Hanu a Jan zùstávají v Holaovicích. Jejich cesty se vak rozcházejí. Po skonèení války se Zuzana
vrací z koncentraèního tábora, ztráty jsou ale vìtí, ne èekala. Dokáe po vem, co proila, jetì milovat?
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Malé ohlédnutí.
Druhá záøijová sobota pøinesla nejen krásné
poèasí, ale také spoustu muziky. Kdo chtìl,
mohl si pøijít poslechnout folk a country
v podání kapel Kamelot tribute,
New Rangers, Marien, Weekend a Jiøího
Dìdeèka. Znìly známé hity  Zachraòte konì,
Nos pro trable, Don Diego a spousta dalích 
i písnièky ménì známé.
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Obecní knihovna zve na besedu

s bylinkáøkou Radmilou Malinovskou
Byliny, potraviny a psychosomatika.
Jak si zvýit imunitu.
Které bylinky pomohou pøi virovém a bakteriálním onemocnìní.
Beseda o tom, co vás zajímá.
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