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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Plánované akce se uskuteèní, pokud to dovolí
protiepidemiologická opatøení. Sledujte webové stránky
a obecní vývìsku. V pøípadì konání budou vyvìeny
plakáty.
Dìkujeme za pochopení.

Váení spoluobèané,
máme tu mìsíc bøezen, který má být pøedzvìstí jara. Nálada po zimì by se mìla jen zlepovat, avak vzhledem
k situaci, která se stále nemìní, ba právì naopak, to pro nìkteré z nás není snadné. Svìtlo na konci tunelu se
jetì neobjevuje, ale musíme doufat a vìøit, e se situace zmìní k lepímu a vichni budeme fungovat jako
døív. Pøejme si to spoleènì, a pøedevím tìm, kterým se následkem omezení a nemoci COVID zhorila ivotní
situace.
Obec spoleènì s èleny Sboru dobrovolných hasièù nabízí pomoc obèanùm, kteøí se ocitnou v karanténì.
Zajistíme nákup nebo dovoz potøebných lékù.

V nadcházejících jarních mìsících nás èeká oprava místní komunikace Dìkanské Skaliny, v rámci které dojde
k dopravním omezením, o nich vás budeme vèas informovat. Oprava bude financována jak z rozpoètu obce,
tak z dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionù.
Od zaèátku roku máme v platnosti nový zákon o odpadech è. 541/2020 Sb. Dùvodem je pøedevím omezení
ukládání odpadu na skládky s cílem co nejvíc odpadu recyklovat. Od roku 2030 bude zákaz skládkování
vyuitelných odpadù.
Zákon se dotýká kadého z nás a je tøeba si uvìdomit, e do popelnice patøí pouze to, co se nedá dále zpracovat.
Z tohoto pohledu máme v obci dostatek barevných kontejnerù. Také ustaviènì roziøujeme pøístupné sbìrné
místo o dalí kontejnery (jako je napø. su a bioodpad), take je moné produkci komunálního odpadu, která
skonèí v popelnicích, výraznì sníit.
Pokud je mnoství komunálního odpadu na obyvatele v naí obci maximálnì 200 kg za rok (zde jsme na hranì
a nìkdy vysoko nad), vychází poplatky za uloení na skládku na 500 korun za tunu. Nad tuto hranici bychom
ji zaplatili 800 korun za tunu.
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V dalích letech se limit na slevu poplatku sniuje v produkci odpadu na hlavu vdy o 10 kg, tj. v roce 2022
na 190 kg, v roce 2023 na 180 kg, atd. Pokud tohoto limitu nedosáhneme, bude muset obec zaplatit za
skládkování daleko více. Proto tøiïte odpad ji pøi jeho produkci v domácnostech a maximálnì vyuívejte
monosti uloení v barevných popelnicích a kontejnerech. Tímto uetøíme nejen na platbách obci, ale následnì
i sobì za poplatky.
Jsme jednou z mála obcí, která poplatek doposud nenavýila, zároveò ale také za odvoz odpadu neustále za
poplatníka doplácíme.

V rámci programu zadrování vody v krajinì probíhají práce v Dluhoti. Pozemky, na kterých vodní nádr
vznikne, byly podmoèené a tìko udrovatelné. Komunální technika se tam neustále boøila a po posekání
trávy nedolo ke kýenému efektu upraveného pozemku. Jediným øeením bylo vodu zadret a snait se, aby
pùda proschla a bylo ji moné lépe udrovat, a tak zlepit vzhled obce. Tato akce bude financována jak
z rozpoètu obce tak z dotace Ministerstva zemìdìlství z Programu opatøení na drobných vodních tocích a
malých vodních nádrích.
Pøeji vám dobrou jarní náladu. Ké vás potìí první rozkvetlé záhony kolem vás, stejnì tak na námìstí a dalích
veøejných prostranstvích. I nadále hodláme pracovat na kvìtinových a parkových úpravách v Beneovì nad
Èernou a osadách.
Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a ivot na jediné nadìji.  Sókratés
Veronika Zemanová Korchová

Vývozy smìsného komunálního odpadu (vývoz popelnic) v rámci správního
území obce Beneov nad Èernou probíhá takto:
V zimním období od: 01. 11. do 31. 03.  1x týdnì ve ètvrtek
V letním období od: 01. 04. do 31.10.  1x za 14 dnù ve ètvrtek
(
)
Platba: 1x roènì do 31. 8. daného roku
Platbu je moné uhradit na úèet obce:
è. úètu: 0580012349 / 0800
Variabilní symbol: pøidìlené obecním úøadem (stejné pøi kadé platbì), dalí
informace na podatelnì OÚ 
, tel:
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Má kolegynì a pøítelkynì, významná jihoèeská etnografka, ak. soch. Zora Soukupová. Mìla chalupu
v Hartunkovì a beneovský masopust neustále vyzdvihovala. Kdy se nìco omílá poøád dokola, vytvoøíte si
k tomu averzi, nebo vás to naopak zaène zajímat a lákat. Zorka u mì probudila zájem, øekla jsem si, e tamní
masopust musím vidìt. Rozjeli jsme se tam s kamerou a Beneov nad Èernou mì, pøesnì jak Zora Soukupová
vdy tvrdila, oèaroval. Dala jsem jí zcela za pravdu. Dodnes na beneovský masopust ráda jezdím.
Jedná se o masopust doudlebského typu, dramatický útvar. Není jen o prùvodu, ale také o lidovém
zvykoslovném divadle a jeho filozofii. Je to komplex, kde ve má své místo a svùj význam. Mì osobnì
uchvacují krásné masky, pøedevím pak kobyly. Ty skuteènì zboòuji. Nádherná a zajímavá konstrukce,
neskuteèná rarita. Kdy jsem v roce 2007 dìlala velkou výstavu zamìøenou na jihoèeské masopusty, Beneov
nad Èernou na ní mìl oprávnìnì znaèný prostor. Kobylce jsem odhrnula sukénku, aby bylo vidìt dovnitø, a
nevìøil byste, jaký zájem to u návtìvníkù vyvolalo. Vidí kobylu, ètyøi vykukující nohy, ale netuí, jak je to
propracované. V tomto pøípadì vánì klobouk dolù. A jedna z kobylek mne doprovázela i na programu
Mezinárodního folklórního festivalu ve Stránici vìnovaném masopustùm.
Dále bych vypíchla enskou koledu a upozornit musím na dva úkazy, jejich jedineènost si bìný divák nejspí
neuvìdomuje. Jedním z nich je takzvané stavìní mostù, kdy rybníkáøi vytvoøí hromadu z tìl, na které si
hejtmani pøipíjejí na bratrství. Nìco takového dnes nikde jinde neuvidíte. Stejnì tak je beneovskou specialitou
poskoèný taneèek rybníkáøù  medvìdí tanec. I na to u nikde jinde v jiních Èechách nenarazíte.
Poøád stejná, vdy je to beneovské rodinné støíbro, na které jsou místní právem pyní. Díky Bohu za to
Pøíleitostí k setkávání bylo málo, take si lidé masopust uívali na maximum. Alkohol s tím byl samozøejmì
spojený. Na vsích znali jen døinu a povinnosti, koleda proto pøedstavovala vyboèení. Byla to atrakce, na kterou
se mladí i ti starí tøásli dlouho dopøedu. Bylo tøeba vypustit páru. Nechci, aby to vypadalo, e propaguji
alkohol, ale k masopustu vdycky patøil (pro zahøátí, dobrou mysl i jako projev úcty a dobré vùle).
Lze øíci, e lo o takzvané veøejné odsouzení. Dìlo se to tìm, kteøí provedli nìco, co vesnice nepøijala, nìco,
co neodpovídalo nepsané etice. Kdy vás vynechali pøi koledì, jednalo se o jakýsi pranýø. Nikdo nemusel nic
øíkat, staèilo jen projít. Vichni vìdìli, co to znamená.
Vìøím, e vydrí. Dnes je samozøejmì jiná doba, moností vyití volného èasu a pøíleitostí se bavit je plno,
ale masopust v Beneovì nad Èernou nevymøe. Mùe se tøeba jednou stát, e se nìkolik let neuskuteèní, ale
pak se objeví dalí tahoun, pamìtník, který ostatní pøesvìdèí a tradici opìt nastartuje. Vdy je to o tahounech.
Jako etnograf øeknu, e splòuje vekeré náleitosti, které by tento doudlebský zvyk mìl mít. Má zajímavé
momenty a jako dokument regionálního zvykosloví je skuteènì velmi cenný. Pokud bych mìla mluvit za sebe
jako osobu, tak jednodue øeknu, e je mi na masopustu v Beneovì nad Èernou dobøe. Celkovì se jedná o
kouzelnou obec. Nemám v ní ádné rodinné vazby, s tamními lidmi se znám spíe polopracovnì, pøesto se
tam vdy ráda vracím a vdy se s nimi ráda potkám. A protoe jsem mlsná, a protoe dobré jídlo a pití
k masopustu vdy patøily, vychutnávám si i beneovské zelné závitky! (úsmìv)
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Sport a zdravý pohyb má v naí kolce své pevné místo. V prùbìhu celého týdne se dìti seznamovaly
s mnostvím zimních her a sportù, které jsou charakteristické pro zimní období. Vyzkouely si zahrát hokej,
støílet góly na bránu, krasobruslení, sjezd na bobech a oblíbenou koulovanou. Medaile a omalovánky byly
pro dìti odmìnou.

Kdy není sníh, to nevadí. Jak si hrát bez nìj? Dìti z naí kolky nám to prozradí! Letos se nám zimní
poèasí moc nevyvedlo, a tak nám nezbylo nic jiného, ne si snìhuláky vyrobit z nìèeho jiného. Rázem
byla kolka plná snìhulákù vyrobených z vaty, papíru, z plastelíny. Dìti se oblékly do bílého a mohly si tak
den uít opravdu snìhovì. Hrály rùzné hry, tanèily, zpívaly, nauèily se øíkanky s pohybem, sportovaly.
Nejvìtí odmìnou byl pro vechny snìhuláèek vyrobený ze lehaèky a ovoce. Mòam .to byla dobrota!

Vyprávìním o ,,Masopustu to zaèalo. Celý týden se v naí kolce dìti veselily, hrály legraèní pohybové
hry, tvoøily, uèily se veselé øíkanky a seznámily se s postavami, které k masopustní tradici patøí. Trpìlivost a
prsty procvièily pøi peèení koblíkù. Chutnaly náramnì. U teï se tìíme, a si to za rok zase krásnì
uijeme.
paní uèitelky M
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Milí ètenáøi a návtìvníci knihovny,
aktuální informace ohlednì otevøení knihovny najdete vdy na jejích stránkách
http://www.infocentrumbenesovnc.cz/, v emailu nebo SMS zprávì z knihovny pøípadnì na
známých kontaktech  knihovna@benesovnc.cz nebo tel. 727 814 457.
Z beneovské knihovny zdraví Rùena Lepová
Jedenáctiletá Anna Shirleyová je sirotek. Po
nepøíjemných zkuenostech s ivotem u pìstounù pøichází do Zeleného domu na ostrovì prince Edwarda.
Aèkoliv si pøísná Marilla a její laskavý bratr Matou pùvodnì pøáli chlapce, rozpustilou Annu si brzy
zamilují. A tak pihovatá dívenka koneènì nachází pravý domov i první opravdovou kamarádku. Legendární
kanadský pøíbìh plný optimismu i laskavého humoru se vrací v nezkráceném vydání.
S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalími hrdiny trilogie ikmý kostel se
setkáváme vzápìtí poté, co jsme je v závìru prvního dílu opustili. Zatímco ve zbytku novì vzniklého
Èeskoslovenska nastávají zlaté èasy, v Karvinné  jak se nyní mìsto jmenuje  se stále velmi silnì projevují
dùsledky pøedelého dramatického dìní. Prosakují do vech oblastí ivota. Ne vdy v dobrém.
I pøesto lze øíct, e dvacátá léta jsou pro obyvatele mìsta relativní selankou, dobou významných
spoleèenských zmìn a hospodáøského rozmachu. Nastupující generace se mùe tìit výsadám, které byly v
nedávné minulosti nedosaitelné, a zaèínají se pøed ní rozprostírat døíve netuené monosti.
Klíèící nadìje vak ráznì ukonèí hospodáøská krize a vzápìtí po ní opìtovný vzestup nacionalistických
nálad. Napìtí ve spoleènosti stoupá a rodiny naich hrdinù roztìpují rozdílné názory: zatímco jedni se
nadcházející hrozby obávají nebo mezi prvními nesou její nièivé dùsledky, jiní probíhající zmìny vítají jako
anci k odèinìní utrpìných køivd. Smr událostí po nástupu nìmecké okupace vak nakonec smete
vechny, protoe v tomto regionu i druhá svìtová válka probíhala dosti jinak ne ledaskde jinde.
Pøíbìh je také tentokrát vystavìn na skuteèných událostech a ètenáø s pøekvapením zjiuje, e mnohé z
toho, co se ve druhém díle ikmého kostela odehrává, zùstávalo po dlouhá desetiletí skryto ve tøinácté
komnatì dìjin.
Poté, co jí ztroskotá manelství, odjídí se Kate Grangerová vzpamatovat do
domu svých rodièù na bøehu Hoøejího jezera. Krátce nato vak v místních mìlèinách objeví tìlo zavradìné
eny. V záhybech podivnì staromódních atù, je má obì na sobì, objeví Kate zabalené nemluvnì. Je
stejnì chladné a pokojné jako jeho matka. Totonost eny nikdo nezná, tedy kromì Kate. enu u toti
vidìla. Ve svých snech O sto let døíve skonèil jeden milostný pøíbìh tragédií, kterou se nikdy nepodaøilo
objasnit. Nadeel èas, aby jezero odhalilo svá tajemství. Jak jednotlivé záhady postupnì vyplouvají na
povrch, Kate se naopak noøí stále hloubìji do víru dìsivé legendy, která se eptem pøedává z generace na
generaci. Na Kate nyní je, aby objasnila a napravila hrozivá pochybení, ke kterým dolo v dávné
minulosti
omán Olgy Tokarczukové by bylo mono
oznaèit jako "morální thriller". Hlavní hrdinkou pøíbìhu je Janina Duszejko, stavební inenýrka, která si
musí vydìlávat na ivobytí jako uèitelka angliètiny a zemìpisu na kole v Kladské kotlinì, na èesko
polském pomezí. V zimì pracuje také jako správkynì letních bytù. Její vání je astrologie a nade ve miluje
zvíøata. Snaí se jim vemonì pomáhat a chránit je, bojuje proti lidem, kteøí jim ubliují. Varuje pøed
nerozváným nièením pøírody, vidí lidské osudy vepsané do hvìzd. Patøí k okruhu nadených ètenáøù
anglického básníka Williama Blakea (název knihy je citát z jeho básnì). Jednoho dne je Janinin soused
nalezen mrtvý. Následuje dalí vrada a pak dalí... Pytláci i významní èlenové spoleènosti záhadnì umírají.
Jen zvíøata jsou nìmými svìdky. O tìchto vradách hrdinka nìco ví, policie ji vak ignoruje  jene Janina
Duszejko dokáe èíst ve hvìzdách..
Kniha je praktickým a inspirujícím pomocníkem pro
vechny, kteøí chtìjí bylinkaøit a sami si doma zpracovávat byliny a léèivé plody.
Je zde detailnì a prakticky popsáno ve, co se týká výrobkù z bylin  od sbìru, suení a skladování po
výrobu sirupù, mastí, tinktur i sloitìjích vìcí, jako jsou balzámy, octy èi vína. Autor jednodue objasòuje
staré bylináøské postupy a pøidává svá vlastní vylepení. Pøitom klade dùraz na zpracování v domácích
podmínkách, radí jak dosáhnout maximální úèinnosti bylinných pøípravkù a jak se vyhnout vem
konzervantùm a chemickým pøísadám. Encyklopedie pro kadého, kdo chce bylinkaøit, a zatím neví, jak na
to.
Dalí novinky zde
5

Beneovské

ozvìny

Bøezen 2021
obecní knihovna Beneov nad Èernou

V prùbìhu mìsíce bøezna si mùete v knihovnì vypùjèit zabalenou kníku a dát si Rande naslepo
s titulem, který byste si tøeba jinak nepùjèili. Moná objevíte nový ánr nebo autora, se kterým se budete
chtít potkávat i nadále.
Pro dìti bude kadý výpùjèní den (pondìlí, støeda, ètvrtek) v knihovnì pøipraven úkol související
s knihami a knihovnou. Na konci mìsíce vyhodnotíme nejlepí lutitele. Úkoly najdete také na webových
stránkách obecní knihovny a na jejím facebooku. Lístek na odpovìdi si mùete od 1.3. vyzvednout
v knihovnì zároveò s prvním úkolem.
Kadý den najdete na www stránkách obecní knihovny a na facebooku
knihovny tip na zajímavou kníku z fondu naí knihovny.

Cílem NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMÌTI je pøesvìdèit nejen seniorskou populaci, e si
jetì docela slunì pamatuje, kdy jí nìkdo poradí, jak na to. Trénování pamìti je efektivní nástroj proti
mentální deterioraci, a zároveò rychlá cesta ke zvýení sebevìdomí. Podrobné informace zde

V letoním roce se po nìjaké dobì opìt zamìøíme na Hrátky s pamìtí a trochu potrápíme nae mozkové
závity. Zapojit se mohou dìti i dospìlí.
Správná odpovìï z minulého èísla  sami si mùete ovìøit, jestli jste hledali dùkladnì. Výherkyní se stává
Kateøina Aiblová. Gratulujeme k výhøe.
Koupila si halenku s
ovými rukávy. Udìlala pøe
vnou na ulici. li na procházku o
rybníka. Pøed domem se
dlouhá, tak iroká. Vypni
rle!
hoto stromu si odpoèineme. Rozbil se nám
otel.
natáhla Han
Princezna byla zak
uhou dobu, ne ji prnic vysvobodil.

Je tu první jarní mìsíc, s ním víc sluníèka a a také první práce na zahrádce. Co vechno se dá na zahrádce
dìlat? Vymyslete co nejvíc slov, která souvisí se
. Ale pozor! Slova
zaèínat na
následující hlásky  , nebo .
Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20.3. 2021.
Na vylosovaného výherce èeká kníka.
Rùena Lepová

Správná odpovìï na otázku
Èást zdi  vjezd do dvora u Vaniù  bývalé okno stodoly.
Výhercem je Jakub Mann Gratulujeme.
Dalí soutìní foto.
Své odpovìdi posílejte na email: knihovna@benesovnc.cz
nebo
na tel 727 814 457
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I pøes souèasná omezení jsou plánovány kulturní akce, Pokud bude moné je uspoøádat  i kdy tøeba jinak
ne jsme zvyklí  rádi Vás pøivítáme mezi návtìvníky.

18.3.2021 od 17:00 hod  Obecní knihovna Beneov nad Èernou
Do Ruska!?!? Ses zbláznil, ne?
Není divu, e pro vìtinu èeské populace je Rusko na samém chvostu cestovatelských zájmù. Tolik oblíbené
zjednoduování toti v tomto pøípadì funguje více ne stoprocentnì  Rusko pro nás bylo po nìkolik
desetiletí synonymem slova okupant, z èeho po zmìnì reimu ihned vyplynulo, e co je ruské to je patné a
proè bychom tedy dobrovolnì jezdili do zemì, které máme plné zuby. Tenhle postoj se dá snadno pochopit,
ale je velký rozdíl mezi ruskými lidmi a ruskými politiky (stejnì jako u nás byl, je a bude velký rozdíl mezi
lidmi a politiky) a navíc se Rusko od zaèátku perestrojkových let (1985) hodnì, nìkdy a dramaticky
zmìnilo.
je obrovská zemì, která nabízí naprosto ve, po èem mùe cestovatelovo srdce zatouit. Promítání
zamíøí zejména do ruských hor a divoèiny, které jsou doposud nepoznamenané
turistickým ruchem a komercí. Podíváme se do divokých pohoøí Sajany a Altaj na hranicích s Mongolskem.
Zatímco v Sajanech ije Burjatské etnikum, vyznávající buddhismus, na Altaji ijí turkotatartí Altajci,
vyznávající amanismus. Dalí návtìvu vykonáme na Krymu, který sice oficiálnì patøí Ukrajinì, ale s tím
se Rusové dodnes nesmíøili, víme jak to dopadlo. Pùvodní obyvatelé Krymu, Tataøi, vìtinou vyznávají
islám. Zamíøit musíme ale i za polární kruh, do území, které svým nerostným bohatstvím láká spoustu
zlatokopù kteøí vìøí v jediné  v peníze. Konkrétnì na poloostrov Kola a Solovecké ostrovy,

12. bøezna  5. dubna 2021  Galerie Koeluna Nové Hrady
Výstavu Ireny Budweiserové jsme plánovali u na jaøe
loòského roku, ale díky koronavirové pandemii se
nemohla uskuteènit. Na bøezen letoního roku chystáme
druhý pokus o pøedstavení skvìlé zpìvaèky...
Zaèátek výstavy je naplánovaný na 12.3.2021, souèástí
vernisáe by mìla být komentovaná prohlídka výstavy a
Irenin minikoncert v prostorách galerie. Mùe ale nastat
varianta, e výstavu nebudeme moci zahajovat tradièní
vernisáí, ale e bude "pouze" zpøístupnìna veøejnosti,
pokud to "univerzální pravidla pro galerie" dovolí.
KIC Nové Hrady
 úterý 30. 3. 2021  19:00  MKS Trhové Sviny
Bez obøadu se mùete dát zpopelnit, ale ne se vdát. To si myslel leckterý z aktérù brilantní francouzské
situaèní komedie, ne vstoupil do hry mladý, sympatický a nad pomìry výøeèný pojiovací agent, ne
odcestoval razantní a trochu nervózní milionáø Leonard se svou pùvabnou éterickou manelkou za
obchodem do Paøíe, ne se jejich jediný pravý syn vrátil z brazilských pralesù a pøedevím: ne zùstaly
rodinné akcie v rukou manelky a rodinné sídlo v rukou dcery.
Kdy tento výèet znásobíme jedním odmítaným nápadníkem z lepí rodiny a vydìlíme jedním domnìlým
sòatkem, výsledkem je øízný komediální zmatek plný omylù a nevinných léèek, lehkosti a nonalantní
elegance ve vtipných dialozích a v bláznivých, originálnì vypointovaných situacích. To ve ve výsostnì
francouzském stylu. Prùvih støídá prùvih, pohroma pohromu v tempu pøímo hektickém. A pøesto se hra
drí v ánru pøíjemné komedie. Komedie, která byla v roce 1963 zfilmována pod názvem Pouic Pouic s
Louis de Funesem a Mireille Darcovou v hlavních rolích, je ji 26. kusem Divadelní spoleènosti Háta.
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