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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,
jaro symbolizuje nové zaèátky. Pøíroda se probouzí k ivotu, ptáci se vracejí z teplých krajin a vzduchem se
nese jejich veteèné tìbetání. První rostlinky se skrze pùdu prodírají nahoru, aby se vystavily høejivým
sluneèním paprskùm. Pro nae pøedky jaro znamenalo období radosti a plodnosti, èas, kdy koneènì mohli
odloit obavy zpùsobené zimou a jít s dobrou vírou dál. Pøeji nám vem, abychom stejnì tak mohli odloit
obavy z koronaviru. A abychom mohli jít ve zdraví, víøe, dobré náladì a bez omezení dál.
S jarem pøicházejí jarní práce, úklidy a opravy veho, co zima zpùsobila. Práce zapoèaly úklidem posypového
materiálu, ale sníh a mráz nás donutily jej opìt pouít. Táním snìhu se objevují odpadky, které jsou poházené
kolem cest. Odklízíme je po celý rok, ale po zimì je situace nejhorí. Stoky jsou jak jedno velké smetitì. Je
a zaráející, e ani ve 21. století nejsme schopni pochopit, e odpadky nepatøí do pøírody, nýbr do
odpadkových koù a popelnic. Pokud nejsou nìkde v blízkosti, musíme si svùj odpad odnést a zlikvidovat ho
odpovìdným zpùsobem.
Jako kadý rok se pustíme do oprav ponièených komunikací a cest (i lesních). Nutné je také proèistit stoky a
propustky.
V dubnu nás èeká nákladná oprava komunikace Dìkanské Skaliny. Pøípravné práce ji byly zapoèaty a zahájení
stavby bude poèátkem tohoto mìsíce. Z dùvodu pokládky asfaltových povrchù dojde k úplné uzávìrce
komunikace z Lièova do Sobìnova ve dnech od 6. do 8. 4. 2021. Poté budou probíhat za èásteènì omezeného
provozu úpravy krajnic. Ve bude o dohodì s provádìcí firmou. V dobì provádìných prací bude nutné projídìt
s velkou opatrností a poèítat s tím, e prùjezd bude i èasovì nároènìjí. Vìøíme, e oprava komunikace, která
pøispìje k lepímu a komfortnìjímu prùjezdu, probìhne bez vánìjích problémù.
Nadìje. Je to jako kapka medu, jako pole tulipánù, které na jaøe rozkvete. Jako ranní dé, jako poeptaný
slib, jako bezmraèná obloha, jako dokonalá teèka na konci vìty.  Tahereh Mafi
Veronika Zemanová Korchová
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V rámci programu zadrování vody v
krajinì probíhají práce na vodní nádri v
Dluhoti. Budou tak upraveny pozemky,
které byly podmáèené a tìko
udrovatelné. Stavba je financována z
rozpoètu obce a z dotace MZÈR.
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Na nákup CAS a DA pro JSDH byly vyuity finanèní prostøedky z dvou dotaèních titulù:
Ministerstvo vnitra, Generální øeditelství HZS ÈR:
Investièní dotace v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
Poøízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové støíkaèky (jen pro JPO II a III)  Výzva_V1_2020_CAS (TATRA
815)

Ministerstvo vnitra, Generální øeditelství HZS ÈR:
Investièní dotace v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
Poøízení nového dopravního automobilu (pro vechny JPO)  Výzva_V2_2020_DA (FORD)

Dotaèní program Jihoèeského kraje  Investièní dotace pro JSDH obcí Jihoèeského kraje na poøízení
dopravního automobilu pro JSDH
Dotaèní program Jihoèeského kraje  Investièní dotace pro JSDH obcí Jihoèeského kraje na
poøízení cisternové automobilové støíkaèky pro JSDH
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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.
V souèasné dobì je knihovna dle naøízení vlády otevøena s omezením na výdejové okénko a
po pøedchozí domluvì.
Z beneovské knihovny zdraví Rùena Lepová
e stará stodola není nièím zajímavá? Omyl! Ta na farmì
U kupky sena urèitì je! Sídlí v ní toti zbrusu nová detektivní kanceláø nazvaná Pátraèi ze stodoly. Seznam
se s chytrým beránkem Vildou, který nosí ve svém koichu vechno, co je k pátrání tøeba. Poznej také
odvánou slepici Tyldu, která ovládá slepièí bojové umìní vejdó. A pøeèti si, jak si oba detektivové poradí
se svým prvním pøípadem, ve kterém jde o tajemného vetøelce.
e mamuti byli velcí a ili v pravìku, asi víte. Ale moná u
nevíte, jak to chodilo v mamutí kole, jak se z táty mamuta stal tatamut a z mamutí sleèny baletka, ani jak
vzniklo pøátelství mezi pravìkým klukem a mamutím mládìtem. O tomhle a dalích vìcech vyprávìjí
pøíbìhy v této knize, jejím hlavními hrdiny jsou mamuti. A to není vechno. V kadém pøíbìhu najdete
slovíèko nebo nápovìdu, s jejich pomocí mùete vyøeit netradièní køíovku v závìru knihy. Ètìte a bavte
se!
Komiksové zpracování kultovního animovaného seriálu! Vydejte se spolu s
Maestrem, Pierrotem, Pierrem a jejich pøáteli do hlubin lidského tìla. Sledujte, jak bojují s viry a bakteriemi
a starají se o to, aby zùstalo zdravé. Objevte, jak funguje nejdokonalejí stroj na svìtì  lidské srdce.
Vydejte se na procházku øeèitìm cév, il a tepen, které po tìle rozvádí ivotodárnou tekutinu  krev.
Zjistìte, proè srdce bije a co vechno ho mùe ohroovat.
Kdy se Kate Vavasourová probudí v nemocnici, nepamatuje si rodinu
shromádìnou kolem svého lùka ani svùj ivot pøed nehodou. Lékaøi jí diagnostikují posttraumatickou
amnézii s tím, e by se vzpomínky mìly zaèít postupnì vracet. Co se sice stane ale ty vzpomínky nejsou
její. Patøí Isabel Vavasourové, která ila ve lechtickém sídle Askerby Hall a zemøela pøed ètyømi sty lety.
Po návratu do Askerby Hall se Kate ocitne v domì plném stínù a podezírání. Protoe nepoznává svoji
rodinu, pøátele, a dokonce ani malého syna, zoufale se snaí poskládat dohromady události, které vedly k
jejímu dìsivému pádu z vìe. Zdá se, e ivot v Hallu není tak dokonalý, jak Vavasourovi na veøejnosti
pøedstírají. Ale døív ne Kate odhalí souèasná tajemství, musí
zjistit pravdu o minulosti Byla Isabel skuteènì ílená, nebo
udìlala chybu, kdy dùvìøovala èlovìku, o kterém si myslela,
e ji nikdy nezradí?
Èeský èetník
Eda evèík v dobì nìmecké okupace zastøelil odbojáøe z
výsadkové skupiny. Po válce byl odsouzen jako vlastizrádce,
co mìlo znièující dopad na jeho rodinu. Provinilcùv vnuk vak
vìøí, e lo o záludnou past, do ní byl jeho dìda zámìrnì
polapen a morálnì znièen. Poádá novináøe a známého
spisovatele Hofmana, jeho pøedek slouil na stejné èetnické
pátrací stanici v Táboøe a s evèíkem se pøátelil, aby mu
pomohl oèistit dìdovu památku...
Je horké léto, slunce zlatí
listy stromù, vzduch voní kvìtinami a chvìje se bzuèením vèel.
Stejné léto jako tenkrát jenom mezitím uplynulo skoro
osmdesát let! Je stejné léto jako tenkrát, ale jedna ena, Eliane,
ví, e bude její poslední. A na to své nejkrásnìjí léto u jenom
vzpomíná. Druhá, Abi, doufá, e se pro ni toto léto, strávené na
venkovském zámku v divukrásné jiní Francii, stane novým
zaèátkem.
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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.
Jak dopadl úkol na bøezen? Zdá se, e tentokrát se nikomu do úkolu nechtìlo. Kníka tedy zùstává do dalí
soutìe.
Mám pro Vás dnes dva obrázky ze souboru hádanek na procvièení pravé a levé mozkové
hemisféry. Tak tedy, jaké jsou správné odpovìdi?
Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20.4. 2021.
Na vylosovaného výherce èeká kníka.
Rùena Lepová

Správná odpovìï na otázku
Znak rùe najdete na novì opravené bytovce pod kostelem. Výhercem se stává Jana Václavíková.
Gratulujeme.
Dalí soutìní foto.
Své odpovìdi posílejte na email: knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814 457

5

Beneovské

ozvìny

Duben 2021

Vydavatel: Obec Beneov nad Èernou, Beneov nad Èernou 126, 382 82, IÈ: 00245780, ev.è. MK ÈR E 17508. Uzávìrka pøíspìvkù vdy 20. v mìsíci, kontakt:
knihovna@benesovnc.cz, starosta@benesovnc.cz. Beneovské Ozvìny v internetové podobì na www.benesovnc.cz
Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi. Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OÚ.
Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Vydáváno 1x za mìsíc. Datum vydání 4.4. 2021

6 

