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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 vèas vyvìeny
plakáty.
Dìkujeme za pochopení.

Váení spoluobèané,
duben nás provedl skuteèným aprílovým poèasím, kdy se vystøídala snad vechna roèní období. Nyní
vstupujeme do jednoho z nejpùvabnìjích mìsícù roku omamnì krásný kvìten je tu! Døíve jsme mu øíkali
máj, ale v rámci národního obrození ho Josef Jungmann roku 1805 oznaèil jako kvìten. Vechno zaèíná
puèet a kvést, rozkvetlé stromy a kvìty v nás vzbuzují nadìji, pohodu a klid.
V tomto mìsíci jsme døíve tradiènì proívali spoleèné události a spoleèenské akce, které se vak letos
uskuteènit nemohou. Pøipomenout chci pøedevím stavìní máje (poslední dubnový den) a Den matek (druhá
nedìle). Oslavy ke Dni matek, které jsme pøipravovali spoleènì se základní a mateøskou kolou, pro nás byly
velkou událostí, kdy si nae dìti s láskou ke svým blízkým, pøedevím maminkám a babièkám, pøipravovaly
krásná vystoupení, je nás vechny potìila a zároveò dojímala. Mohli jsme spoleènì posedìt, popovídat si a
také si zazpívat. To u bohuel druhým rokem nejde. Chtìla bych touto cestou popøát vem maminkám,
babièkám a tetièkám vechno nejlepí, hlavnì zdraví. Pokud se maminky zastaví 10. kvìtna na obecním
úøadì, s velkou radostí jim pøedám pro potìení kytièku.
Kdy se maminka usmála, byla její tváø jetì líbeznìjí a vechno kolem se rozjasnilo. Kdybych tak v tìkých
okamicích ivota zail jetì jen záblesk tohoto úsmìvu..."
L. N. Tolstoj
I pøes nepøíznivé poèasí jsme úspìnì dokonèili obnovu komunikace Dìkanské Skaliny. Komplikované bylo
pøedevím to, e nebylo moné komunikaci více rozíøit, a to z toho dùvodu, e jsou pozemky, které by
rozíøení umonily, v soukromém vlastnictví. Dìkujeme vem trvale bydlícím za pochopení a akceptování
omezení, která byla s opravou spojena.
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I v letoním roce dolo k ozdravným úpravám vzrostlých stromù, pøedevím na veøejných prostranstvích.
Nanetìstí se potýkáme s vandaly, kteøí nám nièí záhony a upravenou zeleò. Èasto trhají rozkvetlé kvìtiny,
které slouí zejména ke zkrálení naí obce. Jsme tak nuceni øeit bezpeènostní opatøení, napøíklad rozíøení
kamer v obci.
Opìt byly zahájeny práce na obnovì námìstí v Beneovì nad Èernou, kde bude docházet k rùzným omezením,
o kterých budeme vèas informovat. Obzvlátì bude nutné respektovat ohranièení stavby, a to hlavnì v dobì
probíhajících prací.
Neustále se v obci potýkáme s neuklizenými hromádkami, které za sebou zanechávají nai ètyønozí mazlíèci.
Opakovanì ádáme majitele pejskù, aby tyto exkrementy na veøejném prostranství uklízeli.
Na Ministerstvo financí jsme podali ádost o dotaci na Pøístavbu výtahu v budovì mateøské koly èp. 86.
V budovì základní koly se pøipravuje rekonstrukce dílen pro pracovní èinnosti.
Pøestoe se u blíí konec kolního roku, vichni pevnì vìøíme, e se nae dìti jetì vrátí do svých lavic. kola
je pøipravena na kolní výuku.
Nìkteøí z nás si pøed bøeznem loòského roku stìovali na sloitosti bìného ivota. Jak se ale ukázalo,
proívali jsme obecnì skvìlé období, pokud nás tedy netrápila nìjaká nemoc. Dùleité je zdraví a rodina,
proto si opìt pøejme ivot ve zdraví a bezpeèí.
Bez rodiny se èlovìk chvìje zimou v nekoneèném vesmíru.
Veronika Zemanová Korchová

2

Beneovské

Kvìten 2021

ozvìny

V roce 2005 jsem se rozhodla, e bych si ráda udìlala keramický kurz. Pøestìhovala jsem se tehdy z Krkono
na umavu a pøemýlela jsem, co budu dìlat, pøièem keramika mì moc lákala. O dva roky pozdìji jsem získala
ivnostenský list a pustila se do toho naplno.
Hodnì jsem jezdila na trhy, díky èemu jsem získávala první zákazníky. Práce s keramikou mì moc bavila,
naplòovala mì, dìlala jsem pro ni maximum
Platí. (úsmìv) Kdo si na hlínu sáhne, tak ho to pohltí!
Dá, ale èlovìk se musí opravdu ohánìt
Ani ne, dìlala jsem mimo jiné servírku, také jsem byla ve fabrice. Tohle byla víceménì náhoda.
Myslím si, e urèitý talent tam být skuteènì musí. Je to nìco, co se úplnì nauèit nedá. Osobnì jsem to pùvodnì
opravdu jen zkusila a ono se to pìknì vyvinulo. Ukázalo se, e mi to jde. Mimochodem na kurzu jsme dìlali
vechno, i toèení na kruhu.
Pokud jsou otevøené, tak ano. Jezdím po celé republice. Kdy se naskytne nìco zajímavého, ráda se úèastním.
Klidnì i ve vìtích dálkách. Mám zkuenosti také ze zahranièí.
Mají své kouzlo, je úasné, kdy se èlovìk ponoøí tøeba do 15. století. Prodejce musí být v kostýmu, mít dobový
stánek
Ano, tøeba v Èeském Krumlovì na Slavnostech pìtilisté rùe jsem ji cítila hodnì. V zahranièí to je krapet jiné,
kolegové jsou tam pøáteltìjí, pøijde mi, e si èlovìka více váí, tolik si nezávidí. Vzpomínám si, jak jsem
byla na trhu v Rakousku, kde ke mnì pøila jedna kolegynì s tím, e mi ráda pomùe se stavìním stánku.
Seznámily jsme se a byla to úplnì jiná pohoda.
To je rùzné. Nyní jsou to tøeba jarní vìci na zahrady. Napøíklad truhlíky. Prodejné je kadopádnì vechno.
Nìkdy mám pocit, e mi to bude leet doma, ale nikdy tomu tak není. Kadý preferuje nìco jiného. Pokud se
shodneme na vizi, sjednotíme se, take nehrozí, e bych zákazníka nepochopila, jsem schopná tvoøit i na
zakázku. Nejèastìji se jedná o zahradní keramiku.
Dìkuji. (úsmìv) Lidé je mají rádi. Jsou u o nìco pracnìjí, je to kumt, který ne kadý zvládne
Na dálku posílám nerada. Preferuji, kdy mì lidé navtíví, keramiku si osahají, kupují na jistotu. Takhle mi to
staèí. Mám jen dvì ruce. (úsmìv)
Je úasný úplnì úasný! Stejnì tak celkovì Novohradské hory. Fascinují mì, málokde je to tak hezké. Vysoký
kámen, Tøebíèko, ofín to jsou má oblíbená místeèka. Místní pøíroda mi malinko pøipomíná mùj pùvodní
domov, tedy Krkonosko. Mám dvì fenky, které mì vdycky nutí k procházce. Je pravda, e se mi obèas
nechce, ale o to víc jsem pak ráda, e jsme vyrazily. Nejvíce vyhledáváme klid, rùzné samoty.
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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 souladu s mimoøádným opatøením Ministerstva zdravotnictví, úèinného od 12. 4. 2021, je knihovna opìt
otevøena pro veøejnost dle bìné provozní doby.

Podmínkou je dodrování hygienických opatøení  rouky, ruce, rozestupy, na 15 m2  1 uivatel.
Dìkujeme za pochopení.

Kdy vyrostete v sirotèinci na zaostalé planetì Píseènice,
nemáte zrovna super vyhlídky. A je úplnì jedno, e se v dolech vykopaných mimozemskou rasou vyznáte
jako nikdo jiný. Mùete akorát snít, e jednou pojedete do Hlavního Mìsta. Ledae
Ledae by se k vaí planetì blíila mezihvìzdná loï a vy jste dostali pozvánku na palubu. Potom si musíte
vybrat: navdy odletìt a studovat na vesmírné akademii pro tajemné pátraèe, nebo zùstat a pokusit se odhalit
tajemství své minulosti.
Vesmírné dobrodruství pro dìti, mláde a rodièe, s ilustracemi Jakuba Cenkla.
Román nominovaný na Man Booker Prize 2016 Mladá antropoloka Sofia se
ji celé roky snaí vyøeit záhadu matèiny nevysvìtlitelné choroby. Z Rose a jejích vìèných náøkù a stíností
je u celá znièená, ale na druhé stranì pro ni pøedstavují únik pøed vlastním neuspokojivým ivotem, za
který se stále zdráhá pøevzít zodpovìdnost. Spoleènì s matkou odcestují na vyprahlé pobøeí panìlska, kde
hodlají navtívit vìhlasného lékaøe, do nìho vkládají nadìji, e by mohl vyléèit Rosino matoucí ochrnutí. Je
to její poslední ance. Doktor Gómez vak pouívá velmi zvlátní metody, které mají pramálo spoleèného s
klasickou medicínou, a jak léèba pokraèuje, Rosin stav se i pro nìj stává stále vìtí záhadou. Krize ve vztahu
mezi matkou a dcerou se stupòuje a rozptýlení hledající Sofia se zaplétá do svùdné a pomíjivé milostné
aféry.
Srpen 1945. Ital Stefano se snaí dostat domù pøes válkou znièené
Nìmecko. Cestou se ujme malého chlapce, jeho matka zemøela a Stefano ho nechce nechat napospas
neznámému osudu. Spoleènì najdou útoèitì v odlehlé chatì. Ta patøí Erichovi, bývalému nìmeckému
vojákovi. Na místì se postupnì objeví i dalí lidé  nedaleko ijící Rosalind se svým traumatizovaným
manelem Georgem. Vichni postupnì zjiují, e jejich setkání povede k nìèemu fatálnímu. A kdy Stefano
najde dopisy Monique, záhadné dívky z Rosalindiných fotografií, dojde mu, e válka moná skonèila pro
státy a generály, ne vak pro obyèejné lidi chycené v pasti daleko od jakékoliv pomoci
Kniha se zabývá historickými okolnostmi, za nich se pamì stává
pøedmìtem bádání, výzkumu a interpretace. Michal Janata se v knize zamýlí nad otázkou, nakolik a proè je
pamì tak nesamozøejmou polokou filozofie a neurovìd.
Dále se vìnuje vztahu pamìti a mysli spolu s otázkou, jak se nám daøí získávat jistotu o existenci myslí
jiných, ne je ta nae vlastní. Soustøedí se na trýzeò, kterou nám zpùsobuje pamì, kdy nechce vydat plody
svého úsilí, na otázku vrstevnatosti pamìti èi na mysl amnestika, která je permanentní nepopsanou deskou.
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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.
Správná odpovìï z dubnového èísla: na obrázku è.1 byla zblízka vyfocená ipka. 2 otázka mìla dvì øeení:
V + IV= IX nebo VI + IV=X. Bylo to jednoduché, e?

A kvìtnová otázka: Který z obrázkù A E je skuteèným pokraèováním zahradníka?
Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20.5. 2021.
Na vylosovaného výherce èeká kníka.
Rùena Lepová

Správná odpovìï na otázku
Nápis na kameni najdete cestou kolem øeky Èerné smìrem
na Tøebíèko u bývalého náhonu ka pile Gabriele. K výhøe
gratulujeme panu Marcelu Mannovi.
Dalí soutìní foto.
Kde v Beneovì nebo jeho blízkém okolí potkáte tohoto
vodníka?
Své odpovìdi posílejte na email: knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel 727 814 457 do 20.5.2021.
RL
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Od psycholoky Mgr. Hany Vláèilové, která pracuje v Centru pro rodinu Vysoèina budeme mluvit o tom, jak
se osvobodit od strachu z odmítnutí, jak se zbavit závislosti na mínìní ostatních a jak otevøenì sdìlovat své
názory, emoce a pøání.
Mgr. Tereza Bicanová, kterou u znáte z pøedelých webináøù, nám tentokrát prozradí, jak zpestøit svùj
jídelníèek o nové potraviny, které nám dodají energii na celé dopoledne.

V okamiku, kdy do rodiny pøijde dítì, a u první druhé èi tøetí, zabìhnuté zpùsoby v rodinì to zásadnì
promìní. Vichni si pøejeme, aby se dìti v rodinì cítily dobøe, aby cítily, e v rodinì mají své nezastupitelné
místo. Budeme spoleènì s Ing. Marií Macounovou hledat, jak dítì provázet tak, aby se cítilo pøijaté, milované
a cenné. Je vak rozdíl, zda dítì je prvorozený, druhé ze dvou, prostøední ze tøí, prostøední ve velké rodinì,
nejmladí èi jedináèek.
Dozvíte se i, jaké jsou typické projevy chování jednotlivých
pozic a nauèíte se, jak mùete ovlivnit rodièovským pøístupem nevýhody jednotlivých pozic a jak pomoci
dìtem nést jejich konstelaèní bøemena.
Doufám, e tentokrát nám vyjde výlet s panem Koeluhem, pøi kterém spolu s ním prozkoumáme Slepièí
hory. Vycházet budeme z autobusového nádraí v Trhových Svinech v 9 hodin ráno. Trasa je dlouhá kolem
16 kilometrù a nazpìt se z Beneova nad Èernou necháme dovést.
Èím je dítì starí a schopnìjí uvaování o dùsledcích svých èinù, tím více potøebuje prostor pro hledání
vlastní cesty, vlastního zpùsobu øeení nejrùznìjích situací, do kterých se v ivotì dostává. Nevyádané rady,
návody a pokyny ze strany rodièe èasto ignoruje, i kdy jsou mínìny dobøe a dítìti by skuteènì pomohly. Pro
dítì je období puberty dobou velkých zmìn a bouølivých emocí, pro rodièe dobou nároènou na trpìlivost a
udrení vlastního klidu. Jakou roli v dobì dospívání rodiè v ivotì dítìte hraje a na co by mìl své rodièovské
úsilí zamìøit? V nabízeném semináøi se zamìøíme na to
 co dìti v období pøechodu k dospìlosti potøebují.
 jakým zpùsobem s nimi mùeme komunikovat.
 jak jim mùeme pomoci toto období zvládnout.
Jak a proè být pøi výchovì laskaví a zároveò dùslední a v èem jsou hranice pøi výchovì tak dùleité? To si
øekneme s Mgr. et Mgr. Ivanou tìpánkovou, která absolvovala magisterské obory psychologie a speciální
pedagogiky a komplexní výcvik v rodinné terapii.
Hranice pøináí dìtem nejen pocit bezpeèí, jistoty, smysluplnosti a øádu, ale ovlivòují i formování dìtí do
budoucna. Jak tedy vést dítì k tomu, aby u nìj rostla zodpovìdnost, vnímavost k potøebám sebe i druhých,
nikoli sobeckost, nebo ustraenost èi vzdorovité chování? Pøi webináøi se zamìøíme na vechny tyto otázky a
budeme se vìnovat významu hranic pøi výchovì, dùsledkùm jejich pøekraèování a jak s dìtmi pøi øeení
problémù spolupracovat.
Díky dotaci, kterou mìsto obdrelo od Jihoèeského kraje, mùe v naem mìstì vzniknout Senior klub, ve
kterém se budou moci scházet lidé seniorského vìku u kávy èi èaje a u dalích vzdìlávacích, kreativních,
spoleèenských a pøednákových èinností.
Klub je urèen pro vechny, kteøí se cítí být osamìlí, komu chybí spoleènost nebo nemá s kým sdílet své
zájmy a záliby. Nabízí seniorùm místo ke spoleènému setkávání se a smysluplnému vyuití volného èasu.
Senior klub bude v provozu, jakmile to opatøení dovolí.
Koordinátorka Centra komunitních aktivit v Trhových Svinech Petra Malíková
Pøihláky a dalí informace na email: cka@tsviny.cz, tel.:603 962 565
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Líbila se Vám velikonoèní stezka
Putování za velikonoèním
vajíèkem? Pokud ano, vìøíme, e
se vám bude líbit i dalí akce.
Vzhledem k opatøením, která stále
neumoòují poøádat hromadné akce
tak, jak jsme zvyklí, pøipravili jsme
pro Vás dalí stezku, tentokrát
èarodìjnickou. Pokud chcete,
mùete se na cestu vydat
v èarodìjnickém kostýmu, vyfotit
se a poslat nám fotografii. Mohli
bychom pak nìkteré z nich
zveøejnit v naich Ozvìnách a na
webových stránkách.
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Inzerce.

Myslivecký spolek
Beneov nad Èernou, z.s. nabízí
od kvìtna 2021 prodej zvìøiny:
srnèí  80, Kè/kg
(jako do výkupu).
Bez hlavy a dolní èásti bìhù.
Objednávky a dalí informace
na tel. 724 953 357
nebo na email
zdenek.lesnik@benesovnc.cz.
Kadý zájemce bude zapsán
do poøadníku dle data jeho
objednávky.
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