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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,
pomalu dochází k postupnému rozvolòování, pøesto se jetì v mìsíci èervnu nìkteré akce, které jsme mìli
v plánu, neuskuteèní. Vzhledem k opatøením týkajících se kulturních akcí (schválených pro období od 24. 5.
2021) je nejsme schopni uspoøádat. Byli jsme tedy nuceni zruit Horalské hry a nìkteré akce pro dìti. Pokud
se nic nezmìní, tak nejblií událostí bude hasièská soutì O pohár starostky obce a sportovní odpoledne pro
dìti.
V souèasné dobì je moné navtívit nai výstavní místnost, kde je k vidìní výstava komiksù podle kníky
Kláry a Honzy Smolíkových nazvaná Na hradì Bradì + Bublifuk. Pøíznivci bylinek a zdravého zpùsobu ivota
se v èervnu mohou tìit na Radmilu Malinovskou.
O letních kulturních akcích vás budeme postupnì informovat.

I v letoním roce budeme pokraèovat v obnovì fasád na obecních budovách. V souèasné dobì probíhá obnova
fasády na domì èp. 125, který stojí na námìstí. Nachází se v nìm obecní knihovna, lékaøské ordinace, byty a
tak dále.
Pøipravujeme také obnovu mobiliáøe na námìstí. Postupnì budou pøibývat nové kvìtináèe s kvìtinami, nové
lavièky a odpadkové koe.
Pøipravuje se i obnova køíe u kostela.
V Èerném Údolí probìhne uloení kabelu vysokého napìtí do zemì na pozemcích, které jsou v územním
plánu obce zaøazené pro výstavbu rodinných domù. V souèasné dobì se øeí monost sjezdu z pozemkových
parcel na silnici. Pokud budou sjezdy odsouhlasené, pozemky pro výstavbu se oddìlí geometrickým plánem,
kdy by mohlo vzniknout a pìt stavebních parcel. Uloením kabelu vysokého napìtí vznikne vìtí prostor pro
stavbu.
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kolní lavice se opìt doèkaly svých ákù. Výuka probíhá za dodrování naøízených opatøení, kdy se dìti musí
testovat na COVID19. Témìø celý kolní rok se konala distanèní výuka, kdy dìti trávily vìtinu èasu
v domácím prostøedí, vstup do bìného reimu tak byl pro nìkteré z nich nároènìjí, ale zvládly ho.
Snad budeme v budoucnu na distanèní výuku a testování u jen vzpomínat.
Nìkteré dìti z deváté tøídy absolvovaly pøijímací zkouky na vybrané koly. Vichni jsme jim moc pøáli, aby
byly úspìné a mohly nastoupit na obor, kterému by se rády vìnovaly ve své profesní budoucnosti.
Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavì odpoèinek. 
Hérakleitos
Veronika Zemanová Korchová

Dobrovolnická brigáda SummerJob se na zaèátku èervence opìt vrátí do Beneova nad Èernou. Po nucené
roèní pauze zpùsobené naøízeními vlády se vrátíme, abychom zas pomohli lidem, kteøí u na vechno sami
nestaèí. Pøiloit ruku k dílu pøijedeme v prvním èervencovém týdnu od 4. do 11. èervence. Stejnì jako
minulé roky budeme pomáhat potøebným bez nároku na odmìnu.
Vzhledem k trvajícím koronavirovým omezením budou joby podobnì jako vloni rozesety po celé Èeské
republice a v Beneovì nad Èernou bude pùsobit jen jedna z mnoha skupinek. Jeliko bude na Beneovsku
jen omezený poèet dobrovolníkù, tak nebude v naich monostech vyhovìt vem, kteøí by o pomoc stáli a
aktuálnì není moné pøihlaovat nové monosti práce. Pokud by se situace zmìnila, tak Vás budeme
informovat.
Dobrovolnickou brigádu bychom rádi zakonèili víkendem 9.  11. 7. na Beneovsku. Sjedeme se ze vech
koutù, kde budeme pøes týden pomáhat, a chtìli bychom vyuít tuhle pøíleitost, abychom sdíleli záitky
z jobù, na kterých jsme pùsobili a lépe se poznali. Také to ale bude pøíleitost, abychom se potkali s Vámi.
Souèástí toti bude i kulturní program, na který jste srdeènì zváni. Dalí podrobnosti dáme vèas vìdìt.
Tìíme se na Vás!
Dobrovolníci z dobrovolnické brigády SummerJob
Sledujte nás na summerjob.eu nebo na naich facebookových a instagramových stránkách SummerJob.

U druhou jarní sezónu zahajujeme v rozsáhlé zahradì Domova pro seniory Kaplice  se vím, co k ní patøí:
svìí zelenání trávníku, rozpuk kvìtù, návrat ptákù a vèel, ale také kompletní jarní údrba, kterou si takto
rozsáhlý areál zasluhuje.
Obèasné sluneèní paprsky, kterých je letos zatím jenom poskrovnu, vybízí klienty k trávení volného èasu
právì na zahradì  a u procházkou, relaxací na lavièkách pøi pozorování chovaných ovcí a slepic nebo
dokonce drobnými zahradními pracemi.
Pestrá paleta moností je jedním z pøínosù zahradní terapie, její dílèí èásti v rámci aktivizaèních èinností
v Domovì aplikujeme. Zahrada jako taková nabízí èlovìku tolik podnìtù, e si kadý klient dokáe vybrat pro
nìj pøínosný zpùsob trávení èasu v ní. Souèástmi provozované zahradní terapie tedy jsou stimulace smyslù,
procvièování motoriky pøi aktivních èinnostech a záitek spolupráce s ostatními. Výsledným efektem pak bývá
zlepení nálady i celkového rozpoloení klienta. Díky vhodným terénním úpravám nejsou o pøínosy zahradní
terapie ochuzeni ani klienti, kteøí se pohybují s dopomocí kompenzaèní pomùcky. S ohledem na specifika
seniorského vìku jsou pak pøipraveny i dalí pomùcky: mobilní truhlíky, vyvýené záhony ve skleníku,
vudypøítomná zábradlí a dalí.
Zámìr, se kterým byla zahrada budována  tedy setkávání klientù s rodinami, veøejností a místní komunitou
 jsme vzhledem k okolnostem dosud nemohli uplatnit v celé jeho íøi. Co nejèastìjí komunikaci a setkávání
klientù s jejich blízkými se tak snaíme zprostøedkovávat i alternativními cestami. Zapojením do projektu
Tablet od srdce jsme získali tablet, který rozíøil dosavadní technologické vybavení v Domovì vyuívané
klienty pro pravidelnou online komunikaci s jejich blízkými. Nae zkuenosti s tímto zpùsobem setkávání
klientù s rodinami jsou popsány v pøíruèce Spolu na dálku, kterou vydala IT komunita Èesko.Digital.
Kolektiv autorù DPS Kaplice, 2021
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Jak vichni víte, u podruhé se letos nemohlo uskuteènit mnoho akcí tak, jak jsme zvyklí.
Bylo tomu tak i v pøípadì èarodìjnic. Tradiènì je pro vás pøipravuje MC Klubíèko a organizátoøi mají
s pøípravou spoustu práce. V loòském roce akce neprobìhla vùbec, letos jsme ji pøipravili trochu jinak, aby
probìhnout mohla.
Na úèastníky èekala vyznaèená stezka s úkoly. Vechny se týkaly èarodìjnic a vìtina byla rozdìlena na dvì
èásti. Jedna otázka a jeden pohybový úkol. Ale hned první stanovitì bylo výjimeèné tím, e se úkol dal
plnit a do odevzdání vyplnìné èarodìjnické karty. Úkolem bylo vymyslet krátkou básnièku. Nìkteré si
mùete pøeèíst ní na této stránce.
Protoe nám v pátek 30. dubna pøálo poèasí, na konci stezky byl pøipraven oheò na opeèení buøtù. V rámci
moností jsme si to uili a pøítì snad u normálnì na vidìnou.
Stezku pro vás pøipravilo SDH Beneov nad Èernou a balíèky s odmìnami MC Klubíèko.
Rùena Lepová

Èarodìjnice na kotìti letí,
kocoura èerného na rameno dá.
Nauèí létat a lektvary dìti,
do chýe potom se vydá.

Èáry máry pavouk,
a je tady klobouk.
U je tady, u ho mám,
áby z vás vech udìlám.

Letìla èaroda oblaky,
letìla vysoko nad mraky.
Uhodil do ní blesk,
o zem udìlala plesk.

Èarodìjka èaruje,
na kotìti poletuje.
V kotli vaøí lektvary,
má oklivé nevary.

Byla jedna èarodìjnice,
ta mìla samé petelice
Ve kole èarokole
dostávala kule.
Kouzla jí nela,
o náladu vak nepøila.

Èarodìjka kuje pikle,
oèaruje lidi rychle.
My jí dáme, nezbednici,
upalme ji na hranici.

Byla jedna chalupa
a v ní èerná ropucha.
Taky hnusná babucha,
øíká se jí starucha.

Jeibaba krade dìti,
u si na nì brousí chrup.
Lítá svìtem na kotìti,
bude tady coby dup.
Abrakadabra, kotì jsem vzala,
po cestì domù shodilo mì dolù.
Kde já kotì vezmu,
a doletím domù?
Èarodìjka letí na kotìti,
na zádech má pytel smetí.
Koèka letí s ní,
vechny myi sní.

Èarodìjka Berta
uvidìla èerta.
Na klobouku mìla kosa,
vude kolem padla rosa.
Vyrazili spolu k lesu
hlavu mìli plnou stresu.
Je pálení èarodìjnic,
schovají se do popelnic.
Jeidìdek vstal ze idle,
vzal si vidle.
Jene vidle neletí
proto sláva kotìti.
Èarodìjka na mobilu
sedí celý den.
Swappchat, facebok, instagram
napíe tam vem.
Èáry máry, vaøíme lektvary.
Abraka dabra, èarujme, dìvèata.
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Veselá kníka, v ní vynikající kreslíø a spisovatel obrátil
naruby známé klasické pohádky V esti pohádkách se opravdu dìjí podivné vìci  v
povídání O stateèné princeznì královská dcera Máòa zachraòuje Honzu z pekla, v pohádce
O Popelákovi má bohatá vdova tøi syny a ten nejmladí se u ní nemá zrovna nejlépe
Aby mohl nový faraon oprávnìnì usednout na trùn,
musí si vzít královskou dceru Ahmose, obdaøenou boským vnuknutím. Oèekává se také, e
faraonovi dá syna. Jednou se jí zdá sen, e pøivede na svìt bohy milované dítì, s ním Egypt
dospìje ke slávì. Vize se nakonec splní, ale místo chlapce se k faraonovì nelibosti narodí
dìvèátko. Oznámit Egyptu enskou následnici by pro nìj znamenalo pohromu.
Inspektor Timothy Prévit je ve své
podstatì stále stejný. Moná vychází z mylenky, e co je dobré, nemá se mìnit, ale spí je
mu to jedno. A pokud se chce zmìnit nìkdo jiný, nech tak uèiní a jeho nechá laskavì na pokoji. Také z
tìchto dùvodù je nadále neoblíbený v práci a ije odlouèen od své rodiny se svým milovaným dobrmanem
Britem a papoukem Esmeraldou.
Jene z klidného pobývání ho vyruí vyetøování dvojnásobné vrady. A aby toho nebylo málo, pøidá se k
tomuto pøípadu jetì jeden únos. Nyní je na Prévitovi, aby nael ten správný konec zamotaného klubka.
Jene Prévit u toho má dost.
Dramatický a bouølivý ivot manelky a múzy Giuseppa Verdiho
Giuseppina Strepponiová byla krásná a slavná. Patøila k nejvìtím a nejobdivovanìjím operním pìvkyním
své doby, zpívala v operách Belliniho, Donizettiho a dalích autorù, mìla øadu milencù a s jedním z nich
dokonce dvì dìti. Na vrcholu své slávy se setkala s tehdy jetì neznámým skladatelem Giuseppem Verdim
a zrodila se celoivotní láska. Záhy vak pøila o pøíli namáhaný hlas a po zbytek ivota byla múzou
a manelkou Verdiho a matkou jeho dìtí.
Weissenburg v Alsasku v roce
1870: Mladá Irene, sirotek, pøichází do sídla bohatého obchodníka s vínem Wilhelma
Gerbana jako sluebná. Jeho syn Franz vìøí v ideály francouzské revoluce, pro které
jeho otec nemá pochopení. Kdy Irene potká Franze, oba se vánivì zamilují. Brání jim
vak nejen tøídní pøekáky, ale i rodinné intriky. V Evropì se také objevují èerné
mraky: vypukne válka. Dva mladí lidé bojují o své tìstí. Do jejich ivotù nemilosrdnì
zasahuje osud...
První díl ságy o Gerbanovì rodinì, obchodující s vínem. Druhý díl  Vinaøství; Nový
zaèátek.
Anke je vìzeòkyní v lágru, a aby pøeila, dìlá to, co umí nejlépe 
pomáhá svým spoluvìzenkyním porodit a starat se o novorozence. Jene pak si její èinnosti vimne kdosi
dùleitý a Anke èelí zdrcující volbì. Eva Braunová toti èeká dìátko. Poslouí Anke budoucnosti øíe,
kterou nenávidí? Nebo obìtuje ivot nevinného dítìte pro lepí zítøky celého svìta?
V luxusním sídle v Berghofu se bude hrát o víc ne jen o ivot jednoho dítìte.
ijeme v neklidné dobì, která od politikù ádá neustálou improvizaci. Problémy, se kterými se spoleènost v
dalích letech utká, budou sloité a nové. Jednu krizi vystøídá jiná. O to dùleitìjí bude osobnostní integrita
lidí ve vedoucích pozicích, jejich morální kompas. Volba politika s poruchou osobnosti do vysoké funkce
nikdy ádné zemi neprospìla. Argumentovat pragmatickými dùvody se vdy ukázalo
jako liché. Psychopat, který nezná empatii, pocit odpovìdnosti ani hlas svìdomí, pro
kterého je jazyk prostøedkem manipulace, a nikoliv nástrojem komunikace, dnes dokáe
fatálnì ohrozit nejen své spoleèenství, ale celou planetu. Jak je moné, e psychologické
posudky vyadujeme od vrcholných manaerù a pilotù letadel, ale politiku mùe dìlat
kadý? Zkusme na chvíli nepøemýlet o tom, co nám politici øíkají a slibují, ale o nìèem
mnohem dùleitìjím. Jací jsou to lidé.
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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 kvìtnového èísla  skuteèným pokraèování zahradníka je
obrázek E. Tady je dùkaz. Ale bohuel nemáme ádného výherce.

A èervnový úkol?
Doplòte barvy do následujících slovních spojení a názvù:
.............. korzár, hotel ................ hvìzda, ranè u ................. sedmy, ........... tesák,
...............pohádka, èajovna u ....................koèky, ...................a...............,
...............poustevník, ................pavilon, ..............káva, ...............brána
Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20.6. 2021.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
Rùena Lepová

Správná odpovìï na otázku
Vodníka najdete v chatové oblasti Tøebíèko.
Výherkyní se stává Adéla Kvasníková.
Gratulujeme.
Dalí soutìní foto.
Své odpovìdi posílejte na email:
knihovna@benesovnc.cz nebo na tel 727 814
457 do 20.6.2021.
RL
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