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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím

Váení spoluobèané,
vstupujeme do druhého mìsíce roku 2022. Roku, který má být údajnì krizový (stejnì jako byl rok 2009),
a to zejména kvùli následkùm epidemie Covid 19, zvýení cen za energie a tak dále. Pesimisté pøedpovídají,
e bude hùø, opatrní optimisté odhadují, e hùø být nemùe, a skalní optimisté hledí do budoucnosti s jistotou,
e bude urèitì lépe. Tak èi tak, není divu, e se trochu obáváme, co nás letos èeká.
On u uplynulý rok 2021 byl po vech stránkách velmi nároèný. Dovolím si ale napsat, e úplnì patný nebyl,
Mimo jiné pøinesl øadu pozitivních zpráv o lidech i o naí spoleènosti. Opìt se potvrdilo, e umíme pomáhat
a rozdìlit se s tìmi, kteøí nai podporu nejvíce potøebují. Nesmírnì si váím vaí finanèní i materiální pomoci,
kterou jste poskytli lidem v moravských obcích postiených tornádem. Nìkteøí z vás dokonce pomáhali
s likvidací následkù pøímo na místì. Za to ve vám patøí podìkování. Podìkování dostala i nae obec, která
pøispìla finanènì.
Proticovidová opatøení dopadla tvrdì také na podnikání. Lockdownem a omezeními zasáhla hlavnì obchody
a stravování, co pocítily i obce a mení mìsta. Dopad to bude mít rovnì na daòové pøíjmy obcí. Opìt tak
bude na obcích, jak tato zaøízení podpoøí, aby nároèné období pøeila.

I v tomto nejistém období se obce musí snait o svùj rozvoj, a to i navzdory niím rozpoètùm. Ji z kraje
roku bude provedena demolice domu èp. 13, kde se bude následnì pøipravovat projekt na nový bytový dùm.
Bytová politika obcí bude v dobì velkého zdraování velmi skloòována. Bude nutné se touto záleitostí
zabývat, aby lidé z obcí kvùli chybìjícímu bydlení neodcházeli.
Dále budeme na základì pøipraveného projektu budovat pøístavbu výtahu v mateøské kole, aby se pøedevím
mohla otevøít tøetí tøída pro nejmení dìti. Celkovì dosáhneme bezbariérového pøístupu v celé budovì, kterou
tak nadále budeme moci plnì vyuívat. Na tuto záleitost jsme ji v loòském roce ádali o dotaci Ministerstvo
financí, ale kvùli pøevisu ádostí jsme nebyli úspìní. V letoním roce vyuijeme vhodného dotaèního titulu
z Jihoèeského kraje.
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Èeká nás pokraèování opravy komunikace pod farou, a to zároveò s výmìnou vodovodního a kanalizaèního
potrubí.
S tím samozøejmì souvisí i poslední etapa výmìny vodovodu od hlavního mostu po køiovatku. A tyto
práce dokonèíme, znovu vstoupíme do jednání s Krajským úøadem Jihoèeského kraje, aby se na dalí rok
naplánovala oprava silnice od køiovatky po most smìrem na Èerné Údolí.

Od chvíle, kdy vela v platnost novelizace obèanského zákoníku, se v naem právním øádu ukotvilo také
opatrovnictví. Praxe vak ukázala, e tento právní rámec je pro opatrovnickou praxi velmi struèný
a samotný výkon veøejného opatrovnictví se tak lií obec od obce. Zvlátì pak v malých obcích, kde
mnohdy bývá velký poèet opatrovancù a opatrovnickou praxi zde vykonává sám starosta obce. Protoe
kadý z nás je jiný, je i opatrovnictví tøeba chápat jako zcela individualizovaný institut, který hájí práva
a zájmy jedince tak, aby vycházel zcela z jeho potøeb.
Opatrovanci jsou lidé zbavení svéprávnosti, kterým soud urèí za veøejného opatrovníka právì obec,
kde ijí, pøièem ta se proti tomuto rozhodnutí nemùe odvolat. Výkon opatrovnictví spoèívá v
zastupování v právních vìcech a hájení práv opatrovaných. Jedná se o zastupování u soudu a ve vech
právních záleitostech, zajitìní finanèních prostøedkù (jejich úèty se vedou na podrozvahových úètech,
toto vykonává úèetní obce a kontroluje pøísluný okresní soud), jídla, bydlení, bìných potøeb (obleèení,
hygienické potøeby, praní prádla, dovoz lékù ), odvoz k lékaøi, umisování do sociálních zaøízení, pokud
opatrovanec ji není schopen se o sebe postarat ani v tìch nejmeních záleitostech a nemá nikoho, kdo by
mu s tímto pomáhal. O vech tìchto záleitostech posílá starosta hláení na pøísluný okresní soud.
Starostùm malých vesnic, kde nemají sociální odbory, opatrovnictví ukrajuje velký díl jejich pracovního
èasu a vyaduje od nich i znaèné znalosti legislativy. Nae obec má v souèasné dobì tøi opatrovance, kteøí
mají samozøejmì rozdílné potøeby. Úkony spojené s jejich opatrovnictvím jsou nároèné jak na èas, tak na
legislativní záleitosti. Doufám, e jsem dostateènì umonila pochopit podstatu opatrovnictví a vyvrátit
fámy, které se íøí mezi nìkterými obèany.
I pøes vechny starosti se snaíme mít v srdci vdy aspoò kousek volného místa, abychom si vimli
východu slunce. Vojtìch Kodet
Veronika Zemanová Korchová

Èasto se pozastavuji nad tím, jak nedokáeme mít odstup od svých vìr. Proè èlovìka tolik natve, kdy
nìkdo (obzvlá jeho blízký) vìøí nìèemu jinému ne on? Ostatnì, proè úplnì nejde si na týden zkusit být
ateistou, levièákem, buddhistou, køesanem, ekologem? A proè nejde se na týden zkusit bát covidu a týden se
zase tváøit, e je to ve jen konspiraèní teorie? Zní to snadno, ale jen si to zkuste. Tomá Sedláèek
, blíí se Staroèeská koleda, která letos vychází na
. V loòském roce se
bohuel koleda nekonala z dùvodu koronaviru a i pøesto, e omezení stále trvají, chtìli bychom si tento den
letos uít. Take jak by to mìlo letos probíhat?
Koledníci vyjdou ráno (7:3008:00). Kolednice by vyly kolem 11. hodiny a ly by trasu: Od rodiny
Papoukù k bílému domu, poté k r. Ottenschlagerù, Opelkù, pøes ZTV, rodiny Èermákových, lesácké
bytovky, bytovky è.113 a èp.115, celou Rafandu, a po bytovku èp. 349. Setkání obou koled na námìstí
plánujeme okolo 17:00 hodiny. Po setkání by dolo k tradiènímu dokoledování obce spojených koled. Poté
by byla letoní staroèeská koleda ukonèena zastøelením Masopusta na námìstí. Vzhledem k
epidemiologickým opatøením není moné uskuteènit taneèní zábavu.
Vìøíme, e se situace v nacházejících týdnech nijak nezhorí a bude moné uskuteènit Staroèeskou koledu
alespoò za výe zmínìných podmínek. Nyní budeme vichni doufat, aby nám vylo pìkné poèasí a Vy,
obèané, jste byli spokojeni, e se u nás v Beneovì nad Èernou stále drí tato tradice a e se i pøes roèní
pauzu na nás budete tìit.
Informace: Dne 1.3.2022 je celá koleda pozvaná na námìstí do Èeských Budìjovic. Zaèátek v 16:00 hodin.
Za Staroèeskou koledu Jaroslava tefániková
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Tisková zpráva

Udìlení znaèky spolehlivosti si velmi ceníme a vnímáme ji i jako ocenìní naeho více ne dvacetiletého úsilí
zamìøeného na zajiování a rozvoj sociálních slueb v pøíhranièních regionech jiních Èech, sdìluje Tomá
Zunt, øeditel ICOSu a dodává: Znaèka spolehlivosti je udìlována organizacím, které projdou zevrubným
nezávislým odborným hodnocením a je mj. i potvrzením pro dárce, podporovatele i irí veøejnost, e provìøená
organizace je spolehlivá i z hlediska hospodaøení s financemi.
Nezávislé hodnocení se zamìøuje na øídící procesy v organizaci, naplòování poslání a cílù organizace,
hospodaøení s finanèními prostøedky i tøeba transparentnost zveøejòovaných infomací. Systém hodnocení
v rámci znaèky spolehlivosti umoòuje i získat zpìtnou vazbu od nezávislých expertù, co vdy pokládáme za
pøínosné. Jsme rádi, e jsme v hodnocení uspìli a zaøadili jsme se ke dvìma desítkám provìøených organizací
v ÈR, uvádí Ingrid Jílková, která je výkonnou øeditelkou a pøedsedkyní správní rady ICOSu. A spoleènì
s Tomáem Zuntem dìkují vem zamìstnancùm a spolupracovníkùm: Znaèka spolehlivosti je bezesporu
ocenìním spoleèné práce vech naich zamìstnancù a spolupracovníkù.

Certifikát znaèky kvality Ministererstva práce a sociálních vìcí jsme obdreli po auditu jeho cílem je
zvyování kvality slueb, které poskytují dìtské skupiny. Hodnotí se skuteènì vechny oblasti péèe o dìti  od
bezpeènosti a hygieny, pøes metody práce s dìtmi a komunikaci s rodièi, a po filozofii a hodnoty konkrétní
dìtské skupiny. Tìí nás, e jsme hloubkovým auditem úspìnì proli, shrnuje radost ze získání Znaèky
kvality pro Rodinné centrum Kvìta krabalová vedoucí Rodinného centra, které ICOS provozuje v Èeském
Krumlovì od roku 2011.
je ji 22 let fungující neziskovou organizací, která dlouhodobì poskytuje a
rozvíjí sociální a na nì navazující sluby. Prioritnì se zamìøuje na pøíhranièní regiony jiních Èech s dùrazem
na Èeskokrumlovsko.

èi spoluprovoz chránìné dílny.
ICOS je dritelem nìkolika dalích prestiních ocenìní  napøíklad Neziskovka roku ÈR v roce 2016  2.
místo, Cena hejtmanky Jihoèeského kraje za spoleèenskou odpovìdnost v roce 2020  takté 2. místo.
Hana ustrová, PR a fundraiser ICOS
Kontakt pro více informací:
Hana ustrová, PR a fundraiser ICOS, tel.: 739 010 444, email: sustrova@latran.cz
Tomá Zunt, øeditel ICOS, tel. 728 151 008, email: zunt@latran.cz
ICOS Èeský Krumlov, o.p.s.
5. kvìtna 251, 381 01 Èeský Krumlov
www.icos.krumlov.cz
icos@krumlov.cz
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6.10.1917: Fotograf z Lince fotografoval dnes dìti ve tøídách i kolegium uèitelù.
kolník Bauer nám natropil pìkné svinstvo. Nìkolik týdnù byl na práci v uteèeneckém táboøe v Gmündu
a dostal úplavici. Utekl z infekèní nemocnice a bez dovolení pøiel sem. Ani by mìl nejmení ponìtí,
umístil své exkrementy ve kolní budovì a tím ve infikoval. Samozøejmì mì v prvé øadì, protoe pouívám
èasto záchod, na který chodí on a jeho rodina. Dnes pøiel telegram z Gmündu, který potvrdil jeho
onemocnìní. Dr. Dick ho nasmìroval do nemocnice, ale s maximálním násilím, nebo ten chlap je pøitom
jetì surový, pøestoe vypadá jako námìsíèník.
To je k zlosti! Vèera matka koupila pár holubù za 5 korun, malé kuøe stojí 4 koruny, stará slepice 8 korun,
a to jetì musíme být rádi, e je k mání vùbec nìco.
Jinak není nic nového, kromì toho, e se Irold junior minulý týden enil. Jeho nevìsta má mít vìno 100 000
korun a má být dcerou statkáøe nebo fabrikanta.
Z nìmeckého originálu pøeloila Helga Grimmová ve spolupráci s Bernhardem Rieplem, pro Ozvìny vybrala Blanka Dolanská

Nová soutìní fotografie z naí poznávací soutìe. Poznáte, které místo jsme navtívili tentokrát?
Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20.12. 2021.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
R. Lepová
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Ann Patchettová, autorka bestselleru Spoleèenství,
napsala svùj dosud nejsilnìjí román, dojemný pøíbìh o neznièitelných poutech mezi
sourozenci, o domì jejich dìtství a minulosti, které se nelze zbavit. Na konci druhé svìtové
války se Cyrilu Conroyovi souhrou tìstí a chytré investice podaøí poloit základ
obrovskému realitnímu impériu, a tím rodinu katapultovat z chudoby do nezmìrného
bohatství. První, co udìlá, je, e koupí Holandskou vilu, luxusní sídlo na pøedmìstí
Filadelfie. Pøekrásný dùm ale rodinu rozbije a na dlouhá desetiletím se pro mnohé stane
posedlostí i prokletím.
Celá dlouhá léta kolují v poklidném mìsteèku Barkley Cove na pobøeí
Severní Karolíny fámy o vlèím dítìti, holce z bainy. Kdy je roku 1969 objeveno tìlo místního krasavce
Chase Andrewse, obyvatelé mìsta zaènou z jeho vrady podezírat právì holku z bainy, Kyu Clarkovou.
Jene Kya vùbec není taková, jak se o ní povídá. Je to inteligentní a citlivá dívka. ije odkázaná sama na
sebe v bainì, které øíká domov, jejími nejlepími kamarády jsou raci a místo
koly ji uèí okolní pøíroda. I v jejím ivotì pøichází chvíle, kdy zatouí po
blízkosti jiných lidí, dotecích a lásce. Její divoká krása okouzlí dva mladé mue z
mìsta a pøed Kyou se otevírá úplnì nový ivot. Pak se vak stane nìco
nepøedstavitelného
Román Kde zpívají raci je pøekrásnou ódou na pøírodu, pøíbìhem oputìné
dospívající dívky, která se uèí dùvìøovat lidem, a líèením záhadné vrady s
pøekvapivým koncem. Delia Owensová nám pøipomíná, e dìtství nás vechny
poznamená na celý ivot a e kadý z nás podléhá úasným tajemstvím pøírody.
Trojice lidí riskuje vechno,
aby si kadý z nich splnil svùj velký sen. Sirotek Pietro chce zmìnit svìt s
kamerou v ruce. Marta, dívka od cirkusu, se snaí poznat tajemství, je hýbou
svìtem, hrabìnka Silvia zase touí získat pro jiné svobodu. Tøi lidé, které
okolnosti zavedou ve stejnou chvíli do mìsta, kde probíhají boje o vznik nového
národního státu. Zdá se, e v tomto záøivém a Vìèném mìstì je jim pøedurèen
dramatický ivot. Ocitají se uprostøed událostí, které otøesou celou zemí, a hrozí,
e pøijdou o vechno, co pro nì mìlo velkou cenu. Poznávají sílu velké lásky, ale
pøedevím touí po svìtì, který by byl pro vechny bezpeèný.
Uprostøed rùové zahrady se skrývá
tajemství.
Anna Keplerová, dìdièka staré dynastie výrobcù cukrovinek si v dráïanském
starém mìstì otevøela svou ji druhou èokoládovnu a nastìhovala se do rodinné
vily, kterou koneènì získala zpìt. Nadenì se poutí do obnovy zahrady, její
legendární rùe kdysi daly název celému domu, a pøitom v jednom ze záhonù
objeví starou krabici. Ukrývá zaloutlý deník eny, která ila ve vile pøed sto lety.
Anna vak od rodièù ani od dìdeèka o této Emmì nikdy neslyela
Severní Karolína, 2018: ivot Morgan
Christopherové je vzhùru nohama. Kdy na sebe vezme vinu za zloèin, který
nespáchala, ocitne se na tøi roky v nápravném zaøízení. Její sen o kariéøe umìlkynì
se zdá být navdy pohøbený  dokud se neobjeví tajemný návtìvník s návrhem,
který ji mùe dostat na svobodu. Její úkol zní: obnovit starou nástìnnou malbu.
Taková nabídka se nedá odmítnout, a tak pod vrstvami píny najde obraz, který
vypráví pøíbìh malého mìsta plný ílenství, násilí a spiknutí. Severní Karolína,
1940: Anna Daleová, umìlkynì z New Jersey, vyhrála národní soutì a má tu èest
vytvoøit nástìnnou malbu pro potu v Edentonu. Je na svìtì úplnì sama a po
podobné práci dlouho touila. Pøekvapí ji vak, kdy se ocitne na místì plném
pøedsudkù, kde lidé za zavøenými dveømi skrývají tajemství a kde odlinost mùe
znamenat smrt. Co se Annì Daleové pøihodilo? Jsou snad ve vybledlé nástìnné
malbì nìjaké stopy? A pokud ano, dokáe je Morgan navzdory vlastním démonùm
rozpoznat?
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SE KONÁ INFORMAÈNÍ UVÁDÌCÍ PØEDNÁKA

PØEDNÁKA SE KONÁ V PROSTORÁCH KLUBU DÙCHODCÙ
ZAÈÁTEK OD 17.30 HOD.
VSTUP VOLNÝ
ZÁJEMCI O TUTO PØEDNÁKU JSOU SRDEÈNÌ ZVÁNI

DOPORUÈENÍ POØADU : Due Ktentokrát s uzdravenými díky uèení Bruna Gröninga
5.4.2021 https://youtu.be/3KQIVrc9RB8
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