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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím

Váení spoluobèané,
milovníci teplého poèasí si v èervnu pøili na své. Mnozí si ho uívali u vody a jistì ji snili o své letní dovolené.
Touto cestou vám vem pøeji krásné a pohodové léto, snad pro vás bude plné záitkù a pohody. Doufám, e
skvìlé prázdniny, nejlépe plné her nìkde venku, bez sociálních sítí, proijí i dìti.
Poèátek èervence je pro nás ve znamení zahájení prací, které je nutné udìlat právì v dobì prázdnin. Jsou to
pøedevím drobné i velké opravy v prostorách budovy Z a M. Nejvìtí stavební zámìr nás èeká v budovì
M, kde budou zahájeny stavební úpravy domu èp. 86 (budova M)  výstavba výtahu. Vybudováním výtahu
docílíme bezbariérového pøístupu budovy. Výhodou také bude snadnìjí pøesun obìdù pro dìti, které bylo
doposud nutné nosit ruènì po schodech, co bylo nároèné, protoe plné termo nádoby nejsou zrovna lehké.
Dojde k zpøístupnìní prvního i druhého patra, kde se do budoucna pøipravuje nové vyuití volných prostor
 mini sálu a mateøského centra. Vzhledem ke stáøí budovy a jejímu sloitému interiéru nebudou stavební
úpravy jednoduché. Vysoutìená firma se snaila vèas objednat výtah, co se povedlo. Doufejme, e stavební
práce probìhnou dle projektu a bez problémù, i pøes nároènost úprav ve staré budovì.
Ceny bydlení se v posledních letech vyplhaly do závratných výin. Nyní se k tomu pøidala rekordní inflace,
nepøíznivì se mìní úroková sazba a do toho je nejistota ohlednì války na Ukrajinì. Pøipoèíst mùeme
dlouhotrvající problémy s povolováním staveb a komplikace s náklady na výstavbu, které v souèasné dobì
témìø není moné odhadnout. Z tìchto dùvodù vìtina mìst a obcí, vèetnì developerù, pozastavila plánované
projekty. Jestli dojde ke zlepení situace, nikdo neví. Je dobré být pøipraveni, obec bude pokraèovat s pøípravou
projektu na bytový dùm na místì, kde probìhla demolice domu vedle fary. Na zasedání zastupitelstva se
schválilo zadávací øízení pro Projekt na bytový dùm v Beneovì nad Èernou. V zadávacím øízení se bude
poadovat 3D vizualizace stavebních návrhù exteriéru i interiéru, které budou zpøístupnìny k nahlédnutí i
obèanùm.
Zastupitelstvo schválilo navrenou infrastrukturu v projektu ZTV Beneov nad Èernou II. Tímto dolo k posunu
v projektové dokumentaci pro stavební povolení.
Finiují práce v ulici pod farou, kde probìhla obnova vodovodu a kanalizace. Ulice bude opìt prùjezdná.
Poèítá se i s pøípravou projektù pro obnovu komunikací, nejaktuálnìji se bude pøipravovat obnova komunikace
z Pøedlesí do Dluhotì.
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Uívejme si letní mìsíce a naèerpejme hodnì sil pro dalí práci, která nás v budoucnu èeká.
Lidská zøízení se zdají na první pohled zaloena na hromadách pohyblivého písku. Teprve, kdy je zkoumáme
zblízka, kdy odstraníme prach a písek, který obklopuje stavbu, spatøíme jejich neochvìjný poklad a nauèíme
se váit si jejich základù.  Jean Jacques Rousseau
Kdykoliv zaène èíst knihu, cítí se, jako bys nastoupil do vlaku, který tì veze na prázdniny.
 Antonio G. Iturbe
Veronika Zemanová Korchová

Ze kolní jídelny  Ve dnech 6.  10.èervna probìhla v Základní kole akce VAØÍME PODLE PØÁNÍ
NAICH ÁKÙ
Do jídelníèku byla zaøazena jídla, která dìtem nejvíce chutnají.
V poadavcích bylo zaøazeno:
 pìt polévek, z toho po jedné zeleninové a lutìninové
 pìt hlavních jídel, z toho po jednom s rybou, s vaøenou zeleninou a bezmasý pokrm
 tøi zeleninové saláty
 tøi mouèníky

polévka:

hlavní jídlo:

polévky
hlavní jídla
mouèník
zmrzlinou

kuøecí vývar s nudlemi
guláová
rajská s vloèkami
èesneková
penátová
smaený sýr, hranolky, jogurtový dip
kuøecí øízek, brambor
svíèková na smetanì houskový knedlík
alpský knedlík s krémem, sypaný mákem
vepøová peèenì, zelí, bramborový knedlík

salát:

okurkový
rajèatový
mrkvový s jablky

mouèník.

nanuk
perník
tatranka

hrachová, èínská, zelná fazolová, bramborová
filé se sýrem, masová smìs, rizoto, rajská omáèka, hamburger, pizza, peèené kuøe
bublanina, muffin, plnìná domácí buchta, kobliha, makový øez, skoøicový nek, maliny se

Jaké poznatky pøináí akce Vaøíme na pøání naich dìtí?
Je jasné, e super chutné obìdy (pøání dìtí) v rámci kolního stravování mohou být v delím èasovém
období zdravotnì problematické.
Kvalita a chu nabízených obìdù je zejména v rukou jídelen respektujících legislativu.
Chceme zdravé dìti?
Podporujme a motivujme je k pozitivnímu pøístupu v oblasti zdravého stravování ji doma.
Kolektiv kolní jídelny
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Ve ètvrtek 16. èervna se konal 26. roèník tradièní bìecké soutìe
Horempádem Beneovem. Èetnìjí úèast byla pøedevím u meních dìtí,
které se musely o svá místa na stupních vítìzù náleitì "poprat". Pøes
velké obavy nám slunné poèasí vydrelo a bouøe s krupobitím dorazila do
Beneova a po závodech.
Tak, milí bìci, tøikrát ZDAR a zase za rok ;)

Dvacátého èervna jsme se vydali do hlavního mìsta. Paní prùvodkynì z CK Výuka Jinak nás provedla
nejzajímavìjími místy Hradèan, Malé Strany a Starého Mìsta. Dìti ze ètvrté, páté a esté tøídy mohly vidìt
napøíklad interiéry Svatovítské katedrály, baziliky sv. Jiøí, Vladislavský sál, nebo Zlatou ulièku. Dechberoucí
byly také panoramatické výhledky z hradèanských zahrad na velkou èást Prahy. Kolem sv. Mikuláe jsme se
pøesunuli na Kralùv most, odsud pak Klementinem ke Staromìstskému orloji. Velkým lákadlem se stala
návtìva Mc.Donalds na Václaváku. Na samém konci exkurze nás potrápila vydatná sprka, z její následkù
nebyl nadený pøedevím pan øidiè. Odvezli jsme si vak kupu nezapomenutelných záitkù a mùeme se
spoleènì tìit na prázdniny!
Za ped.agogický dozor Jan Køiklava
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e nutné se královnou narodit, nebo je moné
se jí stát? Anna Kamínková, Ella Kleinová, Karolína Neuwirthová a Tereza Ptáèníková s
pomocí nevyzpytatelného prstenu a upøímné, otevøené Prùvodkynì odhalují, e cesta k srdci
a vlastnostem královny není v dnením svìtì vùbec snadná. Vyplatí se dívkám projevit
odvahu, získat sebeúctu a zvolit si dobro?
Kluci jsou na ni krátcí  co kdy se ale do jednoho zamiluje? estnáctiletou
Charlie Reynoldsovou vychovával jen táta a tøi starí bráchové, take teï dokáe ve sportu porazit kadého
kluka  vèetnì svého èestného ètvrtého bratra, souseda Bradena. Jene kdy Charlie zaène pracovat v
módním butiku, zjistí, e v holèièích vìcech je úplnì mimo. A do toho zkouí pøed Bradenem utajit, e se do
nìj zakoukává. Zprvu se v tom snaí klièkovat, ale její taktika se mùe kdykoli provalit Dá se tahle hra
vùbec vyhrát?
Londýn, rok 1947: krutá zima, tíivý nedostatek a nelehký ivot v
pøídìlovém systému. Lidé v pováleèné Británii ijí i pøes nedávné vítìzství v tichém zoufalství. A mezi nimi
i Ann Hughesová a Miriam Dassinová, vyívaèky ve slavném mayfairském odìvním salonu Normana
Hartnella. Brzy mezi nimi vznikne pøátelství, jene rodící se nadìje na lepí budoucnost musí projít tìkou
zkoukou, kdy jsou poctìny úkolem, který se naskytne jen jednou za ivot: podílet se na tvorbì svatebních
atù pro princeznu Albìtu.
Toronto, rok 2016: o více ne pùl století pozdìji se Heather Mackenzieová snaí odhalit záhadu soupravy
vyívaných kvìtù, pozùstalosti po její babièce. Jak se její milovaná babi, ena, která nikdy nemluvila o svém
starém ivotì v Británii, dostala k tak nesmírnì cenným výivkám, které se tolik podobají motivùm na
nádherných atech, je na sobì mìla ve svùj svatební den královna Albìta II. pøed témìø sedmdesáti lety?

Národní digitální knihovna ve svém segmentu
nabízí plné texty dokumentù
(knihy, èasopisù, novin atd.) vydaných na území Èeské republiky, a to k 1. 2. 2022 kniních vydání a
do roku 2007 a periodik vydaných alespoò pøed 10 lety, aktuálnì tedy vydání do roku 2011. Jedná
se o dokumenty, které jsou chránìny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které
nejsou dostupné na trhu, a to vèetnì dalích vydání, pøípadnì i upravených nebo elektronických, ale které
byly zaøazeny do Seznamu dìl nedostupných na trhu. Kromì toho jsou z rozhraní NDK pøístupné plné texty
dokumentù, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávnì ji nechránìné). Sluba je
poskytována na základì licenèní smlouvy Národní knihovny ÈR s kolektivními správci autorských práv
DILIA a OOAS.
Monost ètení plného textu online pro individuální uivatele knihoven prostøednictvím vzdáleného
pøístupu: U kniních publikací je sluba omezena na vydání do roku 2002. Periodika jsou dostupná vdy
s odstupem alespoò 10 let od vydání, aktuálnì tedy do roku 2011. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové
kopie. Poruení tohoto zákazu je dùvodem k pozastavení poskytování sluby a do odvolání a pøípadnì
i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu poruením autorského zákona. Podmínkou sluby
je registrace uivatele v knihovnì, která má uzavøenou smlouvu o poskytování slueb NDKDNNT
s Národní knihovnou ÈR.
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V sobotu 18.6. se na hasièském høiti konala soutì mladých hasièù v poárním útoku
Poèasí se velmi vydaøilo a dìti si uily nejen soutì ale také následující sportovní odpoledne.
Dìkujeme vem za úèast i pøípravu akce.
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Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi.
1.5.1918: Stejnì jako v mírových dobách mláde organizovala májové prùvody a stavìla májky.
Pota funguje opìt pøesnì.
V celém Beneovì není k mání ádné maso.
9.1.1918: Øezník Müller pøestal vykonávat funkci státního nákupèího dobytka, protoe nebyl schopen
sehnat pøedepsaný poèet dobytèat, které chtìl nakoupit. Lidé u nic nevydají.
14.5.1918: To, co je slyet z Chebska a Krkono, je strané. Za 5 kg brambor dávají stùl nebo pohovku.
Jeden Beneovan vidìl u sedláka u Trutnova ve svìtnici elegantní plyovou pohovku a nìkolik krásných
palem, které sedlák vymìnil za vejce a máslo. Peníze zemìdìlci u vùbec nepøijímají. Peníze ztratily
hodnotu. Danì jsou dnes stranì vysoké, zejména ivnostenské a z pøíjmù.
Ceny v hostincích stoupají, proto návtìvníkù ubývá!
18.5.1918: Høibù je hodnì. Dnes odpoledne jsem byl se svými áky na Hartunkovském kopci a pøinesl jsem
s jejich pøispìním dobøe 70 høibù. Houby èásteènì nahrazují maso, které není k mání.
Tento týden bylo v Beneovì zabaveno 40 dobytèat s pouitím násilí.
20.5.1918: Nový kolský zákon a úprava platù byly schváleny se zpìtnou platností od 1.5.1918. Penzijní
léta se budou vypoèítávat od maturitního vysvìdèení.
Z nìmeckého originálu pøeloila H.Grimmová ve spolupráci s B.Rieplem, pro Ozvìny vybrala B.Dolanská

Zdá se, e ani tentokrát nebylo lehké uhádnout, co je na
fotografii. A pøitom mnozí z nás kolem dennì chodíme, ale
nenapadlo nás se podívat? Kam? Do dolní kany na naem
námìstí. Take ani dnes nemáme výherce.

Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz
nebo na tel. 727 814 457 do 20.7. 2022.
Pro výherce máme pøipravenu drobnou odmìnu.
(foto Václav Dolanský)
RL

Na tomto místì bychom Vám rádi pøináeli pøipomínky spisovatelù, ilustrátorù a dalích umìlcù, kteøí se
zapsali svou tvorbou do dìjin naí i svìtové literatury, a vy mùete opìt soutìit o drobné ceny.
Odpovìdi posílejte jako obvykle na adresu knihovna@benesovnc.cz do 20.7.2022.
V èervnu byl naím hledaným èeský spisovatel
dokonèoval Mistra Kampana v létech
19056, kdy v létì jezdil na Hojnou Vodu na letní pobyty. Z dolých odpovìdí jsme vylosovali pana

Narodil se v Sobotce, roku 1885 se s rodièi pøestìhoval do Písku, toto mìsto si velmi oblíbil, odehrává se v
nìm velká èást jeho divadelních her a románù. Za svých studentských let bydlel v domì U Koulí è. 131
nedaleko Putimské brány. Jeho tvorba byla ovlivnìna impresionismem, antimilitaristickými a
pacifistickými postoji. Roku 1946 byl jmenován národním umìlcem. Zemøel 1. èervence 1952 a je pohøben
ve svém rodném mìstì Sobotce na soboteckém høbitovì, o kterém napsal jednu ze svých nejznámìjích
básní Sobotecký høbitov. Z jeho tvorby dále mùeme vybrat napø. ivota bído, pøec tì mám rád, Splav nebo
Støíbrný vítr. Víte, o kom je øeè?
RL
(zdroj: Wikipedie)
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Svìcení opravené kaple na Mítinách

Poznáte enu s dítìtem na fotografii vpravo nahoøe? Snímek byl poøízen pravdìpodobnì ve Velkých
Skalinách, Lièovì nebo Dluhoti panem Otto Mörtlem.
Pokud víte, kdo to je, dejte nám prosím vìdìt na tel. 727 814 457.

(kostel Beneov) úvodní me
(sportovní hala Beneov)
divadlo Straka v øíi entropie 
LiStOVáNí
(kostel Beneov) svíèková me
(sportovní hala Beneov)
Rozhovor s Martinem Svozilem
(bývalý èlen Útvaru rychlého
nasazení)
(kostel Beneov) me
(fotbalové høitì Stropnice)
fotbalový turnaj
(Svazarm) koncert The
Secend Sunday + Okno
(sportovní hala Beneov)
tancovaèka na téma pohádky
(kostel Beneov) adorace
s hudebním doprovodem
(sportovní hala Beneov)
SummerJob Fest
(kostel Beneov) závìreèná
me
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