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Informaèní zpravodaj obce Beneov nad Èernou

Více na plakátech k akcím

Váení spoluobèané,
bìhem øíjna se uskuteènila dvì veøejná zasedání
zastupitelstva obce (z toho jedno ustavující), co
znamená, e novì zvolení zastupitelé ji pracují naplno.

Pøed námi je nyní pøíprava rozpoètu na rok 2023.
S ohledem na krizi, která postihla nejen nai republiku,
ale celý svìt, nás neèeká jednoduché rozhodování, jak
správnì rozvrhnout finanèní prostøedky obce. Budeme
se kadopádnì snait neztratit vai dùvìru, ji jste nám
dali ve volbách. Pøipravované investice budeme muset
rozloit tak, aby obec mìla prostøedky na provoz a
rozvoj i v dalích letech a volebních obdobích.

Cesta k svítání je moná jen skrze temnotu noci.
Vojtìch Kodet

Veronika Zemanová Korchová
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V nedìli 16. øíjna se Beneovtí i návtìvníci z okolí doèkali po drobných úpravách znovuotevøení cukrárny.
S novou paní provozní a s novými pøedstavami, ale i s obavami, jak budou zmìny v Beneovì pøivítány.
Pojïme jim spoleènì dret palce a hlavnì je podpoøit alespoò obèasnou návtìvou. Podobné podniky
na malých mìstech a vesnicích mají problémy s provozem bìhem sezóny. A co teprve, kdy letní sezóna
skonèila. Navíc pøi vyhlídkách na vemoné zdraování, kam se podíváte. Dìvèata to nebudou mít lehké
a bez Vaeho pøispìní v Beneovì nebudeme mít cukrárnu.
Váení a milí,
pøistìhovala jsem se do tohoto krásného kraje a stala se provozní beneovské cukrárny.
Mým pøáním je, aby se cukrárna stala pøíjemným místem pohody a oddychu pøi dobrém jídle a pití. Moc
ráda budu za jakoukoliv pøipomínku nebo podnìt, které mi pomohou tuto vizi uskuteènit. Chtìla bych se
zamìøit spíe na domácí výrobu peèiva, polévky, palaèinky,a tak podobnì.
Izabela Jochová

Dìkujeme vem, kteøí nás pøili podpoøit, obecnímu úøadu v Beneovì nad Èernou za materiální i finanèní
pomoc a muzikantùm za skvìlý hudební doprovod, kterým nám nedìlní odpoledne zpestøili.
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Sportovní sezóna pro mladé hasièe skonèila 8. øíjna, kdy jsme se zúèastnili závodu poárnické vestrannosti
ve Veleínì. Na soutìi bylo také ukonèeno letoní kolo Okresního poháru mladých hasièù. Nedaøilo se nám
tak, jak bychom si pøedstavovali. Ale na vysvìtlení dodejme, e vìtina dìtí je ve vìku tìch nejmladích
a vechno se teprve uèí. Take jim budeme dret palce, aby jim to v pøítí sezónì bìhalo co nejlépe.
Sezóna sice ukonèena byla, ale práce dìtí ani dospìlých rozhodnì nekonèí. Pravidelné schùzky budou
pokraèovat i bìhem zimních mìsícù, kdy nás èeká spousta dalích èinností. U v pátek 4. listopadu si
vichni uijeme nai tradièní stezku odvahy a jetì nás èeká mimo jiné tøeba také mikuláská nadílka.
Jednu z posledních schùzek (14.10.) jsme s dìtmi vìnovali úklidu èásti naí nauèné stezky a odmìnou na
závìr bylo spoleèné opékání buøtù. Pokud nám bude pøát poèasí, rádi bychom jetì na podzim stihli vyrazit
na úklid druhé èásti.
Vedoucí mladých hasièù
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Dalí fotky z úklidu také na www.sdhbnc.estranky.cz

Richard Sommerville, bývalý manel novináøky
Meredith Haleové, tvrdí, e jeho ena má kvùli románùm Nory Robertsové nereálné
pøedstavy o manelství, a Meredith tomu uvìøí. Sny o tìstí a navìky  èili o Zemi Nory
Robertsové, jak je nazývá její matka  se jí rozplynou. Kdy ji vak její rodina poádá, aby
se vrátila do svého rodného mìsteèka Dare Valley a na nìjaký èas vypomohla v redakci
deníku, který odnepamìti patøí jejich rodinì, Meredith se rozhodne, e je èas zmìnit svùj ivot a dokázat, e
její bývalý manel se mýlil. Je odhodlaná najít svého hrdinu, dokázat, e existuje pravá láska, a napsat o
tom èlánek do newyorských novin. Váleèný korespondent Tanner McBride se vrací do Spojených státù a
chystá se pracovat pro vìhlasné noviny, ale to poslední, co èeká, je vydírání ze strany nového nadøízeného.
Pøesto pod tlakem okolností odjídí do mìsteèka Dare Valley. Jeho úkolem je zaøídit, aby se do nìho
zamilovala bývalá Sommervillova manelka. Té má nemilosrdnì zlomit srdce a tímto zpùsobem jí zabránit
v napsání èlánku o vìrné lásce a navìky, kterým by zkompromitovala Sommervillovu politickou kariéru.
Kdy se Tanner a Meredith setkají, pøeskoèí mezi nimi jiskra. Meredith, která pøísahala, e u nikdy nebude
chodit s novináøem, se do Tannera zamiluje. Zatímco spoleènì pracují na vyetøování dvou podezøelých
úmrtí, jejich vzájemný vztah se prohlubuje a oba si uvìdomí, e jeden pøed druhým u nesmí mít ádná
nevyøèená tajemství. Ne vak pravda vyjde najevo, ve vyetøování dojde k neèekanému zvratu a obìma
milencùm zaène jít o ivot.
Strhující pøíbìh lásky ze støedovìkého Slovenska se odehrává na pozadí
skuteèných historických událostí. Kontesa Cecília ze Svätého Jura, která ovládá luk a meè lépe ne rytíøi
jejího otce, si vynutí úèast na turnaji pod hradem Biely Kameò a tomu, kdo ji porazí, pøislíbí svoji ruku.
Riskuje tím vlastní svobodu a nezávislost, na kterých si také velmi zakládá. Temevárského upana tefana
z Rozhanovcù krásná a odváná dívka okouzlí natolik, e se ji rozhodne zachránit pøed manelstvím s
muem, jemu jde jen o její vìno
Hilde Jahnová, investigativní novináøka Vídeòského posla, sedí v
kavárnì v devátém obvodu a sleduje prázdnou budovu firmy. Hoøí nedoèkavostí. Oèekává toti pøíchod
svého informátora, se kterým si domluvila schùzku. Neznámý mu jí má pøedat dùleité podklady, které se
týkají tøaskavého pøípadu, od jeho zveøejnìní si slibuje prùlom ve své kariéøe. Kdy do budovy vejde mu,
vyráí Hilde za ním. Setkání se vak promìní ve smrtící past .
Detektivní pøípady s puncem nadpøirozena V pracovnì uzamèené zevnitø
je nalezena mrtvola úspìného spisovatele. Na místo pøijídí komisaø Marten, aby odhalil pøíèinu smrti.
Netuí jetì, e jde o první ze série tajemných zloèinù, které bude mít za úkol rozlutit. Kdy se v pøímém
ohroení ocitne i jeho sestra, zaène to být ponìkud osobní. Proè mu osud staví do cesty záhadná úmrtí?
Mùe racionálnì smýlející moderní èlovìk pøipustit, e existuje nìco, co nás pøesahuje? Marten má pocit,
jako by mu dávala hádanky sama sfinga. Natìstí nemusí odpovìdi hledat sám. Zdá se, e se v jeho okolí
pohybuje hned nìkolik neobyèejnì schopných jedincù Jedná se o první knihu z dvoudílného cyklu
záhadných kriminálních pøípadù z pera nejznámìjího èeského záhadologa. Povídky: Vsaï se, e tì zabiju /
Svìdci ze záhrobí / Saturnùv klíè / Vraedný svit.
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23. 9. 2022 v Èeském Krumlovì

Hlavní bìh (11 km) v krásné pøírodì se startem, cílem a zázemím u hornobránského rybníku v
Èeském Krumlovì èeká na úèastníky ve 12.11 hod. Tato trasa je urèena jednotlivcùm, tafetì dvojic
(v libovolném sloení  mui, eny èi smíená tafeta) a firemním tafetám. Letos organizátoøi
pøistoupili k navýení kapacity na 250 bìcù. Registrace na hlavní bìh je nezbytná online na webu
www.krumlovska11.cz. a bude ukonèena 4 listopadu 2022.

Kratí trasy (1,1 km a 2,2 km ) jsou pøipravené pro dìti a mláde pod názvem Rodinný bìh Linde.
Uvítáme vechny bìce ve vìku 2 a 17 let, které jsou rozdìleny do tøí vìkových kategorií. Start je
naplánován na 10 hodinu. Rodiny s dìtmi se mohou tìit podobnì jako loni i na nejrùznìjí atrakce
jako aquazorbing, jízda na poníkovi èi ukázku hasièské techniky. U rodinného bìhu se mùete také
registrovat online na www.krumlovska11.cz za sníenou cenu 50 Kè nebo na místì za 100 Kè/dítì.

Krumlovská 11 vznikla z popudu nìkolika
krumlovských bìcù  pøátel ICOS Èeský
Krumlov, kteøí chtìjí svým bìhem podporovat
a motivovat druhé, øíká k bìhu øeditel ICOS
Èeský Krumlov Tomá Zunt. Výtìek z bìhu
je urèen na podporu sluby Osobní asistence,
která v regionu ji 15 let pravidelnì pomáhá
seniorùm se sníenou sobìstaèností, dìtem
a dospìlým se zdravotním postiením. Proto
u kadé registrace najdete i monost dát
finanèní dar. A kdo nepobìí, mùe si
virtuálnì zabìhat a podpoøit Osobní asistenci
na www.darujme.cz/krumlovska11
Hana ustrová, péèe o dárce a spolupráce s veøejností,
ICOS Èeský Krumlov, o. p. s.

Hana ustrová, tel.: 739 010 444, email:
sustrova@latran.cz
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Správná odpovìï z øíjnového èísla  køíek
stojí na cestì do Malého Kuøí. A je zde
hezký výhled na Meziøíèí. Vylosovanou
výherkyní je paní
.
Gratulujeme.

Poznáte, kde jsme fotili tentokrát? Své
odpovìdi posílejte na
knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727
814 457 do 20.11. 2022. Pro výherce
máme pøipravenu drobnou odmìnu.
RL
Foto: Václav Dolanský

Na tomto místì bychom Vám rádi pøináeli pøipomínky spisovatelù, ilustrátorù a dalích umìlcù, kteøí
se zapsali svou tvorbou do dìjin naí i svìtové literatury. Vy mùete opìt soutìit o drobné ceny.
Odpovìdi posílejte jako obvykle na adresu knihovna@benesovnc.cz do 20.11.2022.
V øíjnu byl naím hledaným autorem èeský spisovatel
Z dolých odpovìdí jsme
vylosovali paní
.
23. listopadu 1792 Chlumec nad Cidlinou se narodil dalí èeský spisovatel a dramatik. Byl druhým dítìtem
krejèovského cechmistra Václava Klicpery a jeho manelky Anny, rozené Krenèíkové. Vystudoval a roku
1819 získal aprobaci pro humanitní obory gymnázií. Byl prvním skuteèným dramatikem národního
obrození, autorem nìkolika desítek her. Tato dramata jsou v nejrùznìjích stylech od historických dramat
vysokého stylu, rytíøských her pøes fraky a komedie a k hrám situovaným do souèasnosti. Napsal celkem
57 divadelních her. Hojnì vyuíval tzv. metodu kuklení  tzn. nìkdo se vydává za nìco, co není, nebo za
nìkoho, kým není. Jeho dílo mìlo na èeskou tvorbu pomìrnì velký vliv, který je patrný napø. v Tylových
dílech.
K jeho nejznámìjím dílùm patøí Divotvorný klobouk nebo Hadrián z Øímsù.
Víte,
RL
(zdroj: Wikipedie)
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Vybráno z dopisù vrchního uèitele Josefa Emanuela Kurka (1856  1925) svému synovi Viktoru Kurkovi.
10.10.1918 (pokraèování): Skoro jsem zapomnìl na senzaci, únos Fridy! Frida Schweighofer byla osvojená
dívka u hostinské Gangl  Gotscher. Nyní jí bylo 16 let a byla pro rodinu velkou oporou. Pøed dvìma dny
pøijela její matka z Budapeti, ve ví tichosti je Frida pøevleèena a s matkou zcela nenápadnì opustily
Beneov. Hromádka atù, dopis, nìjaké perky byly Gotscherce poslány zpìt. Gotscherka je úplnì bez sebe,
velký náøek, nevdìk svìtu vládne. Obèané Beneova jsou únosem rozhoøèeni.
14.10.1918: U døív jsem mìl pøíleitost koupit penici, dal jsem ji semlít v Schimakovì mlýnì.
S mlynáøem Rinesslem jsem uzavøel smlouvu, e budu jeho synovi dávat soukromé hodiny, za nì dostanu
mouku a krupici. Pane Boe, co èlovìk neudìlá pro to, aby si trochu vylepil ivot.
20.10.1918: Kvùli panìlské chøipce bylo v okrese Kaplice prodloueno uzavøení kol do 4.11. U nás je
málo nemocných, ale v Dluhotích a Kamenici je jich mnoho. Je pøíerné, kolik lidí umøelo kolem Kaplice,
Vyího Brodu a Frymburka. V nìkterých obcích vymírají celé rodiny. V Budìjovicích umírá dennì 30  40
osob. Lék na chøipku tu neexistuje. Dobøe prý ale pùsobí èervená øepa.
Uèitel Herasko v Krumlovì zemøel na tuto chøipku za 3 dny. Jeho starí bratr, plukovní lékaø, leí tìce
nemocen v Trebinje. Jejich otec v Beneovì se z toho zhroutil.
Císaøský manifest jsi u jistì èetl. Rakousko se stane spolkovým státem na základì jednotlivých
národností. Zda to tak zùstane, je velká otázka. Události jsou pøekotné.
Z nìmeckého originálu pøeloila H.Grimmová ve spolupráci s B.Rieplem, pro Ozvìny vybrala B. Dolanská.
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Inzerce.

Velké podìkování patøí zdejímu sboru
dobrovolných hasièù, kteøí na poádání ochotnì
provedli vyèitìní odpadního potrubí v bytovém
domì è.p.114. Za dobøe odvedenou práci,
vlastníci bytù velice dìkují panu Korchovi
a panu Temiakovi, kteøí se aktivnì na práci
podíleli.
Za SVJ Aneka Kuèerová

ikovného pomocníka, tesaøe,
pokrývaèe, truhláøe (i po vyuèení) na HPP
nebo dohodu. Praxe, zkuenosti se døevem,
motorovou pilou i ØP skupiny B vítány.
Vyuèení v oboru není podmínkou.
Jednosmìnný provoz. Nástup moný ihned.
Práce dlouhodobì zajitìna. Dobré platové
ohodnocení.

Spolehlivost, dochvilnost a pracovitost
pdstrechy.cz
dvoracek@pdstrechy.cz
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