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2.5.     Vernisá� výstavy
  10.5.    Den matek
  11.5.    Pochod zdraví
  11.5. Ukliïme si Bene�ov a okolí
  21.5.    Absolventský koncert ZU�
  24.5.    Noc kostelù
  24.25.5.  Volby do EP
  29.5.    Posezení v klubu seniorù
  1.6.    Horalské hry

Více na plakátech k akcím.

Vá�ení spoluobèané,
mìsíc kvìten (mám radìji krásnìj�í název máj) je pro nás èas, kdy je v�e v nejvìt�ím rozpuku. Tráva se více
zelená, v�e rozkvétá a v�e je tak nìjak veselej�í. I kdy� bych øekla, �e toto v�echno pøedbìhly Velikonoèní
svátky, kdy nastaly horké dny, a co vìt�inou kvete v kvìtnu, ji� rozkvetlo. Øíkám si, �e je to blázinec � jako
by jaro dubnem konèilo a zaèalo hned léto.
Na�e pøíroda nejvíc postrádá vodu, dé�� je v poslední dobì vzácný, a tak jak jsme ho nìkteøí nemìli rádi, nyní
bychom jej potøebovali víc ne� kdy jindy. Úbytek vody je velká hrozba, tak doufejme, �e se lidé umoudøí a
vùèi pøírodì se budou lépe chovat. Ona nás za to obdaruje dostatkem vody, která je nezbytná pro �ivot.
Necitlivý pøístup k �ivotnímu prostøedí a k nám v�em trápí i na�i obec. Ka�dé jaro, kdy� sleze sníh, se po
celém Bene�ovì i okolních osadách uká�e stra�ný nepoøádek, spousta odpadkù, které se válí v�ude a nejvíce
kolem cest. A samozøejmì ani v této dobì jich neubývá, ba právì naopak pøibývá. Kontejnery, popelnice,
odpadkové ko�e jako by nìkteøí pøehlí�eli. Ka�dé ráno na�i zamìstnanci uklízí námìstí a postranní ulièky, ale
odpoledne to vypadá, �e �ádný úklid ani neprobìhl. Opìt se v�ude válejí plasty, papírky, nedopalky a spousta
jiného odpadu. Obec, jak jsem ji� nìkolikrát zmiòovala, vynakládá nemalé finanèní prostøedky z rozpoètu na
likvidaci odpadu a ani poplatky vybírané za likvidaci odpadu, je nepokryjí. Je smutné, kdy� vidíte dìti, jak
odhazují odpadky. My dospìlí je samozøejmì napomínáme, ale je�tì hor�í je, kdy� vidíte dospìlé dìlat toté�.
A co nastane, kdy� je napomenete? Ani se nechci o reakci takových lidí zmiòovat. Je opravdu nelehký úkol
nauèit lidi tøídit odpad, ale je�tì tì��í je nauèit je pøistupovat zodpovìdnì k na�emu �ivotnímu prostøedí.
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Na  bøeznovém  zasedání  zastupitelstva  navrhl  zastupitel Mgr.  Jiøí  Havelka,  abychom  se  zapojili  do  akce
Ukliïme si Èesko. Nìkteré obce a mìsta ji� zrealizovaly v minulých dnech brigády a stejnì tak chceme uèinit
my. Vyhla�ujeme tedy na 11. kvìtna 2019 akci �Ukliïme si Bene�ov a okolí.� Sejdeme se pøed obecním
úøadem, dostaneme pytle a rukavice a na místì se rozdìlíme do rùzných èástí Bene�ova. Také pøivítáme aktivitu
ostatních osad, v Hartunkovì bude sraz u kaplièky, v Kuøí  takté� u kaplièky, v Èerném Údolí u Hotelu u
pralesa, v Klení u zastávky, v Lièovì u bytovky, v Dluho�ti u kaplièky a ve Skalinách na rozcestí u Kostkù.
Pytle  s  odpadem  budou  ukládány  na místì  srazu  a  odvá�eny  na  sbìrné místo.  V  Bene�ovì  budou  pytle
shroma�ïovány pøímo ve sbìrném místì. V�e bude upøesnìno prostøednictvím SMS systému a plakátkù, které
pro vás pøipravíme. Mù�ete se tedy s námi zapojit a v�em ukázat, �e je tøeba udr�ovat poøádek, pokud chceme
�ít v èistém prostøedí, kde se cítíme dobøe. Jsem velmi zvìdavá, kolik se nás do této akce zapojí.
Dal�ím problémem je nedodr�ování vyhlá�ky o popíjení alkoholických nápojù a u�ívání jiných návykových
látek na veøejném prostranství. Nìkteøí nepøizpùsobiví obèané ji stále neakceptují. Dochází tak k nepøíjemným
situacím, kdy jsme nuceni vidìt vìci, které nám nejsou pøíjemné. Navíc nás tito spoluobèané obtì�ují svými
hlasitými  projevy  a  bohu�el  dochází  i  k  rùzným  nepøíjemným  provokacím,  které  ústí  a�  k  napadáním
kolemjdoucích.  Sna�ili  jsme  se  toto  øe�it  prostøednictvím Policie ÈR,  ale  ta  nemá dostatek  kapacity,  aby
objí�dìla v�echny obce, a dojezd nìkdy trvá dlouho, kdy� øe�í záva�nìj�í výjezd. Proto jsme uzavøeli smlouvu
se soukromou bezpeènostní spoleèností SECURE HOME s. r. o., která má za úkol pøedev�ím dohlí�ení nad
dodr�ováním uvedené vyhlá�ky. Má také pomoci øe�it nìkteré stresové situace vzniklé právì lidmi pod vlivem
alkoholu nebo návykových látek (èi lidí, kteøí nìjakým zpùsobem obtì�ují nebo dìlají nepoøádek na veøejném
prostranství).  Dost  èasto  v  takových  situacích  obèané  volají  mnì,  ale  tím  se  prodlu�uje  doba  pøíjezdu
zamìstnancù uvedené firmy, a tak jsme se se zástupci firmy domluvili, �e pro obèany zveøejníme telefonní
èísla, na která se mù�ete v pøípadì potøeby kdykoli obracet. Volejte na stálou linku SECURE HOME s.r.o.
+420 777 450 583. Linka slou�í po dobu 24 hodin po celý týden. Dal�í èíslo  +420 774 666 471 � je pøístupné
pouze v prùbìhu v�edního dne. Tyto kontakty budou zveøejnìny i na na�ich webových stránkách. Samozøejmì
pokud je situace velmi záva�ná, je zapotøebí volat i Policii ÈR  linka 158.
Doufejme, �e na�e legislativa jednou prov�dy vyøe�í problémy v�ech obcí, které zatì�ují nepøizpùsobiví obèané
(pøedev�ím ubytovaní v ubytovnách, které jsou ve vlastnictví soukromých osob, je� si neumí a mnohdy ani
nechtìjí zøídit poøádek a nemají pro ubytované jasnì nastavená pravidla, aby se dané osoby dokázaly øádnì
zaøadit do bì�ného �ivota).
Pøeji v�em krásné a klidné májové dny plné lásky.

�Dobrota èlovìka se projeví v�dycky nejvíc tváøí v tváø nìèí nouzi èi slabosti, ale i v setkání s nespravedlností.�
Vojtìch Kodet

       Veronika Zemanová Korchová
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V mateøské �kole seznamujeme dìti s pøírodou � se stromy,
zvíøaty, lidmi, základními �ivotními podmínkami (sluncem,
vodou, vzduchem, pùdou) v jejich nejbli��ím prostøedí a to na
základì pro�itkù a praktických èinností. Na�i M� nav�tívili
myslivci, kteøí dìtem poutavì vyprávìli o �ivotì v lese. Pøinesli
na ukázku rùzné druhy peøí, ko�e�in, vypreparovaná zvíøata,
vábnièky a paro�í, které se dìti uèily poznávat. Dìti si mohly
pohladit opravdové ko�e�iny a vzít do rukou paro�í. Byl to
výjimeèný a nezapomenutelný zá�itek.

Na�í mateøskou �kolu nav�tívila paní knihovnice, která dìtem
pøinesla na ukázku knihy o bylinkách a pøeèetla jim pøíbìh ,,Jak
krtek léèil kamarádku my�ku�.
Dìti se seznámily s bylinkami (máta, meduòka, rýmovník,..),
poznávaly druhy ovoce, které pak spoleènì nakrájely a
upekly.Výborný peèený a zdravý èaj jsme spoleènì vypili. ,,To
byla dobrota!�

K tradièním pokrmùm masopustu neodmyslitelnì patøí
koblí�ky. Rozhodli jsme se, �e si takové opravdové koblí�ky
usma�íme.
Nejprve jsme si pøipravili a pojmenovali potøebné suroviny na
pøípravu koblí�kù. Umísili tìsto a nechali kynout. Zatím co
tìsto pìknì kynulo, vyprávìli jsme si pohádku ,,O koblí�kovi�.
Star�í dìti se dokonce pokusily o ilustraci pohádky. Vykynuté
tìsto jsme vyváleli a ka�dý si vykrojil svùj koblí�ek. Paní
uèitelky je usma�ily a pak jsme v�e snìdli. ,,To byla dobrota.�

V dubnu probìhlo na na�í �kole oznámení výsledkù
výtvarné soutì�e, která byla pøed nìkolika mìsíci
vyhlá�ena. Dìti z 1. i 2. stupnì mohly výtvarnì
ztvárnit téma Svìt pohádek. Se�lo se bezmála 20 prací,
výkresy, kolá�e i 3D objekty od �ákù 3. a� 7. tøídy. Pro
vystavená díla mohly hlasovat v�echny dìti ze �koly.
Z tohoto hlasování vy�ly vítìznì Tereza F. z 5. tøídy
(za mlad�í �áky od 3. do 5. tøídy) a Karolína S. (za
star�í �áky 6. a 7. tøídy). Nejen vítìzky, ale v�echny
zúèastnìné dìti pak byly za svou snahu a pìkné práce
odmìnìny nìkterou z �výtvarných� cen.

Dne 17.4 2019 probìhla v dru�inì Základní �koly Bene�ov nad Èernou beseda s panem PhDr. Josefem �uplerem,
zamìstnancem oddìlení kriminální policie a vy�etøování s celostátní pùsobností. Beseda byla na hodnì diskutované
téma delikvence dìtí a mláde�e.
Pan J. �upler seznámil dìti s tím, �e se u� v nejútlej�ím vìku mohou dostat do konfliktu se zákonem a problém, který
se nestopne vèas, roste a� do dospìlosti.  S tím rostou i dùsledky delikventního chování. Týká se hlavnì agrese
k druhým, �ikany, lhaní, drobných kráde�í, vloupání, alkoholu, drog a jiných patologických jevù.
Dùraz kladl na primární úlohu výchovy v rodinì a následnì pùsobení �koly na jedince. Velký vliv na poèínající
kriminalitu dìtí má i nekontrolovaný èas trávený u poèítaèových her a �poflakování se � v partách vrstevníkù. Dìtem
bylo zdùraznìno, jak je dùle�ité trávit volný èas s rodièi, v krou�cích, anebo aktivnì sportovat a tím sám sebe chránit
pøed negativními vlivy okolí.
Beseda byla pro dìti i pro nás vychovatelky hodnì zajímavá a doufáme, �e si z ní vezmou dìti do dal�ího �ivota
ponauèení a zvolí si, nasmìrováni rodièi, �kolou a dobrými kamarády, tu SPRÁVNOU CESTU �IVOTEM.

Vychovatelky �D Jana �ulková a  Hana Ferenèíková
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 Podivín doktor Fi�er do svého domu obehnaného plotem s
ostnatým drátem nikoho nepou�tí. Kdy� se Petrùv otec zmíní, �e pro doktora pracuje, probudí v synovi
zvìdavost. V domì na kopci prý bydlí nìjaký kluk. Nikdo ho ale nezná, do �koly nechodí, nehraje
florbal� Petrovi se podaøí s pomocí kamarádky Kristýny a dokonalé lsti vniknout do domu. Co objeví, je
�okující, a co bude následovat, je�tì mnohem víc!

Mladá �výcarská novináøka Julie právì pro�ívá nej��astnìj�í období svého �ivota.
To v�ak brzy pomine, kdy� se ji hlava nejvìt�ího státu svìta rozhodne vygumovat z historie. Nic netu�ící Julie toti�
udr�uje nevìdomky vztah s mu�em, který je pro nového ruského prezidenta trnem v oku. Útok ruských tajných
slo�ek pøe�ije jen náhodou, a aby obhájila svoje místo ve svìtì, vrhá se do nebezpeèného pátrání po nejvìt�ím
tajemství 20. století. Èím více se blí�í k odhalení pravdy, tím více se smyèka kolem jejího krku utahuje a vyplouvají
na povrch �okující informace boøící ty nejznámìj�í mýty evropské historie.

Uprostøed masakru bitvy o Gallipoli se setkávají britská zdravotní sestra Claire
Nightingalová a australský voják Jamie Wren. Navzdory hrùzám, které se kolem nich dìjí, mezi nimi vzplane láska.
Jen�e jejich románek má krátké trvání, proto�e válka jejich cesty na dlouhou dobu rozdìlí�
Kdy� je koneènì nastolen mír, Claire nemá tu�ení, kde a jak zaèít Jamieho hledat. Pøe�il? Nebo ve válce padl? Cesta
ji zavede a� do Konstantinopole, kde se setkává s charismatickým otcem padlého tureckého vojáka, s ním� se Jamie
setkal v bitvì o Gallipoli. Pøesto�e se tomu oba brání, je vzájemná pøita�livost nepopiratelná.

Autor se narodil ve vesnièce Pavlovo na Podkarpatské Ukrajinì v
Èeskoslovensku, kde zaèíná jeho �ivotní pøíbìh o tom, jak se z �idovského chlapce, který pøe�il Osvìtim a
Buchenwald, stal jeden z nejvyhledávanìj�ích krejèích v Americe. Ve své biografii se autor krátce dotkne období
��astného dìtství a potom popisuje útrapy v Osvìtimi a Buchenwaldu, kde pøi�el o celou rodinu. Po válce krátce
slou�il v èeskoslovenské armádì, potom pobýval v Budape�ti, ale nakonec emigroval do Spojených státù, kde si na�el
práci u spoleènosti GGG, v ní� se postupnì vypracoval z poslíèka a� do nejvy��í exekutivy. Nakonec si zalo�il vlastní
odìvní firmu, která dosáhla takového vìhlasu, �e oblékal i pøední americké osobnosti od sportovcù, moderátorù pøes
slavné hvìzdy, jako byl napøíklad Frank Sinatra nebo Michael Jackson, a� po kongresmany a pøední politiky, jako je
Barack Obama èi Donald Trump.

ávaznou pøihlá�ku (ke sta�ení na
http://www.zsbenesovnc.cz/komunitni
skola.html nebo k vyzvednutí v knihovnì)

v knihovnì
v Bene�ovì nad Èernou nebo po�lete
na email: knihovna@benesovnc.cz

Akce se uskuteèní pøi minimálním poètu 5 dìtí.
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Zatím nejklidnìj�í období v tomto roce, co se týèe zásahù, je mìsíc duben. Vyjí�dìli jsme pouze dvakrát, a
to k po�áru komína v osadì Dluho�tì a také jsme hledali psa, který údajnì spadl do jedné z jímek v na�í
èistièce odpadních vod . Pejska jsme bohu�el nena�li. Zato jsme nezaháleli, co se týèe �kolení. Koncem
bøezna tøi na�i hasièi úspì�nì absolvovali kurz velitelù. Soubì�nì se konalo �kolení stávajících velitelù a
strojníkù, v�e na útvaru v Èeském Krumlovì. Dále jsme mìli �kolení výjezdové jednotky, které probíhá
ka�dý rok u nás v hasièárnì. Letos jsme se zamìøili spí�e na praktickou èást, a to obsluhu agregátù, cisteren
apod. na hasièském høi�ti. Koncem mìsíce se dva z na�ich øad zúèastní kurzu nových strojníkù v Èeských
Budìjovicích. V Malontech se uskuteèní 3.5.2019  okrsková soutì�, které se jako jednotka, spoleènì s dìtmi
a �enami z na�eho SDH, zúèastníme.

Velitel jednotky Petr Korch

�Letos v létì zavítá do na�í obce a� 150 mladých dobrovolníkù, kteøí mohou zadarmo pracovat i u vás.�
Máme velikou radost, �e v létì, pøesnìji od 30. 6. do 7. 7. 2019, probìhne v na�í obci a okolí akce s názvem
SummerJob (z anglických slov �léto� a �práce�). Tato akce se koná ji� podesáté, av�ak letos poprvé u nás,
pøesnìji v Bene�ovì nad Èernou, Horní Stropnici, Pohorské Vsi a také v obci Malonty. Mladí brigádníci, kteøí
budou nezi�tnì pomáhat bìhem tohoto týdne lidem v na�em regionu, se k nám sjedou ze v�ech koutù republiky.
Dobrovolníci budou pøes den v men�ích skupinách pracovat na rozdílných místech, ale veèer si dopøejí bohatý
kulturní program, který spolupoøádají, a budou na nìj zvát na�e obyvatele. Ji�  teï nám organizátoøi akce
prozradili, �e se mù�eme tì�it na veèerní tancovaèku, divadlo, veliký koncert èi fotbalový turnaj.
Mo�ná vás teï napadají následující otázky, na nì� nám u� nyní jeden z organizátorù akce SummerJob odpovídá:
To k nám do na�í obce opravdu pøijede tolik lidí pomáhat a zadarmo? �Ano, a kdy� nám bìhem práce dáte
najíst, tak budeme úplnì ��astní.�
Mohu se i já pøihlásit o pomoc dobrovolníkù u mì na zahradì èi na mém domeèku? �Ano, zvládáme prakticky
v�echno od sekání døeva, trávy, malování plotù a� po bourání staré rozpadající se stodoly. Na�i brigádníci
jsou statní mladíci, pilné a peèlivé sleèny, ale hlavnì jsou to v�ichni mladí pracovití lidé.�
Je mo�né se nìkde o této akci dozvìdìt bli��í informace? �Ano, máme své webové stránky, a také se za vámi
v prùbìhu následujících mìsícù nìkolikrát vypravíme, abychom se zaèali seznamovat, proto�e u� teï se na
vás a práci ve va�ich domovech tì�íme.�

www.sumerjob.eu
www.facebook.com/SummerJob
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     Bioodpady tvoøí pøes tøetinu komunálních odpadù. Nepatøí ale do bì�ných popelnic. Dle vyhlá�ky M�P
musí obce zajistit svoz bioodpadù. V na�í obci je nutno odkládat do velkoobjemových kontejnerù u
sbìrného dvora trávu, listí, vìtve, seno, slámu, apod.
     Pro kuchyòský odpad rostlinného pùvodu, men�í mno�ství odpadu z kvìtináèù, padané ovoce, apod.
budou v obci rozestavìny hnìdé popelnice.

Letos bude Noc kostelù rozdìlena na 2 èásti:
1. èást  Prohlídka kostelíkù v Kuøí, Hartunkovì
a Klení s krátkým programem. Sraz zájemcù
v 18 hodin pøed kostelem v Bene�ovì, v 18,10
odjezd. Doprava zaji�tìna auty OÚ a dal�ích
ochotných øidièù.
2. èást  V kostele v Bene�ovì nad Èernou od
20,30 hodin:
Pøivítání, hudební vystoupení, program pro dìti,
povídání o výzdobì oltáøe a o sochách v kostele,
pøekvapení pro dospìlé, atd.
Tradièní èajovna otevøena od 21 hodin.

      zbytky peèiva, obilovin,
      ko��ály i celé rostliny,
      zemina z kvìtináèù a truhlíkù,
      padané ovoce a slupky z ovoce,
      zbytky zeleniny,
      kávový a èajový odpad vèetnì filtrù
      plevele, apod.

      pleny,
      maso, kosti,
      oleje, tuky,
      tekuté potraviny, silnì mastné potraviny,
      obaly od potravin,
      uhynulá zvíøata,
      koèkolit,
      uhelný popel,
      smetky z ulice,
      sáèky z vysavaèe,
      cigaretové nedopalky,
      hnùj, podestýlka z chovu drobných zvíøat, slepièí trus
      biologicky nerozlo�itelné odpady.
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Hledáme èí�níka, servírku a pokojskou s nástupem
Jedná se o výpomoc v restauraci i kuchyni a úklid 6 pokojù.

Po�adujeme spolehlivost, trestní bezúhonnost, flexibilitu, komunikativní osobnost a vstøícný pøístup
k hostùm. Nabízíme stravu a nápoje zdarma, dobré platové ohodnocení a pøátelský rodinný kolektiv.

www.penzioncerneudoli.cz, info@penzioncerneudoli.cz, T.736202255
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Inzerce

Z minulého èísla:  Správná odpovìï 
REPRODUKTOR

Gratulujeme , který
poslal správnou odpovìï.

Odpovìdi posílejte na
knihovna@benesovnc.cz nebo
na tel 727 814 457 do 20. 5. 2019.
Ze správných odpovìdí vylosujeme tøi
výherce, na které èeká malá odmìna.

Rù�ena Lep�ová

CO TO JE


