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Dìkujeme za pochopení.

Vá�ení spoluobèané,
první mìsíc nového  roku máme za  sebou. Spojené státy americké mají nového  (v historii 46.) prezidenta,
Miroslav Kalousek  odstoupil  ze  své  funkce  poslance,  z  pátého  stupnì PSA  jsme  postoupili  do  ètvrtého  a
nouzový stav stále trvá. Kulturní a jiné spoleèenské akce se neuskuteènily a v mìsíci únoru tomu nebude jinak.
Poèet COVID pozitivních v na�í obci mírnì stoupl a zima se nám ukázala ve svém bílém kabátì, jak jsme ji
znali za na�ich dìtských let. Mateøská �kola se opìt otevøela, stejnì tak první stupeò základní �koly. Probíhaly
rekonstrukce dvou nájemních obecních bytù a pokraèovalo se v rekonstrukci interiéru budovy èp. 141 pod
kostelem. Také jsme zahájili práce na rekonstrukci toalet v pøízemí budovy mateøské �koly.
Z dùvodu zmìny legislativy a zlep�ení pøístupnosti jsme zmìnili na�e webové stránky obce, které je tak mo�né
vyu�ívat na základì uznávaných standardù. Nejedná se jen o jejich modernìj�í vzhled, pøístupnìj�í by mìly
být  napøíklad  osobám  se  zdravotním  posti�ením,  které  bývají  vzhledem  ke  svému  hendikepu  èasto
znevýhodnìny pøi práci s internetovými stránkami a mobilními aplikacemi. Stejnì tak je dùle�ité, aby byly
internetové stránky a mobilní aplikace pøístupné  tøeba osobám star�ího vìku. Zlep�il  se  tedy nejen pøístup
prostøednictvím PC, ale i mobilních telefonù, které v souèasné dobì vyu�ívá ji� vìt�ina z nás.
Ráda  bych  upozornila  na  jednu  novou  funkci� Kdy�  si  otevøete  hlavní  stránku www.benesovnc.cz,  tak
vpravo nahoøe ve �lutém obdélníèku naleznete èerné oko s oznaèením pøístupnost. Právì tímto tlaèítkem si
mù�ete  nastavit  velikost  písma,  kontrast  nebo  tøeba  odstíny  �edi.  Pokud  by  nastal  s  prohlí�ením  na�ich
webových stránek nìjaký problém, pøivítáme, kdy� nás o nìm budete informovat. Jestli�e to bude chyba na
na�í stranì, budeme se sna�it o její odstranìní. Celkovì bylo na�í snahou vytvoøit webové stránky tak, aby byly
reprezentativní a pøíjemné na pohled. I nadále je hodláme zdokonalovat a vylep�ovat.
V mìsíci únoru se mìla uskuteènit jedna z nejvìt�ích tradic na�í obce  Staroèeská koleda. Bohu�el vzhledem
k  nouzovému  stavu  a  vyhlá�eným  opatøením  se  na�i  koledníci  letos  po  obci  nevydají.  Nezatancují  a
nezazpívají  u  na�ich  domù  pro  ka�dého  koleèko,  jak  jsme  byli  zvyklí.  I  kdy�  tohle  v�echno  neprobìhne,
udìlejme si doma alespoò tradièní dobroty patøící k masopustu (napøíklad koblihy èi balené zelí) a v kruhu
svých blízkých si na nich pochutnejme.
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Mìjme zároveò nadìji, �e v pøí�tím roce k nám dorazí koleda s písnièkou a dobrou náladou. Dìkuji v�em
koledníkùm, kteøí se v minulých letech sna�ili své spoluobèany poveselit. Tì�me se opìt na vás!

Kdo s láskou rozdává radost a potì�ení druhým, ten je sám ��asten.
Veronika Zemanová Korchová

Vá�ení obèané, koledníci, kolednice a v�ichni úèastníci "Staroèeské koledy".
Staroèeská koleda letos vychází na 13.února a bohu�el jsem nucena dle v�ech vládních naøízení tuto krásnou
tradici pro leto�ní rok zru�it. Stále jsem doufala, �e COVID ustoupí a my si v�ichni tuto akci u�ijeme.

Po mnoha letech Bene�ovem neprojdou koledníci, kolednice, støapatí, dìlostøelci, masky. Nebude od rána
po vsi rámus, nebude sly�et kapelu a zpìv. Je mi z této doby (která u� trvá témìø rok) smutno. O to víc se
budeme v�ichni tì�it na pøí�tí rok.

V�em pøeji hodnì , budeme v�ichni doufat, �e COVID skonèí a my se v�ichni spoleènì
sejdeme na nìjaké akci, která snad v leto�ním roce vyjde (tøeba pou�).

Jaroslava �tefániková

Staroèeská koleda 2020
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Za Sbor dobrovolných hasièù bych rád informoval v�echny dárce, kteøí nám letos, stejnì jako v minulých
letech,  pøispìli  do Mikulá�ské  sbírky,  �e  vybrané  èástky  byly  do  roku  2019  zasílány  na  úèet Adventních
koncertù. V loòském roce jsme výtì�ek poslali na úèet, který byl zalo�en v rámci veøejné sbírky na podporu
pøíbuzných zesnulého profesionálního hasièe Dalibora Bla�ka z Olomoucka. Jedná se o pøíspìvky, které nám
dávají rodièe za náv�tìvu Mikulá�e, èertù a andìlù.
Dìkujeme v�em, kdo nám pøispìli, ani� by vìdìli, �e tyto peníze budou pou�ity pro potøebné.

Petr Korch ,velitel JSDH

Ve ètvrtek 21.1 2021 jsme se doèkali. V loòském roce jsme získali dotaci pro SDH na dopravní automobil,
který bude mimo jiné vyu�íván k dopravì dìtí na soutì�e v po�árním sportu. Pøevzetí DA zajistili starostka
obce a velitel JSDH za úèasti starosty SDH a nìkolika dal�ích èlenù.

Rok 2020 byl pro ná� sbor rokem výroèním.
I pøes znaèné komplikace v podobì koronaviru se
podaøilo v srpnu uspoøádat oslavu  140. výroèí
zalo�ení spojenou memoriálem J. Sládka.
Podíleli jsme se také na zaji�tìní poøádaných akci
v obci, kterých tentokrát nebylo mnoho.
V souvislosti s pandemií jsme v pøípadì potøeby
zaji��ovali nákupy potravin a lékù i dal�í pøípadné
pochùzky.
Ani výjezdová jednotka nezahálela, o èem�
svìdèí následující údaje:
(TP  technická pomoc, OP  ostatní pomoc)

23. 1. 2020  OP  doha�ení po pálení klestu
26. 1. 2020  Po�ár komína
  2. 2. 2020  Po�ár
10. 2. 2020  TP  popadané stromy  vyjí�dìlo se
      bìhem dne nìkolikrát
11. 2. 2020  TP  popadané stromy
23. 2. 2020  TP  popadané stromy
  7. 5. 2020  Po�ár  Malonty  skládka
23. 5. 2020  TP  strom, neprùjezdná
       komunikace
17. 6. 2020  Po�ár
20. 6. 2020  Dopravní nehoda
21. 6. 2020  TP  Zaplavená komunikace u
      zahrádek
21. 6. 2020  OP  Monitoring vodního toku
  8. 7. 2020  TP  spadlý strom pøes komunikaci
10. 7. 2020  TP  strom pøes komunikaci
20. 7. 2020  TP  strom pøes komunikaci
13. 8. 2020  TP  strom pøes komunikaci (2x)
21. 8. 2020  OP  zaji�tìní akce
29. 8. 2020  TP  strom pøes komunikaci
12. 9. 2020  OP  zaji�tìní akce
20.10.2020  Po�ár
25.10.2020  TP  vypro��ìní os. automobilu
 5. 12.2020  TP  strom pøes komunikaci

Je vidìt, �e dobrovolní hasièi nezaháleli a �e se stále
nìco dìje. Pøesto je co vylep�ovat, tak�e v prùbìhu roku
do�lo také na vybílení hasièské zbrojnice, èi�tìní a
údr�bu výstroje a dal�í práce, bez kterých by zásahová
jednotka nebyla akceschopná.
V�em patøí dík za jejich èinnost a ochotu dìlat nìco pro
nás ostatní.

Za SDH Bene�ov nad Èernou
                Petr Lep�a, starosta SDH
                Petr Korch, velitel JSDH
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Milí ètenáøi a náv�tìvníci knihovny,
souèasná situace stále nedovoluje otevøít knihovnu tak, jak jste zvyklí. Nabízíme ale mo�nost
vypùjèit si pøedem objednané kní�ky bezkontaktnì. V pøípadì, �e máte o výmìnu knih zájem,
pi�te na email knihovna@benesovnc.cz nebo volejte na 727 814 457.
 Aktuální informace ohlednì otevøení knihovny najdete v�dy na jejích stránkách
http://www.infocentrumbenesovnc.cz/, pøípadnì v emailu nebo SMS zprávì z knihovny.

                              Z bene�ovské knihovny zdraví Rù�ena Lep�ová

V dobì, kdy pøichází z Velké Moravy patnáctiletý Boøivoj, aby se
stal kní�etem kmene Èechù, kdosi zavra�dí v Zabru�anech bratra Dragy a souèasnì se pokusí zabít jejího
snoubence Mojslava. Tøeba�e je sám zranìn, vydává se po stopách své dívky, ale osud ho zavede do Levého
Hradce, kde by ho chtìl mít jako svého dru�iníka jeho pøítel z dìtství, dnes kní�e Boøivoj. Mojslav lákavou
nabídku odmítne a vrací se do Zabru�an, kde se neèekanì objevila také Draga. Stará vìdma Bohuna Lháøka
vysloví proroctví týkající se dítìte, je� se má teprve zrodit, a krátce nato Mojslav spolu s Dragou odcházejí
na Levý Hradec. Spojují tak svùj dal�í �ivot s dùle�itými událostmi kní�ectví ; stávají se � v souladu s
proroctvím  �zrcadlem moci�.

Fridrich zvaný Barbarossa je pøesvìdèený, �e je na vrcholu své moci.
Korunovaný císaø, kterého si pøedcházejí králové, si troufá i na pape�e. Na druhé stranì mu v mladém
synovi krále Konráda vyrùstá rival o trùn a stále více kní�at pøechází do opozice proti jeho bezuzdnému
pøíteli a bratranci Jindøichu Lvovi. Fridrich naléhavì potøebuje dìdice, jen�e toto �tìstí zùstává jemu a jeho
milované Beatrix léta odepøeno... Ètvrtý díl støedovìké ságy.

Nina ze v�eho nejvíc na svìtì miluje knihy a umí pro ka�dého najít
tu nejvhodnìj�í. Jen�e knihovna, kde pracuje, je zru�ena a introvertní dìvèe se najednou ocitá tváøí v tváø
realitì. Jak to udìlat, aby mohla dìlat práci svých snù a na�la pøi tom i sama sebe? Nina ze zaniklé knihovny
zachrání spousty krásných kní�ek a rozhodne se, �e si koupí starou dodávku a zaène v ní provozovat
knihkupectví. Jediná k mání je ale ve Skotsku, a tak se hrdinka vydá na dlouhou a nesnadnou cestu ke
splnìní svého snu  a jakmile na ni vykroèí, zaènou se dít vìci...

Znièila jim �ivot. Teï se oni chystají znièit ten její... Smrt
mladého narkomana v bytì na sídli�ti na první pohled vypadá jako ne��astná náhoda, ale detektiv
inspektorce Kim Stoneové do nejmen�ích podrobností pøipomene hrùznou událost z jejího dìtství. Aèkoli si
to zprvu nechce pøipustit, z dal�ího nálezu mrtvol je jasné, �e tentokrát Kim èelí vy�inutému vrahovi, který
zná její traumata z minulosti a sna�í se ji ranit tím nejhor�ím mo�ným zpùsobem. A zdá se, �e poslední na
seznamu jeho obìtí má být sama Kim.

Sága rodu Hardacrù je rozmáchlým pøíbìhem popisujícím cestu jejich
rodiny z chudoby a� na samý vrchol. Dramatický generaèní román sleduje osudy jejích èlenù od
viktoriánských dob a� do 50. let 20. století. Zatímco v okolním svìtì probíhaly dùle�ité historické události,
Hardacrové se od skromných poèátkù vypracovali a� k obrovskému bohatství. Tøi dìti zakladatele rodu a
jejich potomci poznají lásku, nenávist, vá�eò i ne�tìstí, jejich �ivoty ovlivní neobyèejné události búrské
války, první svìtové války, pádu burzy na Wall Street, Hitlerova Nìmecka, druhé svìtové války i
bombardování Londýna. Sága rodu Hardacrù je poutavé vyprávìní o tu�bách, osudu a rodinných vazbách, u
nìj� budete s nedoèkavostí obracet dal�í stránky.

 Eva �ila pøed druhou svìtovou válkou bezstarostný a pohodlný �ivot. Za
okupace se zamilovala do Nìmce, který se po osvobození uchýlil do Argentiny, a Eva pøijí�dí za ním.
Kristian jí doká�e i v Buenos Aires zajistit �ivot v luxusu, ale do jejich partnerství se vkrádá odcizení, a tak
oba nacházejí útoèi�tì v jiném vztahu, který ov�em nezùstává bez následkù� V románu se prolínají Eviny
vzpomínky na minulost s �ivotem, který nyní �ije jako devadesátiletá paní v Buenos Aires, kde se obèas cítí
jako vyhnanec vlastního �ivota. Silný �ivotní pøíbìh �eny, který za v�ech okolností zùstávala svá.

Novì si mù�ete v knihovnì vypùjèit èasopisy , ,  a dal�í.

R. Lep�ová
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V leto�ním roce se  po nìjaké dobì opìt zamìøíme na  �Hrátky s pamìtí� a trochu potrápíme na�e mozkové
závity. Zapojit se mohou dìti i dospìlí.

Správná odpovìï z minulého èísla    sami si mù�ete ovìøit, jestli jste hledali dùkladnì.. Z do�lých odpovìdí
jsme vylosovali paní Vìru Køenkovou. Gratulujeme k výhøe.

JFDJFHFFJDKJFKDJFKZIMACDFUIUJCDJHVÌZDAJDFUIEUIRDCHJDKFHUIEFFKDKFJIEFIPOIOPOSNÍHNXBJSDZUEFGHEDFBG
JDFHKDJSROEIIIKJFKDUFIREKO�TÌJXJHFDEFUHDISIDDIJIIIIJDVCJHDPONO�KAHDHFSDJFHSFKDJFHKDSFJSTROMEÈEKHD
CEFDHUHSJHFCIJJCHDIFUEFHIDÁRKYNCJEWIFJDHFDUFIEJHJDAIÁDKKDSFIEOFIOEFSIKMÁSLOJDJSDHFEIUJSDJDFHSDFIS
JDCUKROVÍJDFJSFHUFZSIEUFRUSEPERNÍÈKYIWTKJDKAPRNCKDSUZFUISCIBULEJXSFHDJSFIWEPLÁCAÈKAIFDUGIODRUG
REIDIIJFIDFJCEIUFIUOEBETLÉMXMCNJIEHFEJHFKJSDFJDFSHFUREFSFIUHDISHFJXCADVENTNÍVÌNECNXCSHDHFJHSDGFD
SFJSDEURWIEUUDFJDHFDVÌTEVJDFUEIFPOHÁDKYJDFHSUIIUEFHJKDFHURURURTUIEUIRUTUERUITRITUIRTROEIURIT

Koupila si halenku s balonovými rukávy. Udìlala pøemet rovnou na ulici. �li na procházku okolo rybníka.
Pøed domem se natáhla Hanka jak dlouhá, tak �iroká. Vypni motor, Karle! A u tohoto stromu si
odpoèineme. Rozbil se nám parní kotel. Princezna byla zakleta dlouhou dobu, ne� ji prnc vysvobodil.

Své odpovìdi posílejte na knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. 727 814 457 do 20. 2. 2021.
Na vylosovaného výherce èeká kní�ka.

Rù�ena Lep�ová

Na otázku
Tato stavbièka se nachází
v jedné ze zahrádek
v zahrádkáøské kolonii
Tøebíèko.
Pøi�lo 5 správných odpovìdí
a vylosovali jsme paní Annu
Lip�ovou. Gratulujeme.

Dal�í soutì�ní foto.
Své odpovìdi posílejte na
email: knihovna@benesovnc.cz
nebo
na tel 727 814 457
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